MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
09.04.2019
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:



Folkehelseprofilen
Flere farger

Kleppestø, 01.04.2019
Miriam Haavik
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SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

PS 14/19

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 15/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 16/19

Utsatt PS - Kriterier omsorgsbolig - Askøy kommune,
nytt vedlegg

2018/3949

PS 17/19

Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp i
Askøy kommune

2019/2274

PS 18/19

Kommunedelplan barn og unge- forslag til
planprogram

2018/2131

PS 19/19

Salg av kommunale boliger

2019/1973

PS 20/19

Kosthold og ernæring i eldreomsorgen Kvalitetsreformen Leve hele livet

2019/1501

PS 21/19

Tilgang til trådløst nettverk for Ravnanger
omsorgsbolig og Ravnanger sykehjem

2019/2127

PS 22/19

MELDINGER

RS 16/19

Høring - NOU 2018:13 - Voksne i grunnskole- og
videregående opplæring, finansiering av livsopphold
(Livsoppholdutvalget)

2019/2205

RS 17/19

Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til
dekning av utgifter til fysioterapi m.v.

2016/4078

RS 18/19

Ekstern høring - "Pakkeforløp hjerneslag - fase 2"

2017/7278

RS 19/19

Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for
fosterhjem

2019/1337

RS 20/19

Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for
barn som begår straffbare handlinger

2019/1901

RS 21/19

Reviderte vedtekter for ungdommens kommunestyre
januar 2019

2019/264

RS 22/19

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

2019/264

RS 23/19

Referat fra møte i UKS 20.02.2019

2019/264

RS 24/19

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre
20.03.2019

2019/264

RS 25/19

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
20.03.2019

2019/264

RS 26/19

Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2018

2018/6823

RS 27/19

Informasjon - Henvisning til pakkeforløp for psykisk
helse og rus

2017/2000

RS 28/19

Invitasjon til deltakelse i boligsosialt utviklingsarbeid i
perioden 2019 - 2020

RS 29/19

Folkehelseprofil Askøy kommune 2019

2019/1513

RS 30/19

Løypemelding søknader institusjonsplasser og
omsorgsbolig 1.10. - 31.12.18

2016/955
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Arkivsaksnr

2019/15

RS 31/19

Tilsyn - Kleppestø sykehjem. Tilbakemelding fra
Arbeidstilsynet

2018/2264

RS 32/19

Etablering av beredskapsteam rundt alvorlig syke og
døende barn

2019/2235

RS 33/19

Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn Askøy kommune Holmedalen bofelleskap, 2018

2014/6378

PS 23/19

Spørrerunde UFL 09.04.2019

2017/7976

RS 34/19

Referat fra årsmøte i Frivilligsentralen 25.03.2019

2019/2329

PS 24/19

Budsjettoppfølging - Helse og omsorg

2019/1896
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PS 14/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 15/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL

5

Kriterier omsorgsbolig - Askøy kommune

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
21/18

Møtedato
24.09.2018

Råd for funksjonshemmede

31/18

24.09.2018

Utvalg for levekår

55/18

25.09.2018

Utvalg for levekår

16/19

09.04.2019

Saksbehandler: Liv Olsen

Arkivsaknr.: 2018/3949-1

Møtebehandling i Utvalg for levekår - 25.09.2018
Vedtak:

Saken utsettes. Det utarbeides forskjellig definisjon, retningslinjer og kriterier for
omsorgsboliger til de forskjellige brukergrupper. Innleverte forslag følger saken til rådmannen.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig godkjennes som vist i saken.

Behandling:
Møtebehandling i Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede 24.09.18 ettersendt.

Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt forslag:
Utvalget understreker at omsorgsbolig skal sees på som et tilbud innen helse og omsorg, ikke
boligtildeling basert på brukers mulighet til å kjøpe egen bolig.
Utvalget ber rådmannen legge frem kriterier som baserer seg på brukerens behov for tilbud om
omsorgsbolig. Herunder vurdering av psykisk og somatisk helsesituasjon samt sosiale forhold.
Sekundært forslag:
Kulepunkt 3 endres til: Hensiktsmessig tilrettelegging av bolig bør være prøvd
Kulepunkt 4 strykes
Kristian Fossum (AL) fremmet slikt fellesforslag fra AP,SV,MDG,AL:
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Det utarbeides formelle retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i likt format som "tildeling
av kommunale utleieboliger i Askøy kommune."
Det utarbeides forskjellige definisjoner, retningslinjer og kriterier for omsorgsbolig til de
forskjellige brukergruppene.
Kristian Fossum (AL) fremmet slikt utsettelsesforslag:

Saken utsettes. Det utarbeides forskjellig definisjon, retningslinjer og kriterier for
omsorgsboliger til de forskjellige brukergrupper. Innleverte forslag følger saken til rådmannen.

Avstemming:
Kristian Fossums utsettelsesforslag:

For 6 st. (1AL,1MDG,1SV,3AP)
Mot 4 st. (1KrF.2FrP,,1H)

Møtebehandling i Råd for funksjonshemmede - 24.09.2018
Uttale fra rådet (i samsvar med rådmannens innstilling):
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig godkjennes som vist i saken.
Rådmannens innstilling:
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig godkjennes som vist i saken.

Behandling:
Dokumenter lagt ut i møte:

-

Møtebehandling fra Eldrerådet 24.09.18.

Leder Synnøve Lie Johannessen (Rødt) fremmet rådmannens innstilling
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig.

Møtebehandling i Eldrerådet - 24.09.2018
Uttalelse fra Eldrerådet: (i samsvar med rådmannens innstilling)
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig godkjennes som vist i saken.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig godkjennes som vist i saken.
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Behandling:
Seniorrådgiver helse og omsorg Liv Olsen møtte i saken.

Avstemming:
Rådmannens innstilling fremmet av Eldrerådet:

Enstemmig.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig godkjennes som vist i saken.

SAMMENDRAG
Stortinget vedtok i juni 2016 lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Lovendringene tydeliggjør
retten til slikt opphold og skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt
tildelingsprosessen ved å pålegge kommunene å gi forskrifter med kommunale kriterier for
tildeling og å føre ventelister.
Den lokale forskriften trådte i kraft fra 1.juli 2017.
For Askøy kommune gjelder forskriften opphold i sykehjem da kommunen ikke har boliger som
kommer inn under definisjonen: «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester».
I budsjettvedtaket i kommunestyret desember 2017 ble det vedtatt dette intensjonsforslaget:
«Da regjeringen innførte rett til sykehjemsplass eller tilsvarende, innførte Askøy kommune
også en egen forskrift som skal sikre rett til lik behandling av søknader. Kommunestyret ønsker
en tilsvarende ordning for tildeling av omsorgsboliger, rådmannen legger frem sak om dette til
Utvalg for Levekår.» I Utvalg for levekår i møte 13.2.18 ble det vedtatt å oversende forslaget til
rådmannen, med presisering at det etterspørres om mulige kriterier for tildeling av
omsorgsboliger, og ikke en forskrift.
Avgjøres av:

UFL

Behandles i følgende utvalg:

UFL, Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede

Videre saksgang:

Følges opp av rådmann

Saksopplysninger:
Omsorgsboligene i Askøy har tilrettelagte leiligheter for mennesker med ulike fysiske, psykiske
eller sosiale funksjonstap. Boligene er bemannet, også med nattevakt, men bemanningen er
ikke tilsvarende som på et sykehjem. Omsorgsbolig for eldre er lokalisert på Flagget, Ravnanger
og Fromreide.
Kriterier for omsorgsbolig pr. d.d. er:
Omsorgsbolig tildeles søkere:
 Med bostedsadresse i Askøy
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Med ulike fysiske, psykiske eller sosiale funksjonstap, og som ikke kan opprettholde
rimelig livskvalitet i egen bolig
Hensiktsmessig tilrettelegging av bolig må være prøvd
Søker vurderes til ikke å være i stand til å skaffe seg bolig på det åpne markedet.

Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom
husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de
rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.
Søknaden sendes til inntaksteam i Helse og omsorg, som godkjenner og tildeler leilighet. Hvis
det ikke er ledige leiligheter, settes søker på venteliste.
Vurdering:
Når den lokale forskriften ble laget, ble det vurdert at omsorgsboligene i Askøy ikke kunne
komme inn under kriteriene for «rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt
for heldøgns tjenester». Boligene har bemanning døgnet igjennom, men ikke tilsvarende som
på et sykehjem.
De som bor i omsorgsbolig i Askøy, regnes å bo i eget hjem. Dersom det er behov for helse- og
omsorgstjenester, kan dette søkes om. En mottar da hjemmetjenester på samme vilkår som
andre hjemmeboende brukere.
Det holdes oversikt over de som står på venteliste. Ved ledig leilighet, gjøres det en vurdering av
alle som står på ventelisten. Ventelisten er ikke er køsystem, men tildelingen skjer etter
behovsvurdering der en også vurderer hvor lenge søker har stått på venteliste.
Dagens kriterier for tildeling fungerer godt, og det vurderes som ikke nødvendig å endre på
disse. Det betyr at kriteriene blir:
Omsorgsbolig tildeles søkere:
 Med bostedsadresse i Askøy
 Med ulike fysiske, psykiske eller sosiale funksjonstap, og som ikke kan opprettholde
rimelig livskvalitet i egen bolig
 Hensiktsmessig tilrettelegging av bolig må være prøvd
 Søkere vurderes til ikke å være i stand til å skaffe seg bolig på det åpne markedet

Folkehelseperspektiv:
Tydelige og kjente kriterier for tjenestene, er viktig informasjon og støtte for innbyggerne i
Askøy slik at de kan delta aktiv i beslutninger som angår dem og deres framtidige behov for
tjenester.
Økonomi:
Omsorgsbolig driftes innenfor fagavdelingens vedtatte budsjettramme.

Kleppestø, 18. juli 2018

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Kommunalavdeling levekår

25.02.2019

Notat
Sak nr.
2018/3949-3
Til:

UFL,

Fra:

Rådmann

Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Askøy
kommune.
Kriterier for tildeling av omsorgsbolig ble behandlet i UFL 25.9.18 hvor det ble gjort
følgende vedtak: Saken utsettes. Det utarbeides forskjellige definisjon, retningslinjer og
kriterier for omsorgsboliger til de forskjellige brukergruppene. Innlevert forslag følger
saken til rådmannen.
I retningslinjene er det laget en felles definisjon av hva omsorgsbolig er.
Omsorgsboligene er bygget for ulike brukergrupper, og har ulik utforming både når det
gjelder antall leiligheter og fellesareal. Kommunen har omsorgsboliger - somatisk helse
hvor det fortrinnsvis har vært tildeling til eldre, omsorgsboliger –psykisk helse og
omsorgsboliger – psykisk utviklingshemmede.
Fagavdelingene Helse og omsorg og Individ og Levekår har gjennomgått kriteriene for
tildeling av omsorgsbolig for de ulike brukergruppene på nytt. Dette har ført til at
kriterier for tildeling av omsorgsbolig – somatisk helse er noe endret fra den
opprinnelige saken til utvalget.
Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Askøy kommune.
Formål:
Formål med retningslinjene er å sikre tildeling av tilrettelagt botilbud til mennesker med
ulike fysiske, psykiske eller sosiale funksjonstap.

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

Definisjon omsorgsbolig:
 Omsorgsbolig er en tilrettelagt leilighet for mennesker med ulike fysiske,
psykiske eller sosiale funksjonstap. De kan ha ulik utforming når det gjelder
antall leiligheter, fellesareal og grad av bemanning.
 Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres
gjennom husleiekontrakter, jf. Husleieloven.
 Omsorgsbolig tildeles etter søknad, og er et enkeltvedtak med de rettigheter og
plikter som følger av forvaltningsloven.
Kriterier omsorgsbolig – somatisk helse:
 Omsorgsbolig kan tildeles søkere med vesentlig nedsatt funksjonsevne, enten
fysisk, psykisk eller sosialt, og som hovedregel ha bostedsadresse i Askøy.
 Hjemmetjeneste, dagtilbud og anskaffelse av alternativ bolig skal være prøvd og
vurdert før en kan tildeles omsorgsbolig.
 Søker må ha nytte av egen leilighet og være i stand til å administrere sitt dagligliv.
Kriterier omsorgsbolig – psykisk helse:
 Tildeles søker som er diagnostisert med en alvorlig psykisk lidelse.
 Søker må være over 18 år, og som hovedregel ha bostedsadresse i Askøy.
 Det må være grunn til å tro at lidelsen må være langvarig.
 Ambulant oppfølging, hjemmetjenester, aktivitetstilbud, og anskaffelse av
alternativ bolig skal være prøvd eller vurdert før en kan tildeles omsorgsbolig –
psykisk helse.
Kriterier omsorgsbolig - utviklingshemmede:
 Tildeles søker som har diagnose som utviklingshemmet eller annen ervervet
kognitiv svikt.
 Søker må være over 18 år og som hovedregel ha bostedsadresse i Askøy.
 Ambulant oppfølging, hjemmetjenester, dag/aktivitetstilbud, og anskaffelse av
alternativ bolig skal være prøvd eller vurdert før en kan tildeles omsorgsbolig –
utviklingshemmede.

Søknadsbehandling:
Søknad sendes til vurderingsteam i omsorgstjenestene, som godkjenner og tildeler
leilighet. Hvis det ikke er ledige leiligheter, settes søker på venteliste.
Venteliste:
Det holdes oversikt over de som står på venteliste. Ved ledighet gjøres det en vurdering
av alle som står på ventelisten. Ventelisten er ikke et køsystem, men tildelingen skjer
etter behovsvurdering der en også vurderer hvor lenge søker har stått på venteliste.
Andre tjenester:
De som bor i omsorgsbolig regnes å bo i eget hjem. Dersom det er behov for helse- og
omsorgstjenester, kan dette søkes om. En mottar da hjemmetjenester på samme vilkår
som andre hjemmeboende brukere.

Side 2 av 2
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Side 3 av 3
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Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp i Askøy kommune

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
17/19

Møtedato
09.04.2019

Kommunestyret
Saksbehandler: Aleksander Risdal

Arkivsaknr.: 2019/2274-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Askøy kommune begrenser som hovedregel utmåling av stønad til livsopphold i økonomisk
sosialhjelp til tre barn, som vist i alternativ 1 i saken.

SAMMENDRAG

I forbindelse med innsparings- og effektiviseringskrav i budsjett og økonomiplan fremmes det
en sak om endringer i satsene for sosialhjelp, med bakgrunn i at kommunens utgifter har økt
betydelig det siste året.
I saken utredes reduksjon i stønadssatser for familier med flere barn.
Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

Utvalg for levekår, kommunestyret

Videre saksgang:

Rådmannen følger opp vedtaket

Saksopplysninger:

Etter lov om sosiale tjenester § 1 er et av formålene med loven å fremme overgang til arbeid.
Økonomisk sosialhjelp skal som hovedregel være en midlertidig inntektssikring. Selvforsørgelse
gjennom inntektsgivende arbeid anses som en sentral verdi i loven.
I lovens § 18, 2. avsnitt heter det at utmålt stønad «bør ta sikte på å gjøre vedkommende
selvhjulpen». I dette ligger det at økonomisk sosialhjelp ikke bare skal sikre tjenestemottaker et
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forsvarlig minstenivå av økonomisk og sosial trygghet, men også at stønad skal utmåles på en
slik måte at stønadsnivået i seg selv ikke er så høyt at det motvirker lovens formål om overgang
til arbeid.
Ved utmåling av barnefamiliers stønadsbehov benytter NAV Askøy Arbeids- og
velferdsdepartementets veiledende livsoppholdssatser. De veiledende satsene bidrar til å fremme
likebehandling av tjenestemottakere.
Veiledende livsoppholdssatser for 2019:
- Enslige:
kr. 6.150,- pr. måned
- Ektefeller / samboere: kr. 10.250,- pr. måned
- Person i bofellesskap: kr. 5.150,- pr. måned
- Barn 11 – 17 år:
kr. 4.000,- pr. måned
- Barn 6 – 10 år:
kr. 3.100,- pr. måned
- Barn 0 – 5 år:
kr. 2.400,- pr. måned
Tjenestemottaker har imidlertid ikke et rettskrav på stønad som tilsvarer kommunens veiledende
satser, selv om satsene brukes som utgangspunkt ved beregning av sosialhjelp. Det
tjenestemottaker har krav på er stønad etter en konkret og individuell vurdering som sikrer
lovens formål – herunder at tjenestemottaker gis mulighet til å dekke nødvendige utgifter etter
en rimelig og nøktern standard, samtidig som den tar sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen.
Den enkelte kommune har ansvaret for å fastsette hva som er å anse som et forsvarlig
livsopphold, etter vide, skjønnsmessige rammer.
Til sammenligning beregner Fjell kommune sosialhjelp med utgangspunkt i følgende
veiledende satser:
- Enslige:
kr. 6.056,- pr. måned
- Ektefeller / samboere: kr. 9.970,- pr. måned
- Person i bofellesskap: kr. 4.985,- pr. måned
- Barn 11 – 17 år:
kr. 1.753,- pr. måned
- Barn 6 – 10 år:
kr. 1.753,- pr. måned
- Barn 0 – 5 år:
kr. 1.753,- pr. måned
Stønadsmottakere i Askøy kommune mottar i dag stønad etter veiledende sosialhjelpssatser for
hvert enkelt barn, uavhengig av hvor mange barn familien har. Dette medfører at familier med
mange barn får et høyt beregnet sosialhjelpsbehov. For disse familiene vil det beregnede
behovet kunne bli så høyt at de vil ha et behov for supplerende sosialhjelp også selv om de får
egen inntekt gjennom arbeid. Vi vurderer at personer i denne situasjonen vil ikke ha et
økonomisk incentiv for å komme ut i arbeid, og at denne måten å utmåle sosialhjelp på kunne
motvirke lovens formål om å fremme overgang til arbeid.
Vurdering:
Lovens formål om å fremme overgang til arbeid kan ivaretas ved å i utgangspunktet avgrense
utmåling av stønad til livsopphold til tre barn. En rekke kommuner, blant annet Bergen, Voss
og Os praktiserer en slik måte å utmåle stønad til livsopphold på. At barnefamilier er sikret
stønad på et forsvarlig nivå selv om stønaden avkortes fra og med barn nummer fire, begrunnes
med «stordriftsfordeler» som store familier har. Det er naturlig at klær, leker og annet utstyr
går i arv mellom søsken. I tillegg er gjennomsnittlige boutgifter og utgifter til mat per person
betydelig lavere i større familier.
Alternativ 1
Begrensningen foreslås praktisert slik at det ytes stønad for familiens tre eldste barn.
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Under er et eksempel som viser hvordan en firebarnsfamilie med 2 barn mellom 11-17 år og to
barn mellom 6-10 år som mottar økonomisk sosialhjelp vil bli berørt av endringene.
Regnestykke 2019 med redusert stønad etter 3. barn
Livsopphold
Basisbeløp par
Barn 11 - 17 år
Barn 11 - 17 år
Barn 6 – 10 år
Barn 6 - 10 år
Norm livsopphold

Satser for 2019
kr
10 250,00
kr
4 000,00
kr
4 000,00
kr
3 100,00
kr
0
kr
21 350,00

Denne familien vil etter endringene årlig motta kr. 256.200,- netto utbetalt sosialhjelp til sitt
livsopphold.
Med dagens måte å beregne sosialhjelp på, vil familien motta kr. 24.450,- hver måned, noe som
årlig utgjør kr. 293.400 netto utbetalt stønad.
I tillegg får familier dekket boutgifter, herunder husleie, lånerenter og bolig- og innboforsikring,
utgifter til strøm og barnehage / SFO. Familier vil i tillegg motta stønad til helseutgifter som
tannbehandling, medisiner og egenandeler hos lege dersom de har slike utgifter. Utgifter til
klær kan også bli dekket i noen tilfeller.
Livsoppholdsbeløpet er altså midler familier fritt disponerer etter at faste månedlige utgifter
som bolig, strøm, barnepass med mer er betalt.
Familien i eksempelet mottar i tillegg kroner 4.216,- i barnetrygd hver måned, eller kr. 50.592,årlig, som holdes utenfor ved beregning av deres sosialhjelpsbehov.
NAV-kontoret plikter uansett å foreta individuelle vurderinger ved utmåling av stønad i hver
enkelt sak, uavhengig av kommunens veiledende satser og retningslinjer. Ved at NAV-kontoret
foretar slike vurderinger vernes den enkelte familie mot rammer dem vilkårlig og urimelig.
Fylkesmannen har vurdert at en slik praksis for utmåling av stønad er i samsvar med loven,
såfremt NAV-kontoret har gjort en konkret og individuell vurdering av hver enkelt families
behov.
Alternativ 2
Det settes opp et alternativ for å se på en ordning som gir mindre utslag for familier med en
forsørger. I dette alternativet begrenses etter familiemedlem nummer 5. En enslig forsørger vil
da få støtte til de 4 eldste barna.
Under vises et eksempel på hvordan en enslig forsørger med fem barn, to i alderen mellom 11 –
17, to i alderen 6 -10 og ett barn mellom 0-5 år.
Regnestykke 2019 for enslig forsørger med redusert stønad etter 4. barn
Livsopphold
Basisbeløp enslig
Barn 11 - 17 år
Barn 11 - 17 år
Barn 6 – 10 år
Barn 6 - 10 år
Barn 0 – 5 år
Norm livsopphold

Satser for 2019
kr
6 150,00
kr
4 000,00
kr
4 000,00
kr
3 100,00
kr
3 100,00
kr
0
kr
20 350,00
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Denne familien vil etter endringene årlig motta kr. 244.200,- netto utbetalt sosialhjelp til sitt
livsopphold. Med dagens måte å beregne sosialhjelp vil familien motta kr. 22.750,- hver måned,
som årlig utgjør kr. 273.000 netto utbetalt stønad.
Familien mottar i også barnetrygd med kroner 6.324,- hver måned, eller kr. 75.888,- årlig, som
holdes utenfor ved beregning av deres sosialhjelpsbehov.
I tillegg får familiene i begge tilfeller dekket boutgifter, herunder husleie, lånerenter og boligog innboforsikring, utgifter til strøm og barnehage / SFO. Familiene vil i tillegg motta stønad til
helseutgifter som tannbehandling, medisiner og egenandeler hos lege dersom de har slike
utgifter.
Livsoppholdsbeløpet er altså midler familiene fritt disponerer etter at faste månedlige utgifter
som bolig, strøm, barnepass med mer er betalt.
NAV-kontoret plikter uansett å foreta individuelle vurderinger ved utmåling av stønad i hver
enkelt sak, uavhengig av kommunens veiledende satser og retningslinjer. Ved at NAV-kontoret
foretar slike vurderinger vernes den enkelte familie mot rammer dem vilkårlig og urimelig.
Fylkesmannen har vurdert at en slik praksis for utmåling av stønad er i samsvar med loven,
såfremt NAV-kontoret har gjort en konkret og individuell vurdering av hver enkelt families
behov.
Oppsummert:
Alternativ 2 vil være et bedre alternativ for enslige forsørgere. Vi velger likevel å innstille på det
første alternativet. Begrunnelsen for dette er økte sosialhjelpsutgifter, nevnte stordriftsfordel
for familier med mange barn og lovens formål om å fremme overgang til arbeid.
Folkehelseperspektiv:
Vi vurderer at de nye retningslinjene i liten grad har betydning i et folkehelseperspektiv, fordi
lovens krav til individuelle vurderinger uansett gir tjenestemottakere rett til stønad på et
forsvarlig nivå.
Økonomi:
Tallene for antallet familier de alternativene angår er ulike etter hvilket alternativ som velges,
det settes derfor opp to ulike vurderinger av økonomi.
Alternativ 1:
NAV Askøy har en økende mengde familier med 4 barn eller mer som mottar sosialhjelp hver
måned. I hele 2018 var det totalt 13 familier i denne kategorien som i kortere eller lengre
perioder mottok sosialhjelp. Det er en klar økning i denne kategorien i løpet av året, fra 3 i
januar 2018 til 11 i desember. I januar 2019 var det 10 slike familier. I mars 2019 har tallet
steget til 12 familier.
Dersom det tas utgangspunkt i de 10 familiene som har mottatt sosialhjelp i januar 2019 og
legger til grunn at de er representative for brukermassen slik den vil være i 2019, vil kommunen
kunne redusere livsoppholdsutgifter med kr. 43.600,- pr. måned dersom skjematisk stønad
faller bort fra og med barn nummer fire.
For hele året gir dette en mulig reduksjon i utbetalt sosialhjelp på kroner 523.200,-.
Tallene over er basert på familiene som har fått stønad i januar. Med tanke på den klart
stigende kurven i løpet av 2018, er det rimelig å anta at antallet familier med fire eller flere barn
vil holde seg på samme nivå eller øke i 2019.
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Alternativ 2:
Askøy har en økende mengde familier med 6 familiemedlemmer eller mer som mottar
sosialhjelp hver måned. I hele 2018 var det totalt 10 familier i denne kategorien som i kortere
eller lengre perioder mottok sosialhjelp. Det er en klar økning i denne kategorien i løpet av året,
fra 2 i januar 2018 til 11 i desember. I januar 2019 var det 8 slike familier. I mars har tallet
steget til 10 familier.
Dersom det tas utgangspunkt i de 8 familiene med 6 eller flere medlemmer som har mottatt
sosialhjelp i januar 2019 og legger til grunn at de er representative for brukermassen slik den vil
være i 2019, vil kommunen kunne redusere livsoppholdsutgifter med kr. 30.200,- pr. måned
dersom skjematisk stønad faller bort fra og med familiemedlem nummer seks. For hele året gir
dette en mulig reduksjon i utbetalt sosialhjelp på kroner 362.400,-.
Med tanke på den klart stigende kurven i løpet av 2018, er det rimelig å anta at antallet familier
med seks eller flere familiemedlemmer vil holde seg på samme nivå eller øke i 2019.

Kleppestø, 28.03.2019

Eystein Venneslan
Rådmann

Helga Beate Torgersen
Fagsjef
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RÅDMANNENS INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 varsler Askøy kommune oppstart av
planarbeid for kommunedelplan barn og unge 2020-2032.
Forslag til planprogram, datert 27.03.2019, legges ut til offentlig ettersyn og oversendes
høringsinstanser for uttale i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-13.

SAMMENDRAG

Kommunal planstrategi 2016-2020 ble vedtatt av Kommunestyret 20.10.2016. Her er det sagt at
det i løpet av kommunestyreperioden skal utarbeides en kommunedelplan for oppvekst, nå
endret navn til kommunedelplan barn og unge. Kommunedelplanen skal være tverrfaglig og
sektorovergripende og skal følge opp målene fra kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. På
bakgrunn av dette har Rådmannen utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplan barn
og unge 2020-2032.
Planprogrammet inneholder bakgrunn og målsetting for planarbeidet og informasjon om
organisering, medvirkning og fremdrift. Videre presenteres seks tema som skal være
utgangspunkt for det videre arbeidet med planen. Disse er: Deltakelse og medvirkning, aktiv
hverdag i trygge oppvekstmiljø, inkludering og like muligheter, læringsmiljø og
utviklingsmuligheter, tidlig innsats og helhetlig oppfølging og digital hverdag.
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Avgjøres av:
F
Behandles i følgende utvalg:
UFL, UFO (innstiller til F)
Videre saksgang:

Saken sendes til Utvalg for levekår for uttale og videre til Utvalg for oppvekst som har
innstillingsrett. Saken sendes så videre til Formannskapet som vurderer om planprogrammet
skal legges ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner.
Etter høringsperioden vil innspill og merknader bli vurdert, og planprogrammet eventuelt
revidert. Planprogrammet legges så frem for Kommunestyret for fastsettelse.
Saksopplysninger:

For kommuneplaner og kommunedelplaner skal det som ledd i varsling av planoppstart
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Rådmannen har utarbeidet
planprogram for kommunedelplan barn og unge på bakgrunn av kommunal planstrategi 20162020, vedtatt 20.10.2016.
Planprogrammet inneholder bakgrunn og målsetting for planarbeidet og informasjon om
organisering, medvirkning og fremdrift. Videre presenteres de seks temaene som skal være
utgangspunkt for det videre arbeidet med kommunedelplanen:
-

Deltakelse og medvirkning
Aktiv hverdag i trygge oppvekstmiljø
Inkludering og like muligheter
Læringsmiljø og utviklingsmuligheter
Tidlig innsats og helhetlig oppfølging
Digital hverdag

Temaene er valgt ut ved hjelp av blant annet data fra elevundersøkelsen, ungdataundersøkelsen,
kulturindeks, levekårsundersøkelse for mellomtrinnet og KOSTRA- tall. Det er også tatt i bruk
tall fra folkehelseinstituttet, folkehelseprofilen og folkehelseoversikten for Askøy kommune.
Kvalitativ kunnskap fra tjenestene som arbeider med barn og unge er også viktig, og det er tatt
hensyn til kvalitativ data i arbeidet med planprogrammet.
Medvirkning fra barn og unge er spesielt viktig i denne planen og det legges til rette for dialog
mellom arbeidsgruppen, organisasjonen og barn og unge. Det skal gjennomføres ekspertgrupper
etter metode fra barneombudet hvor barn og unge selv får være med å definere innholdet i
planen.
Vurdering:

Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet plan som har behov for utdypning. Askøy
kommune har et stort behov for å se de ulike tjenestene i sammenheng. Kommunedelplanene
skal i stor grad legge føringer for tverrfaglig samarbeid og samhandling for å kunne løse felles
utfordringer.
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Formålet med planprogrammet er å gi innbyggere, politikere, høringsinstanser og andre
interesserte nok informasjon til å ta stilling til planarbeidet og komme med relevante innspill og
merknader.
Folkehelseperspektiv:

Folkehelse er et grunnleggende premiss for planen. Planen skal være kunnskapsbasert og ta for
seg viktige prioriteringer innen folkehelse som utjevning av sosiale forskjeller, mestring,
deltakelse og aktivitet, skole, barnehage, møteplasser og medvirkning. Helse skapes på mange
arenaer og livsområder. Planen skal ha en tverrfaglig tilnærming til folkehelse slik at alle
fagområder ser sin rolle i dette arbeidet.
Økonomi:

Ikke aktuelt

Kleppestø, 27.03.2019

Eystein Venneslan
Rådmann

Knut Natlandsmyr
Fagsjef
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Kommunedelplan
barn og unge 2020-2032
Forslag til planprogram, datert 27.03.2019
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1. Bakgrunn for planarbeidet
1.1. Planprogram
Planprogrammet er en plan for planarbeidet og skal gjøre rede for formålet med planen,
planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og beskrivelse av hva
planen skal inneholde og eventuelle behov for utredninger. Det er et krav i plan- og
bygningslovens § 4-1 at det for alle kommunedelplaner skal foreligge et planprogram.
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til offentlige
høringsinstanser og andre interesserte. I høringsperioden på minst seks uker, er det mulig å
komme med merknader og innspill til planarbeidet. Med bakgrunn i merknader og innspill
vil kommunestyret vedta endelig planprogram.

1.2. Formålet med planen
Kommunal planstrategi 2016- 2020 ble vedtatt av kommunestyret 20.10.2016. Her er det
sagt at det i løpet av kommunestyreperioden skal utarbeides en kommunedelplan for
oppvekst, nå endret navn til kommunedelplan for barn og unge. Kommunedelplanen er
tverrfaglig og sektorovergripende og det er viktig å tenke bredt, på tvers av ansvarsområde og
sektor i utarbeidelsen av planen.
Kommunedelplaner er en viktig del av Askøy kommunes plansystem. Kommuneplanens
samfunnsdel er en overordnet plan som har behov for utdypning. Askøy kommune har et
stort behov for å se de ulike tjenestene i sammenheng. Kommunedelplanene skal i stor grad
legge føringer for tverrfaglig samarbeid og samhandling for å kunne løse felles utfordringer.
Planen vil erstatte tidligere sektorplaner, samtidig som en i tillegg til kommunedelplanen skal
ha handlingsplaner for enkelte områder.
Hovedmålet med kommunedelplan barn og unge er å peke på utvalgte satsingsområder
innenfor feltet barn og unge. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanens
samfunnsdel 2015-2030, og kommunedelplanen skal bidra til å følge opp og utdype
samfunnsdelen gjennom mål og strategier. Kommunedelplanen skal bidra til å realisere
kommunens visjon:
«Tett på utviklingen- tett på menneskene»
Barn og unge er vår viktigste ressurs og vår fremtid. Askøy kommune ønsker å legge til rette
for gode og trygge oppvekstsvilkår slik at alle barn og unge har en god oppvekst og gode
utviklingsmuligheter både hjemme, i fritiden, i barnehagen og på skolen.

1.3. Definisjon og avgrensninger
Kommunedelplan for barn og unge skal omfatte alle delene av kommunen som arbeider med
barn og unge enten gjennom egen aktivitet eller i direkte samarbeid. Dette gjelder skole,
barnehage, Skolefritidsordningen, voksenopplæringen, kultur- og idrett, barnevern,
pedagogisk- psykologisk tjeneste, helsestasjon- og jordmortjeneste. Ut over kommunens
tjenester, er frivillig sektor en viktig bidragsyter i barn og unges liv, sammen med
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uorganiserte felleskap og aktiviteter. Relasjoner til andre mennesker er spesielt viktig for
barn i utvikling. Planen vil ha fokus på å tilrettelegge for gode relasjoner mellom barn og
voksen, både internt i familien, i pedagogiske institusjoner og i fritid. Kommunedelplanen vil
ta for seg barn og unge i alderen 0-25. På denne måten vil en fange opp de som er i
overgangen fra barn til voksen.

1.4. Status og utviklingstrekk
Den store folkeveksten som Hordaland opplevde fra tidlig 2000-tallet har stoppet opp de
senere årene. Som følge av dette er forventningene til fremtidig befolkningsvekst redusert.
Likevel vil Askøy i likhet med andre kommuner rundt Bergen, oppleve vekst i årene som
kommer, men veksten er forventet å bli svakere enn tidligere antatt. Det er forventet at Askøy
først vil nå 40 000 innbyggere rundt 2045. Dette utgjør en årlig vekst på 1,1 %.
Fra 2016- 2017 gikk fødselstallene ned i stort sett alle regioner i Hordaland, dette gjelder også
på landsbasis. Befolkningsprognosene frem mot 2040 viser at barnetallene holder seg
noenlunde stabilt. Det er forventet en svak økning i alle aldersgrupper fra 2030. Askøy
kommune har en relativt ung befolkning, dette gjenspeiler seg i at Askøy har en høyere andel
barn og unge enn landet som helhet.

Figur 1: Befolkningsprognose barn og unge i Askøy kommune. Kilde: HFK, 2018.

Askøysamfunnet er et godt sted å vokse opp for de aller fleste barn og unge. Barn og unge på
Askøy har generelt god helse, trives med familie og venner og har tro på fremtiden. Samtidig
er trivsel, inkludering og psykisk helse områder der noen barn og unge sliter og vi må være
oppmerksomme for å kunne forstå sammenhenger, forebygge og følge opp. I
folkehelseprofilen kommer det frem at andelen ungdomsskoleelever som føler seg mobbet er
høyere enn landet som helhet. Andelen som føler seg fornøyd med lokalmiljøet er lavere enn
landet som helhet.
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For å finne ut hvilke områder som bør fremheves og satses på er det blant annet sett til
Ungdataundersøkelsen og elevundersøkelsen, kulturindeks, levekårsundersøkelse for
mellomtrinnet og KOSTRA- tall. Det er også tatt i bruk tall fra folkehelseinstituttet,
folkehelseprofiler for kommunene 2019 og folkehelseoversikten for Askøy kommune.
Kvalitativ kunnskap fra tjenestene som arbeider med barn og unge er viktig, og det er tatt
hensyn til dette i arbeidet med planprogrammet.

2. Forutsetninger for planarbeidet
2.1. Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven legger de ytre rammene for hvordan kommunen skal drive sin
planlegging. I lovens formålsparagraf § 1-1 heter det at loven skal fremme bærekraftig
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidig generasjoner.

2.2. Nasjonale føringer
- Lov om folkehelsearbeid
- Barnehageloven med tilhørende forskrifter
- Opplæringsloven med tilhørende forskrifter
- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
- FNs barnekonvensjon
- Kulturloven
- Bibliotekloven
- Lov om barneverntjenester
- Lov om kommunale helse og omsorgstjenester med tilhørende forskrifter
- Psykisk helsevernlov

2.3. Regionale føringer
- Regional plan for folkehelse 2014-2025
- Regional kulturplan 2015- 2025
- Skolebruksplan 2017-2030

2.4. Kommunale føringer
Planstrategi 2016-2020
Planstrategi for Askøy kommune 2016-2020 ble vedtatt av Kommunestyret 20.10.2016. I
planstrategien defineres Askøy kommunes plansystem. Plansystemet følger arbeidsdelingen i
plan- og bygningsloven, der kommuneplanen fastsetter kommunens visjon og peker ut
satsingsområder, kommunedelplanene skal utdype samfunnsdelen og handlingsplanene skal
konkretisere og foreslå tiltak som skal innarbeides i økonomiplanen. Kommunedelplan for
barn og unge er en av kommunens faste tematiske kommunedelplaner.
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030
Kommuneplanens samfunnsdel skal gi overordnede mål og strategier for den langsiktige og
bærekraftige samfunnsutviklingen av Askøy kommune. Kommuneplanens samfunnsdel er
førende for kommunedelplanen og den peker på følgende satsingsområder:
- Den helsefremmende øyen
- Den unge øyen
- Den levende øyen
- Den grønne øyen
- Den skapende øyen
Kommuneplanens samfunnsdel skal bidra til at barn og unges fremtid er trygg og full av
muligheter. Kommunen skal legge til rette for at alle barn og unge på Askøy har en god
oppvekst og gode utviklingsmuligheter hjemme, i fritiden, i barnehagen og i skolen. Den unge
øyen har følgende hovedmålsetting:
«I 2030 har alle barn og unge muligheter for utvikling og opplever trygghet og trivsel»
Andre kommunale planer og dokumenter
- Temaplan skole 2015- 2016
- Temaplan barnehage 2018-2021
- Temaplan barn og familie 2015-2019
- Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019
- Handlingsplan for kulturskolen 2018-2021
- Handlingsplan for bibliotek- under arbeid
- Innspillsrapport fra prosjektet nærmiljø som fremmer folkehelse
- Temaplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2016-2020
- Temaplan frivillighet på Askøy, 2017-2021
- Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014-2016
- Handlingsplan for barn med særlige behov, rus, psykisk helse og barn med
funksjonsnedsettelse 2018-2021
- Et statusbilde i barnefattigdomssatsingen 2016
- Plan for trygt skolemiljø

3. Tema for planen
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens mest overordnede plan og legger føringer for
alt annet planarbeid i kommunen. Barn og unge er et eget satsingsområde i samfunnsdelen
og i planprogrammet til kommunedelplanen er det tatt utgangspunkt i mål og strategier i
samfunnsdelen, samt annet kunnskapsgrunnlag som er nevnt i kapittel 1.4. Delmålene fra
samfunnsdelen er gjengitt under hvert tema, og det er gjort opp status for å analysere hvilke
utfordringer kommunen står overfor. Hvert kapittel oppsummeres med ulike tema og
problemstillinger som skal drøftes i arbeidet med kommunedelplan barn og unge.
Det er foreslått et nytt tema, som ikke er omtalt i samfunnsdelen. Dette er området digital
hverdag. Barn og unge forholder seg til sosiale medier, spill og internett i større og større
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grad. Dette kan være både positivt og negativt, og det er viktig at planarbeidet avklarer om
kommunen skal jobbe aktivt med dette temaet og i så fall hvordan.

3.1. Deltakelse og medvirkning
Mål: I 2030 har barn og unge muligheten til å påvirke sin egen hverdag
Status og utfordringer:
Deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser er nødvendig for at barn og unge skal få
mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Det er spesielt viktig at barn og unge blir hørt, tatt på
alvor og gitt en reell påvirkning i beslutningsprosesser. Deltakelse bidrar til økt selvfølelse,
identitet og tilhørighet. Kunnskap om barn og unges opplevelse av eget oppvekstmiljø kan
bidra til at det gjøres andre prioriteringer enn opprinnelig tenkt.
Askøy kommune skal legge til rette for bred medvirkning ved å nå barn og unge gjennom
både formelle og uformelle arenaer. UKS (Ungdommens kommunestyre) og elevrådene er
godt etablerte arenaer som aktivt medvirker og deltar i ulike prosesser. Det er likevel en
utfordring å nå barn og unge på andre måter enn gjennom representasjon, og på en slik måte
at barn og unges stemme kommer tydelig frem.
Elevundersøkelsen 2018 viser at elever i 7. trinn delvis føler seg hørt og får påvirke
skolehverdagen. Elever fra 10. trinn har derimot en relativt dårlig score. En forutsetning for å
kunne øke engasjementet og økt deltakelse i samfunnet fra barn og unge selv, er at
kommunen er en bidragsyter til å gi barn og unge kunnskap om demokratiske prinsipper. I
tillegg til kvantitativ data fra elevundersøkelsen er det viktig å få kvalitativ kunnskap fra barn
og unge om hvordan de kan påvirke sin egen hverdag.
Medvirkning handler om at det enkelte barns mening må blir hørt og vektlagt i beslutninger
som gjelder barnet. Dette ivaretas gjennom overordnede føringer og lovkrav. Kommunale
rammebetingelser og voksnes holdninger til medvirkning påvirker barns mulighet til å oppnå
reell deltakelse/medvirkning. Det må derfor jobbes kontinuerlig med holdninger og
bevisstgjøring hos voksne i møtet med og i oppfølging av enkeltbarn. Når tjenester rettet mot
barn unge skal utvikles må barn og unges erfaringer og råd løftes tydelig frem og inkluderes i
kunnskapsgrunnlaget.
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Figur 2: Når tjenestene i Askøy kommune skal utvikles må kunnskap fra barn inkluderes i
kunnskapsgrunnlaget

Planarbeidet skal omhandle






hvordan barn og unge kan medvirke ut over formelle råd som UKS og elevrådene
hvordan involvere barn og unge direkte i egen hverdag
hvordan gi kunnskap om demokratiske prosesser og deltakelse i samfunnet
hvordan barns råd og erfaringer skal inkluderes i kunnskapsgrunnlaget i utvikling av
kommunens tjenester
hvordan endre voksnes holdninger til medvirkning

3.2. Aktiv hverdag i trygge oppvekstmiljø
Mål: I 2030 har barn og unge en aktiv og stimulerende hverdag
Status og utfordringer
Aktivitet er viktig for barn og unges helse og trivsel. Fritidsaktiviteter kan fylle mange
funksjoner i barn og unges liv; det er der sosiale møteplasser etableres og vennskap knyttes,
nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Ungdata- undersøkelsen i 2017 viser at
dagens ungdom er mer hjemmekjær enn tidligere og det er mindre vanlig «å henge med
venner». Men prosentandelen av ungdommer som er med i fritidsorganisasjoner har ikke
forandret seg siden forrige undersøkelse i 2013. Idrettslagene organiserer flest, mens
deltakelse i fritidsklubber o.l. er fremdeles lav. Ungdata- undersøkelsen viser at det er en
tydelig sammenheng mellom deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og familieøkonomi.
Askøy kommune ønsker å skape et allsidig kultur- og fritidstilbud. Barn og unge på Askøy er
stort sett tilfredse med de ulike tilbudene som finnes, særlig innen idrett, sang og musikk, og
de bruker tilbudene aktivt. Likevel brukes det mindre midler innenfor kultur og
aktivitetstilbud for barn og unge på Askøy sammenlignet med andre kommuner (KOSTRAtall og kulturindeks). Dette får konsekvenser for tilbudene og ungdataundersøkelsen viser at
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mange ungdommer savner bedre tilbud, spesielt i forhold til kulturaktiviteter og
lokaler/møteplasser der man kan treffe andre unge på fritiden.
Barn og unge trenger å kunne utfolde seg i uorganisert aktivitet og lek. For at barn og unge
skal kunne være fysisk aktiv i hverdagen og delta i aktiviteter er det viktig å tilrettelegge for at
omgivelsene stimulerer til dette. Gjennom medvirkningsprosesser kommunen har gjort, er
det tydelig at unge savner uformelle møteplasser der flere aldersgrupper kan utfolde seg.
Dette bekreftes også av Ungdata- undersøkelsen. Det er et stort fokus for kommunen å kunne
tilrettelegge for uformelle møteplasser også i fysisk planlegging.
Askøy kommune ser et behov for å utvikle nye tilbud i tråd med samfunnsutviklingen.
Nærmiljøene er en viktig arena for aktivitet. Det er en utfordring å aktivisere barn og unge i
nærmiljøene. Samtidig er det viktig å supplere nærmiljøtilbudene med andre arenaer for
aktivitet. Utbygging av idrettshaller, lokaler for sang- og musikkutøvelse og lokaler for annen
kunst- og kulturutøvelse er nødvendig. Kommunedelplan for kultur og idrett avdekker et
særlig behov for flere idrettshaller og andre typer møteplasser.
Gjennom frivillighet og frivillig arbeid skapes det gode tilbud og nærmiljø, og et godt
samarbeid mellom kommunen og frivilligheten er avgjørende for å skape et mangfold av
aktiviteter og møteplasser. Kommunen og frivilligheten må samarbeide for å sikre at alle barn
og unge har mulighet til å delta i organiserte fritidstilbud, uavhengig av familieøkonomi eller
andre forhold som begrenser muligheter for å delta. Kommunen ønsker mer og bredere
samarbeid med frivillig sektor.
Å kunne gå eller sykle til skole og fritidsaktiviteter gir mange fordeler, blant annet økt
handlingsradius og økt mulighet til å delta i samfunnet på egne premisser. Dårlig standard på
vegen og et dårlig utbygd gang- og sykkelvegnett er en utfordring i Askøy kommune. Det er
en viktig oppgave for kommunen å sikre trygge skole- og fritidsveger og sette krav til
opparbeiding gjennom kommunal planlegging. Dette er et pågående arbeid som ivaretas
aktivt gjennom kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, trafikksikkerhetsplaner og
sykkelstrategi.
Planarbeidet skal omhandle








hvordan kommunen kan samarbeide med frivilligheten for å sikre flere barn og unge
en aktiv hverdag
hvordan kommunen kan utvikle fritidstilbud som alle kan delta på uavhengig av
økonomi, etnisitet og funksjonsnivå innen alle kulturområdene gjennom en
kartlegging av behov
hvordan allerede organisert aktivitet kan gi lavere terskel for deltakelse
hvordan fritidstilbud kan utvikles i tråd med samfunnsutviklingen, både i forhold til
nye trender og med tanke på deltakelse for alle. Tilbudene skal hindre «utenforskap»
og ensomhet blant barn og unge
hvordan de ulike tilskuddsordningene på idretts- og kulturfeltet kan tilpasses dagens
behov, uavhengig av organiseringsform på aktiviteten og type aktivitet
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3.3. Inkludering og like muligheter
Mål: I 2030 er Askøy et inkluderende samfunn som tilbyr like muligheter for alle barn og
unge
Status og utfordringer
Askøy jobber for å bli et mobbefritt samfunn der alle blir inkludert. Askøy kommune har
gjennom programmet Mobbefri oppvekst 2020 etablert ulike prosjekter i skole, barnehage og
fritidsarenaer. Noe av bakgrunnen har vært bekymringsfulle mobbetall i elevundersøkelsen
og ungdataundersøkelsen. I tillegg viser undersøkelser at det forekommer neglisjering av
mobbing i barnehagen, både av personalet og foreldre. Nasjonale tall viser at
mobbeproblematikk er gjeldende også i fritid, og spesielt innenfor idretten. Det er derfor et
mål å jobbe sammen med lag og organisasjoner, spesielt innen idretten, for å skape
mobbefrie klubber. Det er satt i gang ulike prosjekter og miljøtiltak mot frivillige lag og
organisasjoner.
Elevundersøkelsen 2018 viser nå en nedgang i andelen elever som rapporterer om mobbing.
Dette er en positiv utvikling som tyder på at innsatsen kommunen gjør, er av betydning. Den
årlige statistikken kan vise variasjon, og kommunen må uavhengig av statistikken ha
kontinuerlig fokus på arbeid mot mobbing. Systematisk forebyggende arbeid over tid må
vektlegges, samtidig som det må bygges kompetanse i å avdekke og håndtere mobbing og
krenkelser i enkeltsaker.
Askøy kommune ønsker å synliggjøre og verdsette mangfoldet blant barn og unge. Det er
viktig å satse på holdningsskapende arbeid som fremmer inkludering og mangfold. Det er
igangsatt mange ulike prosjekter og tiltak for å nå disse målene. Så langt har en gode
erfaringer med iverksatte tiltak, blant annet «Flere farger» og aktiviteter på bibliotek, skole
og barnehage. Dette synliggjør mangfoldet i askøysamfunnet. Kommunen ønsker bredere og
tydeligere fokus på inkludering og mangfold. I intervju med flyktninger om deres erfaringer
med å komme til Askøy trekker de frem at de trenger hjelp til å bli inkludert i lokalmiljøene
og i norske fellesskaper. Dette gjelder også barn med flyktningebakgrunn. Nærmiljø,
frivilligheten og kommunale tjenester må ha fokus på å inkludere denne gruppen på arenaer i
nærmiljø hvor det også er norske barn.
Å vokse opp i lavinntekt over tid resulterer i dårligere muligheter og manglende inkludering
for mange av de barna det gjelder. Ungdata og levekårsundersøkelsen på mellomtrinnet viser
en klar sammenheng mellom barns opplevelse av at familien har dårlig råd og mindre
deltakelse på fritidsaktiviteter. Disse barna har også dårligere psykisk og fysisk helse, mindre
trivsel på skolen og færre venner. For å inkludere disse barna må samfunnet og tjenestene
rundt legge til rette for dette. Det skal være mulig å delta på aktiviteter i regi av barnehage,
skole og fritid uavhengig av foreldrenes inntekt. Hjelpetjenester må ha fokus på familiens
levekår når oppfølging skal planlegges og koordineres. Askøy kommune har i en årrekke hatt
en satsing mot barnefattigdom og konsekvensene av barnefattigdom. Denne satsingen skal
videreføres for å sikre inkludering og like muligheter for barn som vokser opp i lavinntekt.
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Planarbeidet skal omhandle






hvordan inkludere barn med en annen kulturell bakgrunn
hvordan satsingen mot barnefattigdom skal videreføres
hvordan sikre universelle ordninger i satsingen mot barnefattigdom
hvordan ulike aktører kan bidra for å sikre gode og trygge oppvekstmiljø i Askøy som
videreføring av «Mobbefri oppvekst 2020»
vurdering av behov for en ytterligere satsing på trygge, mobbefrie fritidsarenaer
gjennom evaluering av programmene «Mobbefri oppvekst» og
Inkluderingsprogrammet.

3.4. Læringsmiljø og utviklingsmuligheter
Mål: I 2030 har barn og unge et godt læringsmiljø og gode utviklingsmuligheter i
utdanningsløpet
Status og utfordringer
Skole og barnehage har en sentral plass i barn og unges liv. Et godt og inkluderende
læringsmiljø er avgjørende for barns faglige og sosiale utvikling. Alle barn og unge på Askøy
skal ha et godt fysisk og sosialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barn og
unge sine behov skal være i sentrum for utviklingen av skoler og barnehager.
Askøy kommune skal arbeide for et helhetlig utdanningsløp der skoler og barnehager skal ha
høy kvalitet. System for kvalitetsvurdering må videreutvikles, og målet må være god
involvering av alle aktører. Skal vi lykkes må også samarbeidet mellom ulike fagavdelinger og
eksterne kompetansemiljøer styrkes. Prosjektet “Bedre tverrfaglig innsats” (BTI) gir gode
rammer for dette arbeidet.
Ny overordnet del for læreplanen i grunnskolen og rammeplan for barnehagen vektlegger at
skole og barnehage skal være lærende organisasjoner der både ledere og personalet
samarbeider om å utvikle praksisen etter nye behov og oppdatert kunnskap. Samarbeid og
utvikling mot samme mål kan være en utfordring, og er derfor et viktig tema å drøfte i
planen.
Askøy kommune vil jobbe med å forebygge fravær og frafall i skolen. Mye tyder på at
skolevegring er et økende problem. Askøy kommune har ikke egne data på skolevegring, men
er i gang med et eget skolevegringsprosjekt ledet av pedagogisk-psykologisk tjeneste.
Årsakene til skolevegring kan være mange. Elevens egen beskrivelse og oppfatning av
problemet kan i mange tilfeller være nøkkelen til løsning. Det er derfor viktig å få frem
elevens perspektiv i arbeidet med denne utfordringen.
De siste års elevundersøkelser har vist at de fleste elever i Askøy trives på skolen, men har
mindre motivasjon for læringsarbeidet. Dette gjelder særlig gutter som også har betydelig
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dårligere faglige resultat når de går ut av grunnskolen. Dette perspektivet må også være
sentralt i barnehagen. Tidlig innsats i barnehage og skole og styrket samarbeid er viktig i
denne sammenhengen.
Askøy kommune skal vektlegge danning og allsidig utvikling i utdanningsløpet. Danning
starter i barnehagen og bygges videre på i skolen. Et godt samarbeid med hjemmet er
nødvendig, og foreldrene må på ulike måter styrkes i foreldrerollen. Barnehager og skoler
skal støtte foreldrene i opplæringen av barna.
Et læringsmiljø som oppmuntrer til deltakelse i kulturelle fellesskap har stor betydning for
elevenes motivasjon. En kulturskole med gode universelle tilbud vil også bidra til danning og
allsidig utvikling. Barn og unge skal møte en helhetlig arena for sin kunstutfoldelse, og få
anerkjennelse for kunnskaper og ferdigheter også utenfor skolen.
Planarbeidet skal omhandle






tidlig innsats for å skape motivasjon for læring i hele utdanningsløpet
hvordan styrke samarbeidet mellom barnehage, skole og hjemmet
hvordan barn og unge kan involveres i egen hverdag og læringsarbeid
hvordan styrke arbeidet med barn og unge med stort behov for ekstra hjelp
hvordan kvalitet i skole og barnehage skal vurderes og utvikles

3.5. Tidlig innsats og helhetlig oppfølging
Mål: I 2030 ser vi barn og unges utfordringer tidlig og gir en individuell og helhetlig
oppfølging
Status og utfordringer
De aller fleste barn og unge på Askøy har det bra. De har generelt god helse, trives med
familie og venner og har tro på fremtiden. For noen barn byr oppveksten likevel på
utfordringer i kortere eller lengre tid og i mindre eller større grad. Disse barna må vi se så
tidlig som mulig, og vi må støtte dem og familien rundt for å hindre eller mestre den
situasjonen de er i.
Psykiske vansker og lidelser er et område vi må følge med på. Nasjonale tall (fra
Folkehelseinstituttet) viser at 15-20 % av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt
funksjon på grunn av psykiske vansker som angst, depresjon og atferdsproblemer. 24 % av
jentene i ungdomsskolen rapporterer om en ‘høy grad av depressivt stemningsleie’. Både i
forhold til dette og i forhold til opplevelse av ensomhet ligger Askøy litt høyere enn landet
ellers, uansett om man sammenligner med små, mellomstore eller store kommuner.
En god psykisk helse handler om å ha en tilpasningsdyktig emosjonell utvikling, evne til å
danne velfungerende sosiale relasjoner og evne til fleksibilitet i tanker og handling. Mange
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forutsetninger må være til stede for at dette skal finne sted; bl.a. god tilknytning og
utviklingsstøtte fra foresatte, god integrering i lokalsamfunnet, et variert fritidstilbud,
voksentetthet, relasjonskvalitet og kompetanse i barnehager og skoler, samt et godt og
fleksibelt psykisk helsetilbud til barn og ungdom med psykiske vansker. Tverrfaglig
samarbeid er avgjørende for å kunne løse utfordringer knyttet til psykisk helse.
Noen barn opplever at hjemmet ikke er den trygge basen det skulle vært. Det kan handle om
manglende støtte og vanskelig samspill med omsorgspersoner. I verste fall kan det innebære
omsorgssvikt, vold eller overgrep fra nære omsorgspersoner. Heldigvis opplever de færreste
dette som en del av oppveksten, men for de det gjelder kan konsekvensene for deres trivsel og
utvikling være svært negative. 8 % svarer i Ungdataundersøkelsen at de i løpet av de siste 12
måneder har blitt slått en eller flere ganger av en voksenperson i familien med vilje. Politiet
og barneverntjenesten uttrykker også bekymring for omfanget av saker knyttet til vold i nære
relasjoner.
For noen barn er kroniske vansker og funksjonsnedsettelse en del av hverdagen og
oppveksten. Å tilby disse barna og deres familier mulighet for inkludering og mestring ut fra
deres situasjon, krever kompetanse og godt tilrettelagte tilbud.
Uavhengig av hvilke utfordringer barn, ungdom eller familier har, er det avgjørende å se
disse barna og tilby tidlig og rett hjelp. Når flere tjenester er involvert må fokus være på å
samhandle og koordinere den faglige innsatsen rundt barnet og familien sine behov og
ønsker.
Planarbeidet skal omhandle:





prioritering og retning innen foreldrestøttende innsats
systemer for tverrfaglig samhandling og koordinering
mobilisering av egne ressurser i familie og nettverk
forebyggende arbeid mot vold og overgrep i nære relasjoner

3.6. Digital hverdag
Status og utfordringer
Barn og unge lever i en digital verden som er i rask utvikling og er aktive brukere av digitale
verktøy, spill og medier. Det er etter hvert blitt nødvendig med digitale ferdigheter for læring
og aktiv deltakelse i et samfunn i stadig endring.
Det å vokse opp med, og være fortrolig med bruk av digitale medier og verktøy kan være en
stor fordel sammenlignet med generasjonene før. Medietilsynets undersøkelse «Barn og
Medier 2018» viser blant annet at tre av fire barn allerede i alderen ni til tolv år bruker
sosiale medier. Snapchat og Instagram er mest populært. Sosiale medier kan gjøre det lettere
å ha kontakt med venner, finne nye venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet sitt
og ute i verden ellers (Folkehelseprofilen 2019).
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De fleste barn og unge opplever positiv læring og deltakelse gjennom bruk av sosiale medier
og spill, men det er også noen utfordringer ved dette. Noen ungdom bruker så mye tid på
sosiale medier og spill at det går utover søvn, skole og venner. Ungdataundersøkelsen viser
blant annet at andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de daglig bruker mer enn fire timer
på skjermaktiviteter utenom skoletiden er 35 % for Askøy, mens for Hordaland og hele landet
er dette tallet 29 % (Folkehelseprofilen 2019).
Det er utfordrende at unge ikke deler det de har opplevd på nett med voksne, at det deles og
spres bilder og film, og at det skjer overgrep og mobbing. Det er lite kunnskap om
konsekvensene av en stadig tidligere digital hverdag og hva dette betyr for barn og unges
utvikling. Voksne og barn må bli mer klar over farene og mer kritisk til det som skjer digitalt.
Digitale verktøy blir benyttet konstruktivt i læringsarbeidet i barnehage og skole. Men
samtidig må det jobbes systematisk med å bygge god digital og kritisk dømmekraft hos
voksne, barn og unge.
Planarbeidet skal omhandle:


hvordan kommunen kan skape dialog mellom barn og voksne om bruk, opplevelser,
valg og påvirkning i en digital hverdag.

