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Sak:   1/16  

Tittel:   Referat fra møte 03.12.15  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 7. april 2016 

Referatet er vedlagt innkallingen 

 

 

 

 

 

 

 

Sak:   2/16  
Tittel:   Orientering fra OSO- representantene om aktuelle saker i egen region/ klinikk  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 

Fra:  OSO representantene  

Møtedato: 7. april 2016 

Orienteringen gis i møte. 
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Sak:   3/16  

Tittel:   Innstilling fra KSU 3- 2015; Revisjon av Overordnet samarbeidsavtale og  

10 tjenesteavtaler       

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen UNN.  

Møtedato: 7. april 2016 

 

Sammendrag 

På møte i september-15, vedtok OSO å nedsatte et klinisk samarbeidsorgan (KSU) med oppgave 

å foreslå revidering av Overordnet tjenesteavtale samt underliggende tjenesteavtaler. 

 

KSU 3/15 skulle også gjøre en vurdering av hva de anså som redaksjonelle endringer og hva som 

kunne ansees å være endringer som var av vesentlig karakter. 

KSU 3/15 har nå gjennomgått avtalene, og legger fram forslag til reviderte avtaler til OSO-

møtet.  

 

Nedenfor redegjøres kort om bakgrunnen for revisjonsarbeidet og hvordan prosessen har vært 

gjennomført. 

 

Bakgrunn 

Gjennom Samhandlingsreformen ble sykehus og kommuner pålagt å inngå en overordna 

samarbeidsavtale samt 11 underliggende tjenesteavtaler. UNN og kommunene inngikk slike 

avtaler årsskiftet 2011/2012. Det er snakk om et omfattende avtaleverk, og samlet sett er 

avtalene på 82 sider, kortversjonen av hva partene har forpliktet seg til er 25 tettskrevne A4-

sider. Felles for alle avtalene er at partene har forpliktet seg til en årlig gjennomgang og 

evaluering av avtalene. En slik gjennomgang har ikke vært gjort etter at avtalene ble inngått. 

 

Saksframstilling 

Flere forhold gjorde at OSO vurdere at det var nødvending med en revisjon av alle avtalene. 

Enkelte deler av avtalene var utdatert, blant annet fordi elektronisk meldingsutveksling har 

nødvendiggjort nye prosedyrer som gjeldende avtaletekst ikke fanger opp.  

 

Høsten 2015 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn ved UNN og Tromsø kommune knyttet til 

prosedyrer rundt utskrivning av pasienter, med utgangspunkt i tjenesteavtale 5. Tilsynet 

resulterte i at både UNN og Tromsø kommune fikk et avvik, hvor årsaken til avviklet i stor grad 

knyttet seg til manglede oppfølgning og revisjon av avtalene.  

I tillegg har myndigheter signalisert at betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og 

psykisk helse vil bli innført. Tjenesteavtale 5 er, slik den framstår i dag ikke dekkende for dette 

området. 

 

Det var imidlertid uklart hvordan en slik gjennomgang / revisjon skulle gjennomføres, og hvor 

stort «handlingsrom» man hadde i et slikt arbeid. OSO mente at dagens avtale er for preget av 

juridisk språkdrakt. De er dessuten svært omfattende og detaljerte, men samtidig ikke detaljert 

nok til praktisk bruk. Det ble derfor foreslått å undersøke muligheten til å forenkle avtalene. En 

mulighet kunne være at Overordna samarbeidsavtale skulle gjennomgås og evalueres årlig, og at 

denne skulle behandles politisk i kommunestyret og styret i UNN en gang pr. år. Dette for å 

bidra til å holde fokus på samhandlingsfeltet.  

 

De underliggende tjenesteavtalene kunne erstattes av prosedyrer og retningslinjer, som lettere 

kunne revideres på faglig/administrativt nivå. Disse burde revideres årlig, hvor klinikere skulle 

delta aktivt i revideringsarbeidet.  
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OSO mente det var flere faktorer som talte for en slik tilnærming; 

o Helsepersonell har ikke tradisjon for å forholde seg til juridiske avtaler, de er vant med 

prosedyrer og retningslinjer. 

o Endringer skjer fort, og det vil være langt enklere å endre prosedyrer og retningslinjer, enn å 

endre juridiske avtaler. 

o Retningslinjer og prosedyrer kan gjøres langt mer operative og brukervennlige enn avtalene. 

o En prosess med revidering av avtalene slik de er i dag, kan medføre ulike avtaler i den 

enkelte kommune.  

o Manglende opplæring og kjennskap til avtalene er et problem, det kan være lettere å sikre 

opplæring og kjennskap til retningslinjer og prosedyrer. 