4. Organisering og medvirkning
4.1. Organisering
Planarbeidet er organisert som et prosjekt. SBU – styringsgruppe for barn og unge er et eget
organ i Askøy kommune som har ansvar for alt som angår barn og unge i kommunen. Denne
gruppen består av ledere for avdelinger som har ansvar for barn og unge, i tillegg til
folkehelsekoordinator og SLT koordinator. SBU er også styringsgruppe for
kommunedelplanen og tar alle endelige beslutninger.
En egen prosjektgruppe er ansvarlig for å utarbeide planen. Prosjektgruppen består av
fagfolk fra fagavdelingene barnehage, skole, barn og familie, kultur og idrett, areal og
samfunn i tillegg til folkehelsekoordinator. Det vil bli opprettet nødvendige administrative
arbeidsgrupper underveis i prosessen.
Formannskapet er delegert myndighet til å behandle forslag til kommunedelplaner og vil
være planutvalg.
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4.2. Fremdrift
Milepæler

Periode

Utarbeide forslag til planprogram

August 2018- mars 2019

Høring av planprogram

Mai 2019- juni 2019

Fastsetting av planprogram

September 2019

Utarbeide planforslag og medvirkning

Juni- november 2019

Høring av planforslag

Desember 2019- januar 2020

Ferdigstille planforslag

Februar 2020

Vedtatt plan

Mars 2020

4.3. Medvirkning
Medvirkning er en forutsetning for å få til et godt kunnskapsgrunnlag og gode planløsninger
med høy legitimitet. Plan- og bygningsloven vektlegger at planprosessen skal være åpen og
deltakende. Det skal legges til rette for ulike typer medvirkning hvor både innbyggere og
spesielle grupper skal involveres. I kommunedelplan barn og unge er medvirkning fra unge
spesielt viktig, og det skal legges til rette for dialog mellom arbeidsgruppen, organisasjonen
og barn og unge.
Det er barn og unge selv som er eksperter på å være barn og unge. Samtidig er det de voksne
som tar beslutninger for dem, og det lett for voksne å overse detaljer i planleggingen. Vi
ønsker å ta barn og unge på alvor. Dette krever en annen tilnærming til medvirkning enn det
tradisjonelt legges opp til i en overordnet plan.
I planarbeidet skal det benyttes en metode for medvirkning basert på barneombudets
ekspertgrupper. Metoden legger opp til at det skal være samtaler og dialog med barn og unge
som har erfaringer på ulike områder. Ekspertgruppene skal møtes flere ganger. På denne
måten blir det muligheter for å gå i dybden på ulike tema og skape en mer reell involvering
hvor det er barn og unges meninger som skal forme kommunedelplanen. Gruppene skal ledes
av unge selv, med en voksen til stede for å veilede.
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Opplegg for medvirkning

Periode

Møte i UKS

Mars 2019

Kick- off organisasjonen, frivillige, UKS,
politikere

28. august 2019

Ekspertmøte 1 barn og unge

September 2019

Ekspertmøte 2 barn og unge

September 2019

Ekspertmøte 3 barn og unge

Oktober 2019

Workshop politiske utvalg

1.-2. oktober 2019

Møte på elevrådsdagen

24. oktober 2019
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Salg av kommunale boliger

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
11/19

Møtedato
08.04.2019

Råd for funksjonshemmede

10/19

08.04.2019

Utvalg for levekår

19/19

09.04.2019

Utvalg for teknikk og miljø

11.04.2019

Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Anne Brustad

Arkivsaknr.: 2019/1973-2

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Eiendomsavdelingens nåværende praksis videreføres.
2. Det tas til orientering at det er selger som dekker oppgjørskostnadene.

SAMMENDRAG

Det er få boliger som kan selges til leietakere uten at tilskudd til Husbanken må tilbakebetales.
Leietakere finansierer som oftest kjøpet med startlån, noe som gir en svært begrenset reduksjon
av kommunens totale gjeld.
Med bakgrunn i det begrensede antall boliger som kan selges uten at tilskudd tilbakebetales, og
den lille effekten disse salgene vil ha på kommunens totale gjeld, vurderer vi at hovedformålet
ved en praksis der leietaker får kjøpe boligen de leier, må være boligsosiale hensyn og ikke å
redusere kommunens gjeld.
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Avgjøres av: K
Behandles i følgende utvalg: Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, UFL, UTM
(innstiller), F, K
Videre saksgang: Oppfølging av rådmann

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok 07.03.2019, sak 23/19, følgende:

Det fremmes sak om salg av kommunale boliger til leietakere som ønsker å kjøpe den
kommunale boligen de bor i. Det forutsettes at dette kun gjelder boliger som kan selges uten at
Husbanktilskudd må tilbakebetales. Salgssummen brukes til å betale ned kommunal gjeld.
I Nasjonal strategi Bolig og velferd 2014-2020 er en av målsetningene at:
Alle skal ha et godt sted å bo. Prioriterte områder er hjelp fra midlertidig til varig bolig og
hjelp til å skaffe en egnet bolig.
I kommunedelplan Helse og livskvalitet er trygge og gode boforhold et eget satsingsområde.
I Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i Kommunestyret 02.11.2017, PS 120/2017. Her står det
blant annet under punkt 5 Handlingsdel, Tiltak:
Etablere praktisk hjelp til leie og kjøp av bolig i det private markedet.
Kommunen skal være fleksibel i vurdering av låneevne og bruk av nedbetalingstid.
Planverket understreker at varig bolig er et mål og at dette målet kan nås ved å hjelpe
mennesker til å bli boligeiere.
Askøy kommune følger i dag så og si samme praksis som det ble orientert om i UFL og UTM
etter et intensjonsforslag i 2016, se vedlegg. Endringen er at det nå er selger (kommunen) som
dekker oppgjørskostnadene. Dette er det vanlige ved boligsalg. Videre har Husbanken forlenget
nedskrivningstiden for tilskudd til 25 år samt hvordan tilskuddet beregnes.
I 2017 ble det solgt 1 bolig til en leietaker. I 2018 ble det ikke solgt noen, men 1 leietaker fikk
avslag på å kjøpe. Årsaken var at boligen ikke er seksjonert. I 2019 er det solgt 1 bolig til
leietaker og 1 annen leietaker har fått tilbud om å kjøpe sin bolig. Denne leietakeren har søkt
startlån og tilskudd. Den aktuelle boligen har tilskudd som må tilbakebetales ved salg. Det er
tett samarbeid mellom boligkontoret og boligforvaltningen i disse sakene.
Vurdering:
I kommunens eie er det ca. 100 boliger der vi ikke trenger å tilbakebetale tilskudd fra
Husbanken.
Disse boligene inkluderer:
Kleppestø bofellesskap (vedtatt utvidet/ombygget i PS 137/18)
Kleppegrend bofellesskap
Holmedalen bofellesskap
Ravnanger boliger
Strømsnes bofellesskap
Neset bofellesskap på Furuly
Villaveien bofellesskap (med ikke Brandaneset 36) på Furuly
Grønebrekka 42 (Barneverninstitusjon for enslige mindreårige flyktninger)
Brandaneset 4 (del av Furulytunet bofellesskap) på Furuly
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Alle disse eiendommene har bemanning og/eller regnes som omsorgsbolig. Boligene er ikke
seksjonert eller organisert juridisk på en måte som gjør at de kan selges enkeltvis til leietakere.
Boliger uten tilskudd inkluderer også:
Brandaneset 37 (halve bygget brukes av Brukervaktmestertjenesten) på Furuly
Bakkevegen 31-37
Vinkelfjellet 2
Ravnangervegen 372
Asskaret 49
Dette er tidligere PU-boliger som vanskelig kan selges enkeltvis til leietakere med samme
begrunnelse som for boligene over.
5 boliger er strategiske kjøp.
Totalt gjenstår 18 boliger som det ikke er knyttet tilskudd til, og som i utgangspunktet kan
selges. Med vår kjennskap til verdien på boligene og også inntektssituasjonen til leieboerne i
boligene er det realistisk at 3-4 av disse boligene faktisk kan selges til leietaker.
Folkehelseperspektiv:
Det er viktig for folkehelsen av folk bor trygt og godt. Å eie egen bolig kan oppleves som
tryggere enn å leie.
Økonomi:
Leietakere i kommunale boliger vil svært sjelden kunne få lån i ordinære banker og vil i stor
grad være avhengig av startlån og tilskudd fra Husbanken. Alle kommunale boliger solgt til
leietakere siden 2013 har vært finansiert med startlån og eventuelt tilskudd. Ved startlånfinansiering må kommunen gjøre låneopptak fra Husbanken for videre utlån.
For at kommunen skal kunne redusere sin gjeld forutsetter det at saldoen på startlånet er lavere
enn salgssummen fratrukket oppgjørskostnader.
Vi kan vise dette ved det å se på det siste salget kommunen gjennomførte der det ikke var
tilskudd som skulle tilbakebetales til Husbanken.
Boligen ble solgt til leietaker for 1.850.000 kroner. Etter at oppgjørskostnadene var trukket fra
fikk kommunen utbetalt 1.837.000 kroner.
Leietaker finansierte boligkjøpet ved startlån på 1.800.000 kroner og tilskudd på
101.000 kroner.
Nettogevinsten som kan brukes til å redusere kommunens gjeld er 37.000 kroner.

Kleppestø, 21.03.2019

Eystein Venneslan
Rådmann

Jarle Kvalvik
Kommunalsjef teknisk
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Kommunalavdeling teknisk

06.09.2016

Notat
Sak nr.
2015/738-61
Til:

Utvalg for Levekår, Utvalg for teknikk og miljø

Fra:

Rådmannen

Svar på intensjonsforslag 50 – Salg av kommunale boliger
– Muligheter i en utfordrende hverdag!
Det vises til intensjonsforslag 50 vedtatt oversendt rådmannen i UFL-møtet den
23.02.2016, PS 15/16:
Kommunen starter et arbeid med å utarbeide en studie med formål om å selge ut en
større del av den kommunale boligmassen til en del av beboerne. Eventuelt, se på om
det er mulig å endre dagens regelverk for å øke salget av kommunale boliger til de som
ønsker det og som er i stand til å overta boligen de i dag leier av kommunen.
(Intensjonsforslaget oversendes Utvalg for Levekår og Utvalg for teknikk og miljø.)
Besvarelse på intensjonsforslag 50:
Rådmannen ser positivt på å selge kommunale boliger til leietaker. I 2014-2016 er det
solgt 3 boliger til leietakere. Det er i tillegg solgt 2 boliger som ble vurdert å være lite
hensiktsmessige å eie videre. Det er planlagt salg av ytterligere 1 bolig.
Kjøp av kommunal bolig finansieres ved lån og eventuelt tilskudd. Lånet nedbetales som
et serielån over 25 år og samsvarer med avskrivningen. Tilskuddet nedskrives over 20
år. Et salg medfører at saldoene må innfris. Høy etterspørsel etter Husbankens tilskudd
og økt kostnad pr. bolig har medført at Husbanken i 2016 har redusert den
gjennomsnittlige tilskuddsandelen.
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kundetorget Rådhuset,
Klampavikvegen 1,
56300 Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Premissene for salg er




Boliger selges til takst + oppgjørskostnad
Salgssum skal som hovedregel ikke være lavere enn gjenstående saldo på
lån/tilskudd
Kommunale boliger skal ligge spredt på øyen

Med i vurderingen
1. Antall kommunale boliger i samme nabolag/bomiljø
2. Kostnader ved å eie boligen videre, fremtidig vedlikeholdsbehov
3. Om boligen har andre kvaliteter som gjør at vi ønsker å beholde den. F.eks. at den
er på ett plan, kan brukes til flere typer formål (f.eks. bofellesskap, familie,
funksjonshemmet)
4. Størrelsen på tilskudd ved kjøp av ny bolig til erstatning for den solgte
5. Spesielle forhold som tilsier at leietaker har et særskilt behov for en stabil
bosituasjon
Ingen leietaker har rett til å kjøpe sin bolig. Et salg avgjøres etter en skjønnsmessig
totalvurdering.
Alle kommunale leietakere får informasjon om Husbankens Startlån og tilskuddordning
i forbindelse med utløp av leiekontrakt. Vi informerer også aktivt om Startlån ved
muntlig kontakt med leietakere. Det blir gjort en vurdering av mulighet for Startlån når
vi mottar søknad om forlengelse av leiekontrakt. Selv med Startlån og tilskudd vil mange
leieboere ikke ha anledning til å kjøpe boligen de bor i da den blir for dyr.
Det er lite trolig at behovet for kommunale boliger vil reduseres da folketallet på Askøy
øker. Det er også liten tilgang på utleie fra private aktører til utsatte grupper.
Gjennom Boligsosialt velferdsprogram og rullering av Boligsosial handlingsplan vil vi
vurdere muligheten for å selge ut flere kommunale boliger til våre leietakere. Boligsosial
handlingsplan er forventet ferdigstilt januar 2017.

Side 2 av 2
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Boligsosial
handlingsplan

Vedtatt i Kommunestyret 2/11-17
Sak PS 120/2017
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1. Innledning
1.1.

Bakgrunn og formål med planarbeidet

Boligsosial handlingsplan for Askøy kommune er utarbeidet som en del av kommunens
boligsosiale utviklingsprogram. Det boligsosiale utviklingsprogrammet har vært finansiert av
Husbanken i perioden 2014 - 2016. Kommunen en del av Husbankens kommunesatsing og
har inngått en forpliktende samarbeidsavtale i perioden 2016 – 2020.
Målet med handlingsplanen er å øke kunnskapen i kommunen om boligsosiale tema samt å
utvikle metoder, rutiner og systemer for en bedre boligsosial praksis. Med dette ønsker vi å få
en mer helhetlig strategi for håndtering av boligsosiale utfordringer og bidra til at flere
vanskeligstilte på boligmarkedet får en bedre bo- og livssituasjon. Planen skal bidra til gode
og trygge boområder og boforhold for innbyggerne generelt, og for de vanskeligstilte på
boligmarkedet spesielt. I tillegg skal planen legge til rette for gode og riktige tiltak og tilbud til
vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er en mangfoldig sammensatt gruppe som trenger
tilbud og innsats på ulike nivåer.

1.2.

Prosess, organisering og medvirkning

Våren 2015 gjennomførte Rambøll analyse av de boligsosiale utfordringene i kommunen og
funn fra denne analysen dannet grunnlaget for videre arbeid i programmet.
Det har vært satt ned tre ulike tverrfaglige arbeidsgrupper med medlemmer både på leder- og
ansattnivå. Arbeidsgruppene har arbeidet med:




Plan, utbygging og anskaffelsesstrategi
Organisering av det boligsosiale arbeidet
Etablering av bo-oppfølging

Mandatet har vært å komme med forslag til løsninger på utfordringer beskrevet i
Rambøllrapporten (se vedlegg). Arbeidet danner igjen grunnlag for mål og strategier i den
boligsosiale handlingsplanen. Det tverrfaglige perspektivet som gruppene representerer
sikrer forankring på bred basis, og gir nyanserte og faglig gode begrunnede innspill.
Areal og Samfunn har bidratt med veiledning rundt det planfaglige. Folkehelsekoordinator
har bidratt inn i arbeidet med boligsosial statistikk og framstilling.
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2. Føringer for planarbeidet
2.1. Statlige føringer
Nasjonal strategi Bolig for velferd 2014-2020 (Departementene
2014)
Denne strategien er førende for det boligsosiale arbeidet i kommunen.
Strategien fastsetter nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale
arbeidet. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.
Staten skal sikre gode rammebetingelser.
Målsettinger i strategien:
1. Alle skal ha et godt sted å bo. Prioriterte områder er hjelp fra midlertidig til varig bolig
og hjelp til å skaffe en egnet bolig.
2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å meste boforholdet. Prioriterte områder er
å forhindre utkastelser samt gi oppfølgning og tjenester i hjemmet.
3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Prioriterte mål er å sikre god
styring og målretting av arbeidet, stimulere til nytenkning og sosial innovasjon samt
planlegge for gode bomiljøer.
Det skal i tillegg rettes en særlig innsats ovenfor barnefamilier og unge. Dette er viktig for
barna her og nå samt for å forebygge reproduksjon av sosial ulikhet.

Andre statlige føringer:
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)
Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Rom for alle (NOU 2011:15)
Innovasjon i omsorg (NOU 2011:11)
Strategi for boligmarkedet (2015)
Strategi Barn som lever i fattigdom (2015-2017)
Stortingsproposisjon Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 – 2020

2.2. Regionale føringer
Regional planstrategi 2016-2020 fokuserer på gode bomiljø og møteplasser i attraktive
senter. Et inkluderende bomiljø har en variert boligmasse som skaper vilkår for mangfold i
alder, inntekt og husholdningstype. Enpersonshusholdninger øker både blant unge og eldre.
Et godt bomiljø er kjennetegnet av biluavhengighet og gode universelt utforma møteplasser.
Dette betyr kompakt utbygging i gangavstand fra en definert sentrumskjerne
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Regional plan for folkehelse- Flere gode levekår for alle 2014-2025 peker på
viktigheten av å skape gode lokalsamfunn som gir grunnlag for mestring, tilhørighet og
identitet. Gjennom universell utforming kan både omgivelsene og tjenester utformes slik at
alle kan nyttiggjøre seg av disse, uavhengig av ferdigheter og funksjonsevne. Helsevennlige
lokalsamfunn skal sikre at innbyggerne kan få dekt ulike behov i bo- og nærmiljøet uavhengig
av alder og livsfase. Gjennom planlegging av bomiljø kan det legges til rette for variasjon av
størrelsene på boligene tilpasset ulike befolkningsgruppers økonomi og livsløp.

2.3. Kommunale føringer
Boligsosial handlingsplan har som mål å følge opp målsettinger og strategier i
Kommuneplanens samfunnsdel 2015- 2030. Kommuneplanens samfunnsdel har fem
satsingsområder:
-

Den helsefremmende øyen
Den levende øyen
Den unge øyen
Den grønne øyen
Den skapende øyen

Satsingsområdet Den levende øyen er særlig viktig for
Boligsosial handlingsplan. Gjennom dette satsingsområdet blir
det gitt føringer om at innbyggerne skal bo i trygge og
inkluderende miljøer, preget av aktivitet, engasjement og
sosialt samhold. Askøy kommune skal legge til rette for et
boligtilbud som er tilpasset alle familietyper og livsfaser. Det
skal også legges til rette for et engasjerende og inkluderende
lokalsamfunn som bidrar til at alle innbyggerne har en aktiv og
trygg hverdag.
I Kommunal planstrategi 2016-2020 er Den aldrende øyen- eldre som ressurs omtalt som et
satsingsområde. For at flere eldre skal kunne bo hjemme må kommunens boligstruktur
endres, slik at vi får flere mindre enheter, særlig i sentrumsnære områder med kort avstand
til butikk og tjenestetilbud. Tilgjengelighet og god offentlig kommunikasjon er viktig for at
eldre skal kunne bo hjemme lenger og kunne delta på ulike områder i samfunnet.
I Kommunedelplan Helse og livskvalitet er trygge og gode boforhold et eget satsingsområde.
Hovedmålsettingen er at innen 2030 har alle innbyggere trygge og gode boforhold.
Boligsosial handlingsplan tar opp målsettingene og strategiene fra kommunedelplanen og
beskriver tiltak knyttet opp mot disse.
Andre kommunale føringer
 Likestillings- og mangfoldsplan 2012- 2015
 Ruspolitisk handlingsplan 2010-2011
 Handlingsplan for kreftomsorg og lindrende behandling 2012- 2016
 Sektorplan for kommunehelsetjenesten 2010- 2013.
 Morgendagens omsorg 2015- 2018, temaplan for helse og omsorg
 Et verdig liv 2016- 2019, temaplan for individ og levekår
 Handlingsplan for integrering av flyktninger 2014- 2018
5
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3. Utfordringer og muligheter
3.1

Boligutvikling

Askøy kommune har en boligsammensetning som i stor grad består av eneboliger. I tillegg
har vi en høy andel av enpersonsfamilier og par uten barn. Boligsammensetningen er lite
egnet for små husholdninger og vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen har et generelt
ansvar for å tilrettelegge for boliger og boligbygging for alle innbyggere og et særlig ansvar for
å tilrettelegge for bolig for vanskeligstilte. Det er viktig at dette ses i sammenheng. Et presset
boligmarked med høye boligpriser vil kunne føre til et økt behov for kommunal boligbistand
og dermed at færre klarer å skaffe seg bolig på egenhånd. For å sikre at boligtilbudet møter
behovene blant dagens og fremtidens befolkning, er det nødvendig at kommunen spiller en
aktiv rolle i boligutviklingen. Gjennom aktiv deltakelse vil kommunen kunne bidra til å sikre
et mangfoldig og differensiert boligtilbud, slik at hele befolkningen får tilgang på en god og
trygg bolig.
I Kleppestøplanen legges det til rette for en høy andel nye boliger. Her har kommunen
mulighet til å sikre variert boligsammensetning og dermed legge til rette for at mennesker i
ulike livsfaser kan etablere seg i dette området.
Oversikt over familietyper og boligsammensetning:

3.2

Organisering, samarbeid og kompetanse

Foranalysen gjennomført av Rambøll viser at de ulike tjenestene er opptatt av å strekke seg
lang for å gi et godt tilbud til sine brukere. Kommunen har også mye god kompetanse på det
boligsosiale området. Imidlertid fremkommer det at arbeidet er fragmentert og at det er
behov for tydeliggjøring av ansvar og roller. Askøy kommune har etablert et boligkontor med
en formell ledelse som har ansvar for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Boligkontoret
6
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skal legge til rette for samarbeid, kompetanseoverføring og etablering av relevante
boligsosiale samhandlingsarenaer. Gjennom boligkontoret har Askøy kommune mulighet til
å utvikle det boligsosiale arbeidet og sette boligpolitikk på dagsordenen.

3.3

Kommunal boligmasse

Noen utfordringer med de kommunale boligene er høye husleier, stor slitasje og krevende
forvaltning av boligmassen. Høye husleier er en konsekvens av boligmarkedet i kommunen.
Dette resulterer i at flere brukere må supplere inntekten med sosialhjelp. Lav inntekt
kombinert med høye husleier hindrer leietakeren å komme videre i boligkarrieren. Mange av
leietakerne i kommunale utleieboliger har lav bo-evne som medfører høy slitasje. I tillegg er
det høy sirkulasjon i deler av boligmassen da det er et mål at vanskeligstilte ikke skal bo lenge
i kommunal utleiebolig. Forvaltning av boligmassen og leieforhold er omfattende og krever
tett oppfølging av leietakere og andre samarbeidspartnere.

3.4

Tildeling av bolig

Rambøllrapporten viser at kommunen samarbeider godt om tildeling av boliger til
vanskeligstilte, men at enkelte søknader ikke er tilstrekkelig opplyst når de skal behandles i
tildelingsutvalget. Ansvar for tildelingsutvalget er lagt til Boligkontoret og det vurderes at det
er potensiale for å systematisere arbeidet knyttet til kartlegging, saksforberedelse og
saksbehandling.

3.5

Sirkulasjon av leietakere i kommunal bolig

Kommunen har tatt vesentlige grep for å oppnå bedre sirkulasjon i den kommunale
boligmassen. For å ytterligere øke sirkulasjonen er oppfølging, veiledning og bruk av
økonomiske virkemidler viktig for å få beboerne videre i egen boligkarriere.

3.6

Bolig- og tjenestebehov

Askøy kommune har etablert bo-oppfølgingstjeneste og FACT1 team. Disse tjenesten må
utvikles og evalueres. Målet er blant annet å forebygge bostedsløshet og redusere behov for
tjenester høyt oppe i omsorgstrappen.

3.7

Tildeling av tjenester

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet har ofte sammensatte utfordringer. Det må
sikres at tildelingen av tjenester samordnes og at utførelsen av tjenestene koordineres.

1

Ambulant oppfølging av personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt ruslidelse
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4. Satsingsområder
4.1

Alle skal ha mulighet til å bo i eget hjem

Velferdspolitikkens pilarer er tradisjonelt retten til helse, utdanning og inntektssikring. I
utredningen «Rom for alle – En sosial boligpolitikk for framtiden» blir retten til bolig
forankret om en fjerde grunnpilar, se NOU 2011: Det er et premiss i boligpolitikken at alle
skal ha en mulighet for et varig og funksjonelt botilbud, uavhengig av livssituasjon,
funksjonsnivå og mulighetene til å mestre et selvstendig liv. I NOU 2011 “Innovasjon i
omsorg” står det at «Folk bør påvirkes til å tilrettelegge for sin alderdom». Dette gjelder
særlig i den enkeltes hjem, hvor bedret tilgjengelighet kan oppnås med nødvendig tilpassing
og tilrettelegging.
Askøy kommune har som mål at alle skal mestre livssituasjonen sin og kunne bo lengst mulig
i egen bolig. I tillegg må kommunen ha tilstrekkelig med omsorgsplasser og sykehjemsplasser
for å sikre botilbudet til eldre når behovet inntreffer. Unge som rammes av sykdom eller
ulykker eller som trenger hjelp grunnet livssituasjon skal ha et tilpasset botilbud slik at
brukeren kan ha en tilnærmet lik livsførsel som før ulykken/ sykdommen inntraff.
For å nå målene er det utviklet tiltak skissert i handlingsdelen av denne planen.

4.2

Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse

Kommunen har et ansvar for å legge til rette for et velfungerende boligmarked for en samlet
befolkning, blant annet ved a regulere byggevirksomheten gjennom arealplanlegging (Plan og
bygningsloven av 27.juni 2008). Ved regulering av botetthet, boligstørrelse, og typer bygg
kan uheldige konsekvenser og tendenser til segregering i områder motvirkes og forebygges.
Kommuneplanens bestemmelse om bygging av små
enheter i sentrumsområder og i nærhet til
kollektivtilbud sikrer at det skal være mulig å bli
boende i områder også om funksjonsevnen blir
nedsatt. En styrt tilrettelegging for større variasjon i
boligmønster kan i tillegg stimulere til at unge velger
å bosette seg i kommunen. Regjeringen har gjennom
Strategi for boligmarkedet (2015) ønske om å legge
til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging
i kommunene. Målet er å bidra til en mer
bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.
Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig skal kunne eie sin egen bolig
Askøy kommune skal ha en aktiv rolle i utviklingen av boligmarkedet. Utvikling av
differensiert boligmasse er en strategi som bidrar til utvikling av hele Askøysamfunnet
samtidig som den løser boligsosiale utfordringer for ulike grupper vanskeligstilte.
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4.3 Askøy skal ha trygge og attraktive bomiljø og møteplasser
Skal det drives god utvikling av lokalsamfunn er boligen og bomiljøene viktig. Innbyggere
skal bo og skaffe seg et godt og trygt liv uavhengig av
alder og sosial status.
Bolig og bomiljø er ramme for et sosialt liv og gir
tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn. Ved å bo godt
og trygt fremmes mulighetene for å kunne stå i et
utdanningsløp, danne familie, ha en stabil tilknytning til
arbeidslivet og ta vare på egen helse.
Helsefremmende lokalsamfunn kjennetegnes ved at det
er lagt til rette for sosiale møteplasser. Disse
møteplassene er utformet universelt, slik at de bidrar til trygghet, fysisk aktivitet og
deltagelse uavhengig av alder og funksjonsnivå. Slike samfunn fremmer identitet og
tilhørighet.

9
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5. Handlingsdel
TILTAKSPLAN2
Hovedmål:
Alle skal ha mulighet til å bo i eget hjem
Nr.

Strategiske veivalg

Tiltak

År

Ressursbehov

Forventede gevinster for
bruker innbygger eller
samfunn

Vi skal bidra til at innbyggerne
kan tilpasse boligen til egen
livssituasjon

Styrke Boligrådgivningsgruppen3
Vurdere etablering av kommunal tilskuddsordning til
tilpassing av bolig
Gi innbyggerne kunnskap til å ta gode valg ved bygging
og utbedring av bolig
Utarbeide strategi for kvaliteten i den kommunale
boligmassen
Gjennomgå og kvalitetssikre informasjon som ligger
tilgjengelig på kommunens nettside
Utarbeide informasjonsmateriell
Gjennomføre årlig boligsosial konferanse

2018
2018

Innenfor rammen
Avklares i egen sak



Løpende

Innenfor rammen

2018

Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen



2017
Løpende




Styrke Kundetorgets posisjon i det boligsosiale arbeidet.
Sikre at Kundetorget har nok informasjon om
tjenestetilbudet i kommunen og andre aktører innen
feltet.
Forenkle prosessene i det boligsosiale arbeidet slik at de
blir lettere å forstå for innbyggere og ansatte
Utvikle Boligkontoret for å sikre helhetlig og effektiv
organisering av det boligsosiale feltet
Kommunen skal være fleksibel i vurdering av låneevne
og bruk av nedbetalingstid
Sikre tett samarbeid med Husbanken. Synliggjøre behov
for tilskudd
Vurdere innføring av kommunal bostøtte
Forenkle søknadsprosesser til kommunale
støtteordninger
Sikre økonomisk kompetanse hos ansatte

2017

Innenfor rammen
Innenfor rammen,
søke tilskudd
Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

2018
Løpende

Avklares i egen sak
Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

Vi skal ha god boligsosial
kompetanse og jobbe
tverrfaglig for å gi innbyggerne
nødvendig veiledning og
informasjon

Vi skal bruke økonomiske
virkemidler på en fleksibel
måte, tilpasset den enkeltes
behov

2

Tiltaksplanen beskriver de tiltak, dvs. de aktiviteter og oppgaver, som skal gjennomføres for å nå prioriterte mål

3

Tverrfaglig gruppe som gir råd, veiledning og tildeler tilskudd til tilpassing av bolig.
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Bruker bor lengre hjemme i egen
bolig
Økt mestring
Økt livskvalitet
Redusert press på kommunale
tjenester
Innbyggere får kvalifiserte råd til
å ta gode valg for sine egen liv.
Økt grad av forventningsavklaring
Tydeligere informasjon om
boligsosiale rettigheter

Flere kan eie egen bolig.
Redusert behov for kommunale
boliger.
Redusere sosial ulikhet og
forhindre sosial arv.
Brukere får stabil og forutsigbar
bosituasjon.

Vi skal ha oppfølgingstjenester
som hjelper den enkelte til å bo
i eget hjem

Utvikle ambulante tjenestetilbud som f. eks Booppfølgingstjenesten, FACT team og annen hjelp i
hjemmet
Sikre nødvendig verktøy for å jobbe ambulant
Etablere praktisk hjelp til leie og kjøp av bolig i det
private markedet
Sikre at innbyggere får råd og veiledning om tilpassing
av bolig.
Bevisst bruk av tidsbestemte leiekontrakter i
bemannede boliger
Etablere sosialvaktmester

Løpende

Innenfor rammen,
søke tilskudd



Løpende
2017

Innenfor rammen
Innenfor rammen





Løpende

Innenfor rammen



Løpende

Innenfor rammen

2019

1 årsverk

Brukere bor lengre hjemme i egen
bolig.
Lavere press på omsorgsboliger
Redusere andelen bostedsløse
Redusere slitasje på kommunale
boliger
Brukere har verdige boforhold

Hovedmål:
Askøy skal ha en variert og tilpasset boligmasse
Nr.

Strategiske veivalg

Tiltak

Frist

Ressursbehov

Forventede gevinster for bruker
innbygger eller samfunn

Vi skal jobbe systematisk og
strategisk for å sikre en
differensiert boligmasse.

Askøy kommune skal dekke det reelle behovet for en
variert og tilpasset boligmasse. Strategien skal
belyse alle verktøyene som er tilgjengelig i plan- og
bygningsloven

2017

Innenfor rammen



Utrede hvilket behov for boligmasse som eksistere i
kommunen
Oppfordre til utleiedel i eneboliger
Strategisk bruk av kommunale tomter

Løpende

Innenfor rammen

Løpende
Løpende

Innenfor rammen
Innenfor rammen

Vurdere kjøp av private tomter
Boligsosiale føringer tema i rådmannens møte med
utbyggerne
Sikre differensiert boligmasse i Kleppestøområdet
Utarbeide strategi for plassering av bolig for
vanskeligstilte

Løpende
Løpende

Innenfor rammen
Innenfor rammen

Løpende
2018

Innenfor rammen
Innenfor rammen

Krav om fortetting i senterområder og langs
kollektivakser

Løpende

Innenfor rammen

Arrangere fagdag med fokus på universell utforming

2018

Utarbeide veileder for universell utforming av
møteplasser

2017

Innenfor
rammen, søke
tilskudd
Innenfor rammen

Vi skal legge til rette for små
boenheter i tilknytning til
senterområder med godt
kollektivtilbud
Vi skal øke kompetansen på
universell utforming for å sikre
god kvalitet på boligene














Flere tilgjengelige boliger for ulike
grupper i befolkningen
Variert sammensetning av beboere
skaper bedre bomiljø
Redusere behovet for tjenester
Flere kan bo hjemme lengre

Sikre at det ikke blir opphopning av
vanskeligstilte i enkeltområder
Økt mestring og selvstendighet
Innbyggerne kan bo lengre hjemme
Innbyggerne får boforhold med god
kvalitet
Innbyggerne kan bo lengre hjemme.
Sammensatte bomiljø med beboere
med ulik alder og bakgrunn
Integrering av ulike grupper i
bomiljøene
Økt trivsel

11
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Vi skal ha en strategi for kjøp
og forvaltning av kommunale
boliger

Utarbeide plan for å sikre flere varierte kommunale
boliger
Utvikle rutiner for restanseoppfølging
Øke gjennomstrømmingen i kommunale boliger
Sikre at det ikke blir opphopning av kommunal
boliger i enkelte områder
Inkludere de kommunale utleieboligene i den
helhetlige kommunale vedlikeholdsplanen
Det skal benyttes slitesterke og robuste materiale i
kommunale boliger
Tettere oppfølging av leietakere og deres boevne
Selge unna uhensiktsmessig boligmasse
Vurdere bruk av fremleie
Utvide kapasiteten til brukervaktmestertjenesten

2018

Innenfor rammen



2017
Løpende
Løpende

Innenfor rammen
Innenfor rammen
Innenfor rammen



2018

Innenfor rammen

Løpende

Innenfor rammen

Løpende
Løpende
2018
2019

Innenfor rammen
Innenfor rammen
Innenfor rammen
1 årsverk







Kommunens eierrolle blir mer
forutsigbar og profesjonell
Riktig tildeling av kommunale
boliger
Redusere økonomiske tap
Lettere å ha samarbeid med private
utbyggere.
Utbyggere vil oppleve kommunen
som mer forutsigbar
Mindre belastende å ha kommunale
boliger i nærområde
Redusere utvikling av dårlige
bomiljø

Hovedmål:
Askøy skal ha trygge og attraktive møteplasser
Nr.

Strategiske veivalg

Tiltak

Vi skal tilrettelegge for
møteplasser og grønnstruktur
som kan brukes av alle

Innarbeide bestemmelser for utformingen av
møteplasser i Kommuneplanens arealdel
Ferdigstille kartlegging og verdivurdering av
friluftsområder. Innarbeide dette i Kommuneplanens
arealdel
Sikre tilgang til grønnstruktur og friluftsområder i
reguleringsarbeid
Sikre at sentrumsstrukturer har sammenhengende
gang- og sykkelstier
Fastsette senterstruktur og utbyggingsmønster i
Kommuneplanens arealdel
Bruke rekkefølgebestemmelser i Kommuneplanens
arealdel og reguleringsplaner for å sikre utbygging
av gang- og sykkelveier og sosial infrastruktur
Innhente kompetanse på kriminalitetsforebygging.
Arrangere fagseminar
Få kriminalitetsforebygging inn i relevante
kommunale planer.

Vi skal vektlegge kvalitet,
tilgjengelighet og nærhet ved
planlegging av boligområder

Vi skal øke kompetansen på
kriminalitetsforebyggende
arbeid ved utforming av
boligområder

Frist
2019
2018

Ressursbehov

Forventede gevinster for bruker
innbygger eller samfunn

Innenfor
rammen
Innenfor
rammen





Bedre fysisk og psykisk helse i
befolkningen.
Innbyggere trives bedre
Forhindrer sosial isolasjon
Innbyggerne kan oppleve samhold
og tilhørighet
Bedre bomiljø

Innenfor
rammen
Innenfor
rammen





Innbyggerne kan bo lengre hjemme
Reduksjon i sosial ulikhet
Opplevelse av mestring

Innenfor
rammen,
søke tilskudd



Tryggere nærmiljø

Løpende

Innenfor
rammen

2019
Løpende
2018





Vedlegg:
Rambøllrapporten
12
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Kosthold og ernæring i eldreomsorgen - Kvalitetsreformen Leve hele livet

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
10/19

Møtedato
08.04.2019

Utvalg for levekår

20/19

09.04.2019

Saksbehandler: Roger Granheim

Arkivsaknr.: 2019/1501-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Askøy kommune skal ha en mat- og måltidspraksis med forankring i Forbrukerrådets
anbefalinger i «Appetitt for livet», der man utvikler en egen standard for hvordan
kvaliteten på maten som serveres skal være, samt hvordan måltidet skal tilrettelegges og
serveres.
2. Det skal prøves ut tiltak som f.eks. spisevenn og besøksvenn for hjemmeboende samt på
mulighetene for å tilrettelegge for felles måltider, flere møteplasser, og lignende tiltak,
både i samarbeid med frivilligheten, og innenfor rammen i tjenestetilbudet i
kommunen.
3. Kommunen avventer vilkårene rundt innføring av nytt investeringstilskudd til
etablering av produksjonskjøkken, og kommer tilbake med dette i ny sak.

SAMMENDRAG
Det er en nasjonal satsning og fokus på ernæring og kosthold. I stortingsmelding 15 2017-2018
«Leve hele livet» er dette et av innsatsområdene. UFL har bedt om en sak på dette området.
Kosthold og ernæring er svært viktig for at brukere av omsorgstjenestene kan få flere gode
leveår.
Kvalitet på maten og rammen rundt måltidene er vesentlige faktorer for å skape gode
matopplevelser
Askøy kommune har en forpliktende kontrakt om levering av middag som går frem til 31. mai
2022. Behovet for levering av ferdig middager til kommunen er ca. 200 pr dag til institusjon
og dagsenter. I tillegg har ca. 5 hjemmeboende brukere vedtak om levering av middag
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Kartlegging og analyse av ernæringsstatus for utvalgte hjemmeboende og beboere i institusjon
er gjennomført av ernæringsfysiolog i 2018.
Statlige myndigheter har under utredning et mulig nytt tilskudd til etablering av lokal
produksjon av middager. Arbeidet rundt dette forventes ferdig i løpet av 2019.
De økonomiske rammene i kommunens budsjett & økonomiplan 2019 – 2022 er utfordrende
med krav til innsparinger på de fleste områder. Dette kan gi begrensninger på hvordan ønskete
tiltak vurderes i budsjett & økonomiplan.
Avgjøres av:

Utvalg for levekår

Behandles i følgende utvalg:

Eldrerådet

Videre saksgang: Rådmannen følger opp vedtaket
Vedlegg
Kartlegging av ernæringsstatus blant brukere på Kleppestø sykehjem, Ravnanger sykehjem og
Ask Bo og omsorgssenter – februar 2019
Kartlegging av ernæringsstatus for hjemmeboende – september 2018
Rapport fra Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet «Appetitt for livet «
Saksopplysninger:
K - sak 119/2017: Kosthold og ernæring i eldreomsorgen og omsorgstjenestene:
Askøy kommune vil styrke innsatsen innenfor kosthold og ernæring i omsorgstjenestene
gjennom analyser av dagens situasjon og identifisering av målrettede tiltak.
Ernæringsfysiolog har vært engasjert i 2018 for å kartlegge status for hjemmeboende og
institusjonsbeboere i Askøy.
Arild Raftevoll (V) Intensjonsforslag (3):
Meny til mottakere av hjemmetjenesten. Rådmannen får i oppdrag å se på mulighet for å
tilby en mer variert meny til mottakere av hjemmetjenesten ved bruk av f.eks. ulike
serveringssteder i Askøy.
Stig Abrahamsen (FRP)Ask bo- og omsorgssenter
Ask bo- og omsorgssenter er, i dag, det eneste sykehjemmet på Askøy som serverer mat fra
eget kjøkken. Askøy kommune utreder et samarbeid med Ask bo- og omsorgssenter med den
hensikt å kunne levere kortreist mat til mottakere av hjemmetjenester og beboerne på
sykehjem i hele Askøy kommune.
Stig Abrahamsen (FRP) intensjonsforslag (11):
Folkehelseproblem
Ensomhet og isolasjon er et stort folkehelseproblem, spesialt for mange eldre i Askøy
kommune. Askøy kommune utreder tiltak som f.eks. besøksvenn, felles måltider, flere
møteplasser, og lignende tiltak, både i samarbeid med frivilligheten, og innenfor rammen i
tjenestetilbudet i kommunen.
Leve hele livet – en kvalitetsreform for flere gode leveår må sees i sammenheng med program
«Aktiv og trygg omsorg»
Stortingsmelding 15 – Leve hele livet har 5 utvalgte innsatsområder:
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•
•
•
•
•

Et aldersvennlig Norge
Aktivitet og fellesskap
Mat og måltider
Helsehjelp
Sammenheng i tjenestene

Stortingsmeldingen Leve hele livet peker på følgende hovedutfordringer rundt mat og måltider.
•
•
•
•
•

Manglende systematisk oppfølgning
Manglende sosialt fellesskap og lite vektlegging av måltidsopplevelsen
Få måltider og for lang nattfaste
Lite mangfold og valgfrihet
Land avstand mellom produksjon og servering

Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. God mat er
grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Eldre skal få næringsrik mat
som både ser god ut, dufter godt og smaker godt.
Vedtatt målsetninger i Program «Aktiv og trygg omsorg»
•
•
•
•
•
•
•

Legge til rette for at den enkelte skal mestre egen livssituasjon og bo lengst mulig i egen
bolig
Omstille tjenestene for å realisere nasjonale og lokale mål om gode omsorgstjenester
Fordele tjenestene i omsorgstrappen, med vekt på forebygging og tidlig innsats (BEONprins.)
Større grad av innsats og ressurser tidlig i pasientforløpet, med fokus på forebyggende
tiltak og optimalisering av pasientflyt.
Større grad av egenmestring og mobilisering av ressurser i nettverk og lokalmiljø.
Bidra til lavere sykefravær og god medarbeidertilfredshet.
Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser optimaliseres og utgifter for
omsorgstjenester reduseres til under gjennomsnitt for kommunegruppe 13 (måltall for
innbyggere 80+)
Vedtak i UFL 7. juni 2016 - sak 2016/2821.

Askøy kommune avviklet driften av kommunale institusjonskjøkken ved Helsetunet og Furuly i
1995. Fra 1995 til 2002 hadde kommunen avtale med Askøy Behandlingssenter (Blå kors) om
felles kjøkkendrift for produksjon av middagsmat til institusjon og hjemmeboende. Askøy
Behandlingssenter sa opp avtalen og kommune gjennomførte en anbudsrunde og inngikk
kontrakt med Serveringspartner om levering av middager til denne brukergruppen.
Utdrag fra vedtak K sak 36/06 om fremtidig kjøkkenorganisering i Askøy kommune ble vedtatt
I forbindelsen med nybygg og utvidelse av Kleppestø sykehjem.
1.Askøy kommune gjennomfører konkurranse med forhandling om levering av middag til
institusjon og hjemmeboende fra 1.3. 2007. Tidsperspektiv 01.03.07-31.12.10.
Produksjonsmetoden sous-vide benyttes som hoved metode for produksjon av varm mat for
beboere i institusjon og hjemmeboende.
Askøy kommune har siden 2007 gjennomført 2 anbudskonkurranser og kontrakter med
Matvarehuset AS frem til 31. mai 2017.
Fra 2017 tiltrådde Askøy og Os kommune innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune om kjøp
av middager. Dagens avtale med Matvarehuset AS gjelder fra 1. juni 2017 til 31. mai 2022.
Det er ikke opsjoner i avtalen.
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Askøy kommune kan ikke trekke seg ut av avtalen så lenge det ikke foreligger mislighold fra
leverandørens side.
Ernæringsfysiolog har gjennomført kartlegging og analyse rundt ernæringsstatus for
hjemmeboende og institusjonsbeboere i Askøy.
Oppsummering av hovedfunn i rapportene:
Rapport 1: Hjemmeboende
Urovekkende høy andel brukere er underernært
Dagens retningslinjer og ernæringsstrategier er mangelfulle og ikke oppdatert
Kompetansenivå og fokus hos ansatte er generelt lavt.
Rapport 2: Institusjon
Mer sammensatt å vurdere årsak til endringer i vekt/ evnt. underernæring.
Økt behov for systematisk arbeid rundt ernæring, behov for oppgradering av rutiner og
handlingsplaner samt standardisering av ernæringspraksis i kommunens institusjoner.
Opplæring om ernæring generelt og praksis om beriking av mat spesielt for ansatte
Regjeringen har signalisert et nytt eget tilskudd til renovering, etablering og gjenetablering av
lokalkjøkken på sykehjemmene fom 2020. Utformingen av tilskuddet skal utredes i 2019, og
det er satt ned et utvalg hvor bl. a Husbanken er representert.
Voss kommune engasjerte i 2017 konsulentfirmaet PWC:
Oppdrag at nåværende ordning med matlevering til institusjoner skal evalueres. Det skal
utredes økonomiske konsekvenser ved å gjeninnføre lokal produsert mat til institusjoner og
hjemmeboende.
Voss har en tilsvarende struktur med flere institusjoner på ulike lokasjoner, men noen flere
middagsporsjoner hver dag. Deres behov ca. 300 porsjoner mot ca. 200 porsjoner pr dag i
Askøy.
Oppsummert i forhold til en vurdering av kvalitet vs. økonomi var PWC `s anbefaling:
«Kostnaden ved å innføre eget produksjonskjøkken kan ikke forventes å forsvare en begrenset
kvalitetsheving på måltidene.
Kvaliteten på middagene etter dagens ordning (Matvarehuset) blir oppfattet som god både i
intervju og i brukerundersøkelser. Det er ikke realistisk at et produksjonskjøkken vil innfri
forventningene til fleksibilitet, matlukt og kvalitet som enkelte av intervjuobjektene fremhever
som viktige.
PWC anbefalte at Voss kommune bør fokusere videre sitt arbeid og investeringer i å utvikle en
mat- og måltid praksis med forankring i Forbrukerrådets anbefalinger i «Appetitt for livet»,
der man utvikler en egen standard for hvordan kvaliteten på maten som serveres skal være,
samt hvordan måltidet skal tilrettelegges og serveres».
Vurdering:

Askøy kommune skal sikre at mennesker som mottar helse- og
omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal få nødvendig hjelp
til å dekke sine grunnleggende behov. Med grunnleggende behov menes også
fysiologiske behov som tilstrekkelig næring, variert og helsefremmende
kosthold og rimelig valgfrihet når det gjelder mat.
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Oppfølging av ernæringsstatus er en del av behandlingsansvaret Askøy kommune har for sine
pasienter/ brukere. Både de faglige, etiske og juridiske aspekter må ivaretas ved beslutninger
som vedrører ernæringsbehandling. Kommunen skal sikre at ernæringsarbeidet
blir en integrert del av helse- og omsorgstjenestene, og bør ta ansvar for at fagpersoner i
sykehjem og hjemmetjenesten får tilbud om opplæring og kompetanseheving for å drive et
faglig forsvarlig ernæringsarbeid.
Helsedirektoratets Kosthåndboken – er veiledningsmateriell for ernæring i pasientbehandling
innenfor helse og omsorgstjenester. Denne legges til grunn for utarbeidelse av
næringssammensetning og næringstetthet til pasienter i institusjon, og er således et verktøy som
brukes for matproduksjon.
Mat er viktig som behandling av pasienter.
Ernæringstrappen er et verktøy for å systematisere ernæringsarbeid og
prioritere grunnleggende ernæringstiltak for å sikre god ernæring hos eldre og
unngå underernæring. Videre bør screening av pasienter gjennomføres for å
identifisere pasienter som er i faresonen for underernæring.
Beboere og pasienter i institusjon har i mange tilfeller redusert appetitt og det enkelte måltid blir
viktig for å ivareta som både mengde og sammensetting tilfredsstiller den enkeltes behov.

For å møte utfordringene i stortingsmeldingen «Leve hele livet «der målet er å redusere
underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser; har rådmannen disse vurderingene:
•
Det gode måltidet
Beboere og pasienter i institusjon har i mange tilfeller redusert appetitt og det enkelte måltid
blir derfor viktig for å ivareta som både i mengde og sammensetning tilfredsstiller den enkeltes
behov.
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Måltidet skal gi mulighet for en god og rolig atmosfære. Dette utfordrer personalet når det
gjelder tilrettelegging og sluttilberedning av maten. Maten må være av en slik karakter at den
lett kan gis en god presentasjon på bordet og på tallerkenen. Individuelle tilpasning er
avgjørende.
For hjemmeboende brukere er en avhengig av samarbeid med bruker, evnt. pårørende og
frivillige for å tilrettelegge for det gode måltidet. Rådmannen vil styrke innsatsen rundt
kosthold for hjemmeboende; utprøving av spisevenn/ besøksvenn for å gjøre middagsmåltidet
til en sosial og positiv opplevelse i en hverdag hvor mange opplever ensomhet og isolasjon.
•
Måltidstider
Institusjonene i Askøy følger de anbefalte tidspunktene og har tilnærmet lik måltidsrytme for
når måltid skal inntas. Det er i tillegg stor grad av individuelle tilpasninger som sørger for at
alle for mat når de ønsker.
Rådmannen har sendt forespørsel til ulike serveringssteder om å utvikle en meny til mottakere
av hjemmetjenesten. Noen av disse har svart på henvendelsen og vi vil gå i dialog for å se på
mulighetsbilde. Det er flere utfordringer knyttet til dette, og forutsetningen må være at brukere
kommer til serveringsstedet eller det leveres til et sted hvor brukere møtes.
•
Valgfrihet og variasjon
Maten skal ha en ernæringsmessig riktig sammensetning der kjøtt, fisk, grønnsaker, pasta, ris
eller poteter har et definert innhold. Det tilbys alternative retter til «dagens rett». Dette gjelder
i forhold til den enkeltes ønsker, men ikke minst gjelder dette matallergier og intoleranser.
Det er valgfrihet og mulighet for individuelle tilpasninger.
•
Systematisk ernæringsarbeid
Det er et viktig forbedringspunkt å systematisere og fremme viktigheten av ernæringsarbeid for
beboere i institusjon og ikke minst hos hjemmeboende brukere.
Alle beboere i institusjon blir veid ved innkomst. Videre vektkontroll bestemmes etter
legevisitt. Ved ernæringsproblemer blir pasienter veid hyppig og det observeres og
dokumenteres hva som blir spist / drukket.
Fagavdelingene vil styrke rollen og ansvaret for matkontaktene i de ulike avdelingene i
institusjon og primærkontaktene i hjemmetjenesten for å sikre at beboerne / brukerne ivaretas
optimalt ift ernæringsstatus.
Rutiner og screeningsverktøy er oppdatert og ernæringsfysiologen har gjennomført opplæring
av alle ledere og ansatte i hjemmesykepleien og praktisk bistand etter rapporten som ble
fremlagt sensommeren 2018.
Ernæring er lagt inn som et eget området i den overordnede opplæringsplan for fagavdelingen
på lik på lik linje med f.eks. medisinhåndtering og bruk av tvang og makt.
Internopplæring i ernæring og kosthold er satt på dagsorden i de kommunale institusjonene;
dette gjelder ernæring i et heldøgns perspektiv, berikning av maten og slutt tilberedning /
anretning av middager. Matvarehuset AS bidrar med teoretisk og praktisk opplæring vedr.
middager.
Primærkontakten for den enkelte bruker i hjemmesykepleien har fått et tydelig ansvar å følge
opp ernæringsstatus. Helse og omsorg tar sikte på å opprette matkontakter i de enkelte basene.
Styrke internkontrollen ved å ha oppdaterte rutiner og handlingsplaner med konkrete tiltak
som sikrer næringsinntaket når det er mistanke om avvik.
Pålagt E - læring for (ny)ansatte og andre hvor kosthold og ernæring er inkludert.
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•

Kjøkken og kompetanse lokalt

Askøy kommune har ikke eget produksjonskjøkken, men har valgt å kjøpe denne tjenesten
siden 1995. I organisasjonen er det få som har fagkompetanse på ernæring og kokkefaget.
Leverandør gjennomfører opplæring etter avtale med de enkelte avdelingene
Os kommune har sammen med Askøy kommune valgt å benytte seg av innkjøpssamarbeidet
med Bergen kommune om kjøp av middag til beboere i institusjon og dagsenter. Os kommune
gir tilbakemelding at dagens ordningen fungerer godt hos dem. De har faglig kompetanse i
organisasjonen og bruker mye ressurser på opplæring, kompetanseheving, rutiner og
ansvarliggjøring av ansatte som arbeider med ernæring og kosthold. ‘
Askøy kan oppnå kvalitetsmessige gevinster på flere områder ved å styrke organisasjonen med
ernærings- kokkekompetanse som arbeider tilsvarende som f. eks i Os kommune.
Konklusjon i rapportene fra ernæringsfysiolog sier at kommunen har et forbedringsområdet
rundt kompetanse for ansatte og systematisk ernæringsarbeid.
Rådmannens vurdering er å forsterke og forbedre arbeidet med ernæring hos de ansatte som
jobber i kontakt med brukerne.
Kompetanseheving, tydeligere funksjonsbeskrivelser med klare ansvar og gjennomgang av
arbeidsprosesser rundt mat og måltider skal løfte det systematiske ernæringsarbeid
Alternativer for produksjon av middager
Rådmannen ser for seg følgende fremtidige alternativer vedr. produksjon av middag til beboere
i institusjon, dagsenter og hjemmeboende.
•
•
•
•

Etablere kommunalt produksjonskjøkken med oppstart 2022
Produksjon av middager på postkjøkken
Videreføre dagens løsning med kjøp av middager etter sous/vide – kok& kjøl prinsippet
Vurdere anskaffelse med anbud med krav om levering kok server – kok & kjøl i helger &
høytider*

*Uavhengig av lokalisering av hvor middager produseres etter kok server må distribusjon løses
innenfor de krav som mattilsynet setter til temperatur mm.
Rådmannen har gjort en uformell henvendelse til Ask Bo og omsorgssenter og NKS Olaviken
om muligheten for å produsere og levere middag til kommunens institusjoner i fremtiden. NKS
Olaviken har svart at dette kan være aktuelt for dem men det vil kreve investeringer/ utvidelse
av kjøkkenlokale og personell.
Ask Bo og omsorgssenter har med dagens lokaler ikke kapasitet til å produsere middagsbehovet
til Askøy kommune. De kan ikke utvide dagens lokaler og må eventuelt bygge nytt kjøkken.
Forutsigbarhet er viktig for begge disse og kravet om at anbud og anskaffelsesregelverk skal
følges kan begrense denne. Tidsaspektet om en kontrakts lengde på 5 år medfører usikkerhet
rundt investeringene i lokaler og utstyr.
Folkehelseperspektiv:
Leve hele livet handler om mennesker. Det som er viktigst i livet. Mat og ernæring er viktig for
god livskvalitet; både fysisk og psykisk helse for alle aldre og for evnen til å være aktiv i
hverdagen. Fellesskap, aktivitet, god mat kan gi god helse. Godt og riktig kosthold er en
grunnleggende del av dette og kan være avgjørende for å mestre og oppleve en god livskvalitet.
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Økonomi:
1. Etablere kommunalt produksjonskjøkken med oppstart 2022
Askøy kommune har ikke lokaler som kan tas i bruk til formålet og det må utredes alternativer
og kostnader ved disse for å kunne gi en mer nøyaktig kostnadskalkyle. Vurdering som Voss og
Bergen kommune har gjort tilsier at det må investeres betydelige summer i lokaler, utstyr,
personell og distribusjon.
Ordningen tilsier produksjon etter kok & server på hverdag og kok & kjøl prinsippet på helg og
høytid. Da Askøy har tjenestetilbud på ulike lokasjoner må distribusjon av middagene skje ihht
til Mattilsynet krav.
Estimater fra Voss kommune i 2017 tilsier ca. en 3 dobling av pris pr produserte middagsenhet.
Avhenger litt om det er nybygg eller rehabilitering av lokaler som benytter. I tillegg kommer en
distribusjonskostnad da vi har institusjoner og dagsenter lokalisert på ulike lokasjoner.
2. Produksjon av middager på postkjøkken
Avventer utredning fra sentral myndigheter om tilskudd og gjennomgang av krav om
godkjenning fra Mattilsynet for slike løsninger.
Det må ansette personell med fagkompetanse på de ulike postene på sykehjemmene og
dagsentrene.
3. Videreføre dagens løsning med kjøp av middager etter sous/vide – kok& kjøl prinsippet
Forsterke kompetanse lokalt og fokusere på slutt tilberedning og anretning / presentasjon av
maten
4. Vurdere anskaffelse etter anbud med krav om levering kok server – kok & kjøl i helger &
høytider
Anskaffelses regelverket må følges, og hovedregel er at kontrakter tildeles på 5 år.
Antatt kostnad pr produserte middagsenhet ligger ca. 25 % over dagens pris. Investering i
lokaler og utstyr kommer i tillegg samt distribusjon av varm og kald mat (helg og høytid) som
må skje ihht til Mattilsynets strenge krav rundt dette.
Kleppestø, 26. mars 2019

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef Levekår

61

Appetitt på livet
Måltidene er gjerne dagens viktigste holdepunkt for
beboere på sykehjem, men ikke alltid et høydepunkt.
Med denne rapporten retter Forbrukerrådet og
Kost- og ernæringsforbundet søkelyset på mat
og måltider til eldre på sykehjem.

Rapporten er skrevet av Forbrukerrådet i
samarbeid med Kost- og ernæringsforbundet
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APPETITT PÅ LIVET
Vi ser stadig at Norge henter hjem verdensmesterskap i
kokkekunst. Hver dag ser vi eksempler på gode måltidsøyeblikk
i mediene. Derfor er det paradoksalt at norske restauranter
serverer norsk mat av friske lokale råvarer, mens vi til de eldre
serverer måltider som ikke er tilpasset beboernes ønsker og
behov. Vi kan stille oss spørsmålet: Hvordan vil vi selv ha det
når vi bli gamle? Skal god mat med friske råvarer forbeholdes de
raske og rørlige?
Et godt mattilbud har brukeren i sentrum. Når inntil 60 prosent
av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller
i en ernæringsmessig risikosone, er det noe alvorlig galt. Dette
må vi gjøre mye bedre enn vi gjør i dag. For det handler om livskvalitet og verdighet, men også om ressurser og god samfunnsøkonomi. Vi har ikke råd til å la være.
I Danmark pågår det en opphetet debatt om offentlige måltider.
Den dreier seg om underernæring og manglende verdighet i
matomsorgen. Som første kommune i Danmark fikk København
i 2012 sin egen mat- og måltidspolitikk. Det har gitt resultater
for byens eldre på institusjon. Erfaringene så langt har vært en
bedre politisk forankring, flere ressurser og økt fokus på god
matomsorg. I tillegg har brukerne av tjenestene blitt mer oppmerksomme på hva de skal forvente av det offentlige tilbudet.
Det har også redusert risikoen for at satsingen på området skal
skje på bakgrunn av individuelle betraktninger. Derfor utfordrer
Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet alle landets
kommuner til å lage sin egen mat- og måltidspolitikk.
De eldre taper ofte når det er forslag om innsparinger i
kommunen. Grunnen er at det er enkelt å kutte på deres område.
Det er få som klager, og det er få som taler de eldres matsak. I
en undersøkelse gjennomført av Norstat i juni 2015, sier bare
én av fem at politikerne i deres kommune er opptatt av god
matomsorg for de eldre.

4

64

Dette følges opp med at nær åtte av ti mener at god matomsorg
for eldre bør være en viktig sak i valgkampen før det kommende kommunevalget. Disse tallene taler
for seg.
Med denne rapporten ønsker Forbrukerrådet i samarbeid
med Kost- og ernæringsforbundet å sette fokus på sviktende
matomsorg til eldre som samfunnsproblem. Vi vil vise til tall,
fakta og de dokumenterte utfordringene, men også løfte fram
de gode eksemplene. Det finnes kommuner og sykehjem som
har tatt grep for å gi de eldre et mattilbud av høy kvalitet. Det
finnes enkeltpersoner som brenner for å styrke kvaliteten og
verdigheten i eldreomsorgen gjennom et bedre mattilbud. Vårt
mål er å inspirere og vise at det er mulig, men også å sette frem
noen krav til politikerne som sitter med det overordnede ansvaret. Eldre har rett til et mat- og måltidstilbud som opprettholder livskvaliteten og gir appetitt på livet.
Til sjuende og sist er dette noe som
angår oss alle.

Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland
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SAMMENDRAG
Med rapporten «Appetitt på livet» retter
Forbrukerrådet i samarbeid med Kostog ernæringsforbundet søkelyset på mat
og måltider til eldre på sykehjem. Vi har
ønsket å løfte frem eksempler på gode
offentlige måltider på sykehjem og institusjoner, og å finne suksesskriteriene for
å oppnå en god matomsorg.
Kvaliteten på maten er et viktig moment
når det gjelder matomsorg. Stikkord er
variert tradisjonskost laget på friske
råvarer, med innslag av lokale mattradisjoner og ekstra stas på fest- og høytidsdager. Retter som de eldre er vant til
gjennom et langt liv. Muligheten til å kunne
velge mellom flere retter. Muligheten til
brukermedvirkning.

Vel så viktig er rammen rundt måltidet.
Sykehjemmene vektlegger et hyggelig spisemiljø og ro rundt måltidet. Det er viktig
at beboerne har noen å spise sammen
med, det være seg andre beboere, pleiepersonalet eller pårørende. Mange eldre
har spisevansker, og maten må da tilpasses
den enkeltes behov både med hensyn til
porsjonsstørrelse og konsistens. Eldre med
demens er ofte urolige. Sykehjem som har
innført et ekstra måltid, erfarer at det blir
mer ro på avdelingene.
Mat på sykehjem tilberedes generelt
etter to modeller. Enten lages maten på
sykehjemmet (kok/server) eller på et sentralkjøkken (kok/kjøl). Det er fordeler og
ulemper med begge modellene.

Metode
Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet har reist rundt i Norge og
besøkt ulike sykehjem. For å få et mest mulig representativt utvalg har vi lagt
vekt på å besøke:
• kommuner fordelt rundt i landet
• sykehjem med ulike kjøkkenløsninger (kok/server og kok/kjøl)
• nye og gamle sykehjem
I rapporten presenteres tre sykehjem som har en bevisst holdning til maten og
rollen måltidet spiller for beboernes velvære og livskvalitet. Mange sykehjem
er drevet av private aktører. At sykehjemmene i denne rapporten er kommunalt
drevne, skyldes tilfeldigheter.
På sykehjemmene har vi intervjuet kjøkkenpersonell, postverter,
sykepleiere, helsefagarbeidere, sykehjemledere,
kliniske ernæringsfysiologer samt beboere og pårørende.
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Fra et brukerperspektiv er det viktigste
imidlertid at maten på tallerkenen er
delikat og velsmakende, ikke hvilke veier
den har tatt for å komme dit.
Sykehjemkjøkkenene ønsker gjerne å tilby
matretter som tar hensyn til lokale mattradisjoner, med lokale produkter, men
opplever ofte begrensninger på grunn av
rammeavtaler. Sykehjemmet på Stange i
potetfylket Hedmark har kun tilgang til
de billigste og minst smaksrike potetene.
Sykehjemmet på Ørnes, som ligger femti
meter fra havet, må kjøpe fisk fra Bodø,
som ligger to timer unna med bil. Vi anbe-

faler at kommunene gir sykehjemmene
åpning for å bruke lokale produkter.
En viktig suksessfaktor er den politiske
forankringen i kommunen. Politisk enighet
om at maten er et bevisst satsingsområde,
må ligge til grunn for en god matomsorg
for kommunens eldre. I tillegg må kommunene ha evne til gjennomføre satsingen.
Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet krever at alle kommuner vedtar
en egen mat- og måltidspolitikk både
for sine hjemmeboende eldre og eldre
på sykehjem.

7

67

BAKGRUNN
Mat er viktig for oss hele livet, ikke minst
de siste leveårene. Mat og riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å
helbrede sykdom og for å opprettholde
god funksjonsevne. Men mat og måltider
handler om så mye mer enn bare å sikre
tilstrekkelig med næring. Mat i vid forstand handler også om glede, fellesskap
og trivsel.
I Norge er vi stolte av den velferdsmodellen vi over mange tiår har etablert.
Sentralt står det å ta vare på dem som
trenger det, ikke minst eldre og syke.
Mange eldre trenger hjelp i hverdagen
og mottar tjenester og bistand fra kommunen. I 2013 var det 170 000 mottakere av pleie- og omsorgstjenester over

67 år. Den demografiske utviklingen
tilsier at mange flere vil bli avhengig av
omsorgstilbud fra det offentlige i årene
som kommer.
Matomsorg utgjør en vesentlig del av det
kommunale pleie- og omsorgstilbudet. Til
tross for at god matomsorg og oppfølging
av ernæringsstatus er godt forankret i
lover og forskrifter for omsorgstjenesten,
ser vi klare mangler og utfordringer. Selv
om det finnes veiledere til hvordan arbeidet bør struktureres, organiseres og følges
opp, følges ikke disse i praksis. Det er all
grunn til å stille spørsmål ved dagens
matomsorg.
Det finnes ikke gode nasjonale tall på
forekomst av underernæring blant eldre,

God matomsorg til eldre handler om å:
•
•
•
•

sikre tilstrekkelig næring tilpasset den enkelte
trekke inn og gjenspeile brukernes ønsker og behov
tilby mat av høy kvalitet på en måte som bidrar til matglede
legge til rette for måltider som skaper mestring, sanselige opplevelser,
trivsel og fellesskap

Fakta
• 20–60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester, er underernærte
eller i en ernæringsmessig risikosone
• Antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester økte med 8 prosent i
perioden 2007–2013
• I 2013 var det 170 000 mottakere av pleie- og omsorgstjenester over 67 år
• I 2060 vil hver femte person være over 70 år
Kilder: Helsedirektoratet og SSB
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men tallene som Helsedirektoratet viser
til, er alvorlige nok. Det er påvist at 20–60
prosent av eldre mottakere av pleie- og
omsorgstjenester er underernærte eller
i en ernæringsmessig risikosone. Dette
er et klart og tydelig bevis på at vi ikke
gir våre eldre den matomsorgen de har
krav på.
Det er sammensatte årsaker til at eldre
ikke får i seg nok næring. Det handler
om å se ernæring og underernæring i et
helhetlig perspektiv innenfor rammen av
hva som er god matomsorg.

Tilstrekkelig næring
tilpasset den enkeltes behov
Altfor mange eldre lider av underernæring og ufrivillig vekttap. Dette har
alvorlige konsekvenser for både den
fysiske, psykiske og sosiale funksjonsevnen. Underernæring fører til økt behov
for hjelp og pleie, slik som hjemmehjelp
og hjemmesykepleie, men det øker også
risikoen for sykdom, sykehusinnleggelse,
reinnleggelser, lengre sykehusopphold,
komplikasjoner ved sykdom og sykehusinnleggelse og for tidlig død.
Nyere norske undersøkelser viser at om
lag 30 prosent av pasientene som legges
inn på sykehus, er i en ernæringsmessig
risikosone. Meldeordningen for uønskedehendelser i spesialisthelsetjenesten og
Helsetilsynet bekrefter at feil eller mangelfull ernæring er et stort og alvorlig pasientsikkerhetsproblem i og utenfor sykehus,
ifølge en artikkel i Dagens medisin.

Når helsepersonell ikke kartlegger ernæringssituasjonen og setter inn tilstrekkelig behandling tidlig, er resultatet ofte en
ond sirkel. Ernæringsstatusen forverres,
og funksjonsevnen og allmenntilstanden
reduseres ytterligere. Hvilke ernæringsmessige behov folk har, påvirkes av en
lang rekke faktorer. Maten som tilbys, må
gjenspeile dette, uansett om det gjelder
beriking, energitetthet, konsistenstilpasning, behov for spesialkost eller hensyn
til allergi og matintoleranse.
Å sikre tilstrekkelig næring tilpasset individuelle behov er med andre ord et spørsmål
om både livskvalitet og pasientsikkerhet
for den enkelte. For samfunnet handler
det om verdighet og respekt, og ikke minst
om kostnader. Underernæring, mangelfull
kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus samt mangelfull integrering av ernæring i det helhetlige behandlingstilbudet
koster oss som samfunn mye unødvendig
lidelse og uante beløp, mest sannsynlig
milliarder av kroner over få år.

Et mattilbud som gjenspeiler
brukernes ønsker og behov
Ernæring blir først til næring når maten er
spist, heter det i Københavns mat- og måltidspolitikk. Selv om vi alle har til felles at
vi er avhengige av mat og næringstilførsel,
kan vi ha svært ulike behov, preferanser
og ønsker når det gjelder mat.
Mat er personlig, og det å ha innflytelse på
hva man skal spise, er et grunnleggende
behov hos de aller fleste. Det slutter ikke
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å være det selv om man blir gammel.
Mister vi all innflytelse på hva vi skal
spise, kan det gå ut over matglede og
matlyst, og til syvende og sist hvor mye
mat vi orker å spise.
Brukermedvirkning løftes fram som en
viktig faktor for å oppnå god matomsorg
til eldre. Både Kosthåndboken og de
nasjonale faglige retningslinjene vektlegger dette.
I Forbrukerrådets undersøkelse svarer
fire av fem (78 % er helt eller delvis enig)
at beboere på sykehjem selv bør kunne få
velge hva de skal spise. En undersøkelse
utført av forskere ved Høgskolen i Østfold,
der to hundre beboere på sykehjem i
Østfold ble spurt om mat- og måltidstilbudet, viser at så å si ingen opplevde å
bli involvert i planleggingen av menyen
(98 % svarte aldri). I en annen undersøkelse, blant et landsdekkende utvalg
på 543 sykehjemsledere og 243 kjøkkenmedarbeidere ved sykehjem, svarer
henholdsvis 16 % og 18 % at beboerne
kan velge mellom ulike retter. Det kan
derfor se ut som om det er langt igjen når
det gjelder å tilby mat som gjenspeiler
brukernes ønsker og behov.
Regelmessige samtaler med brukere og
pårørende samt gjennomføring av brukerundersøkelser er avgjørende for god
brukermedvirkning og for at det helhetlige mattilbudet skal ta hensyn til den
enkeltes behov og preferanser. For å
kunne legge til rette for ønskekost, imøtekomme den enkeltes matønsker, må pleiepersonell og kjøkken snakke sammen.
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Fleksibilitet i innkjøp av varer, og endatil
handlingsrom til å gå utenom innkjøpsavtaler, viser seg å være nødvendig.

Mattilbud av høy kvalitet
bidrar til økt matglede
Kvalitet og matlyst hører sammen og kan
ses fra ulike vinkler. Kjøkkensjefen tenker
på smak, sensorikk og utseende, mens
ernæringsfysiologen primært er opptatt
av næringsinnholdet. God kontroll over
temperatur og andre hygienekrav er også
avgjørende når man skal håndtere og opprettholde kvaliteten på mat fra den produseres og frem til den ligger på tallerkenen.
Alle disse faktorene er like viktige, men
betydningen av de siste 30 centimeterne,
avstanden fra tallerkenen til munnen, må
vektlegges enda mer.
Spør du eldre sykehjemsbeboerne om de
er fornøyd med maten, svarer mange ja. De
tilhører en generasjon som ikke lett klager
på det de får tilbudt. Men undersøkelsen
blant beboerne i Østfold viser at de ved
oppfølgingsspørsmål har synspunkter og
kommentarer knyttet til hvordan kvaliteten på maten kunne bli bedre. Et eksempel
er at omtrent én av fire (24 %) mente at
grønnsakene ikke var godt tilberedt, og
savnet variasjon.
Mange eldre har dårlig appetitt, som regel
på grunn av redusert helsetilstand eller
medisinbruk. For at de skal få lyst til å
spise, er det viktig at appetitten blir vekket.
Er maten tilberedt nær brukeren? Er det
gode lukter og mulighet for smaking? Er

maten pent anrettet på tallerkenen? Hvis
maten ikke ser delikat og innbydende ut,
får man ikke lyst til å spise den. Maten kan
være aldri så næringsrik, men har likevel
ingen verdi hvis den ikke blir spist.
Kvalitet handler også om historien bak
maten. Matretter laget i henhold til lokale
mattradisjoner kan også bidra til å vekke
appetitten. Er den laget av lokale råvarer,
er det en annen faktor. Er det en rett med
råvarer som er særlig knyttet til en årstid
eller høytid, er det en tredje faktor. En
helhetlig tilnærming til matens kvalitet i
matomsorgen er helt vesentlig for at den
skal innby til matglede.

Måltider som skaper gode
opplevelser og trivsel
Regelmessige måltider fordelt over
døgnets våkne timer er spesielt viktig
for at eldre skal få i seg nok næring.
Vel så viktig som selve maten er opplevelsen av atmosfæren rundt måltidet.
Måltidsmiljøet handler om samspillet
mellom alle faktorene som har betydning for matinntaket, hvor mye de eldre
orker å spise.
Trivsel og det sosiale felleskapet rundt
måltidet har mye å si. De fleste foretrekker å spise sammen med andre, gjerne
noen de har god kjemi med eller egne
pårørende, mens andre ønsker å spise
alene. Dette er individuelle ønsker og
behov som må imøtekommes, samtidig
som personalet følger med på hvor mye
mat de eldre faktisk får i seg. I undersø-

kelsen fra Østfold opplever halvparten av
beboerne at de ikke får velge hvem de
skal sitte sammen med. De savner også
at personalet sitter ned og spiser sammen
med dem. Én av fire mente det var for
mye støy under måltidet.
Duker, blomster, dekketøy og innredning
av spiserommet har også betydning for
atmosfæren. Praktisk tilrettelegging slik
at beboere så langt som mulig kan spise
uten hjelp, handler om mestring og verdighet. Det samme gjelder bruk av smekker,
sølekanter på servise og andre tiltak som
det er fristende å ty til for å redusere søl
og belastning med vask. Når funksjonsevnen er redusert, er hjelp til å finne en
god sittestilling, og tilbud om redskaper
og hjelpemidler, spesielt viktig.
Måltider er ypperlige hverdagsaktiviteter
som kan medføre mestring og aktivisering. Det må kartlegges i hvilken grad den
enkelte kan og ønsker å bidra praktisk i
matlaging eller i arbeidsoppgaver knyttet
til måltidene.

En måltidsrytme som ikke
gjør nattfasten for lang
Tiden mellom siste måltid på kvelden og
første måltid på morgenen, definert som
nattfaste, er et kritisk problem ved mange
sykehjem. Nasjonale retningslinjer angir
nattfasten til maksimum elleve timer.
En undersøkelse fra Oslo kommune fra
2013 viser at 95 prosent av pasientene må være uten mat mellom kveldsmat
og frokost i lengre tid enn de offentlige
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retningslinjene tilsier. I undersøkelsen fra
Østfold opplevde 91 beboere (45 %) at
nattfasten var på 14 timer, mens den for
sju respondenter var på 16 timer. Én av
tre spurte ledere ved sykehjem svarte i
en undersøkelse at nattfasten alltid var
lengre enn elleve timer.
Servering av næringsrike og fristende
mellommåltider bør settes i system. Og
i stedet for å tilby sovemedisiner eller
beroligende til beboere som er våkne om
natten, bør mat prøves først.

Innføring av et fjerde måltid –
Stange sykehjem, Hedmark
Stange sykehjem var ett av fem sykehjem
som Forbrukerrådet besøkte for å høre om
arbeidet med mat og måltider. Bakgrunnen
var innføringen av et fjerde måltid, som i
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utgangspunktet var noe politikerne ønsket
i kommunens to helse- og omsorgssentre.
Resultatene av pilotprosjektet på én av
fem avdelinger viste utelukkende gode
resultater. Beboerne, som er syke eldre og
demente, ble roligere etter at ett av kaffemåltidene ble erstattet med et næringsrikt
tilleggsmåltid. Nattfasten ble kuttet med
én time, og færre var våkne og trengte
ekstra mat. Også personalet opplevde at
et fjerde måltid og de nye rutinene det
innebar, gjorde at arbeidsdagen ble mer
preget av ro og mer tid til sosiale aktiviteter med beboerne. Det fjerde måltidet
er videreført på avdelingen som prøvde
det ut, men ikke utvidet til de andre
avdelingene eller det andre helsesenteret
i kommunen.

RETTIGHETER
Rettigheter knyttet til god matomsorg og
brukermedvirkning er nedfelt i både lov og
forskrift.

Rett til medvirkning
I Pasientrettighetsloven § 3-1 er bruker-

blir hørt ved utformingen av kommunens
helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal
sørge for at virksomheter som yter helse- og
omsorgstjenester omfattet av denne loven,
etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter.

medvirkning hovedfokuset, og det står
blant annet at pasient og bruker har rett til
å medvirke ved gjennomføring av helse- og
omsorgstjenester. Pasienten har herunder
rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og
behandlingsmetoder. Medvirkningens form
skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og
motta informasjon.

Matomsorg og valgfrihet

Videre er brukermedvirkning viktig for at
tjenestene skal bli best mulig for hver enkelt
pasient. Pasientrettighetsloven sier videre
at tjenestetilbudet så langt som mulig skal
utformes i samarbeid med pasient og bruker.
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av
tjenestetilbud. Dersom pasienten ikke har
samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen
med pasienten.

• Selvstendighet og styring av eget liv
• Fysiologiske behov som tilstrekkelig
næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold

Kommunehelsetjenesteloven § 3-10 peker
også på viktigheten av pasienters og brukeres
innflytelse, og som i Pasientrettighetsloven
er det også her tydelig at pasienten skal
kunne påvirke hvordan tjenesten utformes.
Loven sier at kommunen skal sørge for at
representanter for pasienter og brukere

I forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten § 3 står det at kommunen skal utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som søker
å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov.
Med det menes bl.a.:
• Opplevelse av respekt, forutsigbarhet og
trygghet i forhold til tjenestetilbudet

• Rimelig valgfrihet i forhold til mat

Omsorg 2020
I regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg
2020, fremheves det også at pasienter skal
kunne påvirke sin egen behandlingssituasjon. Blant annet sier den at «Regjeringen
vil at pasienter og brukere skal få større
innflytelse over egen hverdag gjennom mer
valgfrihet og et større mangfold av tilbud,
og at deres behov skal settes i sentrum
for utvikling og endring av helse- og
omsorgstjenestene.»
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ÅFJORD HELSESENTER
I Åfjord kommune på Fosenhalvøya i SørTrøndelag er helsesenteret en av hjørnesteinene i lokalsamfunnet. Helsesenteret
er siden byggeåret 1979 blitt utvidet og
påbygd i flere trinn og rommer nå både
sykehjem og omsorgsboliger. Kjøkkenet og
kantinen som er fra 2004, ligger i hjertet
av bygget. Lokalene er trivelige og lyse
med fargerikt interiør.

Viktige stikkord er trivsel, involvering,
aktivisering og engasjement.
Det legges vekt på å ha gode rutiner og
planer samtidig som fleksibiliteten til å
avvike og gjøre ting med en ny vri ivaretas.
Kommunen er godt orientert om hvordan

mat går som en rød tråd gjennom dagen på
helsesenteret, og både politikere og helVirksomhetsleder Barbro Ugedal og
sesjef støtter dette, men det er få pålegg
kjøkkensjef Åge Frønes er skjønt enige
ovenfra. Det er stor tillit til at helsesenom hvor viktig maten er for
teret best finner løsningene
«I sansehagen
god omsorg for eldre. Sånn
på viktige politiske føringer
dyrker
de
poteter,
har det egentlig alltid vært
som brukermedvirkning og
grønnsaker
og
i Åfjord, men matomsorgen
involvering. Da har mat vært
urter, og har
er satt mer i system de siste
et naturlig virkemiddel.
feriehøns i eget
årene etter at kjøkkenet ble
hønsehus. Det
bygget for en ti års tid siden.
Alle på huset er enige i at det
er stor stas å
hente egg til egen er viktig å involvere beboerne
Sykehjemmet består av fire
omelett og kake.» i tilberedning og mataktiviteter
grupper med 10–13 beboere
så langt det er mulig. Henting
på hver gruppe, og på hver gruppe er
av mattralle, pådekking og opprydding er
det ett eller to kjøkken med tilhørende
hverdagssysler. De som klarer det, smører
stuer. Dette var et valg politikerne tok
maten sin selv. Dukene og gardinene på
den gangen helsesenteret ble påbygd. Små
kjøkkenet har beboerne selv valgt ut.
enheter slik at man skulle føle seg som
hjemme på sitt eget kjøkken. På det meste
Aktivisering gjennom baking av havresitter det seks personer rundt bordet.
kjeks og boller, kakebaking til bursdag og
matlaging til høytider er også noe som
ligger godt forankret i planene. I sanseMat går som en rød
hagen dyrker de poteter, grønnsaker og
urter, og har feriehøns i eget hønsehus. Det
tråd gjennom dagen
er stor stas å hente egg til egen omelett
Det som raskt slår en når en møter ansatte
og kake.
og beboere ved Åfjord helsesenter, er
betydningen maten har for helheten.
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Virksomhetsleder
Barbro Ugedal
og sykepleier
Aud Elin Vingen
mater hønene
og sjekker til
at de har det bra

Foto: Forbrukerrådet

Følelsen av å være til nytte er svært viktig.
Tankegangen hos oss er at mestringsfølelse
gjennom å ta aktiv del i hverdagslivet er
grunnleggende viktig for trivsel og livskvalitet, sier Barbro.
Etter frokosten samles beboerne ofte
rundt frokostbordet med en kopp kaffe,
og det blir lest fra Adresseavisen og FosnaFolket. Her blir det tid til diskusjon og
meningsutvekslinger.
Samhandling med lokalsamfunnet er av stor
verdi for Åfjord helsesenter. Barnehagen
som er nærmeste nabo, kommer jevnlig
på besøk, og da er mat ofte tema. Barn og
eldre er blitt vant til å omgås, og de har
stor glede av å lage mat sammen og spise
sammen. Elever fra helse- og sosiallinja
ved den lokale videregående skolen er

andre ungdommelige innslag, med aktivitetsdager hvor måltider og mattilberedning
står sentralt. Psykisk utviklingshemmede
i kommunen som har sitt eget aktivitetssenter, kommer også og hjelper til med
dekking av bord og rydding i kantinen.

«Stor verdi å ha
kjøkkenet lokalt»
Kjøkkensjef Åge er svært opptatt av at
han er der for å serve beboerne, og har
stort engasjement for den jobben han gjør.
Kjøkkenet produserer rundt 100 middagsporsjoner hver dag, og har en 7-ukers
meny som utgangspunkt for rullering.
Men det blir ofte justeringer underveis,
basert på tilbakemeldinger fra beboerne,
høytider og andre ting som skjer.
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Avdelingslederen kan ikke se en eneste
ulempe med å ha kjøkkenet lokalt. Det
er tett dialog mellom kjøkkenet og gruppene, jevnlige møter sørger for at alle
er omforent om hvordan mattilbudet
organiseres, og det er stor takhøyde for
å melde inn ønsker og behov. Alle tilbakemeldinger, alt fra poteter som er for
lite kokt og at plukkfisken var ekstra god
i dag, mottas med takk.

Også for høytidene kan beboerne komme
med ønsker for hva som skal serveres.
Ute på avdelingene er det pleierne som
tar hovedansvaret for maten som skal
på bordet. Det er en naturlig del av den
daglige jobben, og alle ser ut til å trives
med det. Stemningen på kjøkkenet er lett
og god når middagen serveres klokken
13.30. Personalet setter seg ned og prater

«Det er godt samarbeid mellom næringsliv,
Åfjord utvikling og kommunen. I en så liten kommune
som vår er det vinn-vinn å samarbeide.»
«Kjøkkenet ble før sett på som lukket
avdeling», spøker kjøkkensjefen, som nå
er veldig glad for at pleierne ikke lenger
gruer seg for å komme inn på kjøkkenet.
Slik blir det enklere å tilpasse og møte
brukernes ønsker og behov. Ukemenyen
gås gjennom med beboerne 1–2 uker i
forkant, for å melde inn endringer og
ønsker. Hvis enkelte ikke ønsker å spise
blodpudding på onsdag eller heller vil
ha rømmegrøt enn risgrøt, imøtekommes
dette. Denne fleksibiliteten må vi ha, sier
kjøkkensjefen, for da vet vi at alle får
noe som faller i smak.

Ekstra helgekos –
fokus på trivsel hver dag
Ønskekost i helgene betyr at det er beboerne som bestemmer hva som serveres.
En hyggelig aktivitet er å gå gjennom
listen med helgemat og sette opp denne
for de kommende ukene. Eksempler på
ønsket helgemat er fiskesuppe med
focaccia, hjemmelaget pizza og moussaka.
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og spiser gjerne sammen med beboerne, slik blir rammene for måltidet mer
preget av ro og hygge. Men dette er ingen
selvfølge. Derfor er det skrevet ned egne
måltidsrutiner – en punktliste som beskriver hvordan måltidene skal organiseres.
Bordene er pyntet med blomster. Noen
ganger er bordene også dekket med hvite
duker til middag. De unngår å bruke
smekker på beboerne. Det har bare de
som selv ber om det. De vasker heller
klærne en gang for mye – det handler
om verdighet.
På morgenen dekkes frokostbordet, og
til mellommåltid serveres gjerne kaffe,
oppskåret frukt og noe lite å bite i. Når
frukten er oppskåret, er den enklere å
spise – og det spises mer. Selv om det
bakes jevnlig, er de forsiktige med snacks,
kaker og søtsaker. Det kan bli for mye av
det gode, så de syns det er greit å sette
fram dette først og fremst i helgene og
til spesielle anledninger.

Frihetsgrader i innkjøp
åpner for lokalmat
I en kystkommune som Åfjord forventes
god kvalitet på fisken, men slik er det ikke
alltid. Den har jo vært på den andre siden
av jordkloden før den kommer til oss, og
da synker kvaliteten, forteller kjøkkensjefen. Da er det flott å ha mulighet til å gå
til lokale fiskeforhandlere.

det bare hyggelig av og til å kunne si at
pølsene kommer fra gården nedpå Hunstad
noen kilometer unna.
På den årlige sommerfesten, som i år har
tiårsjubileum, inviteres hele bygda. Og de
fleste kommer. Åge og alle de andre ansatte
har nok å henge i med for å bespise 7–800
gjester. I fjor gikk det med fire helstekte
griser. De har kjente artister som underholder, og den pyntede hagen utenfor er

Når 2–3 millioner hvert år brukes på
å kjøpe inn mat, kjøpes det meste inn
gjennom rammeavtalen som fylket har
framforhandlet på vegne av kommunene. Varespekteret er tilfredsstillende, og
avtalen gir god pris på basismatvarene
og andre varer, men de ferske råvarene
oppleves ikke alltid som ferske.

full av unge og gamle til langt på kveld.
Musikk, tombola, lykkehjul og utsalg fra
boder som lokale næringsaktører rigger
til, gjør dette til en folkefest for alle. Og
igjen står felleskapet rundt maten sentralt.

Kjøkkensjef Åge er fornøyd med at han
har en viss handlefrihet. Rådmannen har
skaffet dispensasjon fra innkjøpssjefen i
fylkeskommunen til å gå utenom avtalene
i en viss grad. I Åfjord er det en gryende
næringsutvikling innen lokalmat og
nisjemat, og interessen for å samarbeide med offentlige institusjoner er stor.
Lokalproduserte grønnsaker og kjøttvarer,
og fisk og sjømat fra havområdene utenfor,
kan nå enklere nå fram til beboerne på
helsesenteret. Det er godt samarbeid
mellom næringsliv, Åfjord utvikling og
kommunen. I en så liten kommune som
vår er det vinn-vinn å samarbeide, sier
avdelingsleder Barbro.

I Åfjord kan de ikke få sagt det nok, hvor
grunnleggende det er med brukermedvirkning. Beboerne skal være i sentrum.
Dette vektlegges også fra kommunens
side, men det gis frihet til å finne de gode
løsningene. Avdelingslederen tror det er
avgjørende for et godt arbeidsmiljø og
trivsel at det blir gitt frie tøyler til å organisere dagen innenfor tydelige rammer.
Da føler alle eierskap og at de får gjort
det til sitt eget.

Selv om de som bor her, ikke er så opptatt
av hvor maten kommer fra, er de opptatt
av kvalitet og at den smaker godt. Da er

Brukermedvirkning viktig
for god matomsorg

Gode systemer og rutiner skal ligge til
grunn, men så må det finnes handlefrihet
og fleksibilitet innenfor disse, er filosofien.
Pårørende er i så henseende også en
gruppe som blir godt involvert. Gjennom
regelmessige pårørendesamtaler får de
ansatte tilbakemelding på hvordan bebo-
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erne har det, og om nye behov og ønsker.
For en del er for syke til å klare å uttrykke
dette selv.

under måltidene eller bare spise sammen
med sine nærmeste. Å bo på sykehjem skal
ikke være så annerledes enn å bo hjemme.

Pårørende er også velkommen til å delta i
de hverdagslige syslene. De kan hjelpe til

«Vi er her for beboerne! Da er fleksibilitet viktig,
særlig når det gjelder maten.»
Åge Frønes, Kjøkkensjef ved Åfjord Helsesenter
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ØRNES SYKEHJEM I MELØY
«Ja, kjøkkenet må vi ta vare på! Vi skal
klor oss fast!»
«Ja, dær kjem middagen!» Kjøkkensjef
Kirsti Strømhaug flirer. Hun har snakket
varmt om lokale spesialiteter som gammelsaltet sei, hjemmelaget lammerull og
gomme, da en kokk kommer og sier vi må

på melk og kulturmelk. Gomme er noe
beboerne forventer at de har hele tiden.
Kjøkkenet gikk tom for gomme for noen
år siden, og det snakkes det om ennå.
Det meste av maten som serveres til beboerne, er vanlig husmannskost og hverdagskost som beboerne er vant til fra et langt

ut og kikke på noen spekkhoggere som
boltrer seg i fjorden bare hundre meter
fra sykehjemmet.

liv. Og så er det viktig å skille mellom
hverdagsmat og helgemat. Det skal være
forskjell på hverdag og fest.
«Du trenger
Slik er det for de fleste i livet,
jo ikke være
og dermed blir det naturlig å
professor for å ha det slik også når man har
skjønne at hvis flyttet på sykehjem. Dersom
pasientene får i en beboer ønsker et glass vin
seg mat, får de til maten eller en konjakk til
mer energi og blir kaffen er det mulighet for det.

Ørnes sykehjem ligger i
Meløy kommune, to timers
kjøring sørover fra Bodø.
De har produksjonskjøkken
på sykehjemmet, og lager
daglig mat til 40 beboere, ett
lettere
bofellesskap med rundt 15
beboere samt 50 hjemmeboende. Sykehjemmet er relativt gammelt,
men det snakkes om å bygge et nytt.
Kjøkkensjefen er opptatt av å ta vare
på de gamle mattradisjonene, både de
nasjonale og de som er særegne for
Helgelandskysten, som gammelsaltet sei.
Beboerne og de pårørende setter pris på
det. «Kunnskapen om mattradisjonene
forsvinner jo hvis vi ikke tar vare på
dem.»
Kjøkkenet lager hjemmelaget lammerull,
baker lefser og tolv sorter til jul selv. Det
serveres hjemmebakst til ettermiddagskaffen hver dag. Ikke minst lager de store
mengder gomme, et lokalt ostepålegg laget

å pleie.»

Kirsti er opptatt av at kjøkkenet skal ha høy kompetanse, og har utelukkende faglærte kokker ansatt, noe som
slett ikke er en selvfølge i en yrkeshverdag der mangelen på kokker begynner å
merkes. Flere har tatt fagbrev i voksen
alder. En av de ansatte var 60 år da hun
tok fagbrevet. Hun har jobbet på kjøkkenet i 21 år og ikke hatt én sykedag.
«Nylaget mat er nylaget mat!» Kirsti er
klar på fordelene ved å ha kjøkkenet på
stedet. Hun er særlig opptatt av kreftpasientene fordi mange sliter med dårlig
matlyst, og det er ekstra viktig at de får
i seg næring. «Vi gjør hva som helst for
dem, for det betyr så mye. De vet ikke
fra dag til dag hva de har lyst på, så om
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de plutselig får lyst på noe, hiver vi oss
rundt. Med et annet system ville det vært
lite fleksibilitet.»
Kjøkkensjef Kirsti kommer med et lite
hjertesukk: At det skal være så vanskelig
å få tak i fersk fisk! Det virker som et
stort paradoks når havet ligger rett utenfor
vinduet. Men det dreier seg om kommunens innkjøpsavtaler. Fisken må kjøpes i
Bodø. «Vi bor jo midt i matfatet, det burde
være mulig å finne en bedre løsning. Det
handler om sunn fornuft.»
Kirsti kjenner steder som velger å ha
et sentralkjøkken som leverer maten til
sykehjemmet der den varmes opp, men
forteller at dette systemet er sårbart. Det
er gjerne i sisteleddet ting svikter. «Folk
må vite hva de holder på med, de skal
vite hvordan man behandler mat. Dersom
han som skal varme opp maten, ikke har
noen kompetanse eller opplæring på det,
er det jo dømt til å mislykkes!»
Kjøkkensjefen ser på nært hold hvor viktig
maten er i behandlingen. Hun viser til at
på landsbasis lider fire av ti eldre på sykehjem av underernæring, en lidelse som
krever mye oppfølging, mye ressurser og
dyre medisiner. «Du trenger jo ikke være
professor for å skjønne at hvis pasientene
får i seg mat, får de mer energi og blir
lettere å pleie.» Likevel ser hun tegn på at
politikere ikke ser på god matomsorg for
de eldre som viktig, noe som bekymrer
henne. Kjøkkenet på sykehjemmet har hatt
en bevisst strategi på å synliggjøre for
lokalsamfunnet den gode matomsorgen
de har å tilby beboerne. De lagde maten
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til kommunens fagdag, noe som skapte
mye positiv oppmerksomhet, og tidligere lagde de maten til politikernes møter.
Dette gjorde at politikerne og kommuneledelsen selv fikk et innblikk i kjøkkenets
høye standard.

Virksomhetslederen
«Ja, ja, vi kan jo fjerne kjøkkenet og få
maten servert i plastspann og sånne hundematskåler. Kanskje vi sparer nokken
krona.» Virksomhetsleder Geir Inge Hansen
slår ut med armene. Han er krystallklar på
hva han mener. Effekten og viktigheten av
å ha kjøkkenet på stedet er så stor at det
ikke kommer på tale å gjøre noen større
endringer der, hvis han får bestemme. Han
snakker varmt om maten kjøkkenet lager,
og hvor positiv effekt det gir å kjenne matlukten i gangene og i matsalen. Han mener
helseeffekten av dette er undervurdert.
Han ser også verdien av at kjøkkenpersonalet selv kommer opp på avdelingen
og serverer maten til de eldre.
«Men det er klart, de prøver seg jo!»
Kommunepolitikerne har tidligere vurdert
om kjøkkenet på sykehjemmet skal legges
ned, og Geir Inge har ingen illusjoner om
at det ikke vil skje igjen. «Men det er jo
merkelig. Når du nå først har tatt et kommunalt ansvar for en pasient, så er mat
viktig. Hvis de nå først må spare penger,
hvorfor skal de gå løs på de svakeste
leddene? På renhold og mat er det strengt
tatt ikke noe å hente, og det er to av de
tingene som kanskje er aller viktigst for
en god helse.» Han mener politikerne bør

øremerke midler til mat. «Det er jo bra å
stole på politikerne, men i praksis prioriteres gressmatter og moloer.»
Kirsti skyter inn at politikerne må se hele
bildet når de vurderer sentralkjøkken.
«Det nytter ikke bare å se på kroner og
ører når det gjelder maten. Man må ta
hele regnestykket. Hva med transport?
Stordrift betyr mer plastemballasje, hva
med miljøaspektet? Hva med behovet for
kjølerom og oppvarmingsutstyr på alle
stedene? Hva med sluttilberedningen,
hvem skal ta seg av den? Når dette tas
med i regnestykket, ender det gjerne med
at man ikke sparer så mange kroner. Så
hva er poenget da?»
Virksomhetslederen er kjempestolt av
kjøkkenet, og forteller at ernæringsarbeid
blir mer og mer viktig. Folk blir eldre enn
før, vi blir flere eldre, og sykdomsbildet blir
mer sammensatt. Det er ikke da man skal
kutte ned på en av de tingene som faktisk
virker forebyggende, nemlig maten. Geir
Inge nevner særlig hvor viktig maten er i
demensomsorgen. «De demente glemmer
ofte å spise og glir inn i en tilstand av
underernæring, og må fôres opp igjen.»

Den pårørende
Oppe på avdelingen er det tid for middagsservering. Sykehjemmet arbeider
hele tiden for å redusere nattfasten, at det
ikke skal gå for mange timer mellom siste
måltid om kvelden og første måltid neste
dag. Middagen serveres klokken 13.45, og
virksomhetslederen skulle gjerne sett at

den ble servert noe senere, men det har
med vaktordninger og ressurser å gjøre.
«Det tar lang tid å endre en kultur i en
stor organisasjon. Men vi kommer nok dit
i framtida.»
Det er kokkene som anretter maten oppe
på avdelingen. Ørnes har kjøpt inn spesialservise med høy kant, slik at beboerne
skal slippe å ha en plastkant som settes
på tallerkenen. Det dreier seg om verdighet rundt måltidet. Når kokkene serverer
maten, har de også kontroll på hvor store
porsjoner som serveres, noe som er med
på å redusere matsvinnet. Beboerne har
fritt innsyn til avdelingskjøkkenet, de ser
hva som foregår. Ukemenyen henger på
oppslagstavlen og er gjenstand for diskusjoner og samtaler når den slås opp.
Beboerne er opptatt av maten, det er en
viktig og integrert del av hverdagen på
sykehjemmet. Begrepet «dagens høydepunkt» er kanskje brukt litt for mye, men
det er en grunn til det – det stemmer.
En pårørende flyttet til Ørnes i 1962, giftet
seg kort tid etter med kona og har bodd
på Ørnes siden. Han forteller at de har
spist middag sammen i 52 år, og at de har
fortsatt med det også etter at hun fikk alzheimer og plass på sykehjemmet. Hver dag
kommer han på besøk og spiser middag
sammen med kona, slik de har gjort i alle
år. De spiser på rommet hennes, og han
hjelper henne med å spise.
Han forteller at han kommer hit hver
dag og spiser middag, og at han alltid
føler seg velkommen på sykehjemmet.
Han understreker hvor velsmakende og
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Gunhild og Fredrik
Finne spiser fortsatt
middag sammen, selv
etter at Gunhild fikk
alzheimers og plass
på sykehjemmet.

Foto: Forbrukerrådet

god maten er og hvor variert tilbudet er.
Torsketunger er en favoritt, og han får
ekstra varme i stemmen når han nevner
noen av favorittdessertene, rabarbragrøt
og karamellpudding. Han forteller at det
alltid er mulighet for å velge andre ting
enn det som står på menyen, hvis man
har noen ønsker, og skryter av de ansatte
på avdelingen og på kjøkkenet som viser
varme, respekt og omsorg.

Pleieren
Alt ved sykehjemmet i Ørnes preges av
omsorg for hovedpersonene, de eldre.
En pleier skryter av ordningen med at
kokkene kommer opp i spisesalen og
anretter maten, som hun kaller fenomenal. Kokkene snakker med de eldre og får
innspill og ønsker om hva de har lyst på.
Når beboerne har bursdag, gjøres det litt

stas, og kjøkkenet lager kake. I det hele
tatt er sykehjemmet opptatt av å markere
livets små og store begivenheter. Man blir
kjent med hverandre og vet for eksempel hva den enkeltes favorittrett er. «Det
er jo derfor de eldre er så fornøyde, for
kjøkkenet forstår hva de vil ha.»
Pleieren sier de er redde for å miste kjøkkenet, og forteller om en kreftpasient som
spiste lite. Veldig lite. De gjorde alt de
kunne for å få i ham næring. Så plutselig en
dag spurte pasienten etter tikka masala og
pommes frites. Kjøkkenet hev seg rundt.
Dette var ikke noe de hadde ingredienser
til, men kokken løp ned på nærbutikken
og videre til det lokale gatekjøkkenet for
å kjøpe pommes frites, ettersom kjøkkenet ikke har frityrkoker. Pasienten ble
overlykkelig!

«Det er jo derfor de eldre er så fornøyde, for
kjøkkenet forstår hva de vil ha.»
Pleier ved Ørnes Sykehjem
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SMIDSRØD HELSEHUS
«Mat? Da har dere kommet til rett sted!»
I Nøtterøy kommune ligger sykehjemmet
Smidsrød helsehus, der Nøtterøy sentralkjøkken befinner seg. Janicke Gurijordet
styrer kjøkkenet og har vært kjøkkensjef i kommunen i elleve år. Nøtterøy
sentralkjøkken lager mat til rundt 400
personer, fordelt på et annet sykehjem
(Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter), en
ekstern kommune, noen omsorgssentre
og 80 hjemmeboende eldre.
Janicke brenner for god matomsorg til beboerne, og fikk da også Matomsorgsprisen
for arbeidet sitt i 2008. På Smidsrød har

i ledelsen da Janicke sa at dette burde
være kjøkkenets oppgave. Men de gikk
med på å avse en halv stilling per avdeling
for å fylle en kokk-på-post-stilling, mot
at kjøkkenet bidro med resten. Etter å ha
arbeidet slik noen år sier ledelsen nå at de
ikke kommer til å gå tilbake til den gamle
løsningen, siden resultatene er så entydig
positive både for beboerne, pleierne og
arbeidsmiljøet.
Kjøkkensjef Janicke Gurijordet har en
grunnleggende og enkel filosofi: «Dette
er beboernes hjem, og da skal vi ha tilgang
på det de har lyst på, sånn de er vant til
hjemmefra. Det skal ikke være noen stor

«Noen dager lager de kaker og hvetebakst, som sprer
matlukt i gangene, andre ganger vafler. Det er noe ekstra,
og skaper trivsel og forventning.»
hun i samarbeid med ledelsen tatt noen
grep som har hatt veldig god effekt. Det
dreier seg om å ha kokk på postkjøkken,
innføring av et fjerde måltid og to retter
å velge mellom til middag, og ikke minst
om viktigheten av å ha kommunen med
på laget.
Smidsrød helsehus har fire avdelinger
og et dagsenter, med 16 beboere i hver
avdeling. Det andre sykehjemmet har 120
pasienter og fire kokker på post. Hver
avdeling har et lite postkjøkken der beboernes måltider tilberedes og serveres av
en kokk. Tidligere var det pleierne som tok
seg av dette, så det var en smule skepsis

overgang fra den maten du er vant til å
spise hjemme, til den maten du får servert
her.» Det legges stor vekt på å snakke med
beboerne og høre om det er noe spesielt
de kunne tenke seg. Kjøkkenet prøver så
godt de kan å gjøre alle til lags. De har
ti ulike ostesorter og masse forskjellig
pålegg.
Janicke sverger til tradisjonell hverdagsmat og husmannskost, men forteller at de
har begynt å merke at de eldre nå har et
mer utvidet matrepertoar enn for noen
år siden, rett og slett fordi de har reist
mer og er mer åpne for nye impulser.
Pasta, pizza og kylling sweet & sour er
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populært, selv sushi har hun klart å friste
dem med. En pleier som har vært lenge
i yrket, forteller: «Mye god mat, jeg har
aldri opplevd makan på andre sjukehjem
eller sjukehus!»

Politisk forankring
Satsingen på mat er politisk forankret.
Kommunepolitikerne har vedtatt at de

og den hygieniske kvaliteten synker. Det
dreier seg ofte om mangel på kunnskap
og mangel på tid.

Tilpasse maten til beboerne
Det er kokken som står for tilberedningen
av maten, men serveringen skjer sammen
med pleierne. Pleierne kjenner beboerne
og vet hvordan de ønsker å ha maten.
Beboerne er som folk flest, de har sine

eldre skal kunne velge mellom to varmegne ønsker og behov. Noen vil ikke ha så
retter til middag. De har gitt klare føringer
mye saus, noen vil bare ha én potet, noen
på at maten er noe det ikke skal spares
liker ikke grøt, noen orker ikke så store
på. Dette er det tverrpolitisk enighet om.
porsjoner. Er man småspist, kan det bare
Politikerne ser verdien av
gjøre vondt verre om man får
god matomsorg for kommu«I fremtiden
plassert en stor porsjon foran
nens eldre.
seg. For at maten skal bli spist,
kommer det til
er det viktig å tilpasse den til
å bli mangel
Janicke forteller at de nok
beboerens behov.
på sykepleiere.
bruker litt mer penger på mat
Da er det best
enn tidligere, men at det ikke
å bruke dem vi Kokk på post har stor frihet
er snakk om store summer, og
til å gjøre det lille ekstra for
har, til å gjøre
slett ingen form for ekstravapleieoppgaver.» beboerne. Kjøleskapet på
ganse. Det er nøkterne menyposten skal være så velfylt
og råvarevalg. Politikerne får med jevne
at de har mulighet til å lage karbonamellomrom smake på maten, og de prødesmørbrød, egg og bacon, eller en
vesmakte maten da kjøkkenet gikk over
omelett, om noen skulle få lyst på det.
fra kok/server til kok/kjøl.
Avdelingslederen på Smidsrød helsehus
skyter inn: «Noen dager lager de kaker og
Konseptet kok/kjøl er ofte omtalt i media,
hvetebakst, som sprer matlukt i gangene,
som regel med negativt fortegn, ettersom
andre ganger vafler. Det er noe ekstra, og
maten er tilberedt flere dager i forveien.
skaper trivsel og forventning.»
Kjøkkensjefen forteller at det viktigste
med denne måten å lage mat på er at
Trivsel rundt måltidet er en viktig faktor,
det gjøres riktig i sisteleddet. Maten kan
og avdelingslederen forteller om høytider
holde utmerket kvalitet når den forlater
og festdager da det pyntes litt ekstra og
kjøkkenet, men hvis oppvarmingen og
dekkes til langbord. Uansett om det er
sluttilberedningen ikke foregår slik den
hverdag eller fest, setter pleierne seg ned
skal, reduseres matens ernæringsverdi,
sammen med beboerne under måltidet.
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Janicke Gurijordet,
kjøkkensjef ved
Smidsrød helsehus
er engasjert i matog måltidspolitikken i
kommunen

Foto: Forbrukerrådet

Alle er enige i at for mye støy og pleiere
som haster frem og tilbake, påvirker måltidsopplevelsen negativt.
Virksomhetslederen Anita Archer er
fornøyd med situasjonen og fremhever at
arbeidsmiljøet, arbeidsflyten på avdelingene og måltidsituasjonene har blitt bedre.
Ved å la både kokkene og pleierne utøve
faget sitt blir det bedre for alle parter, ikke
minst for hovedpersonene, beboerne selv.
«I fremtiden kommer det til å bli mangel
på sykepleiere. Da er det best å bruke dem
vi har, til å gjøre pleieoppgaver.»

Mindre avstand mellom
kjøkken og beboer
Kjøkkensjef Janicke fremhever en annen
fordel ved å ha kokk på post: Avstanden
mellom kjøkken og beboer blir mindre.
Kjøkkenet får raskere tilbakemeldinger

hvis det er noe som ikke fungerer, eller
motsatt, ting som fungerer godt. Samspillet
mellom kjøkkenet og avdelingene blir
bedre.
Hygieneaspektet trekkes frem. Tidligere
kunne det skje at pleierne måtte utføre
pleieoppgaver som toalettbesøk og
renhold parallelt med matlagingen, noe
som innebærer en betydelig helserisiko.
Det kan få fatale konsekvenser dersom
man da ikke har høy bevissthet rundt
hygienen, ettersom mange av beboerne
har sterkt svekket immunforsvar.
Kjøkkensjefen forteller om viktigheten av
å spille på lag med ledelsen, og om fordelene ved å ha kjøkkensjefen med i ledergruppen. Ikke bare forstår avdelingene
bedre hvordan kjøkkenet arbeider og hva
kjøkkenet faktisk kan gjøre, men kjøkkenet
får også bedre forståelse av avdelingenes
situasjon.
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Vel så viktig er det å ha løpende dialog med
selve kommunen. Da en annen kommune
skulle ha et anbud på middagsmaten og
skulle vurdere alternativene opp mot hverandre, ble Janicke kalt inn som fagekspert.
Hun hadde en praktisk tilnærming og lot
økonomene prøvesmake maten. De skjønte
fort at kvaliteten på kjøttkaker varierte
stort.

ratur på kjøleskap og slikt, og det er en
viktig del av kjøkkendrift, men aldri er det
noen som har bedt om å få se menyen.»
Janicke mener bestemt at det bør stilles
tydeligere krav fra myndighetenes side.