 

Med bakgrunn i disse forslagene ble det gjort en henvendelse til HOD for å bringe klarhet i hvor 

stort «handlingsrommet» var, og om en kunne gå videre med omtalte forslag. 

Svaret fra HOD slo i korte trekk fast at det ikke var adgang til å inngå avtaler etter helse- og 

omsorgstjenesteloven §6-1 uten at avtalen regulerer alle punktene i bestemmelsen.  

Det stilles med andre ord krav om at det skal utarbeides avtaler som er rettslig bindende, og at 

det ikke gis anledning til å erstatte disse med intensjonspunkter. 

 

Når det gjelder behovet for fleksibilitet til å gjøre endringer, mener HOD at dette kan ivaretas 

gjennom å lage avtalebestemmelser som delegerer myndighet til å gjøre slike. Selv om plikten til 

å inngå avtalene ligger hos kommunestyret, er ikke det til hinder for at kommunestyret kan 

delegere til administrasjonen å forhandle, utarbeide eller fornye avtalene. Det presiseres 

imidlertid at det i avtaleteksten bør inntas bestemmelser om hvilke deler som ansees å ha en slik 

vesentlig betydning at endringer krever kommunestyrets godkjenning. Det innebærer altså at det 

må være adgang til å delegere til andre organer i kommunen å gjøre endringer i avtalen, så lenge 

endringene som gjøres ikke er av vesentlig karakter.  

 

 

Aktuelt. 

I november 15 ble det etablert et KSU – KSU3/15 bestående av tre representanter fra 

kommunene, tre fra UNN, brukerrepresentant, tillitsvalgte samt fastlege.  

 

Fra kommunene  Fra UNN   Andre 

Åshild Moen, Tromsø  Rita Hofsøy, Harstad  Greta Altermark, brukerrepresentant 

Terje Olsen, Nordreisa Åshild Vangen, Åsgård Vibeke Haukland, tillitsvalgt 

Aud Johansen, Harstad Janne K. Nilsen, Tromsø Sissel-Ann Clausen, tillitsvalgt 

        Dag Nordvåg, praksiskons./fastlege 

 

Samhandlingsavdelingen har fungert som sekretariat for arbeidet.   
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Avtalene som skulle gjennomgås var.  

 

o Overordna samarbeidsavtale 

o Tjenesteavtale 1 Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver  

   partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre. 

o Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning,  

habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre 

helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter 

med behov for koordinerte tjenester. 

o Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 

o Tjenesteavtale 4 Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold     

for øyeblikkelig hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

§ 3-5 tredje ledd. 

o Tjenesteavtale 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å  

     ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus. 

o Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og   

      informasjonsutveksling for faglige nettverk og hospitering. 

o Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid. 

o Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester 

o Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 

o Tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging 

o Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. 

 

KSU 3/15 har hatt 6 møter, og det har vært invitert inn en rekke andre fagpersoner i 

behandlingen av de ulike avtalene. 

 

I tillegg til disse møtene, ble det den 24. februar arranger «Høringskonferanse» hvor forslag på 

reviderte avtaler ble gjennomgått. Det var over 80 deltakere på konferansen, hvor det ved bruk 

av «kafédialog» ble lagt opp til at alle deltakere kunne gi sitt syn på avtalene.  

 

Basert på disse innspillene, oversender nå KSU 3/15 sitt forslag på reviderte avtaler til OSO.   

 

Når det gjelder Tjenesteavtale 4, om kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud, har KSU 3/15 

foreslått å utsette revisjon av denne. Bakgrunnen for det er at HOD i sitt innlegg på 

Samhandlingskonferansen i desember 15 opplyste at det ville komme en ny veileder knyttet til 

kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veilederen skulle komme i januar-16, men vi fikk 

nylig opplyst at veilederen er forsinket og at den ikke kommer før til sommeren.  