«Det bør være en
minstestandard!»

få et alternativ dersom det bare er én rett
på menyen. Hun synes det bør være en
selvfølge at det er fløte, smør og rømme i
kjøleskapene på postkjøkkenene, slik man
har vært vant til å ha det hjemme. Noen
ganger er det vin til maten, og kanskje
en liten likør til kaffen på lørdagen. Dette
er beboernes hjem, og da er det viktig å
skape matglede og hygge rundt måltidet.

En ting kjøkkensjefen trekker frem som
pussig, er mangelen på interesse fra helsemyndighetene. «Jeg har jobbet i elleve
år som kjøkkensjef og har aldri opplevd at
noen har kommet og sjekket om maten vår
følger retningslinjene og anbefalingene fra
Helsedirektoratet. Mattilsynet er her rett
som det er og sjekker hygiene og tempe-

Kjøkkensjefen snakker om at det bør
innføres en minstestandard, krav om fire
måltider og plikt til å utføre brukerundersøkelser. Hun synes det bør være krav
om valgfrihet, og at det bør være lett å

«Dette er beboernes hjem, og da skal vi ha tilgang på
det de har lyst på, sånn de er vant til hjemmefra. Det skal ikke
være noen stor overgang fra den maten du er vant til å spise
hjemme, til den maten du får servert her»
Janicke Gurijordet, Kjøkkensjef ved Smidsrød Helsehus
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KØBENHAVN KOMMUNE
– ET FORBILDE
I Danmark har det de siste årene vært stor
offentlig debatt rundt maten de eldre får.
Det har vært mye oppmerksomhet rundt
eldrematen, som har fått et dårlig rykte både
når det gjelder smak og kvalitet. Dette ses
opp mot tall fra det danske Kost- og ernæringsforbundet, som anslår at underernæring årlig koster det danske samfunnet over

smålig at vi skal spare penger på maten, for
maten er jo ikke det som koster i det store
regnskapet.»

en halv milliard kroner i form av lengre og
hyppigere sykehusopphold.

snudd. Nye sykehjem bygges med kjøkken,
og stengte kjøkkener åpnes igjen fordi lokalpolitikerne ser verdien av å ha kjøkkenet
på stedet.

København kommune har tatt tak i problematikken. Kommunepolitikerne har
vedtatt «Mad- og måltidspolitik for ældre i
København Kommune» for perioden 2012–
2016, en ambisiøs plan der det presiseres
at de eldre skal serveres «velsmagende og
nærende mad, og måltiderne skal være med
til at skabe fællesskaber og gode oplevelser».

København kommunes bevisste satsing har
gitt resultater. For tjue år siden var kommunen entusiastisk når det gjaldt sentralisering av kjøkkendrift, men nå har pendelen

I tillegg nedsatte Fødevareministeriet høsten
2014 en offentlig måltidstenketank, som
blant annet skal foreslå måltidsråd som kan
supplere de eksisterende kostrådene.

I dette arbeidet har kommunen inngått
et samarbeid med kompetansesenteret
København Madhus, en tydelig stemme
i det offentlige ordskiftet som mener at
samfunnet må satse mer på den offentlige
maten. I et prosjekt de kalte Køkkenløftet,
har Madhuset ved hjelp av kurs og konsulentbistand bidratt til å legge om driften ved
sykehjemkjøkkenene i København. Det har
dreid seg om å utvikle måltidene for å gi de
eldre økt matglede og livskvalitet.

I 2015 publiserte Københavns Universitet
en omfattende rapport og gjennomgang
(hvitbok) av måltider for eldre, Smag –
Skønne Måltider til Alle Gamle. Rapporten
tar for seg de eldres fysiologiske forhold,
ernæringsforhold, anbefalinger med tanke
på spesialkost, dietter og dysfagi, samt måltidsopplevelser, rammen rundt måltidet og
beboernes situasjon. Den gir en god beskrivelse av hindringer man kan komme til å
møte, og gir gode råd om hvordan man kan
optimalisere mat- og måltidsarbeidet for de
eldre i kommunene.

Anne-Birgitte Agger er direktør ved
København Madhus. Hun presiserer at
«ingen vil selvfølgelig våre eldre noe vondt.
Men sannheten er også at det er lett å
spare på eldrematen fordi få klager. Det er

Dette viser at København kommune er langt
fremme når det gjelder satsing på mat på
offentlige institusjoner, og kan være en
inspirasjon for både politikere og ansatte
i norske kommuner.
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EKSPERTENES HJØRNE
Sissi Stove Lorentzen
Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo Universitetssykehus

Hva legger du i god smatomsorg for eldre?
Det er mer enn bare et godt mattilbud. Det handler om å se
individet, å fange opp pasientens behov ut fra sårbarhet. Det dreier
seg om å tilpasse maten etter religiøse og medisinske ønsker, og å ha
nok pleiepersonell.

Hva er betydningen av trivsel og rammen rundt måltidet?
Dette har det vært forsket en del på, og vi vet at rammen rundt
måltidet er veldig viktig for appetitt, trivsel og ernæringsstatus.

Kan brukerne selv bidra til bedre matomsorg?
Ja, absolutt! I Oslo kommune er det nye, spennende sykehjemstilbud der brukerne involveres og er med på å lage maten. Brukere
og pårørende bør ha mulighet til å påvirke matomsorgen ved det
enkelte sykehjem.

28

88

Jette Dyrnes
Leder i yrkesorganisasjonen Helsefagarbeiderne i Delta

Hva legger du i god matomsorg for eldre?
God matomsorg er å kunne tilby ønskekost og mellommåltider, og
tilpasse porsjonsstørrelsen til pasientenes behov. Det er å kunne
spre måltidene mer, slik at de ikke kommer så tett.

Hva er betydningen av trivsel og rammen rundt måltidet?
Ro rundt måltidet er viktig, og at det er noen å spise sammen med.
Det sosiale betyr alt, men det er viktig at pasienten har mulighet til
å velge om de vil spise alene en dag. Matlukt er viktig for trivselen.

Kan brukerne selv bidra til bedre matomsorg?
Det er vanskelig med brukermedvirkning fordi de eldre på sykehjem
er sykere enn før. Demente vet ikke alltid hva de vil ha, så det bør
ikke være for mange valgmuligheter.
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Erlend Eliassen
Kjøkkensjef på Nygård sykehjem i Sandefjord

Hva legger du i god matomsorg for eldre?
Det viktigste er god mat til pasienten, basert på tradisjoner og
individuelle behov. God matomsorg blir ikke utført på kommando,
det må komme fra hjertet. Det dreier seg om å lytte til de eldres
stemme.

Hva er betydningen av trivsel og rammen rundt måltidet?
Dette er ekstremt viktig! Det gir ikke god matomsorg å spise alene
eller i et urolig miljø. Rammen rundt måltidet kan være avgjørende
for om beboeren spiser eller ikke. Dedikert personell bør ansettes
for å ta seg av bespisningen. Avdelingene må bli flinkere til å samarbeide på tvers.

Kan brukerne selv bidra til bedre matomsorg?
For at matomsorgen i Norge skal endre seg, er det helt avgjørende
at de eldre får en stemme. Involvering av pårørende er en kilde til
suksess. Økt bevissthet om hvilke rettigheter de har når det kommer
til mat.
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Anne Rita Øksengård
Dr. med., spesialist i geriatri, forskningsleder,
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Hva legger du i god matomsorg for eldre?
Alle må få næringsrik mat som dekker deres grunnleggende behov.
Matomsorg handler også om gleden over å spise god, næringsrik
mat, fellesskap og hygge. God munn -og tannhelse er også viktige
elementer i denne sammenhengen.

Hva er betydningen av trivsel og rammen rundt måltidet?
Mange eldre sliter med dårlig matlyst, både på grunn av biologiske
og sosiale endringer.
Rundt 80 prosent av beboerne på sykehjem har demens, og for dem
vil rammen rundt måltidet ha ekstra stor betydning. Mat vekker
sanser og minner. Måltidene markerer tiden og gir dagen rytme, noe
som er viktig for å skape trivsel.

Kan brukerne selv bidra til bedre matomsorg?
Ulike brukere kan ha ulike behov. Spør hva den enkelte liker og når
han/hun ønsker å spise sammen med hvem! Spesielt for personer
med demens bør man tilrettelegge for individuelle behov, og det er
viktig at helsepersonell har rutiner for å registrere dette.
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Lisbet Nebb
Instituttleder Årnes sykehjem

Hva legger du i god matomsorg for eldre?
Det handler om å servere god, tradisjonell kost, men med mulighet for å variere menyen og oppleve nye smaker og dufter.
Tradisjonsdager må markeres, som feitetirsdag og grøt med grøtpinne på lørdager.

Hva er betydningen av trivsel og rammen rundt måltidet?
Rammen rundt måltidet er veldig viktig. Det må være rolig, og hvis
noen trenger hjelp ved måltidet, konsentrer deg om denne beboeren.
Medarbeiderne skal sitte sammen med beboerne under måltidet. De
som ønsker det, må ha muligheten til å spise på eget rom.

Kan brukerne selv bidra til bedre matomsorg?
I det gode måltidet finner vi også den gode samtalen, her er det
god mulighet for beboerne til å bidra. Selv om dette initiativet
reduseres med årene, kan medarbeiderne prøve å snakke om
spennende temaer som kan engasjere til en prat.
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AKTIV MEDSPILLER
I EGET LIV
I 1992 spurte staben på det nederlandske
sykehjemmet de Hogeweyk seg selv om
de selv ville ønsket å bo på sykehjemmet der de jobbet. Svaret var nei, og de
begynte derfor å gjøre om på driften. Tjue
år senere kommer delegasjoner fra hele
verden til Demenslandsbyen i Nederland
for å la seg inspirere.
Det dreier seg om å gjøre sykehjemmet
eller institusjonen til et hjem. Livet skal
fortsette mest mulig som tidligere. Det
handler om å gå på butikken. Være med
på å lage sin egen mat. Ha hobbyer og
fritidsaktiviteter. Bevege seg fritt både
inne og ute. Dette er gjort med små, men
effektive grep. Pleiepersonalet er fremdeles til stede, men ikke så synlig som
tidligere.
I 2014 startet Oslo kommune pilotprosjektet «Bedre hverdagsliv», der de innførte den nederlandske modellen på fire
sykehjem, blant annet Økernhjemmet.
En demenslandsby er ikke en landsby i
ordets rette forstand, men prinsippene og
funksjonene er de samme. Beboerne kan
bevege seg fritt, de lever hverdagslivet
sitt der og gjør innkjøpene sine der.
Beboerne er med og forbereder måltidene.
I kjelleren på sykehjemmet er det laget
en liten «butikk». Her går beboerne og
pleierne selv ned og henter det de trenger
til dagens måltider. Å gjøre innkjøp til husholdningen er noe beboerne har gjort hele
livet, og er gjenkjennbart. Økernhjemmet

fremhever butikken som den mest vellykkede endringen de har gjort. En beboer
hadde ikke forlatt avdelingen sin på to
år. Nå tar han daglige turer til butikken.
Det er med på å normalisere livet og gi
opplevelsen av at dette er hjemmet hans.
Med demente varierer det hvor mye den
enkelte kan bidra. En beboer fikk poteter
og en potetskreller, men skjønte ikke hva
hun skulle gjøre. Først da pleieren flyttet
henne fra bordet til oppvaskbenken, ble
situasjonen forståelig og hverdagslig.
Gjennom livet står jo de fleste her når
man skreller poteter. Ledelsen forteller
hvordan beboerne har kviknet til etter
at de ble involvert i matlagingen. De blir
tatt med på råd når menyen skal lages, er
med på innkjøpene, er med på å tilberede
maten, og de kjenner matlukten. De blir
mentalt mer til stede.
Annenhver onsdag er det restaurant på
sykehjemmet. Da serveres en treretters
meny, og beboere og pårørende kan spise
sammen. Økernhjemmet har investert i
pent servise og vinglass. Det er duk på
bordet og blomster. Det serveres vin til
maten, og det er bordbestilling, akkurat
som når man går på restaurant.
Det er et poeng at hverdagslivet skal ligne
mest mulig på det livet beboerne kjenner
fra før. Det skal være vanlig hverdagskost,
gjerne basert på lokale mattradisjoner.
Samtidig skal det være det lille ekstra
i forbindelse med festdager og høyti-
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der, på samme måte som ellers i livet.
Sykehjemmet i Åfjord sier det slik: «Det
er en del områder vi mener skal være på
plass i eldreomsorgen, som det ikke må
fires på. Tilgang til god og variert mat er
ett av disse. Det skal ikke være luksus, men
mat de fleste av oss ville spist i hverdagen.
Det er ingen grunn til å tenke at eldre skal
godta noe dårligere.»
På Åfjord har de brukermedvirkningssamtaler med hver enkelt beboer to ganger
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per år, basert på Kvalitetsforskriften. Her
er maten og måltidene et tema, og sykehjemmet tilrettelegger for at hver enkelt
skal få en god situasjon rundt måltidet.
Det oppleves som utelukkende positivt
at pårørende spiser sammen med beboerne dersom det er ønske om dette. Ørnes
sykehjem sier det samme. Der kjenner
kjøkkenet alle beboerne og vet hva hver
av dem liker.

FALLGRUVER OG
SUKSESSFAKTORER
Et mat- og måltidstilbud av høy kvalitet
kommer ikke av seg selv. Det er resultatet
av en rekke beslutninger og prosesser som
hver for seg er grunnleggende viktige, og
som involverer kommunens politikere og
ansatte og ikke minst alle ansatte i pleieog omsorgssektoren.
Det kan være vanskelig å vite hvordan
problemer som handler om struktur, kompetanse og organisering, best bør angripes.
Enkeltpersoner med brennende engasje-

ment for god matomsorg til eldre kan være
avgjørende for å oppnå store endringer,
men ikke alle kommuner eller sykehjem
er velsignet med dette. Alle som arbeider med eldre, kan likevel bidra til å øke
bevisstheten om temaet hos kollegaer,
ledelse og politikere. Hvilke fallgruver står
vi overfor hos oss, og hvilke suksessfaktorer har vi på plass? Hvor er vi, og hvor
vil vi være?

Mat og måltidstilbudet til eldre
Fallgruver

Suksessfaktorer

Tilfeldig, ustrukturert og mangelfullt

Systematisk, strukturert og helhetlig

• Manglende engasjement hos
ledelsen i institusjon og kommune

• Høyt engasjement hos ledelsen i
institusjon og kommune

• Manglende brukerinvolvering
og -innflytelse

• Stor grad av brukerinvolvering
og -innflytelse

• Manglende kunnskaper om
betydningen av mat og god
ernæring for eldres helse og livskvalitet blant alle yrkesgrupper

• Gode kunnskaper om betydningen
av mat og god ernæring for eldres
helse og livskvalitet blant
alle yrkesgrupper

• Uklare ansvarsforhold i planlegging
og ledelse når det gjelder mattilbud,
kost og ernæring

• Tydelig ansvarsfordeling i planlegging og ledelse når det gjelder
mattilbud, kost og ernæring

• Mangel på dialog og samarbeid
mellom ulike faggrupper

• Tett dialog og samarbeid mellom
ulike faggrupper

Etter inspirasjon fra Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av
underernæring, Helsedirektoratet, 2013.
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GOD MATOMSORG
– ET SPØRSMÅL OM VERDIGHET
Rapporten «Appetitt på livet» viser viktigheten av å se det offentlige måltidet som
en helhet, der ulike faktorer som næring,
måltidsmiljø, råvarekvalitet og mattradisjoner spiller inn. Rapporten viser også
viktigheten av samarbeid og kommunikasjon på tvers av faggrupper. Kjøkken,
pleiepersonell, leger og sykehjemledelse

for de tre også er at de får svært gode tilbakemeldinger fra brukere og pårørende.

må samarbeide for å skape gode måltidsopplevelser. Det er et moralsk ansvar, som
fører til bedre helse og livskvalitet for
de eldre.

land vi liker å sammenligne oss med, er
debatten om det gode måltid på institusjoner i full gang både nasjonalt og lokalt.
Den dreier som verdighet i eldreomsorgen.
Debatten i Norge er nærmest fraværende,
og det er ikke fordi den ikke er viktig.
De eldre mangler noen stemmer som
ser det fra brukerens og de pårørendes
side. Med denne rapporten ønsker både
Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet å være en slik stemme i den
offentlige debatten – på brukerens og de
pårørende side, med en klar forventning
om at flere kommuner tar god matomsorg
for eldre på alvor. Det handler om verdighet, og det angår oss alle.

Veiene til en god matopplevelse er flere.
Vi har i rapporten fremhevet tre sykehjem som alle har løst oppgavene ulikt. Ett
har sentralkjøkken, mens de to andre har
kjøkken på sykehjemmet. På alle tre lages
det dessuten mat på postkjøkken, som
småretter og bakst for å skape en hjemlig
atmosfære. Det gir også matlukt i gangene
som vekker appetitten. Sykehjemmene
er opptatt av et pent dekket bord, gjerne
med duker, servietter og en blomsterbukett. Samværet og hyggen rundt bordet er
viktig. Det skal føles som et hjem. Felles
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Vi ønsker med denne rapporten å skape
en debatt både nasjonalt og lokalt. Måten
mange sykehjem drives på, er utdatert, var
det noen som hevdet på ett av besøkene
våre. Det er det kanskje noe i. I andre

Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet krever at:
• Alle kommuner skal ha en mat- og
måltidspolitikk som gir våre eldre
appetitt på livet
• Alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt
mattilbud
• Det må legges vekt på å skape trivelige rammer rundt måltidene med fokus
på sosialt fellesskap

• Det må legges til rette for
individuelle ønsker og behov,
innflytelse på matvalg og involvering
av pårørende
• Det må gjennomføres regelmessige
bruker- og pårørendeundersøkelser
• Viktigheten av det gode måltid må
forankres hos ledelsen på sykehjemmet og i kommunen
• Alle ansatte må ha god forståelse av
betydningen av god matomsorg for
eldres helse og livskvalitet, og de må
ha kompetanse på oppgavene som
skal utføres

Eldre brukere av pleie- og omsorgstjenester ikke bare fortjener,
men har rett til et mat- og måltidstilbud som gir appetitt på livet.
Dette er et ansvar som hviler aller tyngst på kommunene.
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Askøy Kommune 22.01.19

Kartlegging av ernæringsstatus blant brukere på Kleppestø
sykehjem, Ravnanger sykehjem og Ask Bo- og
Omsorgssenter.

Hva er ernæringsstatusen blant beboere i kommunens
sykehjem og er det forskjeller mellom de ulike
institusjonene?
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Askøy Kommunes bestilling
Fra møter i Eldrerådet 21/8-2017 (Utvalgssak 35717) og Utvalg for levekår 22/8-17
(Utvalgssak 53/17) ble det fremmet behov for analyser og brukerundersøkelser innenfor
eldreomsorgen, tjenester for utviklingshemmede og tjenester innen rus og psykisk helse rettet
inn mot ernæring og kosthold. I tillegg gjennomføring av en mer målrettet analyse av kosthold
og ernæring for de nevnte brukergruppene og på bakgrunn av analysene identifisere aktuelle
innsatsområder.
Rapporten for denne bestillingen ble levert og presentert i september 2018. Videre kom det
forespørsel om å få kartlagt ernæringsstatus i institusjonene i kommunen, og følgende rapport
er resultatet av disse undersøkelsene.
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Introduksjon:
God kvalitet i ernæringsarbeidet betyr at ernæringstiltak tilpasses den enkeltes behov.
Ernæringsarbeid omfatter både forebyggende ernæringsarbeid og ernæringsarbeid ved
sykdom (klinisk ernæring). Ernæringsarbeid rettet mot friske mennesker omfatter generell
kostveiledning og tilrettelegging for et godt og forsvarlig mattilbud, som tar utgangspunkt i de
nasjonale kostholdsrådene. Ernæringsarbeid rettet mot syke omfatter kostveiledning og
ernæringsbehandling basert på diagnose og helsetilstand. Et viktig mål er at pasienten skal få
dekket sitt grunnleggende behov for energi og næringsstoffer.
Forebygging av over-, under- og feilernæring må sees som en naturlig del av helse- og
omsorgsarbeidet. De nasjonale kostrådene som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2011 er
velegnet for personer med god ernæringsstatus og appetitt. Dette inkluderer også de fleste
pasientene med overvekt, fedme, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Såkalt
«nøkkelrådskost» er velegnet for denne gruppen. Kostråd for å fremme folkehelsen og
forebygge kroniske sykdommer er et viktig grunnlagsdokument for denne kostformen.
Mange sykdomstilstander medfører økt risiko for utvikling av feil- og underernæring. Dette
skaper behov for å ta spesielle kosthensyn eller benytte spesialkoster. Eksempler på
sykdomsgrupper med risiko for underernæring er eldre, demente, enslige, funksjonshemmede,
psykiatriske langtidspasienter, rusmiddelavhengige og pasienter med kroniske lidelser som
kreft, hjerte- og lungesykdom. Energi- og næringstett kost anbefales til dem som er i risiko for
å utvikle underernæring eller allerede har redusert ernæringsstatus. Nasjonale faglige
retningslinjer for å forebygge underernæring fra 2009 er viktige bakgrunnsdokumenter for
denne kosten. For enkelte sykdomsgrupper kan et mer spesielt kosthold (spesialkost) være en
del av, eller noen ganger det eneste som skal til for å bedre helsetilstanden. Eksempler på
dette er cøliaki og matvareallergi/-overfølsomhet.

Underernæring
Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem varierer mellom 10 til
60% avhengig av hvilke grupper som blir undersøkt, hvilke metoder som er brukt og hvilke
grenseverdier som er satt for å stille diagnosen (1,2).
Pasientgrupper som har særlig risiko for underernæring er eldre, demente, enslige,
funksjonshemmede, psykiatriske langtidspasienter, rusmisbrukere og pasienter med kroniske
lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose, hjerte- og lungesykdom (3-7).
Helsemessige konsekvenser
Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner,
forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir
økt dødelighet (1,2,8,9-11).
En underernært pasient har opptil tre ganger så lang liggetid i institusjon som en velernært
pasient, avhengig av graden av underernæring (12). Studier viser også at ernæringsstatus kan
forverres i løpet av institusjonsoppholdet (2,13).
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Økonomiske konsekvenser
Forlenget liggetid har økonomiske konsekvenser (14). En studie utført ved to ulike sykehus i
Portugal viste at pasienter som ble vurdert til å være i ernæringsmessig risiko ved innkomst
kostet sykehuset mellom 200-1500 euro ekstra per pasient (15).
The British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) har beregnet at
behandling av pasienter med ernæringssvikt beløper seg til over 7 milliarder pund per år i
Storbritannia, noe som tilsvarer om lag 10 % av de totale helsekostnadene. Til sammenligning
var de rapporterte kostnadene knyttet til undervekt over dobbelt så høy som kostnadene
knyttet til overvekt (16).
Årsaker
Sykdom er den viktigste årsaken til underernæring (1), men manglende kunnskap, interesse
og oppmerksomhet blant helsepersonell om ernæringsstatus og –behov er en betydelig
medvirkende faktor til at ernæringsstatus forringes ytterligere under et sykehusopphold (3).
Europarådet (2), fastslår at ernæring er lavt prioritert i europeiske sykehus, herunder også
norske. Rapporten hevder, på bakgrunn av litteraturgjennomgang og feltarbeid, at
ernæringsbehandlingen er tilfeldig, ustrukturert og mangelfull.
Dette kan skyldes:
1)
2)
3)
4)
5)

Manglende engasjement fra institusjonsledelsens side
Manglende pasientinnflytelse
Manglende kunnskaper om ernæring blant alle yrkesgrupper
Uklare ansvarsforhold i planlegging og ledelse når det gjelder kost og ernæring
Mangel på samarbeid mellom ulike faggrupper

I 2006 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 6000 leger og 6000 sykepleiere i
Norge, Sverige og Danmark angående kunnskap, holdninger, praksis, rutiner og ansvar for
ernæring i sykehus (18). Undersøkelsen viste at ernæringspraksis i norske sykehus ikke var
tilfredsstillende i forhold til Europarådets anbefalinger (2). Forholdene i Norge var dårligere
enn i Sverige og Danmark. Pasientene ble veid sjeldnere, næringsinntaket hos pasienter i
ernæringsmessig risiko ble sjeldnere registrert og oftere manglet ernæringsplan (18). I likhet
med helsepersonell fra Danmark og Sverige angav norske leger og sykepleiere at ernæring bør
være en prioritert oppgave for alle som jobber med pasienter. Videre påpekes viktigheten av
gode rutiner for ernæringsbehandling. Spørreundersøkelsen viste at hovedårsaken til at dette
ikke prioriteres, er tidspress, mangel på retningslinjer og relevante hjelpemidler til å
identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko (18), (Nivå 3).
En tilsvarende spørreundersøkelse gjennomført blant leger og sykepleiere innen spesialist og
kommunehelsetjenesten viste blant annet at pasientenes ernæringsbehov ble mangelfullt
ivaretatt som en konsekvens av ressursmangel. Legene rapporterte også for dårlig tilgang til
annet helsepersonell, blant annet klinisk ernæringsfysiologer (19).
Nytten av målrettet ernæringsbehandling
Tall fra Danmark, Nederland, Storbritannia og USA viser at man kan redusere liggetiden i
sykehus med minimum 20% for dem som blir vurdert og behandlet for underernæring (2023,1) (Nivå 3).
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En intervensjonsstudie på over 500 pasienter ved to sykehus i Nederland viste at innføring av
verktøy for å identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko førte til at 30% flere pasienter ble
fanget opp. Intervensjonsgruppen fikk individuell veiledning av klinisk ernæringsfysiolog
med tilpasset kost, mellommåltider og næringsdrikker. Matinntaket økte i gjennomsnitt med
600 kcal og 12 gram protein i forhold til kontrollgruppen. Gjennomsnittlig liggetid var en dag
kortere i intervensjonsgruppen. Kostnadene ved innføring av målrettet ernæringsbehandling
(personell, næringsdrikker, konsultasjoner) for å oppnå en dag kortere liggetid var estimert til
å være rundt 76 euro. Til sammenligning ble et døgnopphold i sykehus estimert til å koste
rundt 400 euro (24) (Nivå 2B).
Riktig ernæringsbehandling vil i tillegg til de økonomiske gevinstene også gi helsemessige
gevinster i form av bedret livskvalitet og overlevelse hos en rekke sykdomsgrupper (6).
En målrettet identifisering og behandling av underernæring i primærhelsetjenesten vil
sannsynligvis gi enda større helsegevinster og økonomiske gevinster da flere kan behandles
på et lavere og billigere tjenestenivå og dermed redusere behovet for spesialisthelsetjenester.

Juridisk aspekt
Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven (3) at kommunene skal sørge for at personer
som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. I dette ligger det
et ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere og korrigere virksomheten slik at
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.
Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet
Forsvarlig helsehjelp innebærer at hver pasient har krav på hjelp som er tilpasset individuelle
behov, når det gjelder helsetilstand og livssituasjon. Valg av tiltak må baseres på pasientenes
sykdomshistorie, symptomer, medisinske og psykososiale faktorer. Ved valg av tiltak eller
behandlingsform må det også vurderes i hvilken grad pasienten evner å følge opp råd og
veiledning for eksempel vedrørende ernæring. Helsepersonells kompetanse, ferdighet og
erfaring kan ha stor betydning for å få et vellykket resultat av helsehjelpen. Helsepersonell må
derfor holde seg faglig oppdatert, kjenne til og innrette yrkesutøvelsen etter faglige
anbefalinger, krav til utstyr og legemidler.
Krav om god omsorg
Forsvarlig helsehjelp omfatter ikke bare tiltak rettet inn mot pasientens sykdom eller
medisinske plage, men også et krav om å gi god omsorg. Begrepene «faglig forsvarlighet» og
«omsorgsfull hjelp» i helsepersonell-loven § 4 understreker dette. Helsepersonell har plikt til
å følge opp forhold som kan være avledet av tilstanden, sykdommen eller plagene brukeren
eller pasienten har (28).
Ernæringsmessige problemer vil ofte være en følgetilstand av sykdom. Men de kan også
utvikle seg på bakgrunn av psykisk eller fysisk svekkelse. Oppfølging av en bruker eller
pasient ut fra en konkret sykdom, mistanke om sykdom eller andre konkrete helsemessige
problemer innebærer en plikt til å vurdere hvordan det ellers står til med brukeren/pasienten
og eventuelt foreslå adekvate tiltak. Mange pasienter og brukere vil være i stand til å ta hånd
om nærings- og væskeinntak på egen hånd. Man skal likevel være oppmerksom på at
forholdene kan endre seg over tid og under et sykdomsforløp.
Risikopasienter må følges opp med tanke på om et vekttap er under utvikling og må i tilfelle
tilbys adekvate forebyggende tiltak. Det gjelder både pasienter som er hjemmeboende, innlagt
5
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i institusjon eller som følges opp på annen måte. Hvilken oppfølging som skal tilbys vil
variere alt etter pasientens tilstand og hvilken risiko for negativ utvikling av
ernæringstilstanden som foreligger. I noen tilfeller kan det være nødvendig at tilstanden
overvåkes løpende, slik at adekvate tiltak kan settes inn før pasientens tilstand svekkes. Noen
pasienter vil kreve tettere oppfølging enn andre. Oppfølgingen må tilpasses pasienten eller
brukerens individuelle situasjon.
For den kommunale pleie- og omsorgstjenesten er det i kvalitetsforskriften fastsatt at visse
grunnleggende behov til pasientene skal sikres. Kvalitetsforskriften kan langt på vei ses som
en konkretisering og utdyping av forsvarlighetskravet og forskriften gjelder uavhengig av
hvor den kommunale tjenesten utføres. Kvalitetsforskriften er tydelig på at kommunen skal
utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukerne får tilfredsstilt
grunnleggende behov. Med det menes blant annet:
-

Fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og
helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til matutvalg
Nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg
tilpasset den enkeltes behov
Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise

Underernæring er ofte en tilstand som utvikler seg gradvis over tid. Oftest er det ikke
sviktende nærings- eller væsketilførsel noen få dager som er problemet, men at pasienten over
tid ikke får tilstrekkelig inntak av næringsmessig riktig sammensatt kost og væske. For
risikopasienter kan dette bety at inntak av næring og væske må måles daglig, og at deres
ernæringsmessige status jevnlig må følges opp. Vekttap kan være et forhold som tilsies at
måling av daglig inntak av næring og væske må iverksettes. Rutiner for å sikre risikopasienter
god ernæringsmessig oppfølging av kvalifisert personell vil være nødvendig for å sikre at
forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll blir oppfylt. Enhver som yter helsehjelp skal
sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav
fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter, jfr. Lov om statlig tilsyn 3.
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Metode
I denne undersøkelsen ble det gjennomført en brukerundersøkelse med innhenting av
kvalitative data på tre ulike sykehjem å analysere ernæringsstatus og vektutvikling over tid.
Brukere som ble inkludert i undersøkelsen var beboere på Ravnanger sykehjem, Kleppestø
sykehjem og Ask Bo- og Omsorgssenter.
Totalt deltok 46 deltagere fra Ask Bo- og Omsorgssenter, 20 deltagere fra Ravnanger
sykehjem og 34 deltagere fra Kleppestø sykehjem. Totalt antall deltagere i hele undersøkelsen
var 100 personer.
Undersøkelsen ble gjennomført med standardisert skjema, og ble gjennomført av
helsepersonell som til daglig jobber med brukerne, dette for å fremme trygghet og
effektivisere datainnsamlingen. Data som ble innhentet var alder, kjønn, høyde, dagens vekt
og vekt for 6 måneder siden. Tidligere vekt ble slått opp i Gerica. Brukerne ble veid med
baderomsvekt og hvis de ikke kunne oppgi høyde ble de målt for å finne denne.
Undersøkelsen var frivillig å være med på og ble anonymisert for analyse-personell.

Deltagere
Fordelingen av beboere i de ulike institusjonene varierer og ut ifra diagnose(r) som følge av
dette må en gjøre ulike vurderinger i forbindelse med ernæringsstatus og ernæringsarbeid.
Generelt vil ernæringsbildet for demente pasienter på langtidsplass være annerledes enn
brukere i somatisk fase som er eller går mot å bli terminale. Noe vekttap kan relateres til
sykdom og stadiet i livet og i tilfeller med somatikk og livets siste fase, kan store vekttap være
en del av dette uten at dette er noe man vil gå inn å behandle. Dette må vurderes i samråd med
lege for hver enkelt pasient. For andre pasienter kan en rask vektøkning være en del av
diagnose og sykdomsbilde, og her må en også gjøre vurderinger for tiltak tilpasset hver enkelt
sak.
Fordeling av brukere i de ulike institusjonene
Ask Bo- og Omsorgssenter har både somatiske og demente pasienter.
Ravnanger sykehjem har i hovedsak demente pasienter.
Kleppestø sykehjem har i hovedsak demensposter, men noen av brukerne er i somatisk fase
og noen er terminale.
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Resultater screening-undersøkelse
Ask Bo- og Omsorgssenter:
Har holdt
vekten siste
6 måneder:

Antall:

% av totalt
antall
deltagere,
n = 46:

Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig
vektendring:
alder for
gruppene:

Kvinner

9

19,5 %

0

Menn

2

4,3 %

0

Totalt

11

23,9 %

-

BMIfordeling i
gruppen:

<22:
86,1 22-27:
>27:
<22:
72 22-27:
>27:
<22:
- 22-27:
>27:

3
3
4
0
2
0
3
5
4

<22:
92,4 22-27:
>27:
<22:
84,4 22-27:
>27:
<22:
- 22-27:
>27:

4
3
0
1
4
0
4
7
0

Har gått
ned i vekt
siste 6
månedene:
Kvinner
7

15,2 %

2,6 kg

5

10,9 %

5,7 kg*

12

26,1 %

4,15 kg

Menn

Total

Har gått
opp i vekt
siste 6
månedene:
Kvinner

<22:
5
22-27:
3
>27:
11
Menn
<22:
1
4
8,7 %
6,2 kg
85,5 22-27:
2
>27:
1
Totalt
<22:
6
23
50 %
5,15 kg
- 22-27:
5
>27:
12
* Denne gruppen inneholdt to sterke «uteliggere», det vil si personer som har mer ekstreme tall
utover trenden i datasettet og dermed vil forskyve resultatet. Med slike tall i vekt-reduksjon er det
sannsynligvis snakk om alvorlig sykdom, med terminalt utfall. Tar vi bort disse to personene blir
gjennomsnittlig vektreduksjon for denne gruppen 2 kg, og snittet for gruppen totalt bli 2,3 kg.
19

41,3 %

4,1 kg

86,3

BMI i tabellen oppgir fordelingen i undervekt (<22), normalvekt (22-27) og overvekt (>27).
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Ravnanger sykehjem:
Har holdt
vekten siste
6 måneder:

Antall:

% av totalt
antall
deltagere,
n = 20:

Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig
vektendring:
alder for
gruppene:

Kvinner

4

20 %

0

Menn

0

0

0

Totalt

4

20 %

0

3

15 %

2,8 kg

3

15 %

1,1 kg

6

30 %

1,95 kg

30 %

3,6 kg

20 %

1,1 kg

50 %

2,35 kg

BMIfordeling i
gruppen:

<22:
22-27:
>27:
<22:
- 22-27:
>27:
<22:
- 22-27:
>27:

0
2
2
0
2
2

<22:
22-27:
>27:
<22:
88,7 22-27:
>27:
<22:
- 22-27:
>27:

0
3
0
2
1
00
2
4
0

<22:
22-27:
>27:
<22:
77,2 22-27:
>27:
<22:
- 22-27:
>27:

0
5
1
1
3
0
1
8
1

89,2

Har gått
ned i vekt
siste 6
månedene:
Kvinner

Menn

Totalt

85

Har gått
opp i vekt
siste 6
månedene:
Kvinner

Menn

Totalt

6

4

10

86,8
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Kleppestø sykehjem:
Har holdt
vekten siste
6 måneder:

Antall:

% av totalt
antall
deltagere,
n = 34:

Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig
vektendring:
alder for
gruppene:

Kvinner

<22:
22-27:
>27:
<22:
- 22-27:
>27:
<22:
- 22-27:
>27:

1
4
3
1
4
3

<22:
22-27:
>27:
<22:
22-27:
>27:
<22:
22-27:
>27:

4
7
1
1
2
0
5
9
1

<22:
22-27:
>27:
<22:
22-27:
>27:
<22:
22-27:
>27:

3
3
3
0
1
1
3
4
4

8

23,5 %

0

0

0

0

8

23,5 %

-

12

35,2 %

2,4 kg

84,6

3

8,8 %

4,0 kg

75

15

44,0 %

2,7 kg

-

9

26,5 %

2,0 kg

80,8

2

5,9 %

2,6 kg

90,5

11

32,4 %

2,1 kg

-

Menn

Totalt

BMIfordeling i
gruppen:

82,7

Har gått
ned i vekt
siste 6
månedene:
Kvinner

Menn

Totalt

Har gått
opp i vekt
siste 6
månedene:
Kvinner

Menn

Totalt
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Diskusjon
Demografi
Andel brukere i undersøkelsen som hadde gått ned i vekt under perioden og dermed er i
ernæringsmessig risiko er 33%. På landsbasis viser tall fra 2018 et snitt på 35,5% for beboere
i institusjon i ernæringsmessig risiko (29). Sammenlignet med landsbasis ligger Askøy
kommune under snittet med 2,5%.
BMI & ernæringsstatus

Innledningsvis ble alle deltagerne veid for å kunne regne ut BMI og si noe om
ernæringsstatusen deres. BMI og vektendring over tid er de enkleste verktøyene man har for å
måle ernæringsstatus.
Fordeling av BMI blant totalt antall deltagere, n = 100:

BMI

Fordeling i prosent:

Antall:

Undervektig, BMI < 22:
Normalvektig, BMI 22-27:
Overvektig,
BMI >27:

25
48
27

25,0 %
48,0 %
27,0 %

Videre var fordelingen av andel overvektige, normalvektige og underernærte følgende fordelt
i de ulike institusjonene:

Ask Bo- og Omsorgssenter:
BMI, eldre:
Undervektig, BMI < 22:
Normalvektig, BMI 22-27:
Overvektig,
BMI >27:

Fordeling i
prosent:
30,4 %
34,8 %
34,8 %

Vektutvikling
siste 6 mnd.:

Fordeling i
prosent:
5,0 %
60,0 %
15,0 %

Vektutvikling
siste 6 mnd.:

Fordeling i
prosent:
26,5 %
50,0 %
23,5 %

Vektutvikling
siste 6 mnd.:

Holdt vekten:
Gikk ned i vekt:
Gikk opp i vekt:

Fordeling i
prosent:
23,9 %
26,1 %
50,0 %

Ravnanger sykehjem:
BMI, eldre:
Undervektig, BMI < 22:
Normalvektig, BMI 22-27:
Overvektig,
BMI >27:

Holdt vekten:
Gikk ned i vekt:
Gikk opp i vekt:

Fordeling i
prosent:
20,0 %
30,0 %
50,0 %

Kleppestø sykehjem:
BMI, eldre:
Undervektig, BMI < 22:
Normalvektig, BMI 22-27:
Overvektig,
BMI >27:

Holdt vekten:
Gikk ned i vekt:
Gikk opp i vekt:

Fordeling i
prosent:
23,5 %
44,1 %
32,3 %
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Av tabellene over ser vi at Ask Bo- og Omsorgssenter og Kleppestø sykehjem har en relativt
lik fordeling mellom underernærte beboere, mens Kleppestø har høyere andel normalvektige
enn Ask, og Ask Bo- og Omsorgssenter har en høyere andel beboere som har gått opp i vekt
siste 6 månedene. Ravnanger sykehjem har i dette utvalget lavest andel underernærte beboere
med 5,0 %, og også høyest andel normalvektige beboere med hele 60,0 %.
Videre hadde Ask Bo- Og Omsorgssenter lavest andel beboere som gikk ned i vekt siste 6
måneder, med 26,1 %, og 50 % av beboerne gikk opp i vekt siste 6 månedene.
Ravnanger sykehjem kommer likt ut med andel beboere som gikk opp i vekt, også på 50,0 %,
men også en høyere andel som gikk ned i vekt, med 30,0 %.
Ask Bo- og Omsorgssenter og Kleppestø sykehjem har høyest andel beboere som har holdt
vekten, med henholdsvis 23,9 % for Ask Bo- og Omsorgssenter og 23,5 % for Kleppestø
sykehjem. Kleppestø sykehjem har på samme tid høyest andel som har gått ned i vekt siste 6
månedene med 44,1 %.
Det var generelt høy alder på deltagerne. For Ask- Bo Og Omsorgssenter var det totalt 12
personer som hadde gått ned i vekt siste 6 måneder og alderen på deltagerne var over 88 år,
uten om to personer som var 70 og 71 år. Disse to hadde imidlertid så store vekttap (mellom
6-12 kilo) at det vitner om omfattende sykdomsbilde som innspillende faktor.
For de underernærte deltagerne fra Ravnanger sykehjem (totalt 6 personer) lå
aldersfordelingen fra 82 til 91 år, med hovedvekt rundt 90-tallet.
For deltagerne på Kleppestø sykehjem lå aldersfordelingen på de underernærte deltagerne (15
personer), jevnt fordelt fra 71 års alder opp til 97 år.
Generelt i gruppene på de ulike sykehjemmene som hadde vektoppgang var det ikke veldig
mange kilo det var snakk om i vektøkning, med et gjennomsnitt på 2,35 kg for Ravnanger
sykehjem og 2,1 kg for Kleppestø sykehjem. Ask Bo- og Omsorgssenter hadde høyest snitt
for antall kilo vektøkning med 5,15 kg.
Et annet viktig poeng å få frem er at flere av dem som gikk opp i vekt under undersøkelsen,
fremdeles havner i kategorien «underernæring», men utviklingen er positiv og vekten er på
vei opp.
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Matleverandør:
Ask Bo- og Omsorgssenter er en diakonal stiftelse og uavhengig av Askøy kommune.
Ravnanger sykehjem og Kleppestø sykehjem er kommunale sykehjem.
Per i dag, januar 2019, er det kun Ask Bo- og Omsorgssenter som har eget
produksjonskjøkken på Askøy. De kommunale sykehjemmene har matleveranse fra
Matvarehuset og all varmmat leveres som sous vide og tilberedes til servering ute i
sykehjemmene.
Ut ifra tallene er det Ask Bo- og Omsorgssenter som har høyest andel beboere som både har
gått opp i vekt, har holdt vekten og har lavest andel beboere som har hatt et vekttap siste 6
månedene. I tillegg så er det Ask Bo- og Omsorgssenter som har et høyest gjennomsnitt av
vektøkning i kilo av de tre sykehjemmene, på 5,15 kilo. Imidlertid har samme institusjon også
høyest andel beboere som kommer i kategori for overvekt/fedme med 34,8%.
Det er tenkelig at det er lettere å lage individuelt tilpasset energirik og næringstett mat hvis
man lager alt fra bunnen av innad i institusjonen. Det er i mange sammenhenger lettere å
berike middagsmat i form av sauser, mengde fett i matlagingen, energipulver med mer om en
kan «bake det inn» i et varm-måltid fremfor å drive beriking av brødmat. Brødmåltid kan
være utfordrende å berike og man kan ha lite rom å jobbe med, grunnet smakspreferanser hos
brukeren og andre fysiologiske faktorer som følge av alderdom gir utfordringer med å spise
«tørre» brødskiver. I spørsmål til ansatte i de kommunale institusjonene angående beriking
rapporteres det også at det oppleves som mer utfordrende å skulle berike middagsmaten som
leveres ferdig, enn om de lager mat selv.
Matvarehuset var i sterk motvind i media i 2018 for kvalitet og næringsverdi av deres
produkter. Det fremkom etter hvert at utfordringen var ikke maten i seg selv, men heller
hvordan den var blitt behandlet og tilberedt ute i institusjonene. For å unngå slike situasjoner
innad i kommunen er det viktig med opplært personell som skal behandle og anrette maten til
brukerne. Sous vide i seg selv er ikke av dårligere kvalitet energi- og næringsmessig enn
tilsvarende mat som lages på stedet den skal serveres, men ved feil anretning kan smak og
presentasjon bli kraftig forringet.

Måltidsrutiner i institusjonene:
Med definisjonen «måltid» så inkluderes både hovedmåltid og mellommåltid. Ingen av
deltagerne har mindre enn 4 måltid for dagen, men det spises ofte flere måltider for dagen enn
dette etter ønske og behov hos beboerne.
I forhold til anbefalingene rundt eldre og nattfaste så er gjeldende anbefaling at nattfaste ikke
bør være lengre enn 11 timer. Grunnen til dette er at det da for mange eldre kan bli
utfordrende å innta nok antall måltid og store nok mengder med mat for å få dekket behovet
sitt for energi og næringsstoffer i et så lite tidsrom. En gjennomsnittlig person skal ha mellom
2000-2500 kcal for dagen (eksakt tall avhenger av alder, høyde, vekt, aktivitetsnivå og
eventuelt sykdomsbilde). Energibehovet synker med alderdom, men behovet for vitaminer og
mineraler forblir det samme som tidligere. Dermed er det desto viktigere med kvalitet og
næringstetthet på maten som spises.
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For eldre som gjennomgår fysiologiske forandringer som følge av alderdom og dermed
opplever redusert appetitt, redusert sultfølelse, raskere metthetsfølelse som følge av tregere
magesekktømming og tarmfunksjon, redusert appetitt og matinntak som følge av ensomhet og
andre faktorer, så kan mengden mat tilsvarende et «vanlig» måltid for den voksne
befolkningen være utfordrende å klare å spise. Dette fører da videre til et økt
kompetansebehov innad i brukeres tjenestetilbud slik at de kan få tilrettelagt kostholdet på en
måte som gjør at de kommer i mål med dagsbehovet på den mengden mat de spiser.

De ulike institusjonene har ganske lik i måltidsrytme utenom frokostens «offisielle»
starttidspunkt:

Frokost
Lunsj
Middag
Kvelds

Ask Omsorgssenter
Kl. 08:00-10:00
Kl. 12:30
Kl. 15:30
Kl. 19:00

Ravnanger sykehjem
Kl. 09:30
Kl. 12:30
Kl. 15:30
Kl. 18:30/19:00

Kleppestø sykehjem
Kl. 06:30-10:30
Kl. 12:30
Kl. 15:30
Kl. 18:30/19:00

Generelt får likevel beboerne matservering etter behov utover disse tidspunktene, og det
rapporteres om at beboere som er tidlig oppe får mat så tidlig som de ønsker og at det står klar
mat til dem på kjøkkenet fra morgenen av. Dermed er det også beboere som spiser to
frokoster da de først spiser veldig tidlig så snart de har stått opp på morgenen, og igjen spiser
frokost innenfor frokost-tiden. Det samme gjelder for dem som går tidlig og legger seg; de får
tilbud om mat utover kvelds-serveringen så de kan få spist før de går til ro.
Videre serveres det også ofte mat på natten, da mange beboere som kan være urolige ofte er
dette som følge av sult, og de finner ofte lettere roen igjen ved å få servert et måltid.
Utover dette rapporteres det også om at det serveres små «snaks» og mellommåltider i løpet
av dagen.
Skal man se sort-hvitt på tidspunktene for servering av hovedmåltidene i alle institusjonene er
det ingen av dem som holder seg innenfor anbefalingen om maksimalt 11 timer nattfaste, men
da det utover hovedmåltidene serveres kontinuerlig etter den individuelles døgnrytme og
behov sees ikke dette på som noe kritisk. Hvis det imidlertid fanges opp en bruker med
vektreduksjon eller status som underernært kan en individuell vurdering av døgnrytme og
måltidstidspunkt være nødvendig og vil være et nyttig verktøy for å få inn mer mat i løpet av
et døgn slik at en kan få snudd utviklingen.

Rutiner for veiing:
De ulike institusjonene har jevnt over like rutiner for veiing av beboerne.
Både Ravnanger sykehjem og Ask Bo- og Omsorgssenter veier samtlige beboere 1 gang per
måned. Kleppestø sykehjem rapportere om at flere poster veier beboerne 1 gang hver måned,
og mens en post veier ca. annenhver måned.
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Rutiner ved oppdaget ernæringssvikt
I retningslinjene fra Helsedirektoratet heter det at «God ernæringspraksis innebærer
kartlegging, vurdering og dokumentasjon av pasientens ernæringsstatus, vurdering av
matinntak i forhold til behov, igangsetting av målrettede ernæringstiltak, samt oppfølging og
evaluering»(30).
Optimale rutiner når man fanger opp underernæring er en grundig kartlegging av situasjonen
som da både innebærer å forsøke å avdekke om det finnes en eller flere konkrete årsaker til
vektendringen, kostregistrering og utregning av aktuelt inntak, regne behov for både energi og
næringsstoffer til beboeren, samt sammenligne disse med faktisk inntak fra kostregistreringen.
Videre må det settes opp en ernæringsplan med konkrete tiltak som skal igangsettes. Hvilke
tiltak som er aktuelle er avhengig av hvilke faktorer som innvirker på matinntak og
ernæringsstatus for den enkelte.
Ved oppdaget vekttap hos beboere er det ingen av institusjonene i undersøkelsen som per i
dag har faste rutiner for fremgangsmåte. Generelt er som regel beboerne i en slik tilstand at
tiltak rundt ernæring og praktiske oppgaver som for eksempel beriking er personalets fulle
ansvar.
Kleppestø sykehjem:
Rapporterer om at de ikke har noen faste rutiner for beboere som går ned i vekt, men at det
gjøres en individuell vurdering av det totale bildet og hva som kan forventes ut ifra
situasjonen i samråd med lege. Ellers blir beriking satt opp i tiltaksplanen, men her kan det
variere hvem av de ansatte som leser denne og følger det opp.
Ravnanger sykehjem:
Opplyser om at de har ingen andre faste rutiner ved vektnedgang annet enn at de fører
kostlister ved oppfanget reduksjon i ernæringsstatusen og med fokus på beriking blir tiltak satt
opp i en tiltaksplan. Det er imidlertid ikke alle ansatte som leser denne, og da vil ikke samtlige
ansatte være oppdatert på behovet til den enkelte beboer og måltider kan bli servert uten noen
konkrete intervensjoner mot bedre ernæringsstatus som målsetning. Her rapporteres det at
beriking hovedsakelig gjelder måltidene utenom middag, da denne er sous vide og «ikke så
lett å gjøre noe med».
Ask Bo- og Omsorgssenter:
Ved vektreduksjon hos beboere settes det opp tiltak for ernæringsarbeidet som legges inn i
pleieplanen for den enkelte. Denne skal de ansatte lese i, men her vil det også variere hvem
som leser i planen, og dette kan få konsekvenser for kontinuiteten i gjennomføringen av
tiltakene.
Generelt kan vi se at ut ifra anbefalingene fra Helsedirektoratet gjøres det ikke noen vurdering
av ernæringsbehov eller vurdering av matinntak i forhold til brukerens behov i noen av
institusjonene i Askøy Kommune. Det utformes en tiltaksplan hos noen av institusjonene,
men denne er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for optimal behandling for hver enkelt beboer,
da man ikke har gjort kartleggingen av inntak og behov grundig nok i forkant.
Om man ikke har en god ernæringspraksis og vurderer ernæringsbehov og aktuelt inntak opp
mot beboernes ernæringsstatus, vil aktuelle tiltak i tiltaksplanene kunne bli for lite spesifikke
og for lite effektive i forhold til hva som kunne oppnås med detaljerte gjennomganger for hver
enkelt beboer.
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Overvektige eldre:
27 % av deltagerne kom i kategorien for overvekt/fedme. Overvektige er generelt i høy risiko
for å utvikle mange sykdommer, først og fremst hjerte- og karsykdommer. I tillegg øker
overvekt og risikoen for diabetes type 2, ulike typer kreftformer, slitasjegikt i hofter, knær,
ankler og rygg, gallesteinssykdom og fettlever(31). En lett økning i BMI på 27-28 ansees som
gunstig for eldre over 70 år og er forbundet med økt overlevelse. Generelt er ikke dette en
gruppe eldre man går inn med aktive intervensjoner for å redusere vekten hos eller såkalt
«slanke». Har noen beboere i institusjon et (raskt) vekttap er dette forbundet med økt
sykelighet og økt dødelighet. Dette har årsak i at ved et vekttap hos eldre forekommer det en
fysiologisk situasjon i kroppen tilsvarende underernæring, og i denne sammenhengen
forekommer et stort tap av muskelmasse i andelen vekt som forsvinner. En forenklet
fremstilling av tap av muskelmasse og økning i dødelighet kan sees under:

Selv om det for noen beboere kan tenkes å være gunstig for helsen og livskvaliteten å
redusere vekten hvis de har høy BMI vil dette avhenge av at de er veldig aktive og at en lett
vektreduksjon kan oppnås i kombinasjon med sunt kosthold og fysisk aktivitet (32). Dermed
vil en vareta mest mulig muskelmasse i en vektreduksjonsfase som må gå over lang tid.
For skrøpelige og inaktive pasienter vil et vekttap føre med seg større risikoer for sykelighet
og dødelighet enn en vedvarende høy vekt. Et annet poeng er også det at de som blir gammel
med overvekt og/eller fedme er den delen av populasjonen som genetisk og helsemessig tåler
denne vekten bedre enn dem som utvikler sykdommer som følge av vekten og står i risiko for
å dø tidligere (34).
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Konklusjon:
Hos brukergruppen som deltok i undersøkelsen er andel med ernæringsstatus underernæring
25,0 %. Det er ulike faktorer som alderdom, sykdom og om en beboer/pasient er terminal eller
pre-terminal som kan være medvirkende på næringsinntaket og ernæringsstatus. Generelt er
det likevel viktig med gode strategier for å fange opp og reversere underernæring i institusjon
da det finnes et bredt utvalg av gode verktøy og metoder å få inn mer energi og næring på
mindre mengder mat. Det at vektoppgangen i de ulike institusjonene ikke var på mer enn
rundt 2 kilo (utenom Ask Bo- og Omsorgssenter med rundt 5 kilo) over en periode på 6
måneder, vitner om at det enda er en god del å hente på intervensjoner som energi- og
næringstett kost, beriking, næringsdrikker med mer.
Mer arbeid kreves ut mot ansatte i sykehjem og institusjon med opplæring og praksis i
beriking, energi- og næringstett kost, næringsdrikker etc.
Bedre ernæringsstatus hos beboerne vil føre til bedret allmenntilstand, gjøre dem bedre rustet
mot infeksjoner etc., og føre til at de blir mer selvgående. Dermed vil man få en mindre
arbeidsbelastning på for eksempel personalet og livskvaliteten til beboerne vil øke.
Som beskrevet i introduksjonen øker underernæring risikoen for komplikasjoner, reduserer
motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet,
forsinker rekonvalesensen og gir økt dødelighet. Videre øker fallrisikoen og risiko for
trykksår drastisk ved underernæring. Faktorer som øker forekomsten av trykksår er høy alder,
alvorlig sykdom, tidligere trykksår, eller betydelig, ufrivillig vekttap, spiseproblemer, lavt
proteininntak og dehydrering. Sårhelingen er drastisk dårligere ved underernæring og
infeksjonsrisikoen stiger kraftig i samme situasjon.
Alt dette medbringer store økte kostnader for kommune- og spesialisthelsetjenestene.
Det er viktig med gode rutiner rundt ernæringsarbeid i institusjon. Uavhengig av hvilke
utfordringer beboeren har bør det foreligge handlingsplaner med konkrete tiltak og
tilpasningsmuligheter for at det skal være lettes mulig for beboeren å komme i mål med
næringsinntaket. Slik resultatene av denne undersøkelsen viser er det behov for
oppgraderinger og standardiseringer av ernæringspraksis og handlingsstrategier i forbindelse
med ernæringsarbeidet i kommunens institusjoner.
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Ansatt- og brukerundersøkelser innenfor eldreomsorgen,
tjenester for utviklingshemmede og tjenester innen rus og
psykisk helse, rettet inn mot ernæring og kosthold:

Hva er status for dagens ernæringsarbeid og ernæringsstatus
hos brukerne som mottar tjenester fra kommunen og hvilke
satsingsområder trenger forbedring?

Av Camilla Bringslid
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Askøy Kommunes bestilling
Fra møter i Eldrerådet 21/8-2017 (Utvalgssak 35717) og Utvalg for levekår 22/8-17
(Utvalgssak 53/17) ble det fremmet behov for analyser og brukerundersøkelser innenfor
eldreomsorgen, tjenester for utviklingshemmede og tjenester innen rus og psykisk helse rettet
inn mot ernæring og kosthold. I tillegg gjennomføre en mer målrettet analyse av kosthold og
ernæring for de nevnte brukergruppene og på bakgrunn av analysene identifisere aktuelle
innsatsområder.
Hentet fra Arkivsaknr: 2017/2130-2
«Rådmannens innstilling:
Askøy Kommune vil styrke innsatsen innenfor kosthold og ernæring i omsorgstjenestene
gjennom analyser av dagens situasjon og identifisering av målrettede tiltak.
…
Regjeringen har vedtatt en nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. I denne er mat, måltider
og ernæring i helse- og omsorgstjenesten gitt særskilt oppmerksomhet.
Ernæringen er en viktig del av behandlingen og oppfølgingen i hele helse- og
omsorgstjenesten. Mat er viktig for livskvalitet, for fysisk og psykisk helse for alle aldre og
for evnen til å fungere og være aktiv i hverdagen.
Underernæring blant eldre er et stort nasjonalt problem blant brukere av kommunale tjenester.
Underernæring svekker motstandskraften, øker risikoen for komplikasjoner, forverrer fysisk
og kognitiv funksjon og gir økt dødelighet.
Askøy kommune har innarbeidede rutiner for hvordan brukere skal behandles og vurderes i
forhold til ernæringsstatus. Hjemmesykepleier gjennomfører kartlegging via screening
verktøy av alle nye tjenestemottakere for å fange opp personer som er underernærte eller i fare
for å utvikle ernæringssvikt.
Bekymringsmeldinger rundt ernæringsstatus meldes fastlege som sammen med bruker
utarbeider en anbefalt ernæringsplan. Tjenesteapparatet følger opp sammen med bruker om
vektkontroll og innkjøp av matvarer.
Askøy kommune har brukergrupper innen fagavdeling Individ og Levekår hvor oppfølging av
kosthold og ernæring er viktig for brukernes helse. Boliger til utviklingshemmede, rus og
psykisk helse, avlastningstiltak og dagsenter må inkluderes i lokale tiltak.
Vurdering:
Rådmannen ser viktigheten av å arbeide forebyggende for å unngå underernæring hos eldre og
andre med omsorgsbehov i Askøy kommune. Omsorgstjenestene har allerede gode rutiner og
tiltak knyttet til kosthold og ernæring, men det kan være nyttig å ha en grundigere analyse og
eventuelt styrke innsatsen der det blir avdekket mangler.»
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Introduksjon:
God kvalitet i ernæringsarbeidet betyr at ernæringstiltak tilpasses den enkeltes behov.
Ernæringsarbeid omfatter både forebyggende ernæringsarbeid og ernæringsarbeid ved
sykdom (klinisk ernæring). Ernæringsarbeid rettet mot friske mennesker omfatter generell
kostveiledning og tilrettelegging for et godt og forsvarlig mattilbud, som tar utgangspunkt i de
nasjonale kostholdsrådene. Ernæringsarbeid rettet mot syke omfatter kostveiledning og
ernæringsbehandling basert på diagnose og helsetilstand. Et viktig mål er at pasienten skal få
dekket sitt grunnleggende behov for energi og næringsstoffer.
Forebygging av over, under og feilernæring må sees som en naturlig del av helse- og
omsorgsarbeidet. De nasjonale kostrådene som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2011 er
velegnet for personer med god ernæringsstatus og appetitt. Dette inkluderer også de fleste
pasientene med overvekt, fedme, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer.
Nøkkelrådskost er velegnet for denne gruppen. Kostråd for å fremme folkehelsen og
forebygge kroniske sykdommer er et viktig grunnlagsdokument for denne kostformen.
Mange sykdomstilstander medfører risiko for utvikling av feil- og underernæring. Dette
skaper behov for å ta spesielle kosthensyn eller benytte spesialkoster. Eksempler på
sykdomsgrupper med risiko for underernæring er eldre, demente, enslige, funksjonshemmede,
psykiatriske langtidspasienter, rusmiddelavhengige og pasienter med kroniske lidelser som
kreft, hjerte- og lungesykdom. Energi- og næringstett kost anbefales til dem som er i risiko for
å utvikle underernæring eller allerede har redusert ernæringsstatus. Nasjonale faglige
retningslinjer for å forebygge underernæring fra 2009 er viktige bakgrunnsdokumenter for
denne kosten. For enkelte sykdomsgrupper kan et mer spesielt kosthold (spesialkost) være en
del av, eller noen ganger det eneste som skal til for å bedre helsetilstanden. Eksempler på
dette er cøliaki og matvareallergi/-overfølsomhet.

Underernæring
Forekomsten av underernæring hos pasienter i sykehus og sykehjem varierer mellom 10 til
60% avhengig av hvilke grupper som blir undersøkt, hvilke metoder som er brukt og hvilke
grenseverdier som er satt for å stille diagnosen (1,2).
Pasientgrupper som har særlig risiko for underernæring er eldre, demente, enslige,
funksjonshemmede, psykiatriske langtidspasienter, rusmisbrukere og pasienter med kroniske
lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose, hjerte- og lungesykdom (3-7).
Helsemessige konsekvenser
Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner,
forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir
økt dødelighet (1,2,8,9-11).
En underernært pasient i sykehus har opptil tre ganger så lang liggetid i institusjon som en
velernært pasient, avhengig av graden av underernæring (12). Studier viser også at
ernæringsstatus kan forverres i løpet av institusjonsoppholdet (2,13).
Figuren under viser at 10-60% av pasientene som innlegges i sykehus er underernærte ved
innleggelse og at over halvparten av disse går ytterligere ned i vekt under sykehusoppholdet.
Dette fører til økt behov for hjemmetjenester, flere legebesøk og reinnleggelser.
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Økonomiske konsekvenser
Forlenget liggetid har økonomiske konsekvenser (14). En studie utført ved to ulike sykehus i
Portugal viste at pasienter som ble vurdert til å være i ernæringsmessig risiko ved innkomst
kostet sykehuset mellom 200-1500 euro ekstra per pasient (15).
The British Associatoion for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) har beregnet at
behandling av pasienter med ernæringssvikt beløper seg til over 7 milliarder pund per år i
Storbritannia, noe som tilsvarer om lag 10 % av de totale helsekostnadene. Til sammenligning
var de rapporterte kostnadene knyttet til undervekt over dobbelt så høy som kostnadene
knyttet til overvekt (16).
Årsaker
Sykdom er den viktigste årsaken til underernæring (1), men manglende kunnskap, interesse
og oppmerksomhet blant helsepersonell om ernæringsstatus og –behov er en betydelig
medvirkende faktor til at ernæringsstatus forringes ytterligere under et sykehusopphold (3).
Europarådet (2), fastslår at ernæring er lavt prioritert i europeiske sykehus, herunder også
norske. Rapporten hevder, på bakgrunn av litteraturgjennomgang og feltarbeid, at
ernæringsbehandlingen er tilfeldig, ustrukturert og mangelfull.
Dette kan skyldes:
1)
2)
3)
4)
5)

Manglende engasjement fra institusjonsledelsens side
Manglende pasientinnflytelse
Manglende kunnskaper om ernæring blant alle yrkesgrupper
Uklare ansvarsforhold i planlegging og ledelse når det gjelder kost og ernæring
Mangel på samarbeid mellom ulike faggrupper
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I 2006 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 6000 leger og 6000 sykepleiere i
Norge, Sverige og Danmark angående kunnskap, holdninger, praksis, rutiner og ansvar for
ernæring i sykehus (18). Undersøkelsen viste at ernæringspraksis i norske sykehus ikke var
tilfredsstillende i forhold til Europarådets anbefalinger (2). Forholdene i Norge var dårligere
enn i Sverige og Danmark. Pasientene ble veid sjeldnere, næringsinntaket hos pasienter i
ernæringsmessig risiko ble sjeldnere registrert og oftere manglet ernæringsplan (18). I likhet
med helsepersonell fra Danmark og Sverige angav norske leger og sykepleiere at ernæring bør
være en prioritert oppgave for alle som jobber med pasienter. Videre påpekes viktigheten av
gode rutiner for ernæringsbehandling. Spørreundersøkelsen viste at hovedårsaken til at dette
ikke prioriteres, er tidspress, mangel på retningslinjer og relevante hjelpemidler til å
identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko (18), (Nivå 3).
En tilsvarende spørreundersøkelse gjennomført blant leger og sykepleiere innen spesialist og
kommunehelsetjenesten viste blant annet at pasientenes ernæringsbehov ble mangelfullt
ivaretatt som en konsekvens av ressursmangel. Legene rapporterte også for dårlig tilgang til
annet helsepersonell, bl.a. klinisk ernæringsfysiologer (19).
Nytten av målrettet ernæringsbehandling
Tall fra Danmark, Nederland, Storbritannia og USA viser at man kan redusere liggetiden i
sykehus med minimum 20% for dem som blir vurdert og behandlet for underernæring (2023,1) (Nivå 3).
En intervensjonsstudie på over 500 pasienter ved to sykehus i Nederland viste at innføring av
verktøy for å identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko førte til at 30% flere pasienter ble
fanget opp. Intervensjonsgruppen fikk individuell veiledning av klinisk ernæringsfysiolog
med tilpasset kost, mellommåltider og næringsdrikker. Matinntaket økte i gjennomsnitt med
600 kcal og 12 gram protein i forhold til kontrollgruppen. Gjennomsnittlig liggetid var en dag
kortere i intervensjonsgruppen. Kostnadene ved innføring av målrettet ernæringsbehandling
(personell, næringsdrikker, konsultasjoner) for å oppnå en dag kortere liggetid var estimert il å
være rundt 76 euro. Til sammenligning ble et døgnopphold i sykehus estimert til å koste rundt
400 euro (24) (Nivå 2B).
Riktig ernæringsbehandling vil i tillegg til de økonomiske gevinstene også gi helsemessige
gevinster i form av bedret livskvalitet og overlevelse hos en rekke sykdomsgrupper (6).
En målrettet identifisering og behandling av underernæring i primærhelsetjenesten vil
sannsynligvis gi enda større helse- og økonomiske gevinster da flere kan behandles på et
lavere og billigere tjenestenivå og dermed redusere behovet for spesialisthelsetjenester.
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Fag og juss
Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven (3) at kommunene skal sørge for at personer
som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester. I dette ligger det
et ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere og korrigere virksomheten slik at
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.
Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet
Kapittel 4 i den nye helse og omsorgstjenesteloven (26) beskriver følgende under § 4-1 om
forsvarlighet: Helse og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter denne lov skal være
forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:
a) Den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstilbud
b) Den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud
c) Helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å
overholde sine lovpålagte plikter
d) Tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene
Både den enkelte helseutøver (helsepersonell) og den kommunale helsetjenesten har plikt til å
yte forsvarlige tjenester (26,27). Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav
til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, se lov om helsepersonell § 4 (27).
Forsvarlig helsehjelp innebærer at hver pasient har krav på hjelp som er tilpasset individuelle
behov, når det gjelder helsetilstand og livssituasjon. Valg av tiltak må baseres på pasientenes
sykdomshistorie, symptomer, medisinske og psykososiale faktorer. Ved valg av tiltak eller
behandlingsform må det også vurderes i hvilken grad pasienten evner å følge opp råd og
veiledning for eksempel vedrørende ernæring. Helsepersonells kompetanse, ferdighet og
erfaring kan ha stor betydning for å få et vellykket resultat av helsehjelpen. Helsepersonell må
derfor holde seg faglig oppdatert, kjenne til og innrette yrkesutøvelsen etter faglige
anbefalinger, krav til utstyr, legemidler mv.
Krav om god omsorg
Forsvarlig helsehjelp omfatter ikke bare tiltak rettet inn mot pasientens sykdom eller
medisinske plage, men også et krav om å gi god omsorg. Begrepene «faglig forsvarlighet» og
«omsorgsfull hjelp» i helsepersonell-loven § 4 understreker dette. Helsepersonell har plikt til
å følge opp forhold som kan være avledet av tilstanden, sykdommen eller plagene brukeren
eller pasienten har (28).
Ernæringsmessige problemer vil ofte være en følgetilstand av sykdom. Men de kan også
utvikle seg på bakgrunn av psykisk eller fysisk svekkelse. Oppfølging av en bruker eller
pasient ut fra en konkret sykdom, mistanke om sykdom eller andre konkrete helsemessige
problemer innebærer en plikt til å vurdere hvordan det ellers står til med brukeren/pasienten
og eventuelt foreslå adekvate tiltak. Mange pasienter og brukere vil være i stand til å ta hånd
om nærings- og væskeinntak på egen hånd. Man skal likevel være oppmerksom på at
forholdene kan endre seg over tid og under et sykdomsforløp.
Risikopasienter må følges opp med tanke på om et vekttap er under utvikling og må i tilfelle
tilbys adekvate forebyggende tiltak. Det gjelder både pasienter som er hjemmeboende, innlagt
i institusjon eller som følges opp på annen måte. Hvilken oppfølging som skal tilbys vil
variere alt etter pasientens tilstand og hvilken risiko for negativ utvikling av
6
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ernæringstilstanden som foreligger. I noen tilfeller kan det være nødvendig at tilstanden
overvåkes løpende, slik at adekvate tiltak kan settes inn før pasientens tilstand svekkes. Noen
pasienter vil kreve tettere oppfølging enn andre. Oppfølgingen må tilpasses pasienten eller
brukerens individuelle situasjon.
For den kommunale pleie- og omsorgstjenesten er det i kvalitetsforskriften fastsatt at visse
grunnleggende behov til pasientene skal sikres. Kvalitetsforskriften kan langt på vei ses som
en konkretisering og utdyping av forsvarlighetskravet og forskriften gjelder uavhengig av
hvor den kommunale tjenesten utføres. Kvalitetsforskriften er tydelig på at kommunen skal
utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukerne får tilfredsstilt
grunnleggende behov. Med det menes blant annet:
-

Fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og
helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
Nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg
tilpasset den enkeltes behov
Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise

Underernæring er ofte en tilstand som utvikler seg gradvis over tid. Oftest er det ikke
sviktende nærings- eller væsketilførsel noen få dager som er problemet, men at pasienten over
tid ikke får tilstrekkelig inntak av næringsmessig riktig sammensatt kost og væske. For
risikopasienter kan dette bety at inntak av næring og væske må måles daglig, og at deres
ernæringsmessige status jevnlig må følges opp. Vekttap kan være et forhold som tilsies at
måling av daglig inntak av næring og væske må iverksettes. Rutiner for å sikre risikopasienter
god ernæringsmessig oppfølging av kvalifisert personell vil være nødvendig for å sikre at
forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll blir oppfylt. Enhver som yter helsehjelp skal
sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav
fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter, jfr. Lov om statlig tilsyn 3.

7

126

Metode
I denne undersøkelsen ble det gjennomført en brukerundersøkelse med innhenting av både
kvantitative og kvalitative data blant ulike grupper for å:
-

Analysere ernæringsstatus i ulike brukergrupper
Analysere matvaner
Evaluere kommunikasjon og informasjonskvalitet mellom brukere og helsepersonell
Evaluere ernæringsoppfølgingen brukerne mottar
Evaluere brukernes generelle helsetilstand og avdekke mulige svekkelser som kan
påvirke matinntak og ernæringsstatus
Evaluere ensomhet og psykisk helse og dens betydning i forhold til appetitt og
matinntak

Brukergruppene som ble inkludert i undersøkelsen var hjemmeboende eldre som mottar
tjenester fra hjemmesykepleien, brukere i avdeling for bo-oppfølgingen med moderate til
alvorlige psykiske plager og utviklingshemning, psykiatriboligene hvor det er brukere som
mottar tilsyn, og brukere i Avdeling for rus og psykisk helse, hovedsakelig da brukere med
rus-problematikk.
Totalt 35 deltagere med hoved andel av hjemmeboende eldre svarte på undersøkelsen.
Undersøkelsen ble gjennomført med standardisert spørreskjema, og ble gjennomført av
helsepersonell som til daglig jobber med brukerne, dette for å fremme trygghet og unngå
feilkilder som «sosialt ønskelig feilkilde» - person/brukeren svarer ikke ærlig på spørsmålene,
men pynter på svarene etter hva en tror intervjuer ønsker å høre. De ble også veid med
baderomsvekt og hvis de ikke kunne oppgi høyde ble de målt for å finne denne.
Undersøkelsen var frivillig å være med å og ble anonymisert for analyse-personell. Ansvarlig
personell i de ulike enhetene beholdt en oversikt på hvilke skjema som tilhørte de ulike
brukerne for å kunne gå tilbake å sette i gang ernæringstiltak hvis ernæringsrisiko eller
alvorlig ernæringsproblematikk ble avdekket.
I tillegg ble det utført en undersøkelse blant de ansatte som jobber med de respektive
gruppene. De ansatte ble evaluert i generell faglig ernæringskompetanse, de ansattes
vurdering av ernæringsstatus blant brukerne de jobber med, de ansattes oppfatning av hvor
velfungerende og tydelig dagens ernæringsarbeid er, evaluering av tidsbruk og tidspress, og
evaluering av de ansattes oppfatning av det tverrfaglige samarbeidet mellom ulike enheter
som hjemmesykepleie og fastlege/sykehjemslege.
Undersøkelsen ble utført anonymt med standardisert spørreskjema.
43 ansatte svarte.
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Resultater brukerundersøkelse:
Fordeling av ernæringsstatus bland deltagerne, inndelt i BMI
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Antall måltid spist sammen med andre
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Opplevelse av å motta jevnlig ernæringsoppfølging fra personell
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Grad av dropping av måltid fordi bruker må tilberede
dem selv og spise alene:
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Er det noe du savner i dagens tilbud?
Å få komme sammen med andre til felles måltider/spise sammen
Selskap, er mye alene og opplever stor andel ensomhet. (flere gav denne
tilbakemeldingen)
Dagsenter tilbud (flere tilbakemeldinger)
Mer frihet til aktiviteter og leve slik man ønsker
Ønske om selskap til middag hver dag
Få bo sammen med ektefelle
Assistent/støttekontakt til å bli friere i bruken av rullestolen og kunne dra hjem til
andre på middag

-

Resultater ansattundersøkelse:
39 deltagere
Fordeling av yrkesgrupper i ansattundersøkelsen
35

30,5

30

Prosent

25

28

22

20,8

20
15
10
2,7

5

2,7

2,7

2,7

0

I hvor stor grad vil du anslå at ernæringsarbeid får tilstrekkelig
fokus i dagens arbeid?
50

45

45
40

Prosent

35
30

26

23,5

25
20
15
10
5

5,5
0

0
Svært lite bra

Lite bra

Passelig bra

Bra

Svært bra

13

132

Har du hørt om refeeding-syndrome:
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I hvor stor grad opplever du at informasjon om dagens
retningslinjer og behandlingsplaner er lett tilgjengelig og enkle å
bruke, hvis det skulle oppstå en case med ernærings-problematikk?
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Opplever du at arbeidsdagen er veldig hektisk og at man må prioritere
bort ulike oppgaver for å få jobben gjort?
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Hvis ja, i hvor stor grad opplever du at begrenset tid påvirker tid til
ernæringsarbeidet i negativ retning?
70
61
60

Prosent

50
40
30
18

20

13
8

10
0
0
Svært liten grad

Liten grad

Passelig grad

Stor grad

Svært stor grad

I hvor stor grad opplever du at uklare retningslinjer rundt ernæring
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I hvor stor grad opplever du at dere får den hjelp og kompetanse dere
trenger fra fastlege ved ernæringsproblematikk hos brukere?
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Diskusjon - brukerundersøkelse
BMI & ernæringsstatus

Innledningsvis ble alle deltagerne veid for å kunne regne ut BMI og si noe om
ernæringsstatusen deres. BMI og/eller vektendring over tid er de enkleste verktøyene man har
for å måle ernæringsstatus.
BMI skalaen (Body Mass Index) har vi i hovedsak to versjoner av: en for den voksne delen av
befolkningen og en for eldre over 65 år. Det går et skille på hva som er optimal BMI ved 65
års alder og høyere grunnet fysiologiske endringer som skjer i kroppen ved alderdom.
BMI-skalaen for voksne er som følgende:
Undervektig:
Normalvektig:
Overvektig:
Fedme grad 1:
Fedme grad 2:
Fedme grad 3:

< 18 kg/m2
18-24,9 kg/m2
25-29,9 kg/m2
30-34,9 kg/m2
35-39,9 kg/m2
>40 kg/m2

BMI-skalaen for eldre er som følgende:
Alvorlig undervekt:
Undervekt:
Normalvektig:
Overvektig:
Fedme:

< 20 kg/m2
20-21,9 kg/m2
22-26,9 kg/m2
27-31,9 kg/m2
>32 kg/m2

Totalt 9 av deltagerne var under 65 år (disse fra avdelingene tjenester for utviklingshemmede
og rus og psykisk helse), men siden deres BMI falt innunder den samme kategorien uansett
hvilken av BMI-definisjonene som ble brukt, er det for enkelhets skyld kun brukt BMI-skala
for eldre som da i dette datasettet passer godt til begge gruppene.
Total var det 48,5% av deltagerne som havnet i kategoriene moderat til alvorlig
underernæring. 42 % var normalvektige, mens 9,5 % havnet i kategoriene for overvekt/fedme.
Som beskrevet i introduksjonen øker underernæring risikoen for komplikasjoner, reduserer
motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet,
forsinker rekonvalesensen og gir økt dødelighet. Videre øker fallrisikoen drastisk ved
underernæring. Ved underernæring tærer kroppen bort sine egne muskler og muskelmassen
avtar og dette fører til økt muskelsvakhet og dårligere balanse. Underernæring fremmer også
hypoglykemi (for lavt blodsukker), svimmelhet, anemi (jernmangel) og dehydrering som
igjen øker fallrisiko i stor grad.
Videre øker risikoen for trykksår ved underernæring. Faktorer som øker forekomsten av
trykksår er høy alder, alvorlig sykdom, tidligere trykksår, eller betydelig, ufrivillig vekttap,
spiseproblemer, lavt proteininntak og dehydrering. Sårhelingen er drastisk dårligere ved
underernæring og infeksjonsrisikoen stiger kraftig i samme situasjon.
Alt dette medbringer store økte kostnader for kommune- og spesialisthelsetjenestene.
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Under kan man en grov oversikt på viktige helsemessige faktorer som påvirkes negativt ved
underernæring:
Utilstrekkelig ernæring:
-

Redusert almenntilstand
Reduksjon av muskelmasse
Redusert immunforsvar
Økt infeksjonsrisiko
Økt komplikasjons-risiko

-

Redusert opptaksevne i tarmen
Mistrivsel
Mental ustabilitet
Forverring av psykiske lidelser/symptomer
Redusert sårheling

Måltid
Videre har 69 % av deltagerne kun 3 måltid om dagen, 6 % har 2 måltid om dagen og 25
prosent har 4 måltid for dagen. Med definisjonen «måltid» så inkluderes både hovedmåltid og
mellommåltid. Ingen av deltagerne har mindre enn 2, eller mer enn 4 måltid for dagen.
I forhold til anbefalingene rundt eldre og nattfaste så er anbefalingen at nattfaste ikke bør
være lengre enn 11 timer. Grunnen til dette er at hvis man har mer enn 11 timer faste i løpet
av døgnet, kan det for mange bli utfordrende å innta nok antall måltid og store nok mengder
med mat for å få dekket behovet sitt for energi og næringsstoffer. En gjennomsnittlig person
skal ha mellom 2000-2500 kcal for dagen (eksakt tall avhenger av alder, høyde, vekt,
aktivitetsnivå og eventuelt sykdomsbilde).
Til høyre ser man et bilde som viser et
daglig mat-inntak som tilsvarer 2050
kcal. Dette bildet viser 3 gode og store
hovedmåltider, samt 3 gode
mellommåltider. Dermed har vi til
sammen totalt 6 måltid for en dag for å få
dekket dagsbehovet. For eldre som
gjennomgår fysiologiske forandringer
som følge av alderdom og dermed
opplever redusert appetitt, redusert
sultfølelse, raskere metthetsfølelse som
følge av tregere magesekktømming,
redusert appetitt og matinntak som følge
av ensomhet og andre faktorer, så kan en
slik mengde mat som avbildet være
veldig utfordrende å klare å spise. Dette
fører da videre til et økt
kompetansebehov brukeres tjenestetilbud
slik at de da kan få tilrettelagt kostholdet
på en måte som gjør at de kommer i mål
med dagsbehovet på den mengden mat de
spiser.
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Under ser vi et bilde av et daglig kosthold på 2150 kcal. Dette er vesentlig mindre mengder
mat enn på bildet over og denne maten er energi- og næringstett kost.

For å kunne komme i mål med en slik kosttilnærming er det viktig at helsepersonell har
opplæring og materiell som kan hjelpe dem til å sette sammen slike kosthold til støtte for
brukerne. Dette er ekstremt viktig for å forhindre vektnedgang og underernæring, og videre
helsemessige utfordringer for pasient/bruker og store økonomiske kostnader for kommunen
som følge av underernæring og dårlig ernæringsstatus.
Vurdering av eget kosthold, økonomi, appetitt
Rundt 50 % av deltagerne opplyser at de selv mener de har er bra til svært bra kosthold.
Likevel er det et gjennomgående funn at det ikke er samsvar mellom hvordan deltagerne
bedømmer kvaliteten på sitt eget kosthold og deres ernæringsstatus; ofte forelå underernæring
til tross for at deltager mener kostholdet sitt er bra. Mange av disse deltagerne opplyste videre
at de ofte ikke lager seg varmmat/middag, men heller spiser brødmat.
For å utrede om ernæringsstatus kan være et resultat av økonomiske forhold, ble deltagerne
også spurt om økonomi i forhold til matinnkjøp, men ifølge 85% ikke økonomiske midler en
begrensende faktor med tanke på innkjøp.
Videre opplyser deltagerne at de er ca. tredelt i sin vurdering av om de har appetitt: 1/3 svært
lite god til lite god, 1/3 hverken eller, 1/3 god til svært god. På spørsmål om i hvilken grad
måltidene er en hyggelig stund for deltageren rapporterer 43 % «hverken eller», mens det
videre er en jevn fordeling mellom gruppene «liten grad/svært liten grad» og «stor grad/svært
stor grad».
78 % av deltagerne opplyser at de spiser alle måltid alene, og 72 % rapporterer om at de i stor
eller svært stor grad trives med å bo hjemme. For de som rapporterer «hverken eller» eller en
dårligere score, er ensomhet en sterkt fremtredende faktor på flere spørsmål og kommentarer
fra spørreskjemaet.
Videre svares det fra en stor andel av deltagerne at de savner selskap og er mye alene. En stor
andel ønsker å komme sammen med andre til felles måltider og spise sammen med noen. Det
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spørres om det er interesse for å delta på (ytterlig flere) tilbud fra kommunen og 57% ønsker
dette, spesielt tilbud om dagsenter etterspørres.

Diskusjon - ansattundersøkelsen
Under brukerundersøkelsen var det mye tilbakemeldinger fra ansatte i helsesektoren i tillegg
til at det ble oppdaget at ernæringsscreening-verktøyene på Askøy kommunes intranett ikke
var oppdatert. Derfor ble det startet en ansattundersøkelse i august 2018. 39 ansatte besvarte
undersøkelsen og hoved-andelen av dem som svarte var helsefagarbeidere, sykepleiere,
vernepleiere og assistenter.
45 % av deltagerne i ansattundersøkelsen vurderer at fokuset på ernæring i dagens arbeid er
passelig bra, mens 31,5% mener det er bra til svært bra. Bare 23,5% mener det er lite bra. Ut
ifra tallene fra brukerundersøkelsen på hvor stor andel av brukerne som er moderat til alvorlig
underernært i kommunen, vitner dette om at det ikke er tilstrekkelig kunnskap hos ansatte
rundt viktigheten av ernæring.
Videre ble de ansatte evaluert i sin ernæringskompetanse, hvor den viktigste faktoren å vite
om med tanke på risikoer rundt matinntak, re-ernærings syndrom, var det kun 8 % som hadde
hørt om. Reernæringssyndrom er en potensiell livstruende forflytning av væske og
elektrolytter (fosfat, magnesium og kalium) som kan oppstå hos underernærte pasienter ved
en økning i næringsinntaket. Under i tabellen ser man kriterier for vurdering av risiko for
utvikling av reernæringssyndrom.:

De metabolske forstyrrelser inntrer vanligvis i løpet av de første dagene, eventuelt inntil 2-4
uker, etter oppstart av reernæring. Det kliniske bildet preges av, men er ikke begrenset til,
følgende symptomer (hovedårsaker angitt i parentes) – se neste side:
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• Ødemer, hjertesvikt (væske/natrium-retensjon, hypofosfatemi, tiaminmangel)
• Hypotensjon (lavt blodtrykk), sirkulasjonssvikt (hypofosfatemi)
• Arytmi - hjerterytmeforstyrrelser (hypomagnesemi/hypokalemi/hypofosfatemi)
• Kramper (hypomagnesemi)
• Rabdomyolyse (hypofosfatemi) – kan raskt føre til nyresvikt
• Respirasjonssvikt (hypofosfatemi + væske/natrium-retensjon + økt basal metabolsk rate)
• Metabolsk acidose-laktacidose (tiaminmangel)
• Vevshypoksi og hemolyse (hypofosfatemi)
• Hypoglykemi/hyperglykemi (raske endringer i insulin/glukagon)
• Koma og plutselig død (som følge av flere av faktorene, men først og fremst hypofosfatemi)
Viktigheten av at denne kunnskapen ligger hos helsepersonell som jobber med pasienter og
brukere i ernæringsmessig risiko og som allerede er underernærte er essensiell. Har en eldre
bruker vært syk i lang tid og spist veldig lite, for så å skulle trappe opp næringsinntaket igjen,
er det viktig at man er oppmerksom på symptomene på reernæringssyndrom og får legetilsyn,
blodprøver og evt. Sykehusinnleggelse med overvåket reernæring for å forhindre fatale
elektrolyttforstyrrelser.
Videre i undersøkelsen ble de ansatte spurt om hvordan de opplevde tilgjengeligheten til
dagens retningslinjer, informasjon og behandlingsplaner hvis de skulle få behov for dem i en
ernæringscase. 44,7% svarte «passelig grad», 42,2% svarte «liten eller svært liten grad» og
13,1% svarte «stor eller svært stor grad».
Ut ifra at resultatene viste at en andel på nesten halvparten av deltagerne mente disse var lite
tilgjengelig, ble ernæringsstrategier, retningslinjer og materiell på kommunens intranettside
gjennomgått og vurdert, og konklusjonen er at materiell på intranettsidene er både komplisert
å forstå, mangelfull, ikke faglig oppdatert. Dermed er dette også mest sannsynlig en stor
bidragsyter for at det i dag ikke er flere brukere med underernærings-tilstand som får
oppfølging enn det allerede er.
På de neste sidene kan en se utdrag fra dagens skjema på kommunens intranettside hvor de
manglene påpekes.
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På første bilde under ser man et utdrag fra et kartleggingsskjema hvor det skal følges med
BMI. Dette skjemaet brukes i hjemmesykepleien og i institusjon. Til poeng så kan man av
tidligere utdypede definisjoner se at BMI-benevnelsen for gruppen som dette skjemaet brukes
mot er feil. Her brukes BMI-inndeling som gjelder for den voksne befolkningen, 18-65 år,
mens BMI hos eldre har andre definisjoner for når det foreligger moderat undervekt og
alvorlig undervekt. Dette vil medføre at eldre med ulik grad av underernæring ikke vil fanges
opp, og dermed er de dårligere stilt mot infeksjoner, fall, klarer seg dårligere alene og utfallet
kan raskt bli fatalt ved for eksempel en lungebetennelse eller influensa.
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Bildet under viser også at BMI-definisjonene her er feil, og ut ifra kommentaren som går på
personer over 65 år er denne ikke oppdatert etter de siste definisjonene.

Siste bilde under viser kommunens skjema for beregning av risiko for underernæring. Her ser
vi også at denne ikke er oppdatert til å følge dagens definisjoner og anbefalinger rundt eldre
når det kommer til BMI.
BMI Score
Regn ut BMI

Vekttap Score
Regn ut vekttap de siste 3-6 mdr.

(Vekt : høyde x høyde)
(Vekt delt på høyde x høyde)

(Vekttap i kg x 100 : tidligere vekt)
(vekttap i kg x 100 delt på tidligere vekt)

Score ut fra BMI
>20
=0
18,5 – 20 = 1
< 18,5
=2

Score ut fra vekttap i prosent
<5%
=0
5-10% = 1
>10% = 2

Sykdom Score
Hvis pasienten lider av sykdom som tilsier at
vekten vil kunne falde drastisk på kortere tid
end 6 mdr eller hvis pasienten lider av akutt
sykdom og ikke har hatt næringsinntak
i 5 dager eller mer
Score = 2

Samlet risiko for underernæring
Legg sammen scorene for å beregne samlet risiko for
Score 0 = Lav risiko

Score 1 = Middels risiko

Score 2 eller mer = Høy risiko

Score 0
Lav risiko

Score 1
Middels risiko

Score 2 eller mer
Høy risiko

Rutinemessig klinisk omsorg

Observasjon

Start kartlegging og tiltak

Screening gjentas årlig eller
hvis ny sykdom tilsier at pasienten
kommer i ernæringsrisiko

Screening gjentas etter 3 måneder

Se flytskjema og prosedyre for
kartlegging og oppfølging
Pasienten veies ukentlig
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I neste spørsmål i ansattundersøkelsen fikk de spørsmål om hvordan de opplever at dagens
retningslinjer for ernæringsarbeid fungerer: Sammenlagt 33% svarte «svært lite og lite bra»,
58% svarte «passelig bra» mens 9% svarte «bra». Videre rapporterte sammenlagt 74 prosent
at begrenset tid påvirket arbeidet med ernæring i negativ retning i «stor til svært stor grad».
18% rapporterte at begrenset tid påvirket ernæringsarbeidet negativt i «passelig grad».
Et videre oppfølgingsspørsmål evaluerte i hvilken grad uklare retningslinjer rundt ernæring
påvirker ernæringsarbeidet negativt. 50% svarte «i passelig grad», mens 37% svarte «stor til
svært stor grad». Sammenlagt gir dette at 87% av de ansatte svarte at uklarhet rundt
ernæringsarbeidet fører til negative konsekvenser.
Oppsummert ser vi her at når skjemaene og materiellet i høy grad oppfattes som vanskelig
tilgjengelig kan dette i praksis påvirke i hvor stor grad de tas i bruk av de ansatte som allerede
rapporterer at ernærings-arbeidet nedprioriteres i en travel arbeidshverdag.
Når de da i tillegg ikke er oppdaterte, men tas i bruk, vil resultatet være at brukere med en
underernæringstilstand ikke vil fanges opp i tilstrekkelig grad.
Videre viser dette at kompetansenivået til de ansatte ikke er tilstrekkelig og at de svarer
motstridende når sammenlagt 67% svarer at de mener dagens ernæringsarbeid fungerer
passelig bra til svært bra, samtidig som at 74% rapporterer at ernæringsarbeidet bortprioriteres
i en travel hverdag og 87% rapporterer om uklarhet rundt ernæringsarbeidet og negative
konsekvenser som følge av dette.
Videre i undersøkelsen ble det inkludert spørsmål rundt samarbeid mellom enhetene og
brukernes fastlege. På dagens ernæringsscreeningskjema fra kommunens ernæringsstrategi
kan man tydelig se at flytskjemaet fører til at bruker/pasient skal sammen med sin lege sette
opp en kostplan og at legen videre skal følge opp og hvis tiltakene ikke har effekt skal fastlege
i samråd med bruker igjen evaluere hva som har blitt gjort og veien videre.
Se bilder neste side:
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Videre spurte undersøkelsen de ansatte i hvilken grad de opplever å få den hjelp og
kompetanse de trenger å få fra fastlege jamfør flytskjemaet ved ernæringsproblematikk.
17,5% svarte «i passelig grad», 62 % svarte «i liten grad», og 20,5% svarte «i svært liten
grad». Det var videre en del kommentarer fra de ansatte som uttrykte fortvilelse over at
systemet på dette nivået ikke fungerer optimalt og at de ikke har noen å snu seg til for å få
støtte og kompetanse om de har behov for det for å løse ernæringsproblematikk.
5/9-2018 ble dette prosjektet presentert på Ledermøte i Askøy Kommune hor dette med
flytskjemaet og de ansattes tilbakemeldinger ble fremhevet. Uten at noen skal «ut i hardt vær»
kommenterte da kommunelegen at de var ikke klar over deres rolle på flytskjemaet og at dette
skulle være på deres bord. Hvis dette er den gjennomgående oppfatningen blant fastlegene i
Askøy Kommune vil konklusjonen være at per i dag har ikke helsearbeiderne som jobber i
Askøy kommune noen plass å få faglig støtte og kompetanse og tilstrekkelig hjelp til å løse
ernæringsproblematikk. Likevel er det viktig å poengtere at fastleger flest ikke har ernæring
som hovedfelt og de vil ikke kunne yte de samme tjenester som autorisert klinisk
ernæringsfysiolog. Dette er spesielt kritisk i pasient- og brukertilfeller hvor det er medisinske
behov å ta hensyn til i en ernæringsbehandling og dermed vil dette føre til stor økning av
risiko for dødelighet hos brukerne i kommunen.
Til sist ble de ansatte bedt om tilbakemeldinger og ytterligere kommentarer og her er noen av
de følgende:
-

-

-

Uklarhet på hva som skjer videre om det oppdages underernæring; «vi tek vekt, men
ved vektnedgang kva så? Tid er det største problemet, dernest kunnskap og bevissthet
rundt problematikken.»
Mer tid til å kartlegge og gjennomføre – ernæringsfokus flyter ut i travle perioder.
Vanskelig å sitte med bruker mens bruker spiser og hjelpe med mating og selskap når
bruker trenger det
Plan for oppfølging er mangelfull og fungerer dårlig
Stort behov for kurs for ansatte, mer internopplæring og mer fokus i plenum, slik at
alle ansatte kan være like fokusert og nøye på hva som må gjøres
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Forespørsler om klinisk ernærings-kompetanse under prosjektettiden i
kommunen:
Under tiden på dette prosjektet i Askøy kommune har det kommet endel henvendelser til
klinisk ernærings-kompetanse for å bistå med blant annet internundervisning og kliniske
caser. Arbeidsoppgavene på dette prosjektet var store og konkrete, og det var ikke mulig å
komme over alle disse henvendelsene i tillegg.
Alle henvendelsene ble loggført uke for uke og kan leses under:
Uke 14:
-

2 stk. forespørsler om internundervisning
Forespørsler om 3 ulike caser, (barn spiseproblematikk, barn autisme, barn handicap)
Forespørsel om materiell og videreutvikling av ernæringsstrategiene i intranettet
Forespørsel case, (hyperkolesterolemi)

Uke 15:
-

Forespørsel om case (barn spisevegring, ensformig kosthold)
Forespørsler om internundervisning og ernæringsmateriell i hjemmetjenesten
Forespørsel om muligheter for å øke tilbudet til eldre med å kunne endre på mattilbud,
øke sosiale tilbud

Uke 16:
-

Forespørsel om case, barn (saksbehandler)
Forespørsel om informasjon om næringsdrikker
Forespørsel om case, kreft voksen

Uke 17:
-

Forespørsel fra Frisklivssentralen om kurs om overspising/trøstespising/negative
spisemønster og følelser
Forespørsel om internundervisning og materiell

Uke 18:
-

Forespørsel veiledning og oppskrifter ved cøliaki
Forespørsel om mulighet for utvidet mattilbud/sosial tilbud til hjemmeboende
Forespørsel fra Frisklivssentralen om å delta i prosjekter som åpner opp for + 67 og
barn, samt forespørsler om kostholds-foredrag for brukere.

Uke 19:
-

Frisklivssentralen: diskusjon av case og eventuell bistand til «Klart vi kan»
sommerleir
Forespørsel om muligheter for matlagingskurs for brukere i rusomsorgen

Uke 21:
-

Forespørsel om case (underernæring, alkoholisme, leverchirrhose (fettlever))
Forespørsel om opplæring og materiell for sunn hverdagsmat
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-

Forespørsel om undervisning i behovs-beregning og menyoppsett til Downs Syndrom

Uke 22:
-

-

Ønske om innspill og forbedringer til endringer i Gerica for å registrere ernæring
Ønske om økt database i intranettet for ernæring og materiell
Forespørsel om case i rusomsorgen samt materiell
Ønske om en variert og omfattende ukes meny og handlelister som er mulig å
gjennomføre på budsjett (relevant for dem med rus-problematikk eller psykiatri-setting
som impulskontroll, overspising etc.)
Forespørsel om bistand til event i regi av Frisklivssentralen

Uke 23:
-

Forespørsler om 4 ulik caser (diabetes, underernæring)
Ønske om internundervisning samt praktisk undervisning i forhold til beriking

Uke 33:
-

Forespørsel case (urinsyregikt/diabetes/bechtrev)
Ønske om internundervisning i forhold til vektreduksjon hos psykisk
utviklingshemmede

Uke 34:
-

Forespørsel livsstilsendring på bruker med sammensatt bilde

Uke 35:
-

Forespørsel to caser, barn
Forespørsel om case, barn, sammensatt klinisk bilde
Smerte- og underernæringscase: løs avføring, kvalme og oppkast, oppblåsthet,
forstoppelse, aspirasjon, intoleranse/allergi, mekaniske komplikasjoner, risiko for
reernæringssyndrom, mellomgulvs- og spiserørsbrokk.
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Forslag til videre tiltak:
Viktigheten av å styrke ernæringskompetansen i Askøy kommune er stor. Dette bekreftes
både av resultatene fra undersøkelsen og alle forespørslene som har kommet inn.
I utgangspunktet kan innsatsområdene deles opp i tre deler:
1) Øke kompetansenivået til helsepersonell via internopplæring fra ernæringspersonell,
oppdatere informasjonsbasen rundt ernæringsstrategier og verktøy og utvikle en
database med ressurser, informasjon og brukermaler for å fremme et godt og variert
kosthold som tar hensyn til ernæringsproblematikk og utfordringer, hos brukere som
mottar tjenester av kommunen.
2) Ansette kvalifisert klinisk ernæringspersonell til å styrke det tverrfaglige arbeidet og drive
forebyggende og folkehelse-fremmende arbeid, samt klinisk behandlende arbeid og
videre klinisk forebyggende arbeid så caser som allerede er alvorlige ikke skal bli
verre.
3) Starte opp satsingsområder og prosjekter på tvers av tjenestene i kommunen som både vil
binde broer innad hos de kommune-ansatte, men også utad i befolkningen i Askøy
kommune. Dette vil bidra med å fremme livskvaliteten til de somatisk hjemmeboende
og andre grupper som får nytte av og får ta del i slike prosjekter.

1.
Øking av kompetansenivået og utvikling av database
Som vist i både introduksjonen, resultatene og diskusjonen til denne rapporten er det
essensielt at helsepersonell har tilstrekkelig faglig kompetanse rundt ernæring, både for
brukernes helsegevinst, økonomiske gevinster og juridisk perspektiv, slik at kravet til
forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesteloven under § 4-1 fylles.
Som sagt skal kommunen tilrettelegge tjenestene slik at pasienter og brukere gis et helhetlig
og koordinert helse- og omsorgstilbud, tilrettelegge så helsepersonell som utfører tjenestene
blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i
tjenestene. Helsepersonells kompetanse, ferdighet og erfaring kan ha stor betydning for å få et
vellykket resultat av helsehjelpen og helsepersonellet må derfor holde seg faglig oppdatert,
kjenne til og innrette yrkesutøvelsen etter faglige anbefalinger, krav til utstyr mv.
Helsepersonell har plikt til å følge opp forhold som kan være avledet av tilstanden, sykdommen eller
plagene brukeren eller pasienten har. Ernæringsmessige problemer vil ofte være en følgetilstand av
sykdom. Men de kan også utvikle seg på bakgrunn av psykisk eller fysisk svekkelse. Oppfølging av en
bruker eller pasient ut fra en konkret sykdom, mistanke om sykdom eller andre konkrete helsemessige
problemer innebærer en plikt til å vurdere hvordan det ellers står til med brukeren/pasienten og

eventuelt foreslå adekvate tiltak.
Rutiner for å sikre risikopasienter god ernæringsmessig oppfølging av kvalifisert personell vil
være nødvendig for å sikre at forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll blir oppfylt.
Enhver som yter helsehjelp skal sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter, jfr. Lov om
statlig tilsyn 3. Per i dag gjennomføres ikke dette både på kompetansenivå, men også ut ifra
hvordan ansattundersøkelsen viser at ernæringsarbeidet er det som blir bortprioritert når
arbeidsdagen er travel.
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Ernæringsrutinene i de ulike institusjonene må oppdateres. Flere plasser i kommunen finnes
det per i dag ikke rutiner for å veie brukere og følge med ernæringsstatusen. Flere plasser
måtte gå til innkjøp av vekt og målebånd for å kunne gjennomføre undersøkelsen, og dette
sier litt om hvilke rutiner som finnes for å følge opp ernæringsstatus i utgangspunktet.
Videre bør materiellet på kommunens intranett revideres og oppdateres. I tillegg bør det
bygges opp en database med generell kunnskap for kostholdsveiledninger og konkrete
kosttiltak ved ulike problemstillinger slik at helsepersonell kan langt på vei klare å hjelpe
pasienter og brukere med generelle, konkrete kostholds-tilpasninger som vil fremme god
helse ved behov. Disse vil være ulike alt fra hva som er målet med behandlingen (undervekt,
normalvekt, overvekt), men også variere i stor grad ut ifra sykdomsbilde: hjerte- &
karsykdom, diabetes, høyt blodtrykk, hyperkolesterolemi, avføringsproblematikk, KOLS og
annen lungesykdom med mer.
Det vil også være behov for jevnlig internopplæring da det er sirkulasjon på ansatte og mange
trenger flere kurs for å få godt nok kompetansenivå. I tillegg er ernæring et felt som er i
enorm stor utvikling og en eventuell database må gjennomgås og oppdateres regelmessig slik
at informasjonen der er i tråd med helsedirektoratets anbefalinger. Til dette behøves det faglig
klinisk ernæringskompetanse som tar oss over i neste punkt.
2.
Ansettelse av kvalifisert klinisk ernæringspersonell (29)
Kliniske ernæringsfysiologer er eneste helsepersonell som er autorisert for å utføre medisinsk
ernæringsbehandling i klinisk ernæring. Disse har spesialisert kunnskap om forebygging,
utredning, behandling og rehabilitering av ulike ernærings- eller kostholds-relaterte lidelser
eller tilstander. Kliniske ernæringsfysiologer har videre grunnleggende kunnskap om metode
for ernærings- og kostholds-forskning. Autorisasjon av klinisk ernæringsfysiolog har til
hensikt å beskytte pasientene og sikre kvalitet i helsetjenesten. Til grunn for autorisasjonen
ligger den 5-årige masterutdanningens kliniske og vitenskapelige forankring
(Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten, IS-2032).
Tabell med oversikt over de viktigste forskjellene på ernæringsfysiolog og klinisk
ernæringsfysiolog:

Klinisk ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiolog

Autorisasjon og beskyttet tittel
5-årig utdanning med mastergrad

Ingen beskyttet tittel
Brukes i dagligtale for generell
ernæringskunnskap. Ingen bestemt varighet.
Mangler klinisk kompetanse, og kan ikke
jobbe med behandling
Jobber hovedsakelig med forebygging og
helsefremmende arbeid

Kan jobbe klinisk og behandle
Kan jobbe med forebygging og
helsefremmende arbeid

Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten har laget en grov sammenfatning av ulike
former for direkte, individrettet ernæringsarbeid:
1. Kartlegging og dokumentasjon av ernæringsstatus, vurdering av risiko for
kostholdsrelaterte helseplager eller sykdom
2. Tilrettelegging for et godt og forsvarlig mattilbud
3. Primærforebyggende kostholdsveiledning individuelt eller i gruppe/lavterskeltilbud
(Friskliv)
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4. Høyrisikoorientert/sekundærforebyggende kostholdsveiledning og
ernæringsbehandling (tidlig intervensjon)
5. Tertiærforebyggende kostholdsveiledning og/eller medisinsk ernæringsbehandling
En ernæringsfysiolog kan jobbe på nivå 1-3. Nivå 4 bør utføres av klinisk ernæringsfysiolog
(eller av helsepersonell i tett samarbeid med eller under veiledning av klinisk
ernæringsfysiolog). Nivå 5 bør utføres av klinisk ernæringsfysiolog eller annet helsepersonell
med spesialkompetanse innen klinisk ernæring.
Fordeler med å ansette en klinisk ernæringsfysiolog (KEF)








Faglig forsvarlighet
Flere muligheter (en klinisk ernæringsfysiolog kan gjøre alt det en ernæringsfysiolog
kan, og mer til)
Kan ta unna de økende antall henvisninger til klinisk ernæringsfysiolog (disse har
gjerne komplekse og sammensatte lidelser).
Bidra i oppstart av flere tilbud som krever klinisk ernæringskompetanse (overvektige
gravide, diabetes, kreft etc.)
Det er et generelt behov for økt klinisk ernæringskompetanse i kommunene
I følge rapporten «Ernæringskompetanse i helse- og omsorgstjenesten (IS-2032)» er
det behov for økt kompetanse i kommunehelsesektoren.
Helsedirektoratet anbefale 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere. Da
skulle Askøy kommune hatt 3 stk. kliniske ernæringsfysiologer.

Ved å ansette klinisk ernæringsfysiolog i kommunen vil arbeidet bli tredelt: det vil jobbes i
del 1 over med internundervisning, materiell og databaser samt tverrfaglig arbeid i saker med
ernæringsproblematikk. Det vil måtte åpnes opp for henvisninger fra fastlegene. Slik
helsesystemet i Norge er i dag har fastlegene ikke noe sted å henvise alle dem som trenger
konsultasjon med klinisk ernæringsfysiolog før det blir «for sent». Kapasiteten til kliniske
ernæringsfysiologer i spesialisthelsetjenesten er sprengt og det finnes en «overload» av
tilfeller med alvorlige ernæringsproblematikker som dermed står først i køen. Dette fører til at
pasienter som kunne hatt enormt stor utbytte av oppfølging fra klinisk ernæringsfysiolog
tidligere i sitt sykdomsbilde, ikke mottar denne helsehjelpen tidlig nok og sykdomsbildet blir
ofte i stor grad forverret og mer sammensatt før de kommer til i spesialisthelsetjenesten.
Poliklinikk for overvekt ved Ulriksdal er et eksempel på dette: I dag regner man behandling
på poliklinikk for overvekt som vellykket hvis man oppnår 10% vektreduksjon og
opprettholder den samme vekten et år etter gjennomført behandlingsløp. Imidlertid er ikke
dette til stor hjelp for resten av helsesystemet, for har man et menneske som veier 160 kg og
har en BMI langt over 40, er det ikke veldig stor hjelp å gå ned 16 kilo når en fremdeles har
store utfordringer med diabetes, hjerte og karsykdom, leddproblematikk, pusteproblemer og
søvnapne, lavt energinivå og andre ulike plager. Disse pasientene koster fremdeles helseNorge utallige millioner hvert år i helsevesen-kostnader, sykemeldinger,
arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, fremfor at fastlegene kunne henvist til klinisk
ernæringsfysiolog tidlig i sykdomsforløpet, før BMI bikket 30 fra overvekt til fedme, og en
kunne fått en helt annen effekt av behandling med kostveiledning og livsstilsendring og alt i
alt personer som fremdeles kan gå i arbeid, bidra og gi tilbake til samfunnet som en ressurs
fremfor å være en stor økonomisk belastning.
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3.
Starte opp satsingsområder og prosjekter
Ved å starte opp satsingsområder og prosjekter på tvers av tjenestene i kommunen vil man
danne broer innad hos de kommunalt ansatte og styrke samarbeid på tvers av faggrupper, men
også utad i befolkningen og samfunnet i Askøy kommune. Dette vil bidra med å fremme
livskvaliteten til de somatisk hjemmeboende og andre grupper som får nytte av og får ta del i
slike prosjekter og tilbud.
Følgende ideer til oppstart og styrking av allerede eksisterende prosjekter anbefales:
Prosjekt «Spisevenn»:
Mange eldre i dag er store deler av tiden alene og som vi ser av undersøkelsen spiser 78,1%
alle måltider i løpet av uken alene. Videre rapporterer en stor andel at de ofte dropper
varmmåltid og heller spiser brødmat. Flere rapporterer også at måltidene ikke er en hyggelig
stund for dem og 33%) rapporterer at de fra tid til annen til svært ofte heller kutter ut måltid
fordi de må tilberede det og spise alene.
I flere andre kommuner finnes det prosjekter med spisevenn ordning. Eksempler her er
Bergen og Østfold kommune.
Spisevennene får mulighet til å dele et måltid med en eldre person, samtidig som de får gratis
middag. Når den hjemmeboende får levert ukens middager fra Matvarehuset, vil den som har
spisevenn få levert to like middager, som skal spises når han eller hun får besøk av sin
spisevenn.
Maten er produsert etter kok/kjøl-prinsippet, og er pakket i porsjonspakninger. Den kan
varmes i mikrobølgeovn, i en kjele eller i stekeovn.
Spisevennen legger sammen med spisevert til rette for et hyggelig måltid sammen. De avtaler
selv én middagsavtale i uken. Spisevenner skal gjennomgå et kurs før de trer inn som
frivillige.
Dette er et tiltak som både hjelper på og forebygger ensomhet, bygger broer og danner nye
vennskap, og også forebygger underernæring.
Prosjekt besøk- og aktivitetsvenn:
I mange kommuner finnes Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram
hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.
Hvorfor ikke snu om på dette og skape et liknende prosjekt I Askøy Kommune rettet mot
eldre for å fremme kommunikasjon, sosialt liv, aktivitet og forebygge ensomhet?
Dette kan foregå som et eget prosjekt, eller så kan prosjektet «spisevenn» utvides og
innbefatte besøk uten middager samt aktiviteter etter ønske mellom spisevennen og
spiseverten. Det at brukere/eldre holder seg i aktivitet, kommer i kontakt med andre
mennesker og kommer seg ut, er også vesentlig for god helse i kombinasjon med mat og
ernæring.
Et slikt prosjekt kan knyttes opp mot frivillighetsregisteret i Askøy Kommune og kan
organiseres av blant annet frivillighetskoordinatoren. Det kan også tenkes at det finnes
ressurser fra NAV-systemet for mennesker som ikke er ute i vanlig arbeidsliv, men likevel har
ressurser til å kunne gjøre noe frivillig arbeid, videre finnes det en stor pensjonistgruppe som
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fremdeles er aktive og friske eldre som engasjerer seg i mye frivillig arbeid, samt at det kan
tenkes at det finnes mye ressurser blant innvandrerne i kommunen noe som også vil bygge
broer mellom generasjoner, kulturer og fremme integreringen i samfunnet og lokalmiljøet
vårt. Alt dette vil fremme livskvaliteten til alle involverte parter.