KSU 3/15 foreslår derfor at revisjon av tjenesteavtale 4 utsettes til den nye veilederen foreligger. 

 

De resterende avtalene er gjennomgått, og KSU 3/15 har vurdert ulike tiltak for å forenkle og 

forkorte avtalene. Bl.a. er enkelte av avtalene forsøkt slått sammen til en avtale.  

 

Oppsummert 

Baserte på diskusjoner i KSU 3/15 og tilbakemeldinger fra høringskonferansen, foreslås det at 

gjeldende avtalestruktur videreføres. De reviderte avtalene er gjennomgått språklig og 

redaksjonelt, og det er gjort endringer og oppdateringer av avtalene. KSU 3/15 kan ikke se at det 

er foreslått «vesentlige endringer» i avtalenes intensjon eller partenes forpliktelser.  
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Vedlagt dette saksframlegget følger to dokumenter;  

 «Reviderte avtaler samlet.pdf». Her er samtlige reviderte avtaler samlet i ett dokument. 

 «Sammenligning ny og gammel.pdf». Her er reviderte og gamle avtaler satt inn i ett felles 

dokument, slik at det blir lettere å se hvor endringene er gjort. 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. OSO anbefaler kommuner og UNN å inngå Overordnet samarbeidsavtale samt de 10 

underliggende tjenesteavtalene. 

2. OSO anbefaler at kommunestyrene delegerer til administrasjonen å forhandle, utarbeide 

og fornye avtalene, der det i avtaleteksten ikke er gjort endringer av vesentlig betydning. 

3. OSO ber KSU 3/15 til neste møte i OSO å legge fram forslag til plan for hvordan 

avtalene skal gjøres kjent blant partene. 

 

 

 

 

Magne Nicolaisen 
Avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 
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Sak:   4/16  
Tittel:   Innstilling fra KSU 1- 2015; Trygg og sikker overføring av ansvar mellom UNN  

og lokalsykehuskommunene for barn som pårørende 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Foretakskoordinator  for barn som pårørende Janne Hessen, UNN 

Møtedato: 7. april 2016 

Bakgrunn for saken 

Helsepersonelloven § 10a pålegger helsepersonell en plikt til å bidra til å dekke det behovet for 

informasjon og nødvendig oppfølging mindreårig barn av pasient med psykisk sykdom, 

rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade (heretter omtalt som barn), kan 

ha som følge av forelderens tilstand(1). Plikten gjelder også når pasienten har mindreårige 

søsken. Dette uavhengig av om pasienten er innlagt eller mottar poliklinisk behandling. 

 

Barnekonvensjon stiller krav til medlemslandene om å anerkjenne og respektere barns 

grunnleggende rettigheter. Konvensjonen er ratifisert av Norge(2)                                                                                   

Barn har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og rett til nødvendig helse- og 

omsorgstjenester i kommunen jf. pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 b, sammenholdt med §2-

1a.   

Spesialisthelsetjenesten og kommunen har korresponderende plikt til å yte barn forsvarlig helse – 

og omsorgstjenester. Som et ledd i dette har barn med hjemmel i Pasient og bruker 

rettighetsloven §6-1 rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen 

barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. I primærhelsetjenesten kan slik 

helsekontroll foregå hos fastlegen, eller i helsestasjons/ skolehelsetjenesten. Sistnevnte tjeneste 

har som hovedoppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot alle barn og 

unge.  

 

Etter Helsepersonelloven §16 skal virksomheter som yter helsehjelp, organiseres slik at 

helsepersonell er i stand til å rette seg etter lovpålagte plikter og dermed ivareta barn som 

pårørende. 

*** 

OSO vedtok opprettelsen av KSU 1-2015; trygg og sikker overføring av ansvar mellom UNN og 

lokalsykehuskommunene for barn som pårørende (BSP), jf. sak 9/15 5.februar 2015. 

Utvalget fikk følgende mandat: Utarbeide og anbefale konkrete løsninger som skal bidra til god 

og sikker informasjonsutveksling mellom UNN og samarbeidsinstanser i 

lokalsykehuskommunene.  

1. Identifisere kommunens og spesialisthelsetjenesteloven behov for informasjon, og 

sikre at relevante opplysninger blir videreformidlet i henvisninger, epikriser, 

sykepleienotater og pleie - og omsorgsmeldinger 

2. Se på gjeldende prosedyrer i UNN og lokalsykehuskommunene hvorvidt de ivaretar 

barn som   pårørende i samhandling på tvers 

3. Omforent forståelse av lovverket mellom partene 

 

Se også vedtak sak 9/15 der KSU 1-2015 fikk i oppdrag å utarbeide forslag til løsninger i 

henhold til mandat. Saken ble behandlet 3.desember med følgende vedtak: 

1. OSO tar informasjonen fra KSU 1-2015 «Barn som pårørende» til orientering.  

2. OSO ber KSU 1- 2015 utarbeide konkrete forslag til vedtak i tråd med innspill i møtet, 

og i tråd med nasjonale anbefalinger.  

3. Forslag til konkrete tiltak legges fram for OSO 7. april 2016.  
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Utvalget har gjennomført ytterligere tre møter.  

 

Vurdering 

Lovendringene i 2010 har ikke i tilstrekkelig grad ført til de planlagte endringene(3). Ytterligere 

tiltak er nødvendig både organisatorisk, kunnskapsmessig, holdningsmessig og økonomisk jf. 

Barn som pårørende – multisenterstudien. Dette er i tråd med kartlegginger gjennomført av KSU 

1- 2015 og erfaringer fra medlemmene i utvalget. Utvalget har avdekket manglende prosedyrer i 

kommunene, og UNN etterlever ikke i tilstrekkelig grad sine prosedyrer.  

Utvalget har sett på hvordan UNN og lokalsykehuskommunene kan samhandle og foreslår en 

samhandlingsprosedyre med felles forpliktelser for overføring av informasjon og oppfølging av 

barn som pårørende (se vedlegg). Denne prosedyren har til hensikt å synliggjøre felles 

forpliktelser jf. Tjenesteavtale 2. Den skal sikre at barn som pårørende får forståelig og 

tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging, samt gi helhetlige og koordinerte 

velferdstjenester til familier med mindreårige barn.  

Dette vil igjen sikre god og sikker informasjonsutveksling mellom UNN og 

lokalsykehuskommunene for å sikre barns helse, trivsel og velferd jf. Barnekonvensjonen.                                                                              

Kommunene er ulikt organisert, men også med tanke på størrelse. Det er derfor mest 

formålstjenlig at kommunene selv peker ut et kontaktpunkt for barn som pårørende. UNN HF 

bør ha en oversikt og oppdatert liste over klinikkbarneansvarlige og koordinatorer(4) for dette 

arbeidet. I tillegg vil UNN skaffe seg en oversikt over kontaktpunkt i kommunene. Begge 

virksomheter står ansvarlig for at dette er tilgjengelig på sine hjemmesider. Informasjonen om 

kontaktpunkter og samhandlingsprosedyren må være kjent og lett tilgjengelig for alle.  

KSU 1- 2015 foreslår å ta ansvar for å etterspørre status og oppsummering av prosessen innen 

april 2017 jf. evalueringspunkter i prosedyren 

 

Utvalget vil vise til endringer i Pleie og omsorgsmeldingene (PLO)og nye tjenesteavtaler. 

Utvalget vil poengtere viktigheten av å registrere barn og bruk av eksisterende meldinger mellom 

tjenestene.   Barn som pårørende vil komme automatisk opp i meldingene hvis de er registrert i 

UNN. Dette sikrer at barn blir husket på og helsepersonell kan planlegge tjenester ut fra 

tilgjengelig informasjon. Dreiningen i helsetjenesten fra døgn til dag krever også at disse 

meldingene benyttes av poliklinikker.  

I det videre arbeidet vil det være viktig at man ser på innhenting av brukererfaring/tilfredshet.    

  

Forslag til vedtak: 

 

1) OSO vedtar «Samhandlingsprosedyre for overføring av informasjon og oppfølging av 

barn som pårørende mellom UNN og lokalsykehuskommunene» og at prosedyren 

forankres i Tjenesteavtale 2. 