Prosjekt «Fadder-familie»:
De siste årene har det gjennom media blitt sterkt fokus på alle dem som feirer jul alene og
opplever sterk grad av ensomhet og utenforskap i julehøytiden. Mange i samfunnet har
mobilisert, tatt kontakt og åpnet sine hjem for enslige og eldre og inkludert dem i familiens
høytidsfeiring.
Derav kommer følgende ide om en fadder-familie på fast basis. Hva om man kan organisere
en informasjonskampanje hvor familier kan melde seg til å være fadderfamilie for enslige og
eldre?
Forslaget er at de en gang i uken skal invitere den det gjelder på middag og selskap. Endel
familier har ikke store ressurser å rutte med i etableringsfasen, men for dem som har litt å gå
på kan det være en stor glede for mange å få gjøre noe godt for noen andre. Når man først står
og lager mat til en familie er det gjerne ikke mye ekstra hverken tid eller kostnad og lage mat
til et ekstra menneske (avhengig av hva man lager så klart!). Videre vil dette hjelpe på å ha et
stabilt tilbud og større nettverk til bruker/eldre året gjennom og det er mulig å bygge videre på
dette og kombinere det med prosjektet for besøk- og aktivitetsvenn hvor familien også kan
komme på besøk til bruker/eldre en gang i uken eller ta bruker/eldre med ut en tur fra tid til
annen. Dette blir med andre ord en slags støttekontakt ordning, men fokusert mot samhold,
måltid og fellesskap basert på frivillighet. Igjen vil en slik ordning hjelpe til å bygge broer og
fremme vennskap på tvers av generasjoner i lokalmiljøet vårt slik at Askøy kommune blir en
god plass å leve både for ung og gammel.

Utvidede dagsenter-tilbud
Mange av de eldre i undersøkelsen melder om at de ønsker dagsentertilbud eller de som
allerede har det ønsker utvidet tilbud på dagsenter. Her må det kartlegges hvilke ressurser som
finnes og hva som er mulig å gjøre på både kort og lang sikt.
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Viktig satsing på generelt forebyggende arbeid for fremtidig folkehelse i Askøy Kommune:
Frisklivssentralen.
Frisklivssentralen har en viktig rolle i forebyggende helsearbeid i kommunen, både i form av
å tilby trening og livsstilsendringskurs for deltagere som allerede har begynnende
helseproblematikk ved å forebygge at denne forverres, samt å sette i gang nysatsinger på reine
forebyggende tiltak og prosjekter.
Frisklivssentralen i Askøy kommune har hatt en tredobling av henvisninger til midten av
september 2018 sammenlignet med hele 2016.
Årstall
2015
2016
2017
20 september 2018

Henvisninger
33
39
75
118

Henvisninger til Friskliv til sammenligning fra tidligere år.

Per i dag tilbyr Frisklivssentralen på Askøy ulike kurs rettet mot livsstilsendring, søvnkurs,
kreft-rehabiliteringsprosjekt, juni 2018 kjørte de «Klart vi kan» sommerleir for barn og høsten
2018 åpne Frisklivssentralen «oppover» for aldersgruppen 67+. Dette er gode forebyggende
tiltak rettet mot alle aldersgrupper i Askøys befolkning, men her vurderes det til å fremdeles
være mye potensiale for videre forebyggende folkehelsearbeid.
En videre grundig satsing på prosjekter som allerede eksisterer som gir høyere kapasitet i
dagens arbeid, samt nye prosjekter rettet mot barn og unge, helt i fra mors
svangerskapsomsorg og opp til voksen alder vil utelukkende være positivt når en ser f.eks.
bølgen av overvekts problematikk og inaktivitet som rammer som en epidemi i dagens yngste
generasjoner. Et program som 67+ med fokus på forebyggende aktivitet og kosthold i
alderdom vil også virke forebyggende for både underernæring, redusert fysisk helse samt det
skaper en sosial arena for eldre å møtes å danne kontakter og nye vennskap i en alder der man
gjerne ikke kommer i kontakt med mange nye mennesker.
Videre er Frisklivssentralen et kjernepunkt i kommunens kontakt med frivillige lag og
organisasjoner som fremmer aktivitet i lokalbefolkningen og fremmer folkehelsen. Mer
ressurser og flere utspill på denne fronten vil også utelukkende være positivt for alle
aldersgrupper i Askøy Kommune.
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Konklusjon:
Hos brukergruppen som deltok i undersøkelsen er andel med ernæringsstatus moderat til
alvorlig underernæring urovekkende høy. Dette viser at dagens ernæringsarbeid i de ulike
brukergruppene er langt ifra godt nok.
Dagens retningslinjer og ernæringsstrategier i Askøy kommune er også mangelfulle og ikke
oppdaterte. Ernæringskompetansen blant de deltagerne i ansattundersøkelsen er generelt for
lav, og systemet rundt ernæringsarbeid fungerer ikke godt nok på ulike nivåer.
Bedre kompetansenivå hos de ansatte, oppdatert materiell tilgjengelig og bedre
ernæringsstatus hos brukerne i kommunen vil føre til bedret allmenntilstand, gjøre brukerne
bedre rustet mot infeksjoner etc., og føre til at de blir mer selvgående. Dermed vil man få en
mindre arbeidsbelastning på f.eks. hjemmesykepleien og andre som jobber med brukere og
pasienter og livskvaliteten til brukere og pasienter vil øke.
I tillegg er det store behov for å styrke det tverrfaglige teamet ved å ansette kvalifisert
ernæringspersonell. Dette er også essensielt for forebyggende og behandlende helsearbeid i
andre deler av kommunens helsevesen og forebyggende tiltak rettet ut mot befolkningen
generelt.
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RÅDMANNENS INNSTILLING:



Rådmann får i oppdrag å installere trådløst nettverk og kabling på Ravnanger
omsorgsbolig og Ravnanger sykehjem. Kostnadene beregnes til kr. 500 000 og tas opp i
budsjett for 2020.
Rådmann får i oppdrag å installeres datakobling til beboerrom på Ravnanger
omsorgsboliger og sykehjem for kr 3900,- pr rom. Kostnadene beregnes til kr 202 800,tas opp i budsjett for 2020.

SAMMENDRAG
På Ravnanger omsorgboliger og sykehjem er det ikke installert trådløst nettverk annet enn i
veldig begrenset omfang til bruk for ansatte i Askøy kommune.
Bygget har ikke nødvendig kabling for installasjon av trådløse sendere og beboerrom og
leiligheter er ikke klargjort for private bredbåndsløsninger.
Private leverandører vil ikke kunne tilby bredbåndsløsninger til beboerne uten at man gjør en
omfattende kablingsjobb fra Askøy kommune. Den eneste kabling som er installert er et
antenneanlegg for TV signaler.
Den beste løsninger for byggene er å opprette kommunalt trådløst nettverk som vil kunne gi
nettverkstilgang til beboere, ansatte og besøkende ved behov. For å kunne oppnå dette må det
kables til alle trådløse sendere i byggene og man må anskaffe nettverksbokser og trådløse
sendere.
Det er innhentet priser på dette fra de leverandørene som Askøy kommune har avtale med.
Kostnadene er beregnet til ca. kr 500 000,- Oneco kan også tilby datakabling til beboerrom for
kroner 3900,- pr rom.
Dette kan være aktuelt i forbindelse med helseteknologi i fremtiden.
IT avdelingen arbeider også med en oppgradering av nettverksløsningene slik at det skal bli
mulig å få gjestenett automatisk (for eksempel via epost, sms eller facebook kobling).
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Oppgradert kommunalt nettverk i kombinasjon med trådløst nettverk på Ravnanger
omsorgsboliger og sykehjem vil gi en funksjonell løsning for alle ansatte og brukere.

Avgjøres av:

UFL

Behandles i følgende utvalg:

UFL, Eldrerådet

Videre saksgang:

Vedtak følges opp av rådmann

Saksopplysninger:
Leder Miriam Haavik (AP) innleverte skriftlig spørsmål 04.12.18 til administrasjonen:
Hvordan kan vi sikre at Kleppestø og Ravnanger sykehjem har tilgang til trådløst nettverk
m/internett for beboere, pårørende og gjester?
I møte ble det svart muntlig at beboere på Kleppestø sykehjem har tilgang på trådløst eller
kablet nett pr i dag. Ravnanger sykehjem har ikke trådløs dekning. Her mangler det kabling og
trådløse sendere.
Utvalget ønsket en sak hvor vi skulle lage en kalkyle på trådløst nett og kabling på hele
bygningsmassen på Ravnanger (sykehjem, helsestasjon, baser for hjemmetjenestene,
omsorgsboligene, praktisk bistand og leiligheter i gamle PU boliger).
Ravnanger Omsorgsboliger og sykehjem ble bygget tidlig på 2000 tallet. På den tiden ble ikke
offentlige bygg av denne typen klargjort for nettverk til beboere. Dette betyr at det ikke er
installert trådløst nettverk annet enn i veldig begrenset omfang til bruk for ansatte i Askøy
kommune.
Bygget har ikke nødvendig kabling for installasjon av trådløse sendere. Beboerrom og
leiligheter er ikke klargjort for private bredbåndsløsninger. Private leverandører vil ikke kunne
tilby bredbåndsløsninger til beboerne uten at man gjør en omfattende kablingsjobb fra Askøy
kommune. Den eneste kabling som er installert er et antenneanlegg for TV signaler.
Vurdering:
IT avdelingen vurderer det slik at den beste løsninger for byggene er å opprette kommunalt
trådløst nettverk som vil kunne gi nettverkstilgang til beboere, ansatte og besøkende ved behov.
For å kunne oppnå dette må det kables til alle trådløse sendere i byggene og man må anskaffe
nettverksbokser og trådløse sendere.
IT avdelingen har skaffet priser på dette fra de leverandørene som Askøy kommune har avtale
med på dette. IT avdelingen kommer til å oppgradere programvaren som styrer nettverket i
løpet av året. Kombinasjon av oppdatert programvare og installasjon av utstyr vil gi en fleksibel
løsning som vil være til stor nytte for alle brukere og ansatte i byggene. Prisene som er oppgitt
omfatter hele bygningsmassen (sykehjem, helsestasjon, baser for hjemmetjenestene,
omsorgsboligene, praktisk bistand og leiligheter i gamle PU boliger).
I tillegg jobber IT avdelingen med en oppgradering av nettverksløsningene slik at det skal bli
mulig å få gjestenett automatisk (for eksempel via epost, sms eller facebook kobling). Ansatte
kan da logge på nettet på sin enhet ved hjelp av sin kommunale konto. Dette regner vi med er
på plass i løpet av 2019. Disse oppdateringene sammen med etablering av trådløst nett og
kabling på byggene på Ravnanger gi en god og fremtidsrettet løsning.
Folkehelseperspektiv:
Tilgang til et godt og funksjonelt nettverk vil bidra til at beboere med ofte svært fysisk helse, vil
kunne være på nett og få tilgang til nyheter og sosiale media i hele bygget. Det vil bidra til at
man er oppdatert og kan holde kontakt med venner og familie og dermed også få en økt trivsel
og bedre livskvalitet.
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Økonomi:
Kostnader til bygging av trådløst nett på hele Ravnanger bo – området (inkl. de gamle pu –
boligene og omsorgsbolig) består av 2 komponenter.
1. Nettverksutstyr – 3 switcher og 30 trådløse sendere – totalt kroner 190 000.
2. Nødvendig kabling av byggene for trådløse sendere – totalt kroner 253 000.
Prisene er gitt fra leverandørene Askøy kommune har rammeavtale med (Atea og OneCo).
Totalt vil kostnadene utgjøre kroner 443 000 eks. mva.
I tillegg kommer utgifter til datakobling til beboerrom på kroner 3900 pr. rom.
Kleppestø, 27.3.2019

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Høring - NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring,
finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)
Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2018:13 Livsoppholdutvalgets
utredning på høring.
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet noen spørsmål som departementet ønsker besvart
av høringsinstansene. Se vedlegg.
Høringsuttalelse må gis innen 30. august 2019. Høringsuttalelsene gis elektronisk på
www.regjeringen.no/id2637898

Kontaktpersoner for høringen er Gaute Losnegard gaute.losnegard@kd.dep.no og Kristin
Evensen kristin.evensen@kd.dep.no
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Høringsnotat
NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring,
finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)
Innledning
Det norske velferdssamfunnet er avhengig av høy yrkesdeltakelse. Kompetanse er en viktig
faktor for stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. Personer uten fullført grunnskole eller
videregående opplæring sliter stadig mer med å få arbeid og stadig flere havner på
uføretrygd og andre offentlige ytelser. Voksne som har behov for å fullføre grunnskole- og
videregående opplæring har også ofte behov for finansiering av livsopphold for å kunne
gjennomføre opplæringen. Manglende eller svake muligheter for å sikre tilstrekkelige midler
til livsopphold kan føre til at voksne ikke begynner på eller gjennomfører nødvendig
opplæring. Det vises også til omtalen i Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny
sjansen: samordnet innsats for voksnes læring, og Innst. 362 S (2015-2016), der det
konkluderes med at mye tyder på at dagens støtteordninger ikke er tilstrekkelig tilpasset
voksne som trenger opplæring på grunnskole- eller videregående nivå.
Regjeringen Solberg nedsatte 5. mai 2017 livsoppholdsutvalget. Ekspertutvalget har hatt
følgende sammensetning:
- Oddbjørn Raaum, utvalgsleder, Frisch-senteret
- Ingvild Aleksandersen, fylkesmann
- Knut Brofoss, pensjonist
- Hans-Tore Hansen, Universitetet i Bergen
- Marianne Haraldsvik, Senter for økonomisk forskning
- Inès Hardoy, Institutt for samfunnsforskning
- Hanne Cecilie Kavli, Fafo
- Kjell G. Salvanes, Norges handelshøyskole
I følge mandatet fikk utvalget i oppdrag å utrede løsninger og modeller for finansiering av
livsopphold, med sikte på at flere kan ta opplæring på grunnskole- og videregående
opplærings nivå. Utvalget skulle vurdere endringer i regelverk og praksis ved eksisterende
ordninger og om det er behov for helt nye løsninger.
Utvalget leverte sin innstilling 30. november 2018.

Utfordringer og målgrupper
Det anslås at 38 500 personer i alderen 25-54 år ikke har kompetanse fra
grunnskoleopplæring, dette er i all hovedsak flyktninger og deres familiegjenforente. Ca. 70
prosent av flyktningene som kom til Norge i 2015 og 2016 hadde ingen utdanning eller kun
grunnskole som fullført utdanning. Nesten 600 000 voksne i alderen 25 – 66 år mangler
fullført videregående opplæring, og denne situasjonen vil vedvare i mange år framover. Det
skyldes flere forhold, men det viktigste er at nesten 15 000 personer årlig runder 25 år uten
yrkes- eller studiekompetanse.
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To av fem voksne uten videregående opplæring er ikke sysselsatt. Mange i denne
målgruppen står utenfor arbeidslivet, og har annen inntektssikring fra det offentlige. Gjennom
de siste 15 årene har andelen som er i arbeid gått ned og andelene som mottar ytelser økt.
Den fallende sysselsettingen speiles i en økende andel med uføretrygd og andre
helserelaterte ytelser.

Kort om utvalgets forslag
Utvalget har foreslått fire ulike forslag til livsoppholdsytelser for voksne som ønsker å fullføre
grunnskole- eller videregående opplæring. Forslagene er både endringer i eksisterende
ordninger og helt nye forslag. De fire forslagene er kort oppsummert:
1. Dagpenger ved grunnskole- og videregående opplæring.
Utvalget foreslår at det prøves ut en ordning der helt arbeidsledige uten fullført
grunnskole eller videregående opplæring som mottar dagpenger, skal kunne
kombinere mottak av dagpenger med opplæring, uten krav om å være disponibel for
arbeidsmarkedet. Utvalget foreslår at dagpenger ved opplæring settes til 60 prosent
av ordinær dagpengesats, uavhengig av hvor lang dagpengeperiode de har rett til.
Retten til dagpenger ved grunnopplæring under arbeidsledighet avgrenses til
personer i alderen 30-55 år.
2. Lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon.
Utvalget anbefaler at det prøves ut en ordning med lønnsrefusjon ved
utdanningspermisjon for en begrenset målgruppe. Refusjonsordning for lønnsutgifter
ved utdanningspermisjon innrettes mot arbeidsgiver, og bevilges basert på en søknad
utarbeidet i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ordningen avgrenses til
å gjelde personer som innfrir kriteriene for utdanningspermisjon. Ordningen
avgrenses videre til å gjelde for personer med minst 75 prosent av ordinær heltid på
søknadstidspunktet, og som har vært ansatt i minst tre år.
3. Endringer i utdanningsstøtteordningen.
Utvalget foreslår en rekke endringer i utdanningsstøtteordningen, for å tilpasse
Lånekassens tilbud til voksne i grunnskole- og videregående opplæring. For å
tilrettelegge for endringer foreslår utvalget å skille regelverket for voksne elever i
grunnopplæringen fra regelverket for studenter. De fem ulike endringsforslagene for
voksne i Lånekassen er å:
1. gjøre utdanningsstøtten mer tilpasset fleksibel opplæring
og kortere moduler
2. heve stipendandelen av basisstøtten fra 40 til 60 prosent
3. innføre mulighet for et tilleggslån for voksne i videregående opplæring
4. utvide målgruppen for flyktningstipendet
5. innføre tilbud om inntektsavhengig tilbakebetaling
4. Voksne i grunnskoleopplæring (grunnskolestønad)
Utvalget foreslår en kommunal grunnskolestønad. De fleste voksne uten fullført
grunnskoleopplæring er innvandrere med fluktbakgrunn. Flesteparten er uten stabilt
lønnet arbeid, og med livsoppholdet sikret via ulike offentlige

167

inntektssikringsordninger. Utvalget foreslår at det etableres en kommunal
grunnskolestønad på 2G årlig ved fulltids opplæring, og med tildeling basert på en
individuell vurdering av behov. Kommunene vurderer selv behovet for å etablere
stønadsordningen, og om det eventuelt skal skje i samarbeid med andre kommuner.
Vurdering og tildeling av grunnskolestønaden foretas etter eventuell deltakelse i
introduksjonsprogrammet, slik at disse to ordningene fungerer sammen i den enkelte
kommune. Grunnskolestønaden kan kombineres med utdanningsstøtten i
Lånekassen for voksne, med de begrensningene som finnes i Lånekassens
regelverk.
Alle tiltakene er kostbare å innføre i fullskala. Utvalget begrunner hvorfor de mener
tiltakene vil virke, men mener at effektene likevel ikke er sikre nok til at det er forsvarlige
å innføre tiltakene i fullskala med en gang. Utvalget anbefaler derfor at iverksettingen av
tiltak skjer skrittvis for å etablere kunnskap om fornuftige administrative løsninger, og
sannsynliggjøre positive effekter på utdanningskarrierer og arbeidsmarkedsutfall.
Utvalgets øvrige anbefalinger:
Utvalget har også drøftet øvrige relevante temaer der utvalget mener dagens regelverk,
praktisering og strukturer kan være begrensende for voksnes deltakelse i grunnskole- og
videregående opplæring. Utvalget anbefaler:
• å vurdere om videregående opplæring for voksne bør utvides til å gjelde alle som ikke
har fullført og bestått videregående opplæring
• å bedre kvalitet på administrative data for søking, tilbud og deltakelse i videregående
opplæring for voksne
• myndighetene å vurdere en alternativ struktur for dekning av kostnader ved formidling
av lærekontrakter og oppfølging av lærlingene under opplæringen, i samarbeid med
partene i arbeidslivet og opplæringskontorene
• å kutte ut privatistgebyret ved førstegangs eksamensforsøk, og heller innføre et gebyr
dersom eleven/lærlingen uteblir fra eksamen
• at det utvikles fleksible, modulstrukturerte løsninger i introduksjonsprogrammet der
undervisningen er tilrettelagt for minoritetsspråklige

Høring:
De fire hovedtiltakene i utredningen er omtalt i kapittel 8 til 11. Begrunnelsen for tiltakene og
begrunnelsen for hvorfor tiltakene bør iverksettes som forsøksordninger er omtalt i kapittel 7.
Kunnskapsdepartementet ønsker særlig høringsinstansenes synspunkter på disse 5
kapitlene .
Nr
1

Spørsmål:
I hvilken grad mener høringsinstansene at de fire hovedforslagene vil bidra til å
øke voksnes deltakelse og gjennomføring av grunnskole- og videregående
opplæring?

2

Hvordan vurderer høringsinstansene utvalgets øvrige forslag?

3

Hvilke faktorer er viktige for å kunne implementere forslagene?
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4

Andre kommentarer?

Framdriftsplan for det videre arbeidet?
Parallelt med høringen vil underliggende etater få i oppdrag å utrede de fire hovedtiltakene
ytterligere, herunder forslag til mulige nedskaleringer, fremdriftsplan, ressursbehov og
ansvarsfordeling. Det tas ingen beslutninger om de fire hovedforslagene fra utvalget før
høringsuttalelsene og utredningene fra underliggende etater foreligger
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Høringsliste:
Akademikerne
Elevorganisasjonen
Flyktningeforum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF) (programrådgivere)
Fylkeskommunene
IHSG – Internasjonal helse og sosialgruppe
IMDI
Interesseorganisasjon for kommunal voksenopplæring (IKVO)
KMD
Kompetanse Norge
Kommuner
KS
LO
Lånekassen
MiR (Ressursnettverk i saker om barnehage, skole, familieliv og samfunnsliv)
NAV
NFD
NHO
Rådgiverforum
Sametinget
Spekter
UDIR
Unio
Virke
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
YS
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Se adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1025 -PTA/KrG

1. mars 2019

Høring - forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til
fysioterapi m.m.
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift
av 25. september 2018 nr 1465 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Forslaget
Bakgrunnen for forslaget er å forenkle og oppdatere forskriften i tråd med større endringer i
rammevilkårene for stønadsordningen de senere år. I tillegg foreslås å fjerne en opplisting av
ulike behandlingsformer det gis stønad til, da disse ikke er oppdatert i tråd med utviklingen i
fysioterapifaget.
Høringsnotatet er vedlagt og ligger på departementets hjemmeside på følgende adresse:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2630954/
Høringsuttalelser
Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis digitalt til https://www.regjeringen.no.
Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste ned vedlegg. Alle kan gi
høringsuttalelser. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli
publisert.
Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til fagdirektør Kristin Gjellestad tlf 22 24
87 54 eller e-post: krg@hod.dep.no eller Bente Margaret Sande tlf 22 24 83 20 eller e-post
bente-margaret.sande@hod.dep.no.
Helse- og omsorgsdepartementet ber om evt merknader til forslaget innen 1. mai 2019.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406
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Avdeling
Primærhelsetjenesteavdelingen

Saksbehandler
Kristin Gjellestad
22 24 87 54

Med hilsen

Petter Øgar (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kristin Gjellestad
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Fra: Postmottak HOD (postmottak@hod.dep.no)
Sendt: 01.03.2019 09:40:50
Til:
Kopi:
Emne: Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.v.
Vedlegg: Høringsbrev.pdf;Høringsliste.pdf;Høringsnotat.pdf
Invitasjon til høring om forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi mv.
Høringsbrev og høringsnotat om forslag til endringer av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi mv. er
publisert på regjeringen.no.
Høringsfrist er 1. mai 2019.
Med vennlig hilsen
Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no

Denne meldingen er sendt til:
- Se egen liste
- Departementet ber om at høringen videresendes til underliggende etater etc.
For generelle henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet:
postmottak@hod.dep.no
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ADHD Norge
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Actis
Barneombudet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Bedriftsforbundet
Bipolarforeningen
Datatilsynet
Delta
De fylkeskommunale eldrerådene
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
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Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finans Norge
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Frelsesarmeen
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetjenestens Lederforbund
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Hovedorganisasjonen Virke
Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse
Innovasjon Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
JURK
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Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kirkens bymisjon
Kommunal landspensjonskasse
Konkurransetilsynet
Kreftforeningen
Kriminalomsorgsdirektoratet
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
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Landsforeningen we shall overcome
LAR Nett Norge
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Legeforeningen
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MIRA-senteret
NAPHA
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk forening for psykisk helsearbeid
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og velferdsforum
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Norsk Kiropraktorforening
Norsk Lymfødemforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk psykiatrisk forening
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)
Norsk Psykologforening
Norsk rådmannsforum
Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opus Systemer AS
Organisasjonen Voksne for Barn
Parat
Parat Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
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Praksiseierforeningen
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening
Pårørendealliansen
Regjeringsadvokaten
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser)
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Senter for medisinsk etikk
SINTEF Helse
SPEKTER
Spiseforstyrrelsesforeningen
Skattedirektoratet
Spilleavhengige i Norge
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK)
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens pensjonskasse
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Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen iOmsorg
Unio
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Virke
KS Bedrift
Spekter
NHO Service
OsloMet
Universitetet i Bergen
NTNU
UiT
Høgskulen på Vestlandet
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Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 28. februar 2019

Høringsnotat
Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
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1 Innledning
Helse og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i
forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Formålet med forslagene til endring er dels å oppdatere regelverket slik at rammene for
stønadsordningen er i tråd med oppdatert kunnskap og utvikling i fysioterapifaget, dels å
foreta en opprydning som følge av større endringer i rammevilkårene for stønadsordningen de senere årene.

2 Bakgrunn
I de årlige honorartarifforhandlingene mellom Staten/KS og Norsk Fysioterapeutforbund,
Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund har det vært
drøftet behov for å endre § 4 som omhandler en opplisting av behandlingsformer som det gis
stønad til etter denne forskriften. I protokollen fra honorartarifforhandlingene 2018
fremkommer følgende:
«Forskriften § 4 – bortfall av opplisting av behandlingsformer som det gis stønad
til.
Partene har diskutert behovet for endringer i forskriften § 4. Dette er endringer
som må på høring og som ikke kan vedtas i forhandlingene. HOD vil sende på
høring et forslag til endring i forskriften kapittel 1 Regler i etterkant av
forhandlingene.»
Bakgrunnen for ønsket om endring er at det skjer en kontinuerlig utvikling innenfor
fysioterapifaget. Det anses ikke lenger hensiktsmessig å regulere uttømmende hvilke
behandlingsformer som til enhver tid skal gi rett til stønad.
På grunn av større endringer i rammevilkårene for stønadsordningen de senere år, er det
naturlig å gjøre flere endringer for å rydde i regelverket. Det foreslås å oppheve § 2 og
foreta enkelte presiseringer i § 5.
I tillegg må 4. avsnitt/ledd i Kapittel III Pasientbetaling utgå jf endringer i journalforskriften som følge av implementering av EUs personvernordning (GDPR).
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3 Gjeldende rett
3.1. Regulering i lov
3.1.1. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven)
Kommunens ansvar for fysioterapitjenesten er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven.
Kommunen har etter § 3-1 ansvar for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvaret skal kommunen ha
knyttet til seg bl a fysioterapeut, jf lovens § 3-2. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper. Kommunen skal etter samme bestemmelse planlegge, gjennomføre, evaluere
og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav
fastsatt i lov eller forskrift.
Kommunen kan enten ansette fysioterapeut på fast lønn eller inngå driftsavtale med
næringsdrivende fysioterapeut. De fleste kommuner benytter en kombinasjon av begge disse
tilknytningsformene.
3.1.2. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
Fysioterapeuter skal som helsepersonell etter lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 4 utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets
karakter og situasjonen for øvrig.

Den som yter helse- og omsorgstjenester, skal etter helsepersonelloven § 10 gi
informasjon til den som har krav på det etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven
§§ 3-2 til 3-4. Pasienten skal gis informasjon om sin helsetilstand og om innholdet i
helsehjelpen, dvs. den behandling, pleie, omsorg, diagnostikk eller undersøkelse som
tilbys eller ytes. Plikten til å gi informasjon er begrenset til den helsehjelpen den enkelte
gir – og innen eget fagområde, dvs. der helsepersonellet ut fra sin faglige kompetanse er i
stand til å bedømme innholdet i den informasjon som gis.

Den som yter helsehjelp, skal etter helsepersonelloven § 39 nedtegne eller registrere
opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Pasientjournalen skal
etter § 40 blant annet inneholde "relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og
helsehjelpen". Dette vil vanligvis være blant annet status ved behandlingsstart, undersøkelser, funn, diagnose, faktisk behandling og resultat av behandlingen.
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3.1.3. Lov om folketrygd (folketrygdloven)
Det gis etter folketrygdloven § 5-8 stønad etter fastsatte takster til dekning av utgifter til
undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har avtale om driftstilskott med
kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd. Det er et vilkår at
behandlingen er av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne.

3.2.Regulering i forskrift
3.2.1. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med
kommunal driftsavtale
Kommunale fysioterapitjenester som ytes av næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale er nærmere regulert i forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med
kommunal driftsavtale. I denne er det stilt spesifikke krav til virksomheten hos fysioterapeuter med driftsavtale. Dette gjelder blant annet krav til forsvarlig og kunnskapsbasert
praksis, til tjenestens innhold og til dokumentasjon, elektronisk journal og epikrise.
Krav til tjenestens innhold er nærmere regulert i forskriften § 9 hvor det blant annet
framgår at fysioterapi omfatter undersøkende, behandlende, rehabiliterende og forebyggende tiltak, herunder veiledning, opplæring og vurdering av behov for hjelpemidler.
Det er i bestemmelsens siste ledd presisert at fysioterapeuten i avtaletiden skal benytte
behandlingsformer forankret i kunnskapsbasert praksis, og som er akseptert av
helsemyndighetene. Behandlingsformer omfattet av lov om alternativ behandling § 2 skal
ikke ytes i avtaletiden.
Forskriften § 10 regulerer dokumentasjon, elektronisk journal og epikrise og gjengir
bestemmelser i helsepersonelloven for å gi et mer dekkende bilde av reglene på dette
området. Det fremgår at fysioterapeuten skal føre journal fortløpende og at fysioterapeutens elektroniske pasientjournalsystem skal oppfylle krav til journalføring, elektronisk
samhandling og personvern fastsatt i lov og forskrift.
3.2.2. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Stønadsordningen er nærmere regulert i forskrift om stønad til dekning av utgifter til
fysioterapi m.m.
Forskriften gir bestemmelser om hva det ytes stønad til ved sykdom, skade eller lyte og
påpeker at behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og
funksjonsevne.
I tillegg gir forskriften i Kap II bestemmelser om de enkelte takstene og hva pasienten kan
avkreves av egenandel.
I Kap III reguleres hva pasienten kan avkreves av betaling utover egenandel fra
fysioterapeuten.
Det foreslås endringer i forskriften Kap I. Regler §§ 2, 4 og 5.
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Forskriften § 2 lyder:
"Fysioterapeuten avgjør behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger
på bakgrunn av tilgjengelig informasjon og egen vurdering av pasientens behov.
Fysioterapeuten er ansvarlig for at iverksatt behandling er forsvarlig, jf.
helsepersonelloven § 4."
Forskriften § 4 lyder:
Stønad til fysioterapi etter denne forskriften omfatter følgende behandlingsformer:
1. Øvelsesbehandling/bløtvevsbehandling/massasje
2. Pulsatorbehandling
3. Kortbølge/mikrobølge/laser
4. Elektroterapi
5. Ultralyd
6. Traksjonsbehandling
7. Manuellterapi
8. Psykomotorisk fysioterapi
9. Medisinske bad og pakninger
10. Aktiv oppvarming
11. Øvelsesbehandling i grupper
12. Gruppebehandling i basseng.
Forskriften § 5 lyder:
Det ytes stønad til fysioterapi etter takstene i kapittel II.
Det ytes stønad etter honorartakstene ved behandling ved skader og sykdom som går
inn under folketrygdloven kapittel 13 Yrkesskadedekning, se loven § 5-25, og ved behandling
av barn under 16 år.
Den enkelte fysioterapeut er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på
stønad i medhold av folketrygdloven § 5-8, herunder krav på stønad etter honorartakst. Fysioterapeuten skal vurdere om behandlingen er innenfor rammen av nødvendig og forsvarlig
fysioterapi. Fysioterapeuten må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen
skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med
tilhørende forskrifter.
Avtalefysioterapeut som mottar turnuskandidat krever inn og beholder de
egenandelene som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helseog omsorgstjenester § 11 første ledd og forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av
kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten § 1 første ledd."

4.

Departementets vurdering og forslag

I dette kapitlet fremgår departementets vurderinger og forslag til endringer i de enkelte
bestemmelsene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
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4.1 Forslag om oppheving av forskriften § 2
Det følger av forskriften § 2 om at fysioterapeuten avgjør behandlingsform,
behandlingstid og antall behandlinger på bakgrunn av tilgjengelig informasjon og egen
vurdering av pasientens behov. Bestemmelsen må ses i lys av en utvikling i regelverket
som startet fra 1. juli 2002 da fysioterapeutenes faglige autonomi for første gang kom til
uttrykk i stønadsforskriften ved at det ble åpnet for at henvisende lege kunne overlate til
fysioterapeuten å foreslå behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger.
Formuleringen i dagens § 2 ble flyttet fra rundskriv til forskrift fra 1. juli 2013 for å
bevisstgjøre fysioterapeutene deres ansvar for å gjøre en faglig vurdering av hver enkelt
pasients behandlingsbehov på bakgrunn av opplysninger i henvisningen og egen
vurdering av pasientens behandlingsbehov. Når kravet til henvisning er bortfalt per 1.
januar 2018 og det ikke er en antallsbegrensning i regelverket, er det fysioterapeuten selv
som avgjør behandlingsform og antall behandlinger. Departementet vurderer derfor
forskriften § 2 som overflødig og foreslår at den oppheves.
Det følger videre av § 2 at fysioterapeuten er ansvarlig for at iverksatt behandling er
forsvarlig, jf helsepersonelloven § 4. Videre følger det av § 5 tredje ledd at
fysioterapeuten skal vurdere om behandlingen er innenfor rammen av nødvendig og
forsvarlig fysioterapi. Disse to bestemmelsene er delvis overlappende, og departementet
foreslår at bestemmelsen i § 2 utgår samtidig som det gjøres en pressisering i § 5 2. ledd
slik at ordlyden blir: "Enhver undersøkelse og behandling skal være innenfor rammen av
nødvendig og faglig forsvarlig fysioterapi, jf helsepersonelloven § 4." Departementet ser
dette som en hensiktsmessig oppryddning i regelverket og kan ikke se at bortfall av § 2
vil ha konsekvenser for noen aktører.

4.2. Forslag om oppheving av forskriften § 4
Fysioterapi er som andre helsefag i en stadig utvikling. Nye behandlingsformer og
metoder tas i bruk. Det har over tid vært en utvikling i regelverket i retning av å gi
fysioterapeutene økt frihet til å velge behandlingstiltak innenfor rammene av faglig
forsvarlig fysioterapi. Dette er basert på en grunnleggende tillit til at fysioterapeuter med
driftsavtale gir fysioterapi i tråd med de til enhver tid anerkjente behandlingsmetodene
innenfor fysioterapifaget slik de er forpliktet til gjennom forskrift om funksjons- og
kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.
Tidligere hadde hver av behandlingsformene som er listet opp i § 4 sin egen takst i
takstkapittelet. I dag er takstene ikke lenger knyttet til spesifikke behandlingsformer.
Listen er ikke oppdatert med hensyn til kunnskapsbasert praksis og innhold i utdanningene. Fysioterapifaget har utviklet seg fra metodefokus til et bredere kunnskapsgrunnlag, og det er ønskelig at ny forskning om behandlingsmetoder kan implementeres
uten at stønadsforskriften må endres.
I tråd med nyere forskning om effekt av fysioterapi og behov for forenkling av bestemmelser, kan ikke departementet se tungtveiende grunner til at det skal opprettholdes en
opplisting av hvilke behandlingsformer og arbeidsmetoder som gir rett til stønad når
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takster for flere av disse elementene er falt bort. Departementet finner det hensiktsmessig
at fysioterapeuten skal stå fritt til å benytte de metoder og utstyr som utfra faglig ståsted
er nødvendig for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp.
Bortfall av opplistingen av behandlingsformer i forskriften § 4 betyr ikke at definisjonsmakten av hvilke metoder og teknikker det gis stønad til flyttes fra staten til den enkelte
fysioterapeut, men det gir den enkelte fysioterapeut større ansvar for å benytte de kunnskapsbaserte tiltak som til enhver tid gjelder innenfor fysioterapifaget.
For pasienten vil bortfall av opplistingen bidra til at pasienten får den behandlingen
fysioterapeuten mener er faglig riktig innenfor de fastsatte egenandelene for behandling
hos fysioterapeut.
For den enkelte fysioterapeut vil bortfall av listen få små konsekvenser. Fysioterapeuten
skal ut fra sin kompetanse gi den behandlingen vedkommende mener er faglig riktig og
gjøre nødvendige nedtegnelser i journal. Det ligger fast at stønadsordningen gjelder
fysioterapi ved sykdom, skade eller lyte og dermed ikke omfatter primærforebyggende
tiltak. Bortfall av listen betyr at staten ikke til enhver tid definerer hvilke metoder og
behandlingsformer som skal benyttes, men overlater dette til fysioterapeutens faglige
vurdering. I dag framgår det eksempelvis av Helfo sine nettsider at trykkbølgebehandling
ikke inngår i stønadsordningen. Ved bortfall av opplisting vil denne behandlingsformen
kunne benyttes på lik linje med ultralyd, laser eller elektroterapi i de tilfellene dette har
dokumentert effekt.
For kommunene vil konsekvensen av bortfall være et enklere regelverk. Krav til innhold i
tjenesten er presisert i forskrift om funksjons- og kvalitetskrav, og det er ikke grunn til å
tro at endringen vil medføre økt bruk av udokumenterte behandlingsformer. Avgrensningen mot alternativ behandling er viktig, og kommuner bør kreve rapportering og følge opp
at fysioterapeuter leverer tjenester i tråd med driftsavtalen de har inngått med kommunen.
For Helfo kan dagens opplisting i § 4 være et godt verktøy i enkelte saker, men likevel er
det ordlyd og avgrensning i forskriften sammen med krav til dokumentasjon som har
størst vesentlighet for hvor kontrollerbart regelverket er. Det er ikke Helfo sin oppgave å
overprøve det faglige innholdet i behandlingen, men å vurdere om vilkårene for stønad er
oppfylt.
Departementet har vurdert om § 4 bør erstattes av en ny bestemmelse som setter rammene for
hva det gis stønad til, men vurderer at dette er tilstrekkelig ivaretatt gjennom at det gis
stønad til fysioterapi ved sykdom, skade eller lyte, og at behandlingen må være av
vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne
På bakgrunn av ovennevnte foreslår departementet at forskriftens § 4 oppheves.
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4.3. Forslag til endring av forskriftens § 5
Departementet vurderer at det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre i forskriften av det
ikke gis stønad til alternativ behandling. Det innebærer at behandlingsmetoder som ligger
klart utenfor fysioterapifaget i Norge som for eksempel; akupunktur, osteopati og fotsoneterapi, ikke er behandlingsformer det ytes stønad til etter folketrygdloven.
Alternativ behandling er i Lov om alternativ behandling definert slik:
"Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og
og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som
utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av
begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes
utenfor helse- og omsorgstjenesten.
Med helsepersonell menes i denne lov personer som definert i helsepersonelloven § 3."
Det følger av forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal
driftsavtale at "I avtaletiden skal fysioterapeuten benytte behandlingsformer forankret i
kunnskapsbasert praksis, og som er akseptert av helsemyndighetene. Behandlingsformer
omfattet av lov om alternativ behandling § 2 skal ikke ytes i avtaletiden."

Det er i dag ca 70 fysioterapeuter som også har gjennomført osteopatiutdanning. Flere
fysioterapeuter har tatt utdanning/kurs innen akupunktur. Det er departementets vurdering
at pasienten skal være trygg på at når vedkommende oppsøker en fysioterapeut med
driftsavtale er det fysioterapi med dertil godkjente teknikker og metoder som skal tas i
bruk. Det er derfor viktig at det avgrenses tydelig mot alternativ behandling både i
forskrift om funksjons- og kvalitetskrav og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til
fysioterapi.
Departementet mener at det i tillegg vil være hensiktsmessig å presisere i stønadsforskriften at fysioterapeuten skal kunne dokumentere sitt refusjonskrav overfor Helfo.
Dette skal fysioterapeuten gjøre gjennom fortløpende å føre journal og gjøre nedtegnelser
om helsehjelpen som gis, bakgrunnen for helsehjelpen, hvilke undersøkelser som er gjort,
diagnoser, funn, behandlingstiltak og plan for videre oppfølging.

Departementet foreslår følgende presiseringer i § 5.
Det ytes stønad til fysioterapi etter takstene i kapittel II. Enhver undersøkelse og
behandling skal være innenfor rammen av nødvendig og faglig forsvarlig fysioterapi. Det
gis ikke stønad til alternativ behandling.
Den enkelte fysioterapeut er selv ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på
stønad i medhold av folketrygdloven § 5-8. Fysioterapeuten må kunne dokumentere sitt
refusjonskrav, herunder hvilke undersøkelser som er utført og hvilken behandling som er
gitt i det enkelte tilfellet. Pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er
relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.
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I kapittel 6 gis en samlet oversikt over forslagene til forskriftsendringer

4.4 Forslag til endring av forskriftens Kap III 4. avsnitt /ledd
I kap III 4. avsnitt/ledd i stønadsforskriften vises det at pasienter hos fysioterapeut kan
avkreves betaling for utskrift/kopiering av pasientjournal etter takst 5 i gjeldende
stønadsforskriften for lege. Takst 5 for leger er endret med virkning fra 19. november
2018 i tråd med GDPR og endringene i forskrift om pasientjournal § 11 hvor det gremgår
at innsyn i journal som hovedregel skal være gratis. Som følge av dette må bestemmelsen
om betaling for utskrift av journal også utgå fra gjeldende forskrift for fysioterapeut.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser
Forskriftsendringen medfører ingen utvidelse av hvilke tjenester som det skal ytes stønad
til. Fysioterapeuter har et selvstendig ansvar til å stille diagnose og foreslå type
behandlingsform og lengde utfra pasientens behov. De fleste fysioterapeuter har tilpasset
seg fagets utvikling, og i praksis har opplistingen i § 4 i liten grad definert innholdet i
fysioterapitjenestene som tilbys.
Bortfall av § 4 antas ikke å påvirke utgiftene til stønad til fysioterapi og endringen vil
heller ikke ha administrative konsekvenser av betydning.
Forslaget kan medvirke til å tydeliggjøre reglene for pasientbetaling. For pasientene vil
endringen medføre et enklere regelverk.
Forslaget kan ha betydning for praktiseringen av pasientreiseregelverket. Reiseutgifter til
fysioterapeut dekkes hvis fysioterapeuten har driftsavtale eller er ansatt i kommunen. Som
hovedregel dekkes reise innenfor kommunen. Krever behandlingen en godkjent tilleggskompetanse, som for eksempel manuellterapi eller psykomotorisk fysioterapi, dekkes
reiseutgifter til nærmeste fysioterapeut som har den aktuelle tilleggskompetansen.
Departementet legger til grunn at bortfall av § 4 ikke skal ha konsekvenser for
pasientenes rett til å få dekket reiseutgifter til nærmeste fysioterapeut med godkjent
tilleggskompetanse.
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6. Forslag til forskrift om endring av forskrift 25. september
2018 nr. 1465 om stønad til dekning av utgifter til
fysioterapi m.m.
§ 2. Oppheves

§ 4. Oppheves

Forskriften § 5 skal lyde (endringer i kursiv):
§5.
Det ytes stønad til fysioterapi etter takstene i kapittel II.
Enhver undersøkelse og behandling skal være innenfor rammen av nødvendig og faglig
forsvarlig fysioterapi. Det gis ikke stønad til alternativ behandling.
Den enkelte fysioterapeut er selv ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på
stønad i medhold av folketrygdloven § 5-8. Fysioterapeuten må kunne dokumentere sitt
refusjonskrav, herunder hvilke undersøkelser som er utført og hvilken behandling som er
gitt i det enkelte tilfellet. Pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er
relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.

Det ytes stønad etter honorartakstene ved behandling ved skader og sykdom som går inn
under folketrygdloven kapittel 13 Yrkesskadedekning, se loven § 5-25, og ved behandling
av barn under 16 år.
Avtalefysioterapeut som mottar turnuskandidat krever inn og beholder de egenandelene
som turnuskandidaten utløser, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester § 11 første ledd og forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av
kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten § 1 første ledd.

Kap. III Pasientbetaling

Fjerde avsnitt/ledd oppheves.
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Ekstern høring - "Pakkeforløp hjerneslag - fase 2"

Innhold i høringen:
Ekstern høring "Pakkeforløp hjerneslag – fase 2" inneholder:
a. Et forslag til "Pakkeforløp hjerneslag – fase 2 rehabilitering og oppfølging " som er i
digital visning. Se lenken til Questback i mailen. Oversikt over spørsmålene i Questback
er også vedlagt i PDF.
b. Et Word dokument med forslag til endringer og nye målepunkt i fase 1. Ny tekst er her
gulet ut, og tekst som foreslås tatt bort, er overstrøket. Endelig korrekturlesning og
lenker vil bli ferdigstilt før publisering.

Bakgrunn
I desember 2017 ble «Pakkeforløp hjerneslag» - «Fase 1 Akutt» publisert.
«Pakkeforløp hjerneslag» beskriver det anbefalte forløpet for pasienter som rammes av akutt
hjerneslag, inkludert beskrivelser, koder og forløpstider så langt det er mulig.
For «Fase 1- Akutt» gjøres registreringen i Norsk Hjerneslagsregister (NHR).
Følgende registreres pr dags dato:
 Symptomdebut
 Varsling AMK
 Bildediagnostikk
 Akuttbehandling (trombolyse, trombektomi eller eventuell annen behandling)
 Innleggelse på slagenhet
 Vurdering av behov for videre spesialisert rehabilitering
 Vurdering av utskrivningsklar til spesialisert rehabilitering
 Carotis operasjon
 1-3 mnd. kontroll i spesialisthelsetjenesten
Resultatene publiseres for det enkelte sykehus på Norsk hjerneslagsregister (NHR) sin
hjemmeside i tillegg til på helsenorge.no. Etter publisering av «Fase 1 - Akutt» har det blitt
arbeidet videre med å beskrive neste fase i «Pakkeforløp hjerneslag» - «Fase 2 – Rehabilitering
og oppfølging». Helsedirektoratet har i dette arbeidet invitert bredt, men overordnet til alle 4
RHF`ene, private rehabiliteringsinstitusjoner via de 4 hovedaktørene, KS, alle relevante
fagforeninger, alle de 4 brukerorganisasjoner og andre interessenter - som også var engasjerte
Helsedirektoratet
Avdeling retningslinjer og fagutvikling
Liv Hege Kateraas, tlf.:
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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under revisjon av retningslinjen. Oppnevning av deltagere i ekspertgruppen ble dermed gjort
via disse. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og klart for ekstern høring.

tik k

Debut symptomer hjerneslag

113 (AMK)

Ambulanse

Innleggelse sykehus

Bildediagnostikk

Hjerneblødning

Hjerneinfarkt

Trombolyse

Ikke trombolyse

Trombektomi

Slagenhet
Hjerneinfarkt Hjerneblødning

Inklusjon/ innregistrering i «Pakkeforløp hjerneslag»

Trombolyse Ikke trombolyse

Figur 1 Skjematisk fremstilling - Fase 1 Akutt

Fase 1 – akutt
Fase 1 har vært implementert fra februar 2018. Denne delen av pakkeforløpet er nå parallelt
med utarbeidelse av pakkeforløp – fase 2 evaluert og oppdatert, og har resultert i noen nye
målepunkter. Disse fremkommer i den oppdaterte skjematiske fremstillingen, se figur 1 og i
beskrivelsene i vedlagte word-dokument med forslag til endringer i fase 1.

Fase 2 – rehabilitering og oppfølging
Hovedfokus i denne fasen av «Pakkeforløp hjerneslag» har vært rehabilitering, for å sikre det
helhetlige pasientforløpet ved hjerneslag.
I "Fase 2 – Rehabilitering og oppfølging" beskrives det videre pasientforløpet etter utskriving fra
slagenheten. Fokus har vært å tydeliggjøre de alternative forløpene og deres innhold etter
utskriving fra slagenheten (se "Skjematisk fremstilling - Fase 2 Rehabilitering og oppfølging").
Fire alternative forløp er beskrevet:





Spesialisert rehabilitering
Tidlig støttet utskrivning
Kommunal rehabilitering
Uten initialt rehabiliteringsbehov

Slagenhet
Rehabilitering
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spesialist

Tidlig støttet utskriving
Rehabilitering

For de tre første av disse forløpene som er rehabiliteringsforløp, er det satt opp felles
målepunkt for forløpstider og innhold i pakkeforløpet. Disse målepunktene er særlig viktige for
å sikre kvaliteten i overgangen mellom tjenestenivåene og i selve rehabiliteringsprosessen. For
forløpet "Uten behov for initial rehabilitering" vil bare noen av de felles målepunktene for
rehabiliteringsforløpene være aktuelle. Hvilke som er aktuelle for de enkelte forløp fremgår av
beskrivelsene. Målepunktene er klassifisert fra 1 – 16, flere med underpunkter. Ulike
pasientforløp kan ha ulike antall målepunkt. For å synkronisere analyser/resultater, er
underkategorier av målepunktene 11 - 15 klassifisert på en slik måte at ikke alle forløp vil bli
angitt i alfabetisk rekkefølge. Noen underpunkter (bokstaver) vil av den grunn falle ut i enkelte
av pasientforløpene.
I høringsutkastet er det i tillegg tydeliggjort og konkretisert ansvarsavklaringen mellom
forskjellige
nivåer innen spesialisert og kommunal rehabilitering for å sikre best mulig samarbeid
og overganger for pasientene. Dette forslaget er beskrivelser utover de nasjonale overordnede
anbefalingene, som baserer seg på kapittelet om ansvarsavklaring i den nasjonale veilederen
for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651). I høringsutkastet
ligger også et forslag om:
1. Vurderingskriterier for rehabilitering og videre forventet effekt av rehabilitering.
Herunder også en vurdering knyttet til gruppen uten et initialt rehabiliteringsbehov.
2. Konkretisering av hvilke rehabiliteringsnivå og –tilbud som passer for de slagrammedes
ulike behov og funksjonsnivå.
Et pakkeforløp må inkludere de store og viktigste linjene og målepunktene i det aktuelle
pasientforløpet, og det vil alltid være ønskelig å få med flere detaljer, men vi har her forsøkt å
fange de avgjørende punktene i en pakke som det er mulig å håndtere.
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Målsetningen med det vi anbefaler i «Pakkeforløp hjerneslag” Fase 2 – rehabilitering og
oppfølging” er også at dette vil kunne bane vei for resten av rehabiliteringsfeltet hva gjelder
ansvarsavklaring og innhold. Pakkeforløpet presenterer en systematisk vurdering av ulike forløp
etter utskriving fra akuttavdeling, og dette vil trolig også kunne benyttes som verktøy for en del
andre pasientgrupper.

Monitorering av data



Pakkeforløp hjerneslag fase 1 monitoreres fra februar 2018 med Norsk
hjerneslagsregister (NHR) som kilde. Det er etablert separat rapportering til NHR.
Pakkeforløp hjerneslag fase 2 er det planlagt at skal kunne monitoreres fra sommer
2019 med Norsk hjerneslagsregister (NHR) og eksisterende data i Norsk pasientregister
(NPR) og Kommunalt pasient og bruker register (KPR) som kilde. Kartlegging av
eksisterende data i NPR og KPR er i gang.

Implementering
Når pakkeforløp for hjerneslag blir lansert sommer 2019, skal det bidra til at mennesker
rammet av hjerneslag får en enda bedre helsetjeneste. Vi håper også at tjenestene opplever
pakkeforløpene som nyttige for å kunne gi gode og likeverdige tjenester. Vi er avhengig av et
godt samarbeid mellom helseforetak, kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger og
andre tjenester og etater. En god implementering forutsetter også at lokale
brukerorganisasjoner, brukerråd og erfaringskonsulenter blir involvert i arbeidet.
I denne eksterne høringen ønsker Helsedirektoratet innspill på hvordan vi kan bidra til god
implementering av "Pakkeforløp hjerneslag".

Tilbakemeldinger
I denne eksterne høringen er det ønskelig med innspill på følgende:
1. Er målsettingen med «Pakkeforløp hjerneslag» ivaretatt i dette utkastet?
2. Ivaretar endringsforslagene for "Pakkeforløp fase 1" (vedlagt) målsettingen med
pakkeforløp?
3. Målepunktene og beskrivelsen av disse
a) Er målepunktene tydelige nok?
b) Er det andre temaer/målepunkter som burde vært inkludert?
c) Kan noen av målepunktene tenkes å ha uheldige konsekvenser?
4. Er den nye skjematiske fremstillingen av pakkeforløpet forståelig og tydelig?
5. Er skjemaet med "Kriterier for valg av videre forløp etter utskrivning fra slagenheten"
forståelig og tydelig? Se i den digitale visning under kapittel "Slagenhet - vurderinger av
pasientforløp og
kriterier for rehabilitering".
6. Er "Skjematisk oversikt over pasientforløpene etter utskrivning fra slagenhet" forståelig og
tydelig?
7. Er den foreslåtte nivådelingen av rehabilitering under spesialisthelsetjenesten (nivå 1, 2, 3)
og kommunehelsetjenesten (dag, hjemme, døgn) hensiktsmessig?
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Punkter i pakkeforløpet som har vært under diskusjon
- Krav om legespesialist i nivå 1 spesialisthelsetjeneste (lege innen fysikalsk medisin og
rehabilitering, eller lege med kompetanse innen rehabilitering). Hvilke krav vil vi stille til
legekompetanse i denne type institusjoner innen rehabilitering?
- Bruk av begrepet "forventet effekt av rehabilitering". Er dette et godt og dekkende begrep?
- Koordinatorrollen: hvordan kan denne rollen integreres best mulig i eksisterende lovpålagte
tjenester?
- Slagenheten er gitt en sentral rolle i vurderingen av de videre pasientforløp for å hindre
unødige forsinkelser. Er denne rollen hensiktsmessig?
Se høringssiden på Helsedirektoratet
Det bes om at alle innspill sendes innen 5 mai 2019.
Alle som ønsker å delta i høringen har anledning til dette
Spørsmål kan rettes til: liv.hege.kateraas@helsedir.no

Vennlig hilsen
Morten Græsli e.f.
avdelingsdirektør
Liv Hege Kateraas
Seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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Mottaker
HELSE MIDT-NORGE
RHF
HELSE NORD RHF
Helse Sør-Øst RHF
HELSE VEST RHF

Kontaktperson

Adresse

Post

Postboks 464

7501 STJØRDAL

Sjøgata 10
Postboks 404
Postboks 303

8006 BODØ
2303 HAMAR
4066 STAVANGER
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Fra: Valborg Kristine Dyngvold (Valborg.Kristine.Dyngvold@helsedir.no)
Sendt: 06.02.2019 13:58:36
Til: Liv Hege Kateraas
Kopi:
Emne: Att kommunelegen - Ekstern høring pakkeforløp hjerneslag - fase 2
Vedlegg: Ekstern høring - -Pakkeforløp hjerneslag - fase 2-.pdf
Att kommunelegen
Hei
Helsedirektoratet sender nå "Pakkeforløp hjerneslag – fase 2" på ekstern høring.
Høringsfristen er 5 mai.
Høringen inneholder:

a. Et forslag til "Pakkeforløp hjerneslag – fase 2, rehabilitering og oppfølging "
b. Et Word dokument med forslag til endringer og nye målepunkt i "Pakkeforløp - fase 1".