2) OSO anbefaler at KSU 1- 2015 tar ansvar for å etterspørre status og oppsummere 

prosessen innen april 2017.  

KSU 1-2015 utvalget består av representanter og ledelse fra UNN og lokalsykehuskommunene, 

både små og store kommuner, fastlege, barnevern, brukerrepresentant, jurist og fylkesmann.  

Fylkesmannens representant deltar som observatør med talerett - slik at rollen blir tilsvarende 

den fylkeslegen har i OSO.  

Samhandlingsavdelingen UNN, Beate Nyheim har deltatt fra OSO sekretariatet etter nytt vedtak 

3.desember 2015 



 

 

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen 
 

UNN HF Kontonr: Org nr: Telefon UNN HF: 07766 Internett: 

9038 Tromsø 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  Tlf direkte OSO-sekretariat: 41 21 21 30 www.unn.no/oso 

 

9 

 
Referanser;  

1) Helsepersonelloven. 1999. Lov om helsepersonell m.v. av 02.07.1999.                         

2) Barnekonvensjonen. 1999 

3) Helsedirektoratet. IS-5/2010 Rundskriv. Barn som pårørende. Oslo: Helsedirektoratet; 

2010. 

4) Prosedyre i helseforetakene 

5) Barn som pårørende - multisenterstudien 

  

Vedlegg;  

Samhandlingsprosedyre for overføring av informasjon og oppfølging av barn som pårørende 

mellom UNN og lokalsykehuskommunene 

 
 

 

 
  

http://www.helse-nord.no/ressursperm/category23994.html
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1025/Barn%20som%20p%C3%A5r%C3%B8rende-IS-0522.pdf
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Sak:   5/16  

Tittel:   Helsetjenesten i Troms/ Ofoten, en analyse 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Kommuneoverlege Trond Brattland Tromsø kommune 

Møtedato: 7. april 2016 

Sammendrag 

Denne rapporten er en gjennomgang av status når det gjelder omsorgsboliger og 

institusjonsplasser i de kommunene som har UNN som lokalsykehus. 

Rapporten baserer seg på tall rapportert inn fra kommunene. Det er kommet tall fra alle unntatt 

tre kommuner. 

I beregningene som er gjort er det tatt utgangspunkt i folketall fra SSB og det er beregnet felles 

dekningsgrader som den enkelte kommune kan sammenligne seg selv mot. 

Tallene er fra 2014. På grunn av at det har vært begrenset med ressurser satt av til dette arbeidet 

har det vært gjort lite kvalitetssikring av tallene. Dette gjør at det kan være noe usikkerhet i om 

de forskjellige personene i de forskjellige kommunene som har rapportert, har forstått 

henvendelsen om å få data helt likt. Dermed kan det være kvalitetsmessige svakheter i rapporten. 

Selv med svakheter vil denne rapporten kunne være verdifull i kommunenes egen refleksjon 

rundt oppbygging av omsorgstrappa i kommunen.  

 

Bakgrunn 

Utgangspunktet for rapporten har vært utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter. 

Med en eldrebølge i emning er det viktig å være på forkant med planlegging. Det er derfor nyttig 

for kommunene å kunne sammenligne det tilbudet man gir med de andre kommunene i området 

for å se om man har en rett sammensetning i sin omsorgstrapp. 

I dette arbeidet har det blitt sendt ut spørsmål om data til alle kommunene som har UNN som 

lokalsykehus. 

Det har blitt spurt om: 

- Antall langtidsplasser 

- Antall korttidsplasser 

- Antall rehabiliteringsplasser 

- Antall omsorgsboliger med nattbemanning 

- Antall omsorgsboliger med dagbemanning 

- Antall omsorgsboliger uten base 

Det har kommet svar fra 27 av 30 kommuner. 

Tallene viser at det er store forskjeller i dekningsgrader når det gjelder de forskjellige 

kommunale tilbudene. 

 

Vurdering 

Denne rapporten legges fram uten at det er gjort noen vurdering av status i de forskjellige 

kommunene. Det vil bli opp til den enkelte kommune å ta tak i rapporten for å vurdere om ens 

egen omsorgstrapp er optimalt balansert og om det er behov for utbygging i årene framover. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 
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Sak:   6/16  

Tittel:   Økning i antall unge brukere med behov for kommunale tjenester  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Rådgiver Edel Pedersen, Byrådsavdelingen for helse- og omsorg  

Møtedato: 7. april 2016 

 

Sammendrag og anbefaling 

Tromsø kommune har en sterk vekst i antallet tjenestemottakere under 67 år. Den viktigste 

forklaringen på veksten i Tromsø, i likhet med resten av landet, er endret arbeidsdeling mellom 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ansvaret, 

kompleksiteten og bredden i de oppgaver Tromsø kommune skal ivareta har økt gradvis over tid. 

Utviklingen stiller større krav til blant annet kapasitet, kompetanse, samarbeid, innovasjon og 

nye arbeidsformer der tidlig innsats, forebygging, habilitering og rehabiliterng blir viktig 

framover.  

 

Bakgrunn 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i kontinuerlig utvikling. De siste 20 årene har 

kommunene fått nye oppgaver, og samtidig hatt en stor tilvekst av nye brukergrupper. Nye lover 

og reformer har lagt grunnlaget for framvekst av et omfattende tjenestetilbud på kommunalt 

nivå, og flere oppgaver enn tidligere blir løst i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er ikke lenger bare eldreomsorg. De dekker hele 

livsløpet med tjenestetilbud til barn- og unge, voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne, 

alvorlig sykdom og funksjonstap. Tjenestene blir gitt i barneboliger, avlastningsboliger, 

omsorgsboliger og sykehjem, men de fleste som mottar omsorgstjenester bor i sin egen bolig. 

Både nasjonalt og i Tromsø kommune har det de senere år vært en jevn økning i antall 

tjenestemottakere av hjemmetjenester i gruppen  

0 – 66 år. 

 

Yngre brukergrupper: 

Den yngre brukergruppen består i hovedsak av personer med utviklingshemming, psykiske 

lidelser, utviklingsforstyrrelser som ADHD og autismespekterdiagnoser, nevrologiske lidelser, 

somatiske sykdommer og ruslidelser. Noen funksjonsnedsettelser rammer kun fysiske 

funksjoner, andre kun psykiske eller kognitive funksjoner, mens noen rammer både fysiske, 

psykiske og kognitive funksjoner. Samme diagnose kan gi svært forskjellige symptomer og 

hjelpebehov.  

 

Nasjonale utviklingstrekk: 

De siste 20 årene er det ikke blitt flere eldre brukere, mens tallet på brukere under 67 år snart er 

tredoblet i samme periode. Mer enn hver tredje mottaker av omsorgstjenester er nå under 67 år. 

Mange av de yngre, voksne tjenestemottakerne har omfattende bistandsbehov.  

 

Av samtlige brukerrettede timeverk i hjemmebaserte tjenester i 2010 gikk 65 % til brukere under 

67 år. De yngre brukergruppene er de dominerende gruppene av de sentrale hjemmebaserte 

tjenester (hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA). Tjenestemottakere i gruppen 0 – 49 år 
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bruker dobbelt så stor andel av årsverkene i hjemmebaserte tjenester som eldre over 80 år. De 

klassiske brukerne av hjemmetjenesten er blitt en minoritet på relativt kort tid (Brevik, 2012). 

 

Den kraftige økningen i antallet yngre brukere er et av de mest slående utviklingstrekk i helse- 

og omsorgssektoren, - og da særskilt i hjemmebasert tjeneste. Den viktigste forklaringen på 

veksten i yngreomsorgen er: 

 

 Reformer- og statlige føringer som har bidratt til endrede ansvarsforhold og en kraftig 

oppbygging av tjenestetilbud til yngre brukergrupper i kommunene.  

 Endring mht til ideologi om hva som er god omsorg. 

 Økt bevisstgjøring om brukerrettigheter og forventninger fra mottakerne.  

 Den medisinsk teknologiske utviklingen gjør at flere kan bo hjemme lengre. 