Lenke til høringssiden her
Alle som ønsker å delta i høringen har anledning til det.
Vi ser frem til å høre fra dere
Mvh
Liv Hege Kateraas
Seniorrådgiver
Avdeling retningslinjer og fagutvikling
tlf. 810 20 050
Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/
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Agdenes kommune
Rådhuset
7316 LENSVIK

Deres ref

Vår ref

Dato

19/681-4

18. februar 2019

Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem
Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette "NOU 2018:18 Trygge rammer for
fosterhjem" på høring.
Regjeringen oppnevnte i statsråd 21. april 2017 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå
rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Utvalget har i hovedsak utredet hvordan
økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i
kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien.
Formålet med utredningen var større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak
for barna og fosterfamiliene.
Utredningen kan leses her: NOU 2018:18
Vi ber om kommentarer til utredningen innen 20. mai 2019.
Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge saken for
underliggende etater eller andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn
digitalt ved å bruke skjemaet for å sende inn høringssvar på regjeringen.no.
Med hilsen

Otto Leirbukt (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Gran Martinsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
postmottak@bld.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 59
www.bld.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 793
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Avdeling
Barnevernavdelingen

Saksbehandler
Kristine Gran
Martinsen
22 24 24 81

Fra: Else Berntzen (Else.Berntzen@askoy.kommune.no)
Sendt: 18.02.2019 14:22:07
Til: postmottak
Kopi:
Emne: VS: 19/681 Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem
Vedlegg: Høringsbrev - NOU 201818 Trygge rammer for fosterhjem(764325)(1).pdf;Høringsliste NOU
201818(763421)(1).pdf

Fra: Sugumaran Malarvili <Malarvili.Sugumaran@bld.dep.no>
Sendt: mandag 18. februar 2019 14:08
Emne: 19/681 Høringsbrev ‐ NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Denne e‐posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med
lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne‐ og
likestillingsdepartementet.
Denne e‐posten er meint for den institusjon eller person den er retta til og kan vere underlagt lovbestemt
teieplikt. Ver vennleg og slett e‐posten og kontakt Barne‐ og likestillingsdepartementet dersom e‐posten er
feilsendt.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the
Ministry of Children and Equality, Norway, immediately.
Med vennlig hilsen
Barne‐ og likestillingsdepartementet
22 24 90 90
www.regjeringen.no
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Alle departementer
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufetat, region Midt- Norge
Bufetat, region Nord
Bufetat, region Sør
Bufetat, region Vest
Bufetat, region Øst
Barneombudet
Datatilsynet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Norges forskningsråd (NFR)
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Nord universitetet
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP)
Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regjeringsadvokaten
Sekretariatet for konfliktrådene
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Statens barnehus Oslo
Statens barnehus Bergen
Statens barnehus Hamar
Statens barnehus Stavanger
Statens barnehus Kristiansand
Statens barnehus Tromsø,
Statens barnehus Bodø,
Statens barnehus Ålesund
Statens barnehus Sandefjord
Statens helsetilsyn
Statlige høgskoler
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
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Statistisk sentralbyrå
Statens sivilrettsforvaltning
Sysselmannen på Svalbard
Trygderetten
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Vid vitenskapelige høgskole
VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Domstolsadministrasjonen
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Alle landets fylkeskommuner
Alle landets kommuner
Longyearbyen lokalstyre
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
BAR - Barn av rusmisbrukere
Batteriet Oslo - sekretariat for samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Regjeringens
kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske jordmorforeningen
Den norske legeforeningen
Den norske tannlegeforeningen
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
Forum for Barnekonvensjonen
Ideelt barnevernsforum
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner
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Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon – Oslo og Bergen
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Krisesentersekretariatet
Kristne friskolers forbund
Landets pasient- og brukerombud
Landsforeningen for barnevernsbarn (LfB)
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsorganisasjonen for romanifolket
Lærernes yrkesforbund
Mental helse ungdom
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Norsk Innvandrerforum
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Røde Kors Ungdom
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk barnevernsamband
Norske fag- og friskolers landsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk lektorlag
Norsk montesorriforbund
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Private barnehagers landsforbund
Press – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Rådet for psykisk helse
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
SOS-barnebyer
Steinerskoleforbundet
Stendi (tidligere Aleris omsorg)
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Stiftelsen Fontene –
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Rettferd for taperne
Taternes landsforening
Unge Duer
Uni Research Hovedkontor
UNICEF Norge
UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Voksne for barn (VfB)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
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Fra: Line Orderud Øian (line.orderud.oian@bufdir.no)
Sendt: 15.03.2019 13:12:45
Til:
Kopi:
Emne: Høring - retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger
Vedlegg: Høring.PDF;Høringsinstanser.PDF

Se vedlagte høringsbrev fra Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet.
Vennlig hilsen
Line Orderud Øian
seniorrådgiver

Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet
Avdeling for barnerett
www.bufdir.no
E‐post: line.orderud.oian@bufdir.no
Mobil: +47 466 19 099

Høring: Høring.PDF
Høringsinstanser: Høringsinstanser.PDF
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I henhold til listen

Deres ref:

Vår ref:

2014/61962-18

Arkivkode:

30

Dato:

12.03.2019

Høring- forslag til retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare
handlinger
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sender på høring retningslinje for barnevernets ansvar for
barn som begår straffbare handlinger.
Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre barnevernlovens bestemmelser om barnevernets ansvar
for barn som begår straffbare handlinger. Målgruppen for retningslinjene er ansatte som jobber i
barnevernstjenesten og på barneverninstitusjoner.
Retningslinjene skal gi en oversikt over gjeldende rett og gi faglige anbefalinger om hva barnevernet
skal gjøre når et barn har begått straffbare handlinger. Kjerneinnholdet i retningslinjene er
barnevernstjenestens ansvar for å følge opp barn som begår straffbare handlinger, og hvilken
oppfølging barnevernstjenesten skal gi barna.
Retningslinjene gi anbefalinger om:
- forebyggende arbeid for barn som ikke har begått alvorlig straffbare handlinger
- oppfølgning av barn som har det vanskelig og problematikk knyttet til dette som følge av
straffbare handlinger
- hvordan barnevernet skal følge opp de barna som har begått så alvorlig straffbare handlinger at
de må sone fengselsstraff
Retningslinjene omtaler ikke ansvarsfordeling mellom barnevernet og andre instanser. De handler
primært om barnevernets ansvar.
I arbeidet med retningslinjene har vi hatt en arbeidsgruppe, som består av representanter fra
barnevernstjenestene, kriminalomsorgen og politiet. Vi har fått innspill fra dem om hva de trenger og
mener er nødvendig å ha med i retningslinjene. Innspill fra barn og unge har gitt viktige bidrag til
retningslinjene. Vi har besøkt tre fengsler og snakket med innsatte og ansatte der. De innsatte var både
over og under 18 år. Ungdommene har gitt verdifulle bidrag til innholdet i retningslinjene og deres råd
til barnevernet er med i retningslinjene.

www.bufdir.no

Saksbehandler:
Line Orderud Øian

Organisasjonsnr:
986 128 433

postmottak@bufdir.no
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Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 466 15 000

Vi har også hatt et møte med representanter fra Barneombudet, det kriminalitetsforebyggende råd,
Sekretariatet for konfliktrådene og Bufdirs brukerråd innen barnevernet som alle har gitt nyttige råd
om temaer som bør innlemmes i retningslinjene.
Retningslinjen publiseres digitalt og finnes på bufdir sine sider:
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Barnevernets_ansvar_for_barn_som_begar_straffbare_handlinge
r/
Retningslinjene sendes nå på høring, og vi ber om innspill på retningslinjene.
Vi ber om at innspill til retningslinjene sendes på e-post til postboks@bufdir.no og merkes med
referansenummer 2014/61962.
Spørsmål i forbindelse med retningslinjene kan rettes til Hanne Stavenes Børing, på
hannestavenes.boring@bufdir.no eller telefon 466 19 503.
Høringsfrist er 1. juli 2019.

Med hilsen

Anders Henriksen (e.f)
avdelingsdirektør

Line Orderud Øian
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Høringsinstanser
Barne- og likestillingsdepartementet
Landets fylkesmannsembeter
Landets fylkesnemnder
Landets barnevernstjenester
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Regionene i Bufetat
Barne- og familieetaten, Oslo kommune
Barneombudet
Statens helsetilsyn
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Helsedirektoratet
Politidirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Ungdomsenheten øst (Eidsvoll)
Ungdomsenheten vest (Bergen)
Søndre Vestfold fengsel, avdeling Larvik
For fangers pårørende
Sekretariatet for konfliktrådene
Kriminalitetsforebyggende råd
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Sysselmannen på Svalbard
Sivilombudsmannen
Atferdssenteret
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
BAR - Barn av rusmisbrukere
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Forum for Barnekonvensjonen
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Hovedorganisasjonen Virke
Ideelt Barnevernsforum
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

www.bufdir.no

Saksbehandler:
Line Orderud Øian

Organisasjonsnr:
986 128 433

postmottak@bufdir.no
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Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 466 15 000

Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon – Oslo
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk Psykologforening
Landsforeningen for barnevernsbarn
Mental helse ungdom
Norsk Innvandrerforum
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk barnevernsamband
Norsk Fosterhjemsforening
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Redd Barna
Press – Redd Barna Ungdom
Rådet for psykisk helse Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Unge Duer
UNICEF Norge
Voksne for barn
Barnesakkyndig kommisjon
Datatilsynet
Riksarkivet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sametinget
Fylkeskommunene
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
2
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Høgskulen i Sogn og Fjordane
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Representantene
Klampavikveien 1
5300 KLEPPESTØ

Vår ref:
2019/264-5

Saksbehandler/Direkte Telefon:
Sigrun Haarklau/56 15 84 80

Deres ref:

Dato:
27.02.2019

Reviderte vedtekter for ungdommens kommunestyre
Reviderte i UKS 17.10.2017, 29.10.2018 og 21.01.2019
§1. Formål og myndighet
1.1 Ungdommens kommunestyre skal være et kontakt-, interesse- og rådgivende organ hvor
ungdom fra kommunen kommer sammen og drøfter saker som vedkommer barn og
unge. Slik får man mulighet til å påvirke og medbestemme i kommunale saker.
1.2 a) Hvert år velger UKS to nye satsningsområder som varer i en periode på 2 år.
b) Dersom ungdommens kommunestyre føler seg ferdig med et satsningsområde før det har
gått to år, kan det byttes ut med et annet.
1.3 Ungdommens kommunestyre er underlagt kommunen og kommunens administrasjon
med hensyn til driften av rådet.
1.4 a) Ungdommens kommunestyre skal fordele egne midler til selvvalgte rus- og alkoholfrie
ungdomsprosjekter og organisasjoner.
b) Ungdommens kommunestyre kan også fordele midler til egne satsinger, arrangement
og drift.
c) Ungdommens kommunestyre gir ikke tilskudd til enkeltpersoners karriereplaner og
prosjekter knyttet til personlig bruk.
1.5 Ungdommens kommunestyre skal fungere som kommunens høringsorgan i alle saker
som vedkommer kommunens barn og unge. Uttalelser fra ungdommens kommunestyre
skal tas til vurdering gjennom saksgangen i kommunen og skal følge saksdokumentene
til det endelige vedtaket er tatt.
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

1.6 Ungdommens kommunestyre skal sende representanter til Ungdommens fylkesting.
Ungdommens kommunestyre har også myndighet til å foreslå kandidater til
Ungdommens fylkesutvalg.
1.7 Ungdommens kommunestyre kan være tilhører med to representanter i Askøy
kommunes styringsorgan (kommunestyre og faste utvalg er åpne møter).
1.8 Ungdommens kommunestyre er et religiøst og partipolitisk uavhengig organ.
Ungdommens kommunestyre har selv forbud mot alkohol og rusgifter på sine
arrangementer, og støtter derfor ikke arrangementer der det oppfordres til, eller selges
alkohol og rusgifter.
1.9 Ungdommens kommunestyre skal være representert med minimum en representant i
elevråd ved alle ungdoms- og videregående skoler i Askøy kommune.
§2. Sammensetning av ungdommens kommunestyre
2.1 Ungdommens kommunestyre skal være sammensatt av ungdom i alderen 13-19 år som
er bosatt i Askøy kommune eller har tilsvarende tilknytning til øyen(går på skole på
Askøy).
2.2 a) Det velges to hovedrepresentanter fra hver av ungdomskolene, tre
hovedrepresentanter fra Askøy videregående skole og to hovedrepresentant fra Hop
videregående skole.
b) Det velges vararepresentanter til hver av hovedrepresentantene.
Vararepresentantene skal stille dersom hovedrepresentanten er hindret fra å stille på
møtet.
c) For sikre kontinuitet er det mulig for opptil tre representanter å fortsette utenom de
som blir valgt fra skolene. Disse representantene velges inn på periodens første
ungdommens kommunestyremøte.
2.3 Det stiller en politisk representant på hvert ungdommens kommunestyremøte som skal
være en støttespiller. Den politiske representanten har talerett.
2.4 Valgperioden er 1 år, fra skolestart til nytt styre er valgt.
2.5 Ungdommens kommunestyre skal bestå av minst 40 % av hvert kjønn.
§3. Organisering og møteavvikling
3.1 Ungdommens kommunestyre skal holde minst 9 møter i året. Møtene holdes i
skoletiden fra 12.00-15.00 (med forbehold om endringer), og derfor i løpet av skoleåret.
Møtedager varierer.
3.2 Det skal alltid være et arbeidsutvalg (AU) som forbereder møtene og skriver sakslister og
utfører nødvendig etterarbeid. Arbeidsutvalget velges av ungdommens kommunestyre.
Arbeidsutvalget har fullmakt til å ta vedtak i ferier, og når en sak må avgjøres før neste
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ungdommens kommunestyremøte. Arbeidsutvalget består av ordfører, varaordfører og
tre valgte representanter.
3.3 a) En kontroll- og valgkomité skal velges innen skoleårets siste møte for en toårsperiode
og bestå av minst tre representanter valgt av ungdommens kommunestyre. Det skal
være minst en person av hvert kjønn i komiteen. Det skal være en viss kontinuitet i
komiteen.
b) Valgkomitéen skal foreslå ordfører, varaordfører og representanter til
arbeidsutvalget.
c)Kontroll- og valgkomiteen skal se over søknader (3 dagers behandlingstid) før de
behandles i AU og UKS. Kontroll- og valgkomiteen kan da kommentere hvorvidt
søknaden er kompatibel med UKS sine vedtekter, og begrunne sine beslutninger.
3.4 Det skal innkalles til møter i ungdommens kommunestyre minst en uke i forkant av
møtet. Sakspapirer skal sendes ut sammen med innkallingen.
3.5 Arbeidsutvalget har fullmakt til å kalle inn til ekstraordinære møter ved behov, på kort
varsel.
3.6 Ordfører er møtestyrer, og varaordfører styrer ved ordførers fravær.
Sekretærfunksjonen ivaretas av kommunen.
3.7 Ungdommens kommunestyre legger i utgangspunktet møtene til Askøy rådhus.
3.8 a) Minst halvparten av ungdommens kommunestyre må være tilstede dersom
ungdommens kommunestyre skal være vedtaksføre.
b) Vanlige vedtak avgjøres med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
Ved stemmelikhet teller ordførers stemme dobbelt.
c) Når vedtak skal fattes, skal personer med fordel i et bestemt utfall i valgresultatet ikke
være til stede i salen/rommet. De er da inhabile.
d) Ved personvalg stemmes det skriftlig.
3.9 Vararepresentantene har ikke stemmerett, men uttalerett dersom hovedrepresentanten
er til stede på møtet.
3.10 Valg av ordfører, varaordfører og arbeidsutvalg skal senest skje på andre ungdommens
kommunestyremøte på høsten.
3.11 Varaordfører overtar for ordfører ved ordførers frafall. Ny varaordfører velges så på
neste ordinære ungdommens kommunestyremøte.
3.12 Ordfører representerer ikke en skole, men selve ungdommens kommunestyre. Dette
gjelder også representanter som fortsetter fra tidligere år.
3.13 Representanter som har sittet i ungdommens kommunestyre i minimum ett år og
jobbet aktivt og stilt på minimum 6 møter, har krav på skriftlig bekreftelse/diplom på at de
har sittet i ungdommens kommunestyre.
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3.14 a) Ungdommens kommunestyremøter er åpne.
b) Gjester møter med talerett.
c) Publikum som ønsker talerett må voteres over i ungdommens kommunestyre.
§4. Økonomi og administrasjon
4.1 Ungdommens kommunestyre skal ha en kontaktperson/koordinator, som er ansatt i
kommune
4.2 Ungdommens kommunestyre søker hvert år om 100 000 kr fra kommunen. Penger som
ungdommens kommunestyre mottar har de selv råderett over. Ungdommens
kommunestyre har rapporteringsplikt over brukte midler, og regnskapet leveres til
fagavdeling kultur.
4.3 Medlemmer som har utgifter i forbindelse med møtene og tilstellinger arrangert av
ungdommens kommunestyre, skal samle opp utgiftene og kvitteringer, og levere regnskapet
til koordinator, (før jule- og sommerferien) for å få tilbakebetalt det som har blitt lagt ut.
4.4 Som en del av jobben har koordinator ansvaret for ungdommens kommunestyre sin
økonomi, og skal levere to økonomirapporter/regnskaper til ungdommens kommunestyre i
året.
4.5 Hvert år skal arbeidsutvalget sette opp forslag til budsjett for ungdommens
kommunestyre, som skal drøftes og vedtas av ungdommens kommunestyre. Dette skal skje
på skoleårets siste møte.
§5. Endring og evaluering
5.1 Vedtektene skal evalueres minst en gang i skoleåret. Medlemmer av ungdommens
kommunestyre og kontroll- og valgkomiteen kan da komme med endringsforslag til
vedtektene. Endringsforslaget kan prøves ut av ungdommens kommunestyre, om
nødvendig, og etter det voteres over.
5.2 Ordningen med ungdommens kommunestyre skal evalueres med jevne mellomrom, for
å sikre at det fungerer etter intensjonen.
5.3 Vedtektsendringer trer i kraft etter godkjenning fra rådmann.

Retningslinjer for tilskudd
§ 1 Formål
Se paragraf 1.1.4 i våre vedtekter. Alle arrangementer eller tiltak skal være knyttet til Askøy
eller askøyungdommen, uten nødvendig geografisk bestemmelse.
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Det gis hovedsaklig og i utgangspunktet tilskudd knyttet til prosjekter og aktiviteter for
askøyungdom i alderen 13-19 år.
§ 2 Søknad
2.1 Søknadsfrist for tilskudd er en uke før hvert møte i arbeidsutvalget. Se møteplan på våre
nettsider.
2.2 Alle punkter i ungdommens kommunestyre sitt søknadsskjema skal være fylt ut. Dette
skjemaet finnes på ungdommens kommunestyre sine nettsider.
2.3 Ungdommens kommunestyre skal profileres ved gitt økonomisk tilskudd.
2.4 Etter endt arrangement krever ungdommens kommunestyre tilbakemelding, eventuelt med
regnskap.
2.5 En person eller gruppe kan søke om maks 20 000,- kr. i løpet av ett skoleår.
§ 3 Tilskudd
3.1 Maksgrense for tilskudd er kr 15.000. Støtte over 10.000 kr krever mer dyptgående
søknadsprosess og behandling.
3.2 Maksgrense for underskuddsgaranti er 5000 kr.
3.3 Det er mulig å søke underskuddsgaranti i tillegg til grunnbeløp. Bevilgningen av slike
summer skal gjennomgås i en lengre prosess, og tiltaket summen går til skal følges opp av
ungdommens kommunestyre, slik at vi ser at pengene går til det de skal.

Kleppestø 27.02.2019
Jens H. Andersen – ordfører

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteinnkalling
Dato: 15.02.2019
Representantene i ungdommens kommunestyre
Klampavikveien 1
5300
KLEPPESTØ

Møtedeltakere:

Politiker Miriam Haavik
Biskop Halv0r Nordhaug kl. 1300-1500
Gjelder:

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

Møtedato/tid:

Onsdag 20.02.2019
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Møtested:

Sak:

2019/264-2

F-salen i rådhuset

Ordfører Jens Hestnes Andersen

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av referat fra 21.01.2019
3. Referat fra Ungdommens Fylkesting
4. Søknad fra Rockeklubben
5. Biskop Halvor Nordhaug: Dialog og meningsutveksling vedr.
konfirmantundervisningen på Askøy – fortsettelse av sak fra mai
2017/Dagsnytt18
Eventuelt

Med vennlig hilsen
Jens Hestnes 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
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Møtereferat
Dato: 21.02.2019
Jens H. Andersen – UKS
Sander Molland- UKS
Edward Clemente Pedersen – Hop vgs
Lars Joackim H. Fløysand- Hop vgs
Ludvik E.Gjerde – Kleppestø u.skole
Alice Soleng – Kleppestø u.skole(vara)
Marius Ahmt – Erdal u.skole
Pernille Hvamsdal Sagevik- Erdal u.skole
Til stede:

Sara Bekken – Fauskanger u.skole
Bror Sverre Helsengreen – Askøy vgs
Anne-Kjersti Nødtvedt- Hop vgs
Miriam Haavik- utvalgsleder/politiker
Rafael Cobo- utvalgsleder/politiker
Halvor Nordhaug- biskop kl. 1300-1430
Astrid Marie Haugland – prest på Askøy kl. 1300-1330
Marianne B. Gammelsæter – prest på Askøy kl. 1300-1430

Kontaktlærere for elevråd
Politikere
Kopi:

Kommunalsjef
Fagsjef skole
Fagsjef kultur
Lisa H. Bøthun – UKS
Emil Marcussen- Ravnanger u.skole

Forfall:

Tobias Johannessen – Ravnanger u.skole
Erik Svenskberg- Kleppestø u.skole
Kristina Schrøder Larsen –Fauskanger u.skole
Joakim Hanselmann – Askøy vgs

Referent:

Sigrun Haarklau

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

Referat fra møte i UKS 20.02.2019

Møtetid:

Kl. 1215-1500

Møteleder:

Nr
1.
2.
3.

4.

Jens H. Andersen

Sak:

Møtested:

F-salen i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Onsdag 20.03.19
Kl. 1215-1500

Innhold
Opprop
Innkallingen ble godkjent med merknad:
Punkt «Godkjenning av innkallingen» var falt bort i saklisten
Punkt «Dialog med politiker» var falt ut
Referat fra 21.01.2019 godkjent med følgene merknad:
 Dato for temamøte er 13.03.2019 i k-salen
 Tema: Psykososialt miljø og møteplasser
 Sigrun kaller komiteen inn til forberedende møte 21.02.19
på møterom Energigården kl. 1400
Politiker Rafael «heiet» på Fauskanger skole sitt
matematikkprosjekt. Det er viktig at UKS uttaler seg om
framtidige læringsmåter i skolen
Referat fra Ungdommens fylkesting 16.02-17.02.2019
Lisa er valgt inn som nestleder i Ungdommens fylkesutvalg(UFU)
Sander og Ludvik ble valgt inn som medlemmer i UFU

2019/2643

Ansvarlig
Sigrun
Sigrun
Marius
Lisa
Jens
Sara
Pernille
Sander
Lisbeth
Bjørn Tore
Jens
Sander

60 ungdomsrepresentanter fra hele Hordaland møttes til UFT
Kommende år vil UFT utvides og bestå av hele Vestland fylke
Saker Fra Askøy:
 Sikkerhetsinnspill – barn og unge i trafikken og på skolen
 Den kulturelle skolesekken – ønske om
evalueringsordning
 Ungdomskortet 14 år- 25 år
 Holdningskampanje mot røyking på busstopp
 Kulturkort til Askøy?
UKS planlegger et framtidig møte med Skyss for å drøfte dette:
 Bilbelte- de minste kan ikke bruke disse og er da frarøvet
muligheten til å ta buss
 Ungdomskortet gjeldende fra 13 år?
 Økonomisk støttefunksjon i regi av fylkeskommunen til
elever som ikke har god råd?
 Mange tomme busser/båt går i tiden 0900-1300- kan
tidsrommet tilbys skoler/skoleutflukter?
5.

Askøy Rockeklubb – søknad om midler til oppstart kr. 20 000,Vedtak:
 Askøy Rockeklubb tildeles kr. 10 000,-til omsøkte tiltak
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UKS forutsetter at tilbudet, lagt til Ung Flimmer, er åpent for alle
interesserte
UKS ønsker å bli invitert til planleggingsmøtene da budsjett
manglet som vedlegg
Enstemmig vedtatt
6.

Dialog med biskop Halvor Nordhaug og prestene Astrid Marie
Haugland og Marianne B. Gammelsæter.
Hovedproblemstilling:
UKS forslår at det oppettes en egen konfirmantgruppe ledet av en
prest eller en kateket som er villig til å vie likekjønnede. I
utgangspunktet ønsket UKS at ungdom på Askøy kunne reservere
seg mot konfirmantundervisning ledet av en prest som har
reservert seg mot å vie likekjønnede. Saken går tilbake til mai
2017 da daværende ordfører i UKS, Solveig Hillestad, og Jonas
Espelid fra AU, ble invitert til å debattere saken på Dagsnytt18
sammen med biskop Halvor Nordhaug. Biskopen sa seg villig til
å møte ungdommen på Askøy til videre meningsutveksling rundt
dette temaet.
Kort oppsummert:
Kirken vil ikke legge til rette for spesielle konfirmantgrupper. Det
skal være rom for ulike syn. Både Staten og Kirken åpner for
likekjønnede ekteskap, men prester kan benytte seg av
reservasjonsretten.
Kirken skal være åpen og inkluderende, uansett legning.
Vi lever i et mangfoldig samfunn, og kirken skal ha respekt for
hver og en.
Konklusjon og bakgrunn for møtet:
Unge på Askøy har ikke alltid følt seg velkomne i kirken.
Konservative prester og mangel på konstruktiv kommunikasjon
og dialog har svekket tiltroen til åndelig veiledning for de som
strever med sin legning.
Kirken på Askøy må legge bedre til rette for at alle unge føler seg
velkommen. De skal bli møtt med åpenhet og empati.
Læring:
Kirken må bli bedre på kommunikasjon, og prestene på Askøy må
informere om begge syn, samt være tydelige på sitt syn på en
måte som ikke støter.
Videre fokus:
UKS ønsker å sette dagsorden for «Et inkluderende Askøy –
identitet-mangfold-livssyn» med problemstilling: «Hvordan kan
Kirken få alle til å føle seg inkludert?»
Ønske om et ungdomsforum/diskusjonsforum/work-shop i
samarbeid med Kirken på Askøy og Humanetisk forbund høsten 2019.
Møtet ble avsluttet med felles fotografering og takk til Biskopen
som gav seg tid til å møte Ungdommens kommunestyre.
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Møteinnkalling
Dato: 14.03.2019
Representantene i UKS
Politiker
Lisbeth Marie Aasebø (egen sak)
Møtedeltakere:

Tina Lund (egen sak)
Bjørn Tore Bystrøm (egen sak)

Gjelder:
Møtedato/tid:
Møteleder:

Innkalling til møte i Ungdommens kommunestyre Sak:
20.03.2019
Onsdag 20.03.2019
Møtested: F-salen i rådhuset
Kl. 1215-1500

2019/264-7

Jens H. Andersen

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av innkallingen og saklisten
3. Gjennomgang og godkjenning av referat fra 20.02.2019
4. Kommunedelplan barn og unge v/ Lisbeth Aasebø og Tina Lund
5. Prosjekt møteplasser for barn og unge v/Marius Ahmt, Pernille
Sagevik og Bjørn Tore Bystrøm
6. Elevpostkassene – prosess på skolene – tilbakemeldinger fra alle
skolene
7. UPP v/ Sander Molland og Lisa H. Bøthun: Saker fra UKS?
8. Elevdemokrati v/ Sander Molland og Jens H. Andersen
9. Diverse info v/ Sigrun H: Reviderte vedtekter er lagt ut på UKS sin
kommunale nettside- mail til elevrådskontakter med ønske om at
UKS deltar på elevrådsmøter- Askøy Rockeklubb må få
organisasjonsnummer før de får tildeling
10.Høring ungdomsråd – lovpålagt?(Frist snart!)
11. AskøyNytt: Dialog med politiker
12.Sommeravslutning – valg av egen komite
Eventuelt –økonomi
PIZZA serveres:)
Hilsen Jens H. Andersen - ordfører
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Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
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Møtereferat
Dato: 21.03.2019
Jens H. Andersen- UKS
Sander Molland-UKS
Edward Clemente Pedersen – Hop vgs
Lars Joackim Hanssen Fløysand – Hop vgs
Emil Marcussen- Ravnanger u.skole
Tobias Johannessen – Ravnanger u.skole
Tina Revheim – Kleppestø u.skole(vara)
Alice Soleng – Kleppestø u.skole (vara)
Til stede:

Marius Ahmt – Erdal u.skole
Pernille H. Sagevik- Erdal u.skole
Kristina Schrøder Larsen – Fauskanger u.skole
Sara Bekken – Fauskanger u.skole
Bror Sverre Helsengreen – Askøy vgs(gikk kl. 1410)
Joakim Hanselmann – Askøy vgs(gikk kl. 1410)
Tina Lund- Planavdelingen
Lisbeth Aasebø- folkehelse
Trond N. Berntsen (egen sak)
Kontaktlærere for elevråd

Kopi:

Politikere
Kommunalsjef oppvekst

Forfall:

Fagsjef kultur
Lisa H. Bøthun – UKS
Erik Svenskberg – Kleppestø u.
Ludvik Gjerde – Kleppestø u.
Politiker

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
20.03.2019

Møtetid:

Onsdag 20.03.19
Kl. 1215-1500

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

Møtested:

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
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Sak:

2019/2648

F-salen i rådhuset
Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442
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Møteleder:

Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Jens H. Andersen

Neste møte
tid/sted:

Mandag 08.04.2019
Kl. 1215-1500

Innhold
Opprop
Innkalling og sakliste ble godkjent
Referat fra 20.02.2019 ble gjennomgått og godkjent med
merknader:
1.Noen representanter hevdet å ikke ha mottatt saklisten selv om
den ble sendt alle representantene. Det er svært viktig å lese
epost, gjerne daglig
2)Tilleggs -sak: »Tall Ships Races»- orientering v/Trond N.
Berntsen
Kommunedelplan barn og unge – orientering –refleksjon i
grupper –plenum – innspill/medvirkning fra barn og
unge/hvordan:
Høringsperiode høst 2019:
 Kick-off 28.08.19
 Metodikk: Ekspertmøter og ekspertgrupper
 Fotokonkurranse - egen mailkonto, instagram
«Tall Ships Races «
Cruise in Company- havn i Strusshamn 19.07-21.07
Ungdomsarrangement m/skoleskip 15-25 år
To medseilere ønskes plukket ut via UKS i en uke med start i
Fredriksstad 14.07. og til Bergen og Strusshamn
Kommunen spanderer kr. 15000,- på hver av dem som blir
plukket ut
Trond og Sigrun lager søknadsskjema som sendes ut til alle
Avgjøres på neste UKS-møte (eller seinere v/AU)
Prosjekt møteplasser for barn og unge
Nærmiljøprosjekt Kleppe
MÅL:
Gode møteplasser som motvirker ensomhet- fritt for mobbing –
alle unge skal ha det bra
Pernille og Marius skal lede prosessen på Kleppe skole og få fram
barnas stemme 1.-7.trinn
Elevpostkassene – tilbakemelding fra alle skolene
Kun Hop vgs har hengt opp elevpostkassen til nå /biblioteket. De
har også laget regler for bruken.
På Kleppestø u. skole har UKS-representantene gått rundt i
klassene og informert om bruken
UPP/Ungdommens planprogram
Utsatt til aprilmøtet
Elevdemokrati - utsettes til aprilmøte
Problemstilling:
 Hvordan velges UKS og elevråd på skolene?
 Hvordan styres elevråd?
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Ansvarlig
Sigrun
Alle

Tina Lund
Lisbeth Aasebø

Trond Berntsen

Bjørn Tore Bystrøm
Pernille
Marius
Vedlagt P.P.
UKS
Elevråd
Kontaktlærere for
elevråd
Sander
Lisa
Sander
Kontaktlærer for
elevråd

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442
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10.

UKS sin nettside er oppdatert
Følg lenke
https://askoy.kommune.no/ungdommens-kommunestyre-uks/

Sigrun

11.

Ungdomsråd skal lovpålegges - UKS sin mening:
1.For å sikre at barn og unges stemme blir hørt, er det viktig at
alle kommuner har et ungdomsråd
2.Ungdom vet best hvordan det er å være ungdom
3.UKS ønsker ikke sentrale føringer på hvordan UKS skal
organiseres. UKS ønsker å ha det slik vi har det i dag. »Vi er best i
landet»(Kommunal Rapport april 2018)
4.UKS ønsker ikke at folkevalgte/politiske parti skal sitte i
ungdomsrådet
5.UKS ønsker at skolene fortsatt skal velge representanter til
UKS. Det er viktig å bruke god tid på å velge elever som er
engasjerte og seriøse. Gode valgprosesser på skolene må sikres.
6.UKS ønsker en øvre aldersgrense på 20 år for kommunale
organ
Askøy-Nytt v/ politiker utgikk
Sommeravslutning
Komite valgt:
Tina, Alice, Lars, Sander, Marius, Jens
Sander og Jens holder i saken: Når og hvor bestemmes først?
Økonomi – utsettes til aprilmøtet

UKS
Lenke til «Kommunal
Rapport»vedlagt

12.
13.

14.

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

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Sigrun

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Kommunalavdeling teknisk

30.01.2019

Notat
Sak nr.
2018/6823-2
Til:

UFL,UFO, UTM, F og K

Fra:

Rådmann

Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2018
Rapportering prosjekter 2018, Eiendomsavdeling, priode 12 2018
alle tall mill Nok
Bevilget
Totalt
Budsjett
2018
Avvik
byggekostn. pr 31.12.18
Regnskap
Budsj.2018Prosjekt nr Prosjekt navn
Ferdig år totalt
web rap.
2018
periode 1-12
realisert
2128
Skogstunet skole
2025
517,00
6,47
3,00
0,06
2,94
2140
Tveit skole
2020
275,00
190,97
90,00
94,50
-4,50
2156
Kleppestø barneskole utbygging
2020
269,00
161,78
46,00
61,38
-15,38
215601 Kleppestø barneskole vei
2020
53,00
4,80
10,00
1,88
8,12
2162*
Erdal barneskole, inkl. idreshall
2022
407,70
6,21
14,00
4,83
9,17
2167
Erdal ungdomskole inkl infrastruktur
2021
124,80
1,84
5,00
1,84
3,16
2505
Kjøkken Sjoddien
2017
1,75
1,42
0,08
-0,08
2506
Fargeriet Strusshamn kultursenter
2017
9,95
8,71
3,01
-3,01
250601 Infrastruktur parkering Fargeriet
2018
7,00
2,78
1,59
-1,59
2168
Hanøy skole brakker til garderobe og arb.pl. Lærer
2019
6,00
0,01
3,00
0,01
2,99
3329
Ombygging tannklinikk
2018
1,00
1,12
1,00
1,12
-0,12
3366
Helsetunet 3 etg. Helsestasjon
2017
10,10
10,12
0,12
-0,12
3367
Ombygging legekontor fra helsestasjon
2018
2,67
2,30
2,17
-2,17
3368
Ombygging 2 etg. Omsorgsbolig Kleppestø
2018
12,50
3,18
10,00
2,98
7,02
3369
Omsorgsboliger Øst
2021
50,00
0,01
1,00
0,01
0,99
3370
Påbygg modulbygg Skogstunet
2018
0,80
0,09
0,80
0,09
0,71

Prosjekt 2139 Florvåg skole
Arbeid med reguleringsplan pågår. Ferdigstillelse er usikker, blant annet pga. manglende
avklaringer med vegkontor. Ingen nye opplysninger pr. 31.12. 2017. Status pr 31.3. 2018.Ingen
nye opplysninger.
Status pr 1.9. 2018. Nye drøftinger med Statens vegvesen i forhold til vegløsning Florvågbakken
avholdt 11.08.2018. Status pr. 31.12. 2018 ingen nye opplysninger.
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

Prosjekt 2140 Tveit skole
Viser til tidligere prosjektrapporter siste pr. 1.9. 2018.
Status pr. 31.12. 2018. Nybygg forventes å få midlertidig brukstillatelse månedsskiftet
januar/februar 2019. Arbeidet med rehabilitering deler av skolen starter da umiddelbart når
skolen flytter over i nybygg. Total ferdigstillelse forventes skolestart høsten 2019.
Budsjettramme ved oppstart 238. mill.
Tilleggsbevilgning 21.06.2018 på 10 mill. Sak regnskapsavslutning 2017
Tilleggsbevilgning 13.12.2018 på 27 mill . Sak budsjett 2019
Justert budsjettramme pr dato 275 mill.
Antatt sluttsum for prosjektet pr dato 275. mill.
Prosjekt 2156 Kleppestø barneskole

Gammel del av skolen er revet og en er begynt montering av vegger i trinn 2.
Bevilget skolebygget 260 mill kr
Tilleggsbevilgning 13.12. 2018 9 mill kr. Sak budsjett 2019.
Totalt bevilget skolebygget 269 mill kr.
Prognose :269 mill kr
Ferdigstillelse høsten 2019
215601 Kleppestø barneskole Veianlegg

Bevilget veiprosjekt 53 mill kr
Prognose :53 mill kr
Fremdrift:
Status pr 31.12. 2018 . Veiprosjekt mangler igangsettingstillatelse forventes månedsskiftet
januar / februar. Bussug er bestilt som innløsing av opsjon i kontrakt veientreprenør.
Prosjekt 2162 Erdal barneskole
Status pr 31.12. 2018. Prosjektet er midlertidig stoppet i påvente av politisk sak om alternativ
utbygging. Sak fremmes februar 2019.
Prosjekt 2167 Erdal ungdomsskole
Status pr 31.12. 2018. Prosjektet er midlertidig stoppet i påvente av politisk sak om alternativ
utbygging. Sak fremmes februar 2019.
Prosjekt 2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter
Status pr 1.9. 2018
Vilkår i rammesøknaden er fortsatt under utforming. Det har tatt noe tid med å komme i havn
med avtale med nabo om bruk av areal foran Farveriet
Arbeidstilsynet skal varsles, men her er vi avhengig av dokumentasjon. Den er under
produksjon.
Planlegger å søke delt IG.
Byggearbeidene er stoppet frem til vilkårene er løst.
Absorbentene er montert, lydforholdene i bygget er mye bedre.
Møblene er kommet. bord stoler og vogner. Gardiner og foldevegg avventes til høsten.
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Rammesøknaden er godkjent på vilkår. 28 mai 2018
Har starte montering av vegg ved inngangen.
Akustiske absorberer er montert i tak og på vegg.
Varmesentralen er satt i drift.
Nabovarsel om mindre reguleringsendring utkjørsel fra parkering sendes ca 15.9. 2018.
Status pr 31.12. 2018. Arbeidet med parkeringsplass og VA anlegg i hovedvei er startet. Det
forventes innsendt igang søknad for resterende arbeid tidlig i februar 2019. Arbeidet i Fargeriet
forventes ferdigstilt før sommeren 2019.
Som beskrevet i egen sak vedr. Sjoddien mangler det finansiering av oppgradering toaletter og til
bossløsning mellom fargeriet og Havna AS sin eiendom
Prosjekt 3366 Helsetunet 3 etg. helsestasjon
Prosjektet er ferdigstilt og finansiert.
Prosjekt 3367 ombygging til legekontor fra helsestasjon
Status pr 31.12. 2018 . Gjenstående arbeid ombygging resepsjon Fenring legesenter.
Prosjektet fikk en økning på 0,7 mill kr i budsjettvedtak 13.12. 2018
Prosjekt 3368 Ombygging omsorgsboliger 2 etg. helsetun
Status pr 31.3. 2018. Prosjektering pågår for å kunne ha konkurranse på arbeidet. Arbeidet
forutsettes ferdig 1 halvår 2019. Det er utfordrende i forhold til ventilasjon som og omhandler
1. etg. i bygget hvor fysioterapi har tilholdssted. Pris på ventilasjon som inkluderer 1 etg. tas med
som en opsjon i konkurransen. Verneombud varsler om manglende varme om vinteren.
Kompenserende tiltak med det eksisterende anlegget i 1. etg. iverksettes umiddelbart. Hvis
prisene etter konkurranse går ut over budsjettsum inkl. 1 etg, vil det fremmes en sak om
tilleggsfinansiering.
Status pr 1.9. 2018
Leilighet for palliative barn blir ferdigstilt i uke 37. Anbud/kontrahering starter i slutten av
september - med kontrakt med entreprenører i slutten av året.
Entrepriseform er hoved entreprise med fremdriftsansvar (som for helsestasjon 3.etg)
Oppstart byggearbeider januar 2019 og ferdigstillelse høsten 2019.
Status pr 31.12. 2018
Prosjektet er utlyst med frist 5.2. 2019 for å gi tilbud.. Hvis tilbudene er innenfor budsjett vil
oppstart arbeid skje i april. Dersom summene er over budsjett vil det måtte fremmes sak om
tilleggsbevilgning. Aktuell oppstart ved godkjent tilleggsbevilgning mai 2019.
Prosjekt 3329 Ombygging tannklinikk
Status pr 31.12. 2018. Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Merforbruk på 120 000 kr
finansieres i regnskapsavslutning 2018
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Prosjekt 2128 Skogstunet skole
Arbeidet med reguleringsplan er startet. Det har vært en avklaring i forhold til høyspentmaster
for å se på mulighet for boliger i nærhet til skolen. Etter møte med BKK så jobbes det ikke
videre med dette utfra kostnader ved å flytte mastene.
Status pr 1.9. 2018
Reguleringsplanen er så vidt i gang. det er avholdt informasjonsmøte knyttet planstart.
Møte ble avholdt i Strusshamn kultursenter, Sjoddien - Møllesalen.
Status pr. 31.12. 2018
Ingenting nytt å melde.
Prosjekt 3369 omsorgsboliger Askøy øst
Status pr 1.9. 2019
Det har vært drøftingsmøte i september 2018 med Olaviken om kjøp av tomt som vedtatt.
Arbeid med detaljprosjektering er ikke kommet i gang. Arbeidet med brukerønsker fra
tjenestene er startet opp. Det vurderes innleie av prosjektleder for prosjektet
Status pr 31.12. 2018. Prosjektleder er begynt. Avventer politisk avklaring rundt målgruppe for
boligene.
Prosjekt 2168 modulbygg Hanøy skole.
Modulbygg anskaffelse er nå ute i konkurranse. Gammelt bolighus skal rives og nytt klasserom
skal etableres og det skal bygges om for å tilfredsstille garderobefasiliteter for ansatte.
Mål: ferdig til skolestart august 2019.

Prosjekt 3370 Påbygg modul Skogstunet.
Anskaffelse av modul gjennomført. Byggesøknad og grunnarbeid gjenstår. Ferdigstillelse
mai 2019.

Side 4 av 4

231

v4-29.07.2015

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
HDIR Verden 31342610

Landets kommuner

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

17/1502-78
Randi Røed Andersen
07.02.2019

Pasienter får pakkeforløp for psykisk helse og rus
Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført fra 1. januar 2019. Ytterligere tre pakkeforløp
kommer 15. februar. Ved rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten er pasienten i et forløp
som skal sikre større grad av forutsigbarhet i utredning og behandling. I det enkelte
pakkeforløpet og i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) finnes oversikt over hva som bør være
med i henvisningen, hvilken kartlegging som bør gjennomføres og forventninger til dialog med
pasient og pårørende. Pasienten bør få kopi av henvisningen.
Henvisning
Henvisningen skjer på vanlig måte. Det er altså ingen spesiell "knapp" eller koding fra deg som
henviser slik som for pakkeforløp kreft. En henvisning som er i tråd med anbefalingene i
pakkeforløpet, kan likevel gjøre at flere pasienter får rett til helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten. Pakkeforløp starter i kommune/hos fastlege når henvisningen sendes,
men registreres og kodes først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen.
Pasienter kan henvises til følgende pakkeforløp:
 Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Fra 15. februar 2019 kan pasienter henvises til ytterligere tre pakkeforløp:
 Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
 Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)
 Spiseforstyrrelser hos barn og unge
Aktuelle problemstillinger som bør være med i en henvisning er pasientens opplevelse av egen
situasjon og ønsker om hjelp, mulige utløsende årsaker til problemene og tidligere erfaring med
behandling og oppfølging. Symptomer og hvordan pasienten fungerer i hverdagen, pasientens
ressurser og somatisk status bør også kartlegges.
I tillegg vil omtale av sosiale forhold og familiesituasjon være aktuelt, samt tidligere sykdommer
og forventet nytte av utredning/behandling.
Helsedirektoratet
Avdeling psykisk helse og rus
Randi Røed Andersen, tlf.: +4748004987
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal pasienten henvises direkte til akutte tilbud ved psykisk
helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Fordeler for deg som henviser
 En god henvisning, i tråd med anbefalingene i pakkeforløpet, gir bedre grunnlag for
vurdering av henvisningen og kan gi flere rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
 Dersom pasienten får avslag på henvisningen, skal spesialisthelsetjenesten i
tilbakemeldingen gi sin vurdering av pasientens behov for videre tiltak.
 Fastlege og henviser får tilbakemelding fra spesialisthelsetjenesten når behandlingsplan er
utarbeidet og ved større endringer i denne.
 Ved avslutning skal spesialisthelsetjenesten i samarbeid med kommunen sørge for at det
lages konkrete planer som sikrer gode overganger og videre oppfølging for pasienter som
har behov for det.
 Spesialisthelsetjenesten anbefales å sende epikrise til fastlege og henviser før pakkeforløpet
avsluttes i spesialisthelsetjenesten.
Som henviser er det en fordel å være godt kjent med aktuelle kommunale tjenestetilbud for
målgruppen, og ha et nært samarbeid med disse når det er aktuelt.
Kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert helsestasjon og skolehelsetjeneste, bør
samarbeide med spesialisthelsetjenesten om oppdatering av eksisterende samarbeids- og
tjenesteavtaler i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene.
Har du spørsmål eller tilbakemeldinger så send oss gjerne en e-post:
pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no

Vennlig hilsen
Geir Stene-Larsen e.f.
direktør
Mette Garvoll
avdelingsdirektør
Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:
Landets fylkesmenn

-2-
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Fra: Trykk-Tjenester (Trykk-Tjenester@helsedir.no)
Sendt: 12.02.2019 09:41:36
Til:
Kopi: Randi Røed Andersen
Emne: Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus
Vedlegg: 2019.02.07 Henvisning til pakkeforløp psykisk helse og rus.pdf

Til rådmann og bydelsdirektør
Vedlagt oversendes informasjonsbrev om pakkeforløp for psykisk helse og rus, med spesiell oppmerksomhet
knyttet til henvisningen til spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både barn, unge og voksne.
Fra 15. februar 2019 kan pasienter henvises til ytterligere tre pakkeforløp:
Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
Utredning og behandling av tvangslidelser (OCD)
Spiseforstyrrelser hos barn og unge
Helsedirektoratet ber om at innholdet i brevet gjøres kjent for aktuelle tjenester, ansatte og
samarbeidspartnere i kommunen.
Mer informasjon om kommunens rolle og en beskrivelse av det enkelte pakkeforløp finnes på nettsiden til
Helsedirektoratet ‐ Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Pasientinformasjon er tilgjengelig på helsenorge.no.
Vennlig hilsen
Randi Røed Andersen
seniorrådgiver
avdeling psykisk helse og rus
tlf.: 810 20 050, dir.: 480 04 987
Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0485 Oslo
helsedirektoratet.no helsenorge.no
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Fylkesmannen
Sakshandsamar,
Marianne

i Hordaland

telefon

Lunder

Kjelby,

55 57 20 55

Vår dato

vàr

28.12.2018

2018/13309

referanse
721.0

Askøy kommune
v/rådmann Eystein Venneslan
v/ordførar Terje Mathiassen
Klarnpavikvegen
l
5300 Kleppestø
Os kommune
v/rådmann

Christian

Fredrik

Fotland

v/ordførar Terje Søviknes
Postboks 84
5202 Os
Flora kommune
v/rådmann Knut Broberg
v/ordførar Ola Teigen
Postboks 13
6901 Florø

Invitasjon

til deltaking

i bustadsosialt

utviklingsarbeid

i perioden

Vi inviterer Askøy, Os og Flora kommunar til å delta i eit bustadsosialt
del av arbeidet med den nasjonale strategien «Bolig for velferd».

2019

- 2020

utviklingsarbeid,

som

Fylkesmannen,
Husbanken og andre statlege aktørar vil vere i tett samarbeid med kommunen.
Ansvaret for gjennomføringa
er lagt til Fylkesmannsembeta
i Rogaland og Hordaland.
Bolig for velferd (2014-2020)
er ein samla velferdsstatleg
strategi for å betre situasjonen for
vanskelegstilte
på bustadmarknaden.
Den nasjonale styringsgruppa
har vedtatt ein ny
tiltaksplan for perioden 2018 - 2020 (vedlegg). For å nå måla i tiltaksplanen
er det viktig med
ein heilskapleg og effektiv offentleg innsats der samarbeid på tvers av sektorar og
forvaltningsnivå
blir avgjerande.
Tiltaksplanen
vert retta mot følgjande to tiltak:
l.

Etablere samarbeidsrutinar
som kan sikre eit heilskapleg tilbod av bustader, bu- og
oppfølgingstenester
for menneske som er rusmíddelavhengíge
og har psykiske
lídingar, og som manglar, eller risikerer å miste bustaden sin.

2.

Legge til rette for at vanskelegstilte

barnefamiliar

kan bu i eigna bustader.

IlllllllIllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll

Fylkesmannen

Helse- og sosialavdelinga
Kontakt: www.fllkesmannen.no/melding
Nettside: wwwjylkesmannen.no/hordaland
Org.nr: 974760665

i Hordaland

Postadresse:
Postboks 7310, 5020 Bergen
Besøksadresse:
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Telefon: 55 57 20 OO
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Metodikken
konkrete

som er tenkt

brukt

saker til enkeltbrukarar

på tvers av sektoransvar
Kunnskapen

vil ha ei casetilnærming.
i kommunen

Det vil seie at ein tek utgangspunkt

for å skildre

i

kven som gjer kva til kva for tid,

og forvaltningsnivå.

frå prosjekta

kan bidra

til at det kjem

kompetansehevande
tiltak og eventuelt
utforming og forvaltning.

framlegg

framlegg

til forbedra

samarbeidsrutinar,

om endring i regelverk,

verkemiddel-

For kommunane
kan dette bidra til å auke kvaliteten på samarbeidet mellom regional stat og
kommunane
og meir heilskapleg bruk av verkemiddel.
Gjennomføringa
av tiltaksplanen
vil
vidare kunne bidra til realisering av mål i andre velferdsstrategiar,
som Opptrappingsplanen
for
rusfeltet, nasjonal strategi for samordna tilbakeføring
etter gjennomført
straff (2017 —2021),
Barn som lever i fattigdom og 0-24-samarbeidet
med fleire.
Det er viktig at planlegging og gjennomføring
skjer i eit tett samarbeid mellom
Fylkesmannen,
kommunen og dei involverte statlege aktørane. Vi vil difor invitere oss inn til
eit møte med kommunens politiske og administrative
leiing for å diskutere kommunens
eventuelle deltaking i prosjektet og plan for gjennomføring.
Direktørane frå involverte
statlege aktørar vil også delta i møtet.
Førebels tilbakemelding
deltaking gir kommunen

på invitasjonen er sett til 20. januar 2019. Endeleg
etter møtet med regional stat som er sett til:

stadfesting

kl. 09:00 — 11:30 på Os
kl. 12:30 — 15:00 på Askøy
kl. 13:00 - 15:30 i Flora

19. februar
19. februar
21. februar

Vi kjem etter dette til å invitere til ei fellessamling for deltakarkommunane
går meir konkret

i regionen, der vi

inn på prosjektgjennomføringa.

Vi håpar på ei positiv

tilbakemelding

frå kommunen,

og ser fram til eit utviklande

Med helsing

Lars Sponheim

Helga

fylkesmann

fylkeslege

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg:

på

Handlingsplan

2018 - 2020

Bustad for velferd

2
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Arianson

samarbeid.

Kopi til:
5824
Ketil Evjen, Postboks 2444 Solheimsviken,
vest v/regiondirektør
Kriminalomsorgen
Bergen
Helse Vest RHF v/plansjef Hans Stenby, Postboks 303, 4066 Stavanger
Bente Blytt, Postboks 212 Sentrum,
v/ass.regiondirektør
mangfoldsdirektoratet
Integrerings-og
Mabel Johansen, Postboks 1404, 8002 Bodø
Husbanken Vest v/regiondirektør
Øistein Søvik, Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Bufetat Vest v/regiondirektør
Anne Kverneland Bogsnes, Postboks 284, 5804 Bergen
Nav Hordaland v/regiondirektør
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0103 Oslo

HANDLINGSPLAN
BOLIG FOR VELFERD 2018 - 2020
Bolig for velferd

— nasjonal

K] Helsedirektoratet 'fv IMDI

strategi

C

for boligsosialt

' í

:ØL

arbeid (2014 - 2020)

Husbanken

ax:

/\

’
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INNHOLD

TILTAK 1: EFABLEREARBEIDSPROSESSER
FOR HELHETLIGTILBUD AV BOLIGEROG BO- OG
OPPFØLGINGSTJENESTER
FOR MENNESKERMED RUSMIDDELAVHENGIGHEI'OG PSYKISKE
LIDELSERSOM MANGLER ELLERRISIKERER
Å MISTE SIN BOLIG

3

TILTAK 2: TILREITELEGGEFORAT VANSKELIGSTILTEBARNEFAMILIERBOR I EGNETBOLIG

6

HVILKERESULTATEROPPNÅR BOLIG FORVELFERD?

8

OPPSUMMERING AV HANDLINGSPUNKTENE

9

2
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TILTAK 1: Etablere
boliger

arbeidsprosesser

for helhetlig

og bo- og oppfølgingstjenester

rusmiddelavhengighet

risikererå

tilbud

for mennesker

av
med

og psykiske lidelser som mangler

eller

miste sin bolig

1 BESKRIVE
ARBEIDSPROSESSER
FOR

2

MÅLGRUPPEN

ANVENDE KUNNSKAP FRA HOUSING
FIRST, IPS OG ACT/FACT I
ARBEIDSPROSESSER

Sammenheng
oppfølging,

mellom

bolig, behandling

økonomirådgivning

og

og muligheter

for

Effektevalueringer fra IPS og ACT viser gode

arbeid eller aktivitet er avgjørende for riktig
bistand til bostedsløse
avhengighet

og/eller

Bolig for velferd
kommuner

resultater

som har rusmiddelpsykiske lidelser.

innsatsen

i

og forbedrer

overlappende.

sine

kunnskapen

arbeidsprosesser for målgruppen. På bakgrunn av
kunnskap

om arbeidsprosesser

sørge for spredning

Veiviseren

om gode

Arbeids-

Arbeidsprosessene

utvikling

i kommunenes

og velferdsdirektoratet
i kunngjøringen

arbeidsprosesser

gjennom

kunnskapsdeling,

og koordinert

kartlegginger
aktivitet

nasjonalt

Individuell

og

jobbstøtte

for tilskudd

til

i NAV-kontoret

skal

og bidra til

frem i ulike nasjonale

utvikling

er behov for

«Housing

der det gjennomgående

etter modell
og/eller

av

Jobbmestrende

oppfølging» (Helsedirektoratet). Kommunene
oppfordres også til å se på likheter og
overføringsverdi mellom metoder som trekkes

med

understøtte kompetanseutvikling

Veiviseren

oppfordrer

av de sosiale tjenestene

og «Arbeidsrehabilitering

Regional stat skal bidra til å forbedre kommunenes

forbedringer

tas i bruk og ses i

arbeidsprosesser.

om å se tilskuddet i sammenheng med andre
tilskudd, som «Tilskudd til kommunalt rusarbeid»

Bidrag fra direktoratene

Direktoratene

vil bidra til at

fra disse modellene

kommunene

i

skal videreutvikles.

kommunene.

med Housing first i

skal direktoratene

og kompetanseheving

tjenesteforløp.