(Gautun et al, 2012) 

Alt dette bidrar til at antall brukere blir flere og behovet for omfattende og til dels spesialiserte 

tjenester øker.   

 

Vurdering 

 

Utviklingstrekk i Tromsø kommune: 

 

Tromsø kommune har en helse- og omsorgstjeneste i sterk vekst. Veksten har sammenheng med 

økte behov for tjenester i ulike aldersgrupper som igjen er drevet av befolkningsvekst og endret 

alderssammensetning. Økte behov kan ikke bare forklares med demografiske endringer. Det er 

også preget av andre samfunnsendringer og oppgaveforskyvninger mellom 

spesialisthelsetjenesten, familieomsorg og kommunale omsorgstjenester.  

 

Tabellen viser utvikling i antall brukere av alle helse- og omsorgstjenester fra 2010 – 2014. 

Målgruppe 2010 2011 2012 2013 2014 Økning 

Tjenestemottakere 0 – 66 år 890 956 1032 1145 1231 38 % 

Tjenestemottakere 67 år + 1163 1184 1211 1207 1193 3 % 

Totalt antall mottakere av helse- og 

omsorgstjenester 

2053 2140 2243 2352 2424 18 % 

Kilde: IPLOS 

 

I antallet er alle mottakere av helse- og omsorgstjenester tatt med, inkludert institusjonstjenester 

og tjenestetilbud som fysio- og ergoterapi som ikke er vedtaksfestet. 

Den mest markante veksten i antall brukere har vært i aldersgruppen 0 – 66 år med 38 % økning 

over 5 år. Veksten i antall brukere over 67 år har vært minimal, kun 3 % økning.  

 

I 2014 ser man for første gang at antallet mottakere under 67 år er flere enn antallet over 67 år. 

Dette med 1231 brukere i aldersgruppen 0 – 66 år og 1193 i aldersgruppen 67 +.  

 

Noen forhold som kan ha innvirkning på veskten i yngreomsorgen i Tromsø kommune: 
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 Flere med effektuert tjenestetilbud. Antall personer på venteliste for støttekontakttjeneste 

er blitt kraftig redusert. 

 Stor andel enslige foreldre/forsørgere. Det er ekstra krevende å være alene med den 

daglige omsorgen for barn/unge med funksjonsnedsettelser. 

 Familier med barn som har kronisk sykdommer/nedsatt funksjonsevne flytter til Tromsø 

grunnet nærhet til spesialisttjeneste og godt utbygd hjelpeapparat. 

 Voksende innvandrerbefolkning der enkelte grupper kan ha særskilte helseutfordringer. 

 Økende antall meldte saker fra Barneverntjenesten som omhandler barn – og unge i 

skjæringspunktet mellom barnevern og helse- og omsorg.  

 Oppbygging av nye tjenestetilbud som synliggjør udekkede behov. 

 En generell vekst i alle yngre brukergrupper. Tjenestemottakere innenfor de ulike 

diagnosegruppene øker i antall og behovet for omfattende og komplekse helse- og 

omsorgstjenester gjelder en stadig større andel av de yngre brukerne. Mottakere av 

hjemmetjenester har mer krevende tilstander enn tidligere med behov for mer avanserte 

helse- og omsorgstjenester.  

 

Den viktigste forklaringen på veksten i Tromsø, i likhet med resten av landet, er endret 

arbeidsdeling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Ansvaret, kompleksiteten og bredden i de oppgaver Tromsø kommune skal ivareta har økt 

gradvis over tid. Utviklingen stiller større krav til blant annet kapasitet, kompetanse, samarbeid, 

innovasjon og nye arbeidsformer der forebygging, habilitering og rehabiliterng blir viktig 

framover.  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapport om yngre mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester tas til orientering. 
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Sak:   7/16  

Tittel:    Status for etablering og bruk av KAD – senger i UNN sitt lokalsykehusområde   
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)   

Fra: Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Kvalitets- og utviklingssenteret UNN  

Møtedato: 7. april 2016 

 

Sammendrag 

Fra 1.1.2016 var samtlige kommuner pålagt å ha etablert Øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  

Tilbudet er et sentralt virkemiddel som skal bidra til bedre ressursutnyttelse ved at kommunene 

tilbyr et godt alternativ til sykehusinnleggelse. For UNN-området er i underkant av 45 millioner 

kroner omfordelt fra UNNs budsjett og lagt inn i rammeoverføringene til kommunene. For disse 

pengene er det stipulert at de nye kommunale sengene skal tilby 9 281 liggedøgn pr. år.  

 

 

Bakgrunn 

Som et viktig og sentralt virkemiddel i «Samhandlingsreformen», ble kommunene pålagt å 

etablere Øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Plikten til dette følger av Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd: 

«Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter 

og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som 

kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til» (Helse- og 

omsorgstjenesteloven, 2011) 

  

Tilbudet skulle innføres gradvis over fire år, med start 2012. Tilskudd til etablering av tiltaket 

var søknadsbasert, og det var krav om at søknaden også skulle inkludere samarbeidsavtale 

mellom kommunen og det aktuelle Helseforetaket, signert av begge partene. Omfanget av 

tiltaket var definert av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD), og skulle – når alle kommunene 

hadde dette på plass, tilsvare 242 032 liggedøgn pr. år. Den økonomiske fordelingen var 1 048 

mill kroner (2012-priser) som i prinsippet ble tatt fra sykehusbudsjettene og tildelt kommunene 

etter mal av beregningsgrunnlaget til HOD. 

 

Fra og med 01.01.16 hadde alle kommunen plikt til å ha tilbudet på plass, og tiltaket var ikke 

lenger søknadsbasert. Alle kommunene har nå fått pengene i «ramma», basert på HOD’s 

beregningsgrunnlag, hvor det også er spesifisert forventet antall liggedøgn i de nye kommunale 

tilbudene. Tiltaket er et «0-sum spill», da RHF’enes budsjett er redusert tilsvarende det beløpet 

som er overført til kommunene.  

 

 

Aktuelt 

Alle kommunene i UNN-området har nå etablert tilbudet. Flere av tilbudene er helt nyopprettet, 

noe man må ta hensyn til når tall / belegg for 2015 gjennomgås. 

På neste side er en tabell som viser hvor tilbudene er etablert, hva tilskuddsbeløp til den enkelte 

kommune er, stipulerte liggedøgn samt innrapportert forbruk for 2015. 
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Oppsummert 

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et sentralt virkemiddel i samhandlingsreformen, hvor 

intensjonen er at tilbudet skal bidra til bedre ressursutnyttelse ved at kommunene tilbyr et godt 

alternativ til sykehusinnleggelse.  

 

Alle kommunene i UNN-området har nå etablert tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold. 

Kommunene er tilført i underkant av 45 millioner kroner, og det er stipulert at dette skal dekke 

9 281 liggedøgn pr. år.  

Innrapporterte tall fra kommunene knyttet til bruk av tilbudet, samsvarer med nasjonale funn. 

Riksrevisjonen viser i sin rapport at kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud ikke benyttes på 

en måte og i et omfang som er i tråd med intensjonen. I tillegg dokumenterer det at 

beleggsprosentene ved tilbudene er lav, og at mange pasienter som innlegges på sykehus, heller 

burde vært lagt inn i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  

 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon om status for Øyeblikkelig hjelp døgntilbud til orientering. 

2. OSO ønsker å bidra til at tilbudet blir benyttet i tråd med intensjonene, og ber om at det lages 

en egen sak til neste møte i OSO, hvor forslag på tiltak for å unytte Øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud presenteres. 

3. Saken sees i sammenheng med revidering av tjenesteavtale 4, ny nasjonal veileder for 

øyeblikkelig hjelp døgnopphold samt føringer om at tilbudet også skal gjelde rus- og psykisk 

helse  

 

 

 

Magne Nicolaisen 
Avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 
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Sak:   8/16  

Tittel:   Eventuelt  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 7. april 2016 

 

 

 

 

 

Sak:   9/16   

Tittel:   Neste møte   
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO sekretariatet 

Møtedato: 7. april 2016 

 

Neste møte er torsdag 9. juni 2016 

 

Fra:   kl. 11:00- 15:30 

Sted:  Rådhuset, Lenvik kommune   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