Direktoratene

sammenheng

arbeidsprosesser for å bidra til utvikling av mer
helhetlige

i Norge. Det er også

erfaringer

Norge. Målgruppen for modellene er i stor grad

skal derfor være å bidra til at

kartlegger

med modellene

gjort mange nyttige

satsninger,

First» og Individuell

som for eksempel

jobbstøtte

(«IPS»).

i arbeidsprosessene. Redaksjonen av

har ansvar for at arbeidsprosessene

i

Bidrag fra direktoratene

Veiviseren videreutvikles og settes i en helhet.

Helsedirektoratet,
og Husbanken

Milepæler

modellene.

Kartlagt eksisterende arbeidsprosesser: 2. kvartal

Helsedirektoratet

velferdsdirektoratet

2018

modellene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

bidrar til kompetanseheving

og

bidrar til at kunnskap

fra

ses i sammenheng

gjennom

tilskudd.

Forbedringer i arbeidsprosesser: fortløpende
Milepæler
Anvendelse
kommunenes
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om

og Arbeids-

av kunnskap fra modellene
arbeidsprosesser:

i

fortløpende

3

5 ETABLERE FLEREACT-/ FACT-TEAM

REGELVERKSENDRINGER FOR Å
FORBEDRE ARBEIDSPROSESSENEDER
DET ER BEHOV

ACT-team

(Assetive Community

godt dokumentert
l arbeidet

med tiltaket

utfordringer

samtidige

kan det dukke opp

ved regelverket

som hindrer

gode

løsninger for målgruppen. identifiserte
utfordringer

vil legges til grunn for en vurdering

blant direktoratene

om endringer

og helhetlige

med alvorlige

Alle direktorater
arbeidet

kompetanse

som i Iiten grad selv
Fleksible ACT-team

hjelpeapparatet.

flerfaglige

med regelverksendringer.

gjennom

Helsedirektoratet
satsingen

erfaring

og er i mindre

med

grad fulgt

opprettholder

og

på aktivt oppsøkende

behandlingsteam,

blant annet etter

modell av ACT-og FACT-team itråd med
opptrappingsplanen

Milepæler
Forslag til regelverksendringer

praktisk

i Nederland

videreutvikler

til

til mennesker
ofte i kombinasjon

med rusmiddelproblemer,

av forskning.

stiller med juridisk

er en

oppsøker

ACT-modellen

Bidrag fra direktoratene

tjenester

psykiske lidelser,

(FACT) er utviklet

i regelverket.

Treatment)

modell for å gi oppsøkende,

fremmes

2. og 4.

kvartal hvert år

for rusfeltet

innebærer

å etablere

nye team, eventuelt

å omstille

tjenestene

til lokal teambasert

oppfølging

behandling.

mulighet

(2016 - 2020).

Satsingen

Til satsingen

for å søke tilskudd

til

og

er det også knyttet

opplæringsprogram for teamansatte og
ledernettverk.

4

KOORDINERE ØKONOMISKE

Behovet for egnende

målgruppen er stort og Husbankens virkemidler,

VIRKEMIDLER SOM UNDERSTØTTER

som blant annet tilskudd

ARBEIDSPROSESSENE

betydning

for å bistå kommunene

botilbudet

til målgruppen.

behandling

og oppfølging,

og aktivitet

viktig for målgruppen.

Arbeidsprosessene
sektoransvar
innebærer

skal dekke innsatser

og forvaltningsnivåer.
at direktoratenes

på tvers av

Dette

jobbstøtte

økonomiske

best mulig understøtter

arbeidsprosesser,

og fungerer

virkemidler

i sammenheng,

tilrettelegger
systemer

digitale

for koordinert

for samfinansiering.

for helhetlig

for prioritet

virkemiddelbruk

Utvikler

Husbanken,
sammenheng

eller

tverrfaglige

stat vil

også inngå.

Alle direktoratene

satsinger

med satsingen

som

på ACT- og

og velferdsdirektoratet

har virkemidler

og

som må ses i

satsing på aktivt oppsøkende

team.

Pågående satsing.

bidrar til å kartlegge hvilke

som treffer

arbeidsprosesser,

i kommunenes

og når og hvordan

Regional stat bidrar i utvikling
helhetlig

i regi av Arbeids-

Milepæler

Bidrag fra direktoratene
virkemidler

til arbeid

Individuell

med og som understøtter

Helsedirektoratets

av metoder

av regional

Arbeids-

Helsedirektoratet

som

virkemiddelbruk,

er muligheten

Bidrag fra direktoratene

på flere

løsninger

I tillegg til bolig og

FACT-team.

kommunenes

i en koordinert

så som muligheter

har stor

i å bedre

er sentrale

må ses i sammenheng

helhet. Direktoratene vil vurdere ulike måter for å
gjøre dette,

til utleieboliger,

(IPS) og jobbspesialist

og velferdsdirektoratet

virkemidler bidrar på ulike måter i arbeidet med
målgruppen. Direktoratene skal tilrettelegge for at
virkemidlene

boliger for

de treffer.

av metoder

6

for

virkemiddelbruk.

Milepæler
Forslag til virkemiddelendringer:
hvert år

LÆRINGSPROSJEKTER

Gjennom

kommunenes

kartlegging

av

arbeidsprosesser skal direktoratene avdekke brudd
i tjenesteforløp. Der vi finner at det
2. og 4. kvartal

gjennomgående
arbeidsprosessene
utvikling

241

er utfordringer

i

skal direktoratene

og læring gjennom

bidra til

læringsprosjekter.

Pågående

læringsprosjekter

i strategien

perjanuar

7

2018 er:

1.

INDIVIDUELL PLAN l VEIVISEREN

Midlertidig botilbud fra NAV: Prosjektet er
et avgrenset
kunnskaps-

2.

Direktoratene samarbeider om kompetanseheving
om individuell plan (IP) slik at verktøyet tas i bruk

forsøk med utvalgte
og læringskommuner

der

Husbankens virkemidler skal benyttes til å

på en riktig måte i kommunene.

etablere

etablere

kommunalt

midlertidig

botilbud

en «landingsside»

Direktoratene

om individuell

skal

plan (IP)

(nybygg eller kjøp/ombygg) som benyttes

i Veiviseren. Her vil det formidles kunnskap og

av NAV etter sosialtjenesteloven

gode løsninger

Asker velferdslab:
utvikling

Prosjektet

§27.
handler

verktøy

om

for hvordan

også adressere

av en modell for helhetlig,

IP kan brukes som et

for gode og koordinerte

individuell

tjenester.

su ksesskriterier

plan og informere

om ansvaret

koordinert tilgang på tjenester. I modellen
arbeides det med familier fremfor

koordinerende

enkeltbrukere,

har etter helse- og omsorgstjenesteloven

og aktiv involvering

og

enheteri

Siden vil

for arbeidet

kommunene.

med
til

Enhetene
§ 7-3 et

medvirkning fra familiene basert på en

overordnet ansvar for arbeid med individuell plan

investeringstekning

og oppnevning,

er vesentlig.

Prosjektet

opplæring

og veiledning

av

er I tredje fase, som omhandler en

koordinator,

inkludering

samhandling på tvers av fagområder og sektorer.

av flere innbyggere

av mer kunnskap
gevinster

og utvikling

og kan legge til rette for god

om mulige økonomiske

ved modellen.

Modellen

videreutvikles for implementering
kommunens ordinære drift.

skal

Bidrag fra dírektoratene

i

Kompetanseheving
med unntak

om midlertidig

botilbud

informasjon

fra NAV

er et samarbeid mellom Arbeids- og
velferdsdirektoratet og Husbanken, der Arbeids- og
velferdsdirektoratet

leder prosjektet.

til utleieboliger.

invitert

inn ved behov.

Husbanken

Andre direktorater

og IMDI avklarer

sine muligheter

av informasjon

med «landingssiden»

8

for å

om prosjektet

INFORMASJON l VEIVISEREN OM
REFUSJONSORDNINGER FOR
FORVARINGSDØMTE

i
Kriminalomsorgsdirektoratet

Veiviseren.

informasjon
til kunnskapsinformasjon

om Asker velferdslab

i

Veiviseren: 1. kvartal 2018

institusjon

Vurdere

arbeidsprosesser

4. kvartal
Eventuelle

muligheter

for evaluering

av prosjektene:

Ordningen

for

angår en avgrenset

utover

ett år. Gjennom
vil dírektoratene

arbeidet

med

bidra til økt

kunnskap om ordningen blant kommunene.

2018
nye læringsprosjekter

skal utforme
om refusjonsordningen

gruppe forvaringsdømte, hvor det i forbindelse
med beslutning om prøveløslatelse kan settes
vilkår om opphold i kommunal boenhet eller

og læringskommuneri

prosjekt om midlertidig botilbud: 1. kvartal 2018
Oppdatert

i Veiviseren

forvaringsdømte.

Milepæler
Invitasjon

i Veiviseren

blir

finansiere en følgeevaluering av Asker velferdslab.
De øvrige dírektoratene avklarer sine muligheter
for å bidra. Redaksjonen for Veiviseren er ansvarlig
for oppdatering

om IP i Veiviseren.

forventes ferdigstilt: 2. kvartal 2018

skal bidra med formidling av grunnlån og/eller
tilskudd

og

samarbeider om å gi

Milepæler
Arbeidet

Husbanken

ansvar. Alle dírektoratene,

av Integrerings-

mangfoldsdirektoratet,

Bidrag fra dírektoratene
Læringsprosjektet

om riktig bruk av individuell

plan er et tverrsektorielt

skal være

Bidrag fra dírektoratene

forberedt for iverksetting: 4. kvartal årlig

Informasjon

om refusjonsordningen

utarbeides

av

Kriminalomsorgsdirektoratet.
Milepæler
Informasjon

kvartal 2018
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iVeiviseren

om refusjonsordningen:

1.

TILTAK 2: TILRETTELEGGE FOR AT VANSKELIGSTILTE
BARNEFAMILIER

9

BOR I EGNET BOLIG

godt og helhetlig

BIDRA TILAT FLEREVANSKELIGSTILTE

bo- og tjenestetilbud.

om læringsprosjektet

BARNEFAMILIER KAN KJØPE BOLIG

foreligger,

En rapport

og kunnskap

fra

prosjektet skal formidles i Veiviseren. Innsikt fra
prosjektet skal også bidra til å gi økt kunnskap om

Direktoratene, og Husbanken især, forvalter

hvordan

virkemidler

vanskeligstilte

som kan hjelpe vanskeligstilte

kommuner

kan arbeide

barnefamilier

for at flere

kan eie sin egen bolig.

barnefamilier til å kjøpe sin egen bolig. Husbanken
har i samarbeid
metoder
tiltaket

med kommuner

for eieretablering
vil vi videreutvikle

«eie først»,

for vanskeligstilte.
og formidle

blant vanskeligstilte

Bidrag fra direktoratene

ulike

Husbanken

I

omtaler

læringsprosjektet

i Veiviseren.

modellen

samt andre måter kommunene

eierandelen
rapporten

utviklet

kan øke

barnefamilier.

Milepæler
Omtale

Når

av læringsprosjektet

i Veiviseren:

1. kvartal

2018.

fra metodeutviklingsprosjektet

«helhetlig oppfølging av barnefamilier som
opplever

lavinntekt»

kunnskapen

foreligger

vil også denne

kunne bidra.

11 TRYGGE SITUASJONEN TIL
Bidrag fra direktoratene
Husbanken
startlån,

tilskudd

sammenheng
og tiltak

vurderer

BARNEFAMILIER SOM KIØPER BOLIG

innretning

til etablering

og forvaltning
og bostøtte

med andre direktoraters

av
Hensikten

i

som kan bidra til eieretablering.

for å øke eierandelen

situasjon

for familien.

forhindrer

at familier

eiersituasjoner,

Milepæler
Heve kompetansen

med at flere barnefamilier

i kommunene

skal kunne

kjøpe sin egen bolig er å skape en trygg og stabil

virkemidler

eksempelvis

Dersom en familie

om muligheter

Det er viktig at kommunen
settes i uhåndterlige
knyttet

til gjeld.

som kjøper bolig ved hjelp av

startlån etterhvert får problemer med å mestre
eierforholdet, må kommunen ha strategier for å

blant vanskeligstilte

barnefamilier: fortløpende

enten løse ut familien

fra eierskapet

eller hjelpe

familien til å håndtere eierskapet. Dette kan for
eksempel
tilpasses

10 LÆRING FRA LÆRINGSPROSJEKT OM

skje ved at startlånets
familiens

samme pris som familien

VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER

dersom

Et læringsnettverk for seks kommuner i Midtkunnskap

Kommunen

kan

også ha en opsjon på å kjøpe boligen av familien til

BEDRE BO OG LEVEKÅR FOR

Norge har generert

nedbetalingstid

betjeningsevne.

fortsatt

kjøpte boligen for,

eie ikke er mulig/ønskelig.

For å dempe risikobildet for vanskeligstilte
barnefamilier som kjøper bolig skal direktoratene
sørge for at statlige og kommunale virkemidler

om hvordan

kommunene kan gi vanskeligstilte barnefamilier et

fungerer

243

best mulig. Det innebærer

kompetanseheving
handlingsrom,

om kommunenes

samt videreutvikling

13 BIDRA TIL ET PROFESJONELTOG GODT
av

TILBUD AV PRIVATE OG KOMMUNALE

virkemidlene.

LEIEBOLIGER
Kommunene må ha et differensiert tilbud av

Bidrag fra direktoratene
Husbanken

arbeider

kommuner

gjennom

kommuneprogram,

med kompetanseheving

av

Husbankens
samt utvikler

boliger tilpasset

ulike behov. Dette inkluderer

tilbud

og kommunale

av private

av god

kvalitet. Husbanken skal bidra til å øke tilbudet og

Husbankens

profesjonaliseringen

virkemidler.

utleiemarkedet

av det kommunalt

og private

disponerte

Ieiemarkedet.

Helhetlig

boligpolitisk planlegging er et viktig verktøy for å få
dette til i kommunene.

Milepæler
Kompetanseheving

leieboliger

et

og virkemiddelutvikling:

fortløpende.
Bidrag fra direktoratene

Husbanken skal øke kommunes kompetanse om
hvordan

12 REDUSERE RISIKO FOR KOMMUNER SOM

kvaliteten

VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER

som har mottatt

vil formidle

kommunene
boforholdet

og at familiene

Risikodempende
redusere

Husbankens

som leietakere

pâ utleieboliger,

Milepæler

virkemidler

Kompetanseheving

og virkemiddelutvikling:

fortløpende.

til

i

kan fortsette

om ønskelig.

tiltak for boligeier

14 BOLIGSOSIAL LEDERKONFERANSE 2018

vil også

risiko for kommunen.
Husbanken
boligsosial

Bidrag fra direktoratene
Husbanken
kommunerfor
de formidler

skal videreutvikle
å redusere
startlån

virkemidler

kommunenes

til

inspirasjon

til vanskeligstilte

for

â arrangere

2018. l samråd

og KMD skal vi vurdere

konferansen

risiko når

kan bidra til kompetanseheving
for at flere vanskeglistitle

med

hvordan
og

barnefamilier

kan eie sin egen bolig.
Bidrag fra direktoratene

Milepæler
Husbankens

skal ha hovedansvar
lederkonferanse

direktoratene

barnefamilier.

Utvikle

blant annet gjennom

statlige

slik at de kan løse ut boligeiere

vanskeligheter,

i

skal også formidle

etablering av flere utleieboliger kun ved bruk av
grunnlån.

virkemidler for å kjøpe bolig ikke klarer å betjene
boutgiftene, må de få hjelp til å avslutte
eierforholdet uten å ende i en gjeldssituasjon.
Husbanken

hensyn kan ivaretas

Husbanken

virkemidler som bidrar til å øke antallet og

BIDRAR TIL EIERETABLING FOR

Dersom familier

boligsosiale

planleggingen.

virkemidler:

fortløpende

Husbanken

har hovedansvar

boligsosiale

lederkonferansen.

for å arrangere

den

Milepæler
Oppstartsmøte

om konferansen

med KMD: innen

1. mars 2018
Konferansen

avholdes:

4. kvartal 2018

7
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HVILKE RESULTATER OPPNÅR BOLIG FOR VELFERD?

Economics. Metoden

15 KVALITETSSIKRE
OG VIDEREUTVIKLE
STYRINGSINFORMASJON
PÅ DET
BOLIGSOSIALE
OMRÅDET
Direktoratene

har utarbeidet

tilrettelegger

for en enkel og

aggregert vurdering av måloppnåelse

i strategien,

og tydeliggjør forbedringspotensialet i det
boligsosiale samarbeidet.
Bidrag fra direktoratene

Styringsinformasjon

Hver direktorat

tilveiebringer

styringsinformasjon

for Bolig for velferd som skal vise sammenhengen
mellom innsatser og resultater for strategiens tre

de er ansvarlige for, og gjør en kvalitativ vurdering

hovedmål. Oslo Economics har gjennomgått

av måloppnåelsen.

styringsinformasjonen

arbeidet.

forbedringer

og levert forslag til

og forenklinger.

Hvert direktorat

Husbanken koordinerer

er

ansvarlig for å ivareta forslag og forbedre og

Milepæler

eventuelt videreutvikle styringsinformasjon på sitt
område.

Rapporten oversendes departementene:

1.

oktober

Bidrag fra direktoratene
Alle direktoratene
eventuelt

sørger for forbedring

videreutvikling

og

av styringsinformasjon

i

17 FELLESRAPPORT OM STATUS OG AWIK

egen Iinje.
Milepæler
Forbedringer

og videreutvikling

Direktoratene

av

styringsinformasjon må foreligge årlig før
resultatrapport

skal årlig utarbeide en rapport om

status og avvik i arbeide med Bolig for velferd.
Rapporten skal også inneholde vurdering om

1. oktober

utfordringer

i gjennomføringen

av strategien og

tiltak for å håndtere disse.
Bidrag fra direktoratene

16 RAPPORTERING OM STATUS I BOLIG FOR

Alle direktoratene
Direktoratene

Det er utformet

resultatrapporter

er å vise sammenheng

mellom

Husbanken koordinerer

arbeidet

Milepæler
Rapporten oversendes departementene:

av arbeidet med strategien.

Resultatrapporten

om omtale av

og samler bidrag til felles rapport.

innsats og resultat og skal gi læring og anbefalinger
for forbedring

samarbeider

utfordringsbilde.

for Bolig for

velferd for 2014, 2015 og 2016. Formålet med
rapporteringen

bidrar med status- og

avviksrapportering på tiltak de er involvert i.

VELFERD 2016

oktober

2017 skal anvende metoden for

analyse og kvalitativ vurdering av styring fra Oslo
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1.

OPPSUl\/ll\/lERlNG AV HANDUNGSPUNKTENE

TILTAK 1
1.

Beskrive arbeidsprosesser for målgruppen

2.

Anvende kunnskap fra Housing first, IPS og ACT/FACT i arbeidsprosesser

3.

Regelverksendringer

4.

Koordinere

5.

Etablere flere ACT-/FACT-team

6.

Læringsprosjekter

7.

Individuell

8.

Informasjon

for å forbedre

økonomiske

arbeidsprosessene

der det er behov

som understøtter

arbeidsprosessene

virkemidler

plan iVeiviseren
iVeiviseren

om refusjonsordninger

for forvaringsdømte

TILTAK 2
9.

Bidra til at vanskeligstilte

barnefamilier

10.

Læring fra læringsprosjektet

11.

Trygge situasjonen

12.

Redusere

13.

Bidra til et profesjonelt

14.

Boligsosial lederkonferanse 2018

om bedre bo og levekår for vanskeligstilte

til barnefamilier

risiko for kommuner

kan kjøpe bolig
barnefamilier

som kjøper bolig

som bidrar til eieretablering

og godt tilbud

av private
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FOLKEHELSEPROFIL 2019

Askøy
Noen trekk ved kommunens folkehelse
Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019,
og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet.
Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Befolkning
• Andelen barn (0-17 år) i kommunen er høyere enn i landet som
helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er
lavere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at
husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for
husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og faktorer som påvirker denne,
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet,
se figuren nedenfor.

• Frafallet i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra
landsnivået. Frafall er imidlertid en viktig folkehelseutfordring i hele
landet. Klikk på indikator nummer 14 i folkehelsebarometeret for å
se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes
utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært
fornøyd med lokalmiljøet, er lavere enn landsnivået. Tallene er
hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar
2019 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2018.
q
Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Avdeling for helse og ulikhet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
E-post: kommunehelsa@fhi.no

Redaksjon:
Camilla Stoltenberg, ansvarlig redaktør
Else Karin Grøholt, fagredaktør
Fagredaksjon for folkehelseprofiler
Idékilde: Public Health England
Illustrasjon: Fete typer
Bokmål
Batch 0502191558.0702191513.0502191558.0702191513.11/02/2019 9:11

• Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er ikke
signifikant forskjellig fra landet som helhet. På kommunenivå er det
lite tilgjengelig informasjon om røyking. Gravides røykevaner kan
imidlertid gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når det
gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som
høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere
utdanning, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Forskjellen i
forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i
kommunen.
• Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og
lidelser, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter
data fra fastlege og legevakt.

Nettside:
www.fhi.no/folkehelseprofiler
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Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen
Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunen
har virkemidler for å skape gode miljø i barnehagen, skolen
og lokalsamfunnet. Kommunale tiltak kan også ha betydning
for fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien.

Figur 2. Andelen barn som bor i trange boliger, og andelen som
bor i lavinntektshusholdninger (2017).

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre
helseplager og er mer tilfredse med livet.

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til
andre mennesker.
Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I
planarbeidet er det viktig at kommunen er spesielt
oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre utsatte familier,
se figur 2. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og
energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna.
Økonomiske problemer kan også føre til stress i
hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldrenes egen psykiske
helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. Sammenliknet
med andre barn har barn i familier med lav inntekt oftere
psykiske og fysiske helseplager.

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning.
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging.
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir
stående utenfor.

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv.
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense,
eller at barnet involveres i konflikten.

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter.

Forebyggingstiltak som tar sikte på å styrke foreldrerollen kan
ha positiv effekt på barnas psykiske helse og livskvalitet. Det
finnes en rekke foreldreveiledningsprogrammer. Her kan
helsestasjonene ha en viktig rolle.

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb.

Figur 1. Oppvekstarenaer.

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen,
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon.
Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor
betydning for språkutvikling og psykisk helse.
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Mobbing

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom
skoletiden (Ungdata 2016-2018).

Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager
som hodepine og magesmerter.
Figur 4 viser andelen ungdommer i kommunen som opplever
mobbing.
Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn
og unge.
Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til å være
bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å skjerme
seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. Anonymiteten
gjør at naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot
andre, opphører. For den som blir mobbet er det vanskelig å
stoppe eller begrense spredningen av digitalt innhold, og
dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og skremmende.
Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe som gjør at
den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle sosiale
situasjoner.

Figur 4. Andelen ungdomsskoleelever som opplever at de
blir mobbet minst hver 14. dag (Ungdata 2016-2018).

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap,
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer
trivsel og helse blant barn og unge.
I arealplanleggingen kan kommunen legge til rette for trygge
og aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får
varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke og utfolde
seg sammen med andre.
Figur 5 viser hvordan ungdom i kommunen vurderer
lokalmiljøet.
Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke
tilhørigheten til lokalmiljøet.

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med
lokalmiljøet, og andelen som synes det i kommunen er et bra
tilbud av lokaler der de kan treffe andre unge på fritida (Ungdata
2016-2018).

Gang- og sykkelveier og kollektivtransport kan gjøre det
lettere og tryggere for barn og unge å treffes på fritiden.
Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
m
Les mer:

•
•
•
•

Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler
Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende
folkehelsetiltak (rapport)
Kapitler i Folkehelserapporten
Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for kommunen
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank,
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt
indikator.
Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå.
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.
Indikator
(klikkbare indikatornavn)

Helsetilstand

Helserelatert
atferd

Miljø, skader og ulykker

Oppvekst og levekår

Befolkning

Tema

Kommune

Fylke

Norge

Enhet (*)

1

Andel barn, 0-17 år

27

22

21

prosent

2

Personer som bor alene, 45 år +

17,9

24,3

25,4

prosent

3

Andel over 80 år, framskrevet

3,7

4,9

4,9

prosent

4

Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år

83

83

81

prosent

5

Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.)

5,3

7,8

9,2

prosent

6

Inntektsulikhet, P90/P10

2,3

2,7

2,8

-

7

Bor trangt, 0-17 år

13

20

19

prosent

8

Barn av enslige forsørgere

13

13

15

prosent

9

Stønad til livsopphold, 20-29 år

10

8,2

8,5

prosent (a,k)

10 Trives på skolen, 10. klasse

82

84

86

prosent (k)

11 Blir mobbet, Ungd. 2017

7,7

6,9

7,4

prosent (a,k)

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.

25

26

24

prosent (k)

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.

21

23

23

prosent (k)

14 Frafall i videregående skole

22

20

21

prosent (k)

15 Tror på et lykkelig liv, Ungd. 2017

68

71

73

prosent (a,k)

16 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017

63

70

70

prosent (a,k)

17 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017

68

68

66

prosent (a,k)

18 Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2017

35

42

49

prosent (a,k)

19 Ensomhet, Ungd. 2017

22

20

19

prosent (a,k)

20 God drikkevannsforsyning (ny def.)

95

90

91

prosent

21 Forsyningsgrad, drikkevann

71

86

88

prosent

22 Skader, behandlet i sykehus

13,8

14,1

13,7

per 1000 (a,k)

23 Lite fysisk aktive, Ungd. 2017

12

12

14

prosent (a,k)

24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2017

35

29

29

prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner

5,1

4,3

6

prosent (a)

26 Forventet levealder, menn

79,6

79,5

79,1

år

27 Forventet levealder, kvinner

83,8

83,9

83,3

år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder

5,3

5,1

5

år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2017

67

71

71

prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lid., 15-29 år

163

154

159

per 1000 (a,k)

31 Muskel og skjelett

326

298

319

per 1000 (a,k)

32 Overvekt og fedme, 17 år

27

23

23

prosent (k)

33 Hjerte- og karsykdom

20,0

19,3

17,7

per 1000 (a,k)

34 Antibiotikabruk, resepter

387

354

340

per 1000 (a,k)

Folkehelsebarometer for Askøy

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert
1. 2018. 2. 2018, i prosent av befolkningen. 3. 2025, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 4. 2017, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt
utdanning). 5. 2017, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 6. 2017, forholdet mellom inntekten til den personen som
befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2017, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2015-2017, 0-17 år, av alle barn
det betales barnetrygd for. 9. 2017, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere
(individstønad). 10. Skoleåret 2013/14-2017/18. 11. U.skole, opplevd mobbing hver 14. dag eller oftere. 12/13. Skoleåret 2015/16-2017/18. 14. 2015-2017, omfatter elever bosatt i
kommunen. 15. U.skole, svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 16. U.skole, svært eller litt fornøyd. 17. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 18. U.skole, svært bra
eller nokså bra tilbud. 19. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 20. 2017, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som
forsyner minst 50 personer. 21. 2017, andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 22. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 23. U.skole, fysisk aktiv
(svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25. 2013-2017, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle
fødende med røykeopplysninger. 26/27. 2003-2017, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2002-2016, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med
grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2015-2017, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og
legevakt. 31. 2015-2017, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 32.
2014-2017, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 33. 2015-2017, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 34. 2017, 0-79 år,
utleveringer av antibiotika på resept.
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet,
Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i
Helsedirektoratet) og Reseptregisteret. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.
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Kommunalavdeling levekår

20.02.2019

Notat
Sak nr.
2016/955-14
Til:

UFL, Eldrerådet

Fra:

Rådmann

Løypemelding søknader institusjonsplasser og
omsorgsbolig 1.10. - 31.12.18
Vedlagt er oversikt over søkere til institusjon og omsorgsbolig i perioden 1.10 – 31.12.18,
samt en oversikt over utvikling over tid.
Tallene er hentet ut fra saksbehandlersystemet, fagprogram Gerica. Når vi henter tall for
hvert kvartal, viser dette status for dette kvartalet. Utviklingen over tid gir en indikasjon
på om etterspørselen går opp eller ned, samt resultater av saksbehandlingen som er
gjort i perioden. I de ulike periodene, kan hver søker telles flere ganger da de ulike
søkerne kan søke samme tjeneste flere ganger.
Når vi ser på hele året under ett – får vi den endelige oversikten over hvor mange som
har søkt på de ulike tjenestene, hvor mange som har fått innvilget eller avslag på
tjenestene.

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 fra 1. – 4. kvartal for deler av søknadsbehandlingen
for søkere til institusjon og omsorgsbolig.
Langtidsopphold, utvikling over tid

Det er 21 personer som har søkt langtidsopphold i løpet av 4. kvartal. 13 av disse har fått
innvilget plass, mens 6 har fått avslag. 2 personer er registrert død i løpet av perioden.
Korttidsplass, utvikling over tid.

Det er 44 personer som har søkt korttidsopphold i løpet av 4. kvartal. 36 av disse har fått
innvilget opphold, mens 1 har fått avslag. Videre har 1 person fått annen tjeneste, 2 er
registrert død, 4 personer har behovet opphørt. Gjennomsnittlig liggetid for hver har
gått opp siste kvartal: 26,5 dager mot 18 dager i 3. kvartal.

Side 2 av 2
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Rehabilitering, utvikling over tid

Det er 18 personer som har søkt rehabilitering i løpet av 4. kvartal. 16 av disse har fått
innvilget opphold, 1 person er overført til annen tjeneste, 1 person har behovet opphørt
og ingen har fått avslag. Gjennomsnittlig liggetid for hver er 22 dager. Dette er en liten
nedgang fra 3.kvartal.
Avlastning, utvikling over tid

Det er 19 personer som har søkt om avlastningsopphold i løpet av 4. kvartal. 17 av disse
har fått innvilget opphold, 2 personer har ikke fått søknaden behandlet og det er ingen
som har fått avslag.
Omsorgsbolig, utvikling over tid.

Det er 16 personer som har søkt om omsorgsbolig i løpet av 4. kvartal. 10 av disse har
fått innvilget bolig, mens 6 personer har fått avslag.

Side 3 av 3
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Klager
Det er kommet inn 1 klage på avslag om avlastning. Denne ble behandlet på nytt i
inntaksteam og klagen ble tatt til følge. Det er kommet inn 2 klager på avslag om
omsorgsbolig. Disse ligger til behandling i kommunalt klageorgan.
Ventelister
Helse og omsorg leverer tall for venteliste til sykehjemsplass - jf. Forskrift om rett til
opphold i sykehjem – kriterier og venteliste, Askøy kommune - til Helsedirektoratet 3
ganger pr. år. Siste innmelding var 15. desember. Oversikten viser at det har vært
nedgang i antall personer som har plass på korttidsavdelingen i påvente av en
langtidsplass.

Venteliste til omsorgsbolig for eldre viser 7 personer pr. 20.3.19.
Betalingsdøgn utskrivningsklare pasienter
Fra september til desember har det vært 14 betalingsdøgn. I samme periode i 2017 var
antallet 70 døgn. Totalt har det vært 87 betalingsdøgn. Dette er en stor nedgang fra
tidligere år. Hvert døgn koster pr. 2018 kr. 4747,-. Utgiftene for betalingsdøgn i 2018 er
totalt kr. 412 989,- .

Side 4 av 4
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Kommunalavdeling levekår
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Notat
Sak nr.
2018/2264-12
Til:

UFL, Eldrerådet

Fra:

Rådmann

Tilsyn - Kleppestø sykehjem. Tilbakemelding fra
Arbeidstilsynet
Askøy kommune fikk i april 2018 varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet på Kleppestø sykehjem,
3.etg.(3ABC) om virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert
sykdom og skade innen temaet forebygging for vold og trusler.
Tilsynet ble gjennomført 12.4.18, og vi mottok etter tilsynet vedtak om følgende pålegg:
 Vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger – kartlegging, risikovurdering,
tiltak og plan.
 Vold og trussel om vold – informasjon
 Vold og trussel om vold – opplæring
 Vold og trussel om vold – oppfølging av arbeidstakere som har vært utsatt for vold og
trussel om vold.
 Arbeidsplasser og arbeidslokaler – fare for vold og trussel om vold
 HMS arbeid – ansvar for andre arbeidstakere enn egne
 Bedriftshelsetjeneste (BHT) – plan for bistand.
Det ble sendt svar til Arbeidstilsynet innen fristen som var 31.10.18.
Det ble laget et notat til utvalget den 4.12.18.
Arbeidstilsynets tilbakemelding den 26.11.18 var at kommunen hadde oppfylt alle pålegg som
var gitt bortsett fra Pålegg – Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand. Det var ikke sendt inn plan
for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Innsendt dokumentasjon viste en overordnet
handlingsplan for Askøy kommune, og ikke en spesifikk handlingsplan for Kleppestø sykehjem
og avdeling 3ABC. Det ble satt en ny frist for dette – 18.12.18.
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Det ble sendt tilbakemelding til Arbeidstilsynet på dette den 14.12.18. Her ble det redegjort for
bedriftshelsetjenestens bistand/handlingsplan i virksomhetene 2018/19. På bakgrunn av
tilbakemeldingen, var punktet oppfylt og pålegget ble lukket.

Side 2 av 2

256

Kommunalavdeling levekår

27.03.2019

Notat
Sak nr.
2019/2235-1
Til:

UFL

Fra:

Rådmannen

Etablering av beredskapsteam rundt alvorlig syke og
døende barn
Askøy kommune har siden 2009 jobbet systematisk og målrettet innen fagfeltet kreft og
lindrende behandling, og har etablert flere prosjekter innen dette fagfeltet. For å kunne svare på
ett helhetlig behov, har Askøy kommune etablert et beredskapsteam til alvorlig syke og døende
barn. I 2018 fikk kommunen tildelt midler til 3 x 50 % stillinger til rehabiliteringskoordinatorer
som arbeider med å bistå og koordinere tjenester for familier som hadde alvorlig syke barn med
store og sammensatte behov.
Koordinatorstillingene er startet opp, og i forbindelse med disse stillingene har kommunen
etablert ett beredskapsteam rundt alvorlige syke og dødende barn og deres familier. Det er lyst
ut og ansatt personer som er vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere med interesse for
fagfeltet. De ansatte arbeider til vanlig i sine faste stillinger i kommunen og kommer fra ulike
avdelinger. Når vi får meldt barn fra spesialisthelsetjenesten, skal de ansatte i beredskapsteamet
jobbe strukturert rundt disse barna og deres familier.
Når et barn med alvorlig sykdom og store sammensatte behov blir meldt til kommunen trekkes
disse personene ut av sine faste stillinger og jobber inn mot barnet når behovet er blitt kartlagt.
De ansatte inngår i ett tverrfaglig team som sammensettes og koordineres av en
rehabiliteringskoordinator for barn og unge. Beredskapsteamet skal kunne være tilgjengelig for
barnet og familien 24 timer i døgnet og bidra til avlastning, trygghet, forutsigbarhet og
kompetent oppfølging av alvorlig syke og døende barn.
I tillegg er det også satt av en leilighet som er et tilbud om avlastning til alvorlig syke og døende
barn sammen med foreldre eller beredskapsteamet som ivaretar barnet. Behovet for avlastning i
et palliativt forløp er ofte åpenbart, men samtidig en ordning som mange familier vegrer seg for.
Tilbudet om avlastning kan gjøre hverdagen lettere og ha positive effekter både for barnet,
søsken og foreldre.
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Bruken av leiligheten kombineres med at den er visningsleilighet for ulike typer
velferdsteknologi, og at den kan brukes som besøksleilighet for unge pasienter på sykehjemmet
som har små barn som kommer på besøk. Leiligheten er innredet med midler fra ulike
organisasjoner som Lions, Rotary og næringslivet på Askøy samt Askøy kommune.
På bakgrunn av ovenstående har Askøy kommune bygget opp et kvalitativt godt tjenestetilbud
for alvorlig syke og døende barn og deres familie gjennom hele sykdomsforløpet, fra diagnose
start til etter død.
Vi imøtekommer målet for retningslinjen som sier: sikre god og total omsorg til barn og unge
med livsbegrensende/livstruende sykdommer og deres nære familie. (Nasjonal faglig
retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig diagnose IS- 2599; 2016)
Askøy kommune samarbeider med Barnekreftforeningen og har sendt inn søknad til
Extrastiftelsen via Barnekreftforeningen om midler til kompetanseheving av beredskapsteamet
innen barnepalliasjon. Askøy kommune ønsker, dersom vi får midler, at dette prosjektet skal
være forskningsbasert og søknaden inneholder også spørsmål om midler til det.
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Notat
Sak nr.
2014/6378-11
Til:

UFL, Råd for funksjonshemmede

Fra:

Rådmann

Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn Askøy kommune Holmedalen bofelleskap, 2018
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å
forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Forebygging av vold og trusler i helse- og
sosialsektoren var en av hovedprioriteringene i 2018.
Det ble gjennomført tilsyn med Holmedalen bofelleskap i fagavdelingen Individ og
levekår 2.5.2018.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider
systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge forekomsten av vold og trusler,
herunder de arbeidsbetingelsene som av betydning for dette.
Oppsummering av tilsynet:
Det ble gitt varsel om følgende pålegg:
Vold og trusler om vold – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan.
Vilkår for å oppfylle pålegget:
 Kopi av kartlegging og risikovurdering som omfatter minimumskrav i forskrift
 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for å gjennomføre tiltak
 Beskrivelse av hvordan løpende kartlegging følges opp
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket.
Vold og trusler – rutine
Vilkår for å oppfylle pålegget:
 Kopi av rutinene
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Beskrivelse av hvordan rutinene er iverksatt
Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Vold og trussel om vold – opplæring
Vilkår for å oppfylle pålegget:
 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt og/eller planlagt, at
opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen
og ellers når det er nødvendig
 Oversikt over innholdet i opplæringen og øvelse
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse.
HMS – arbeid – ansvar for andre arbeidstakere enn egne
Vilkår for å oppfylle pålegget:
 Beskrivelse av hvordan virksomheten innretter, ordner og utfører arbeidet for å
sikre andre enn egne ansatte
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver samarbeider med andre arbeidsgivere for et
fullt forsvarlig arbeidsmiljø, eller kopi av inngått samarbeidsavtale
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand
Vilkår for å oppfylle kravet:
 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten
Det ble sendt inn tilsvar fra Askøy kommune, Holmedalen bofelleskap 7.11.18.
Arbeidstilsynet gav tilbakemelding på 17.12.18 - hvor alle pålegg virksomheten ble
pålagt, ble meldt oppfylt.

Side 2 av 2

260

Spørrerunde UFL 09.04.2019

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
23/19

Saksbehandler: Britt Maren Troland

Møtedato
09.04.2019

Arkivsaknr.: 2017/7976-29

Behandling:
Kristian Fossum (AL) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
Barnehagesektoren har komt lang når det gjelder å benytte IKT for å informere de foresatte.
Eksisterer det, og har administrasjonen vurdert implementering av, tilsvarende løsninger som
kan gi pårørende innsikt i status på de hjemmebaserte tjenesten brukerne har fått vedtak på?
Dette kan f.eks. være systemer for å loggføre hvilket tildspunkt forskjellige tjenester er utført,
eller systemer for å levere felles eller individuell informasjon (et eksempel kan være at
hjemmetjenestene er forsinket pga. vanskelige kjøreforhold).
Spørsmålet besvares muntlig i neste møte.
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Budsjettoppfølging - Helse og omsorg

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
14/19

Møtedato
08.04.2019

Utvalg for levekår

24/19

09.04.2019

Kommunestyret
Saksbehandler: Anne Kjersti Drange

Arkivsaknr.: 2019/1896-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:







Prosjekt kreftrehabilitering videreføres til tilskuddsperioden utløper 31.12.2019.
Erfaringene fra prosjektet overføres til ordinær drift etter denne perioden.
Prosjekt hjertesvikt videreføres til tilskuddsperioden utløper 31.12.2019. Erfaringene fra
prosjektet overføres til ordinær drift etter denne perioden.
Antall korttidsplasser på Kleppestø sykehjem reduseres med 10 plasser i 8 uker om
sommeren
Fromreide dagsenter og Kleppestø dagsenter stenger 4 uker om sommeren
Askøy kommune skal tilstrebe å ha ingen betalingsdøgn på sykehus
Innsparinger på 1,4 mill kroner i 2019 innarbeides i budsjettprognosene, og
innsparinger på 3,1 mill kroner for 2020 innarbeides i budsjett- og økonomiplan.

SAMMENDRAG
Fagavdeling Helse og omsorg har et effektiviseringskrav på ca. 15 mill i budsjett og
økonomiplan perioden 2019 – 2022. For å kunne imøtekomme dette foreslår fagavdelingen
følgende kostnadsreduserende tiltak:
 Kreftrehabiliteringstilbudet videreføres ut 2019. Fra 2020 overføres innsatsen til
ordinær drift, eller tilbudet driftes videre med reduserte ressurser fra 1,3 stilling til 0,6
stilling. Tilbudet blir da integrert som et gruppetilbud i Frisklivsentralen.
 Prosjekt hjertesvikt i primærhelsetjenesten videreføres ut 2019. Fra 2020 overføres
innsatsen til ordinær drift. Alternativt kan tilbudet fra 2020 videreføres med halvering
av ressursene fra 1,6 stilling til 0,8 stillin.
Selv om ressursene blir videreført med nedskalering av ressursene opprettholdes gode tilbud til
pasientgruppene.
Videre foreslås det:
 Redusere med 10 korttidsplasser i 8 uker sommeren 2019

266



Stenge driften på Fromreide og Kleppestø dagsenter i 4 uker sommeren 2019

Begge tiltakene vil utover det å gi kostnadsbesparelser gi økt kvalitet på tjenestene ved å ha
kjent og nødvendig kompetanse tilstede under ferieavvikling. Konsekvensene for pasientene vil

vi minimalisere så lang det er mulig. De fleste rulleringsopphold som er avlastning for
hjemmeboende vil bli ivaretatt på Trygghetsavdelingen. Det utarbeides en ROS analyse og
tilhørende handlingsplan for tiltakene.
Det tas også sikte på å ta imot alle utskrivningsklare pasienter som blir meldt fra sykehuset
enten til hjemmet med hjemmesykepleietjenester eller til korttidsopphold på sykehjem og
målsettingen er å ikke ha betalingsdøgn på sykehus i løpet av 2019.

Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:

UFL, Eldrerådet

Videre saksgang:

Vedtak følges opp av rådmann.

Saksopplysninger:
Prosjekt kreftrehabilitering er et 3 årig samarbeids prosjekt mellom Askøy kommune og
Kreftforeningen for pasienter med seinskader etter tøff kreftbehandling. Prosjektet driftes av en
prosjektleder i 100% stilling og en prosjektmedarbeider i 30% stilling samt en forsker i
20%stilling. Prosjektet har fått ca. 3 mill. i tilskuddsmidler fra Ekstrastiftelsen og er
nybrottsarbeid i kommunalsektor. Prosjektet er forskningsbasert og har fått nasjonal
oppmerksomhet og er et kommunalt tiltak som på mange måter svarer på «pakkeforløp hjem»
som nasjonal kreftstrategi «Leve med Kreft» foreslår innført. Forskingsresultater halvveis i
prosjektet viser at dette tilbudet er med på å øke pasientenes livskvalitet, gir økt mestringsevne
og bedrer den fysiske helsen. Prosjektet er i dag tilknyttet Frisklivsentralen i Askøy kommune.
Prosjekt hjertesvikt i primærhelsetjenesten er et 3årig prosjekt som avsluttes i løpet av 2019.
Hjertesvikts - koordinatorer jobber på tvers av fagavdelingene i Helse og omsorg og opp mot
Hjerteavdelingen på Haukeland sykehus for tverrfaglig oppfølging av mennesker med
diagnosen hjertesvikt. Prosjektet driftes av en prosjektleder i 80% stilling som også er ansatt i
20% i spesialisthelsetjenesten og en prosjektmedarbeider i 50% stilling samt en forsker i
20%stilling. Prosjektmodellen er unik ved at prosjektleder både er ansatt ved hjerteavdelingen
og i kommunen og kan dermed møte de samme pasientene på begge nivåer.
Gjennom prosjektet er det opparbeidet et tett, verdifullt og kompetansehevende nettverk med
hjerteavdelingen som bidrar til at kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til
kommunehelsetjenesten blir mer sømløs.
Antall mennesker med hjertesvikt er økende og pasientgruppen er hyppig re - innlagt i sykehus
på grunn av komplekst symptombilde. Prosjektet tilrettelegger for tidlig innsats i hjemmet med
fokus på forebygging, tverrfaglig samarbeid og egenomsorg. Arbeidet viser gevinster i form av
økt livskvalitet, økt kompetanse til pasient, pårørende og ansatte og antall re - innleggelser på
sykehus er redusert. Mulighetene for at pasienter med alvorlig hjertesvikt kan bo hjemme
lengst mulig er økt. I prosjektperioden er det innhentet kunnskapsbasert erfaring som er
overførbar til pasienter med andre alvorlige kroniske lidelser.
Prosjektet har fått nasjonal oppmerksomhet og er det eneste i slitt slag i Norge.
Avdeling 2 b og 2c er korttidsavdelinger på Kleppestø sykehjem med 10 sengeplasser på hver
avdeling. Avdelingene tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. I tillegg har avdeling 2c
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6 rulleringsplasser/avlastningsplasser. Rulleringsopphold har en rotasjon på 2 ukers opphold
og 4-6 uker hjemme.

De siste 4 månedene har avdelingene til sammen hatt gjennomsnittlig 3-4 ledige senger pr uke.
Dette skyldes resultater etter omstillingsarbeidet i Aktiv og trygg omsorg – hele livet ved bl.a.
det er etablert et tverrfaglig vurderingsteam som gjør god kartlegging av brukers behov, nettverk
og fokus på pasientenes egenmestring. Arbeidet i prosjekt pasientflyt på Kleppestø sykehjem
har også betydning da pasientens målsetting med oppholdet er bedre definert og som det
jobbes mot.
Fromreide og Kleppestø dagsenter gir dagsentertilbud til eldre hjemmeboende. De har åpent 5
dager pr uke. På Fromreide dagsenter er det plass til 14-15 eldre hver dag, og de som benytter
seg av tilbudet er hjemmeboende eldre og eldre som bor i omsorgsboligen.
Kleppestø dagsenter gir dagsentertilbud i fellesarealet på Trygghetsavdelingen/bokollektiv på
Kleppestø sykehjem. Det er 9 plasser hver dag for hjemmeboende eldre i tillegg til de som er på
trygghetsopphold samt de som bor i bokollektivet.
Betalingsdøgn på sykehus I 2017 hadde Askøy kommune 380 betalingsdøgn på sykehuset. I
2018 ble dette redusert til 87 betalingsdøgn. I sommermånedene juni, juli, august hadde vi til
sammen 5 betalingsdøgn. Så langt i 2019 har vi ikke hatt noen betalingsdøgn og vi har tatt imot
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset etter hvert som de er blitt meldt utskrivningsklare.

Vurdering:
Innsparingskravet på 15 mill kroner er betydelige krav. Det er de ikke-lovpålagte oppgavene
som kreftrehabiliterings- og hjertesviktprosjektene, samt dagtilbudet, som er vurdert, sammen
med tiltak av kortere varighet.
Prosjekt kreftrehabilitering. Det kan det foreligge 2 alternative løsninger til kostnadsbesparing:
Alternativ 1: Tilbudet videreføres ikke i ordinær drift etter tilskuddsperioden utløper i 2020.
Kostnadsbesparelse på kr 850 000,- pr år.
Alternativ 2: Tilbudet videreføres i ordinær drift med reduserte resurser. Resursene halveres fra
1,3 stilling til en 60% stilling og kostnaden beregnes til ca. kr 400 000,- pr år. Besparelsen
reduseres til ca. kr 450 000,Konsekvenser ved alternativ 1 er at Askøy kommune ikke lenger har et eget
rehabiliteringstilbud til kreft- overlevere, men kompetansen som er opparbeidet i
organisasjonen vil bli anvendt som en ressurs i tjenestene videre framover. Askøy kommune vil
kunne stå mindre rustet til å imøtekomme nasjonale føringer som «pakkeforløp hjem», men vil
fortsatt ivareta de lovpålagte tjenestene for denne brukergruppen.
Konsekvenser ved alternativ 2 er at vi kan opprettholde et eget tilbud til denne pasientgruppen.
Til tross for at ressursene blir halvert, vil vi fortsatt kunne gi et godt tilbud. Tilbudet blir da
videreført som et integrert gruppetilbud under Frisklivsentralen. Askøy kommune vil stå bedre
rustet til å imøtekomme de nasjonale føringene som kommer i «pakkeforløp hjem» og
omdømme blir ivaretatt.

Prosjekt hjertesvikt i primærhelsetjenesten Det kan foreligge 2 alternative løsninger til
kostnadsbesparing:
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Alternativ 1: Tilbudet videreføres ikke i ordinær drift etter at tilskuddsperioden utløper i 2020.
Kostnadsbesparing på kr 850 000,- pr. år
Alternativ 2: Tilbudet videreføres med reduserte ressurser. Ressursene til å drifte tilbudet
halveres fra 1,6 stilling til en 0,8 stilling. Kostnaden beregnes til ca. kr 600 000,- pr. år og
besparelsen reduseres til ca. kr 200 000,Konsekvenser av alternativ 1: Dersom tilbudet blir avviklet mister hjertesviktpasientene et eget
lavterskeltilbud som hindrer unødvendige re - innleggelser i sykehus og på sykehjem.
Kompetansen som er opparbeidet i organisasjonen vil bli anvendt som en ressurs i tjenestene
videre framover.
Konsekvenser ved alternativ 2: Askøy kommune vil fortsatt kunne tilby et godt tilbud til
pasientgruppen selv om vi halverer ressursene. Tilbudet blir integrert i arbeidet i tverrfaglig
vurderingstemaet. I prosjektperioden har dette vært prøvd med gode erfaringer.

Stenging av korttidsavdeling 2c i 8 uker sommeren 2019
Fagavdeling Helse og omsorg har gjort faglige vurderinger om at driften på Kleppestø sykehjem
kan reduseres i 8 uker sommeren 2019 ved å stenge korttidsavdeling 2c.
Bakgrunn for vurderingene er at det de siste 4 måneder har vært i gjennomsnitt 3-4 ledige
korttidsenger pr. uke og vi har så langt i 2019 ikke hatt noen betalingsdøgn på sykehus. Etter
hvert som sykehuset har meldt pasientene utskrivningsklare har vi tatt imot pasienter enten til
eget hjem med hjemmesykepleietjenester eller til korttidsopphold på institusjon.
På avdeling 2c har vi i tillegg til korttidsplasser 6 rulleringsplasser - avlastningsplasser. I
tidsperioden som foreslåes sommerstengt vil 4 av 6 rulleringsplasser bli ivaretatt ved å gi dette
tilbudet på Trygghetsavdelingen. Opphold i de andre 2 rulleringsplassene blir planlagt slik at
pasientene vil få tilbud tett opptil stengningen og rett etter vi åpner opp igjen.
Positive konsekvenser av tiltaket vil være:
 Kostnadsbesparing ved at man ikke må erstatte personale som er i ferie med
ferievikarer.
 Økt kvalitet på tjenestene til pasientene.
 Det vil gi driftsfordeler som økt kompetanse på jobb i sommermånedene.
 Ved å ha kjent personell på jobb og ha mindre behov for innleie av ferie vikarer. Dette vil
medføre at kompetansenivået opprettholdes og belastningen på kjent personell blir
mindre
 Det vil også gi en effekt for legetjenesten på sykehjemmet og for fysio/ergoterapitjenesten da de også vil kunne redusere innleie av vikarer.
Negative konsekvenser av tiltaket vil kunne være:
 Pasienter som har fått langtidsvedtak og som ligger i en korttidseng på 2 c må flytte
midlertidig til avdeling 2b.
 Mulige betalingsdøgn på sykehus.
 Noe lengre intervall hjemme for noen pasienter som er i rulleringsplass.
 Færre får tilbud om opphold på Trygghetsavdeling i disse ukene.
Det er under utarbeidelse en ROS - analyse (risiko og sårbarhetsanalyse) der vi belyser
eventuelle risikoområder og konsekvenser dette eventuelt vil medfører både for pasientene og
ansatte. Vi vil på bakgrunn i denne lage en handlingsplan med tiltak som reduserer risikoene og
konsekvensene.
Betalingsdøgn på sykehus
På bakgrunn i stor nedgang i betalingsdøgn de siste årene tar fagavdeling Helse og omsorg sikte
på at det ikke skal påløpe kostnadene til betalingsdøgn på sykehuset i 2019.
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Pasienter som blir meldt utskrivningsklare blir tatt imot etter hvert som de blir meldt fra
sykehuset, enten med hjemmesykepleietjenester i hjemmet eller på korttidsopphold.
Bakgrunnen for dette tiltaket er at det gjøres gode tverrfaglige kartlegginger i Vurderingsteamet
som er etablert i forbindelse med innføring av tillitsmodellen. Erfaringer viser at arbeidet gir
gevinster som mindre behov for opphold på sykehjem etter endt sykehusopphold og med det
ledige korttidsplasser.
Erfaringer viser at aktiviteten på sykehuset avtar om sommeren og sommeren 2018 viser at vi
hadde ingen betalingsdøgn i juni og juli og bare 5 i august måned.
Det vurderes at det vil være mulig å kunne legge 2 pasienter på samme rom på
korttidsavdelingen hvis det skulle oppstå situasjoner hvor det ikke er ledig plass ved meldt
utskrivningsklare pasienter med behov for korttidsopphold. Dette vurderes likevel å være mer
hensiktsmessig for pasientene enn om de måtte bli liggende på sykehus lenger enn nødvendig.
For de ansatte kan det være en risiko for økt belastning ved å ha flere pasienter i en avdeling
enn det som er normalt. Dette vil bli vurdert i ROS – analysen og det bli iverksatt tiltak for å
redusere denne risikoen.
Stenging av Kleppestø og Fromreide dagsenter 4 uker sommeren 2019
Et annet kostnadsreduserende tiltak som er faglig vurdert, er å redusere driften i 4 uker
sommeren 2019 ved stenge Kleppestø og Fromreide dagsenter. Dette har vi også gjort tidligere
år og erfaringer viser at det ikke får store konsekvenser for brukerne. Det planlegges slik at det
ene dagsenteret har stengt de 4 første ukene og det andre de 4 siste ukene. Miljøstua dagsenter
vil være åpent i hele sommer. Miljøstua dagsenter har pr. d.d. åpent 4 dager i uken, men vil fra
mai være åpent 5 dager pr. uke.
Vi planlegger det slik at dersom noen har er et stort eller økt behov for dagsenterplass i
sommer, vil vi tilstrebe å gi dem plass på det dagsenteret som er åpent.
Positive konsekvenser:
 Reduserte kostnader ved å ikke erstatte ansatte som er i ferie med vikarer.
 Bidrar til at fagavdelingen klarer å imøtekomme effektiviseringskravet
Negative konsekvenser:
 Redusert tilbud til brukerne i løpet av sommeren
Folkehelseperspektiv:
Alle de berørte tiltakene er viktig for de innbyggerne som benytter disse, og en innstramming
fører til redusert tilbud.
Økonomi:
Kostnadsbesparelse i fagavdeling Helse og omsorg ved gjennomføring av de ulike tiltakene.
Beløp i tusen kroner:
2019
Alternativ 1:
Ikke videreføre prosjekt
kreftrehabilitering i ordinær
drift
Alternativ 2:
Reduseredriften fra 1,3 årsverk
til 60% stilling
Ikke videreføre prosjekt
hjertesvikt i ordinær drift

2020
Alternativ 1
0

2020
Alternativ 2

850
450

0

270

850

Redusere driften fra 1,3
årsverk til 80% stilling
Sommerstenge avdeling 2c i 8
uker (pleiepersonell lege og
fysio/ergo)
Sommerstenge Kleppestø og
Fromreide dagsenter i 4 uker
Ingen betalingsdøgn
Totalt

200
800

800

800

100

100

100

500

500

500

1,4mill

3,1 mill

2,05 mill

Kleppestø, 27.3.19
Eystein Venneslan

Torgeir Sæter

Rådmann

Kommunalsjef

271

