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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til  
Kommunene i Nord-Troms 
Ved ordfører 
 
MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 
 
EMNE: Møte nr 10-2019 
STED: Skibotn helse og rehabilitering 
TIDSPUNKT: 25.-26. november 2019 

 
Sak 46/19  Felles kommunelege samfunnsmedisin  
Saksdokumenter:   

 Melding om vedtak fra rådmannsutvalget 
 Rapport fra utredning: felles kommuneoverlege i Nord-Troms 

Saksbehandler: rådmannsutvalget 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 

1. Nord-Troms Regionråd er positive til forslaget om en felles kommunelege i  
 samfunnsmedisin for Nord-Troms. Regionrådet har forståelse for at  
 kommunene står i en utfordrende økonomisk situasjon, men oppfordrer  
 kommunene til å sette saken på dagsorden.  

2. Forslag til problemstillinger som kan drøftes;  
a. Hvordan kan man løse samfunnsmedisinske oppgaver?  
b. Er det mulig å fordele oppgaver mellom kommunene (for eksempel 

utarbeidelse av ulike planer)?  
c. Kan man løse oppgaver på en annen måte enn i dag? 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Oversendt sak fra rådmannsutvalget 2.10.19: 
 
«MELDING OM VEDTAK I RÅDMANNSUTVALGET 
EMNE: 67/19 FELLES KOMMUNELEGE SAMFUNNSMEDISIN 
STED: SKYPE 
TIDSPUNKT: Mandag 30. september 2019 

Kommuneoverleger har utredet muligheter for interkommunalt samarbeid omkring 
arbeidsoppgaver innen samfunnsmedisin. Målet med en slik stilling er å få til en mer 
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samordnet helsetjeneste i Nord-Troms, der kommunens og legers kunnskap om 
samfunnsmedisinske forhold økes, samt at samfunnsmedisinske oppgaver utføres 
med høyere kvalitet enn i dag. I tillegg vil stillingen være en mer tydelig 
premissleverandør i helsepolitiske saker. 

Vedtak: 

 Sendes videre til forankring i Regionrådet for anbefaling til kommunestyrene. 
 Kommunene kan legge den fram for helse og omsorgs-utvalg. 
 Det tas sikte på å ha felles kommunelege samfunnsmedisin innen 2021.» 

 
Klipp fra rapporten som er utarbeidet av: 
Anita Monsen Pedersen, Kåfjord kommune 
Paul Odberg, Skjervøy kommune 
Øyvind Roarsen, Nordreisa kommune 
Kjell Nysveen, Kvænangen kommune 
Carol Pascoe, Lyngen kommune 
 
«Målsetning 
Rådmannsutvalget i Nord-Troms regionen har sammen med ledernettverket innen helse bedt om 
utredning av muligheter for interkommunalt samarbeid omkring kommuneoverlegens arbeidsoppgaver 
innen samfunnsmedisin, altså en felles kommuneoverlege i Nord-Troms kommuner. 
Kommuneoverleger har gjennom utredningen hatt 3 felles møter for diskusjon omkring dette. 
 
Bakgrunn 
Kommuneoverlegen på Skjervøy, Paul Odberg, tok initiativ til dette. Det har gjennom mange år vært 
stabilitet blant kommuneoverleger i Nord-Troms kommuner, der mange av disse nå kan trekke frem 
momenter i historisk perspektiv gjennom flere tiårs erfaring.  
 
Man ser at oppgavene som ligger under kommuneoverlegens ansvarsområde er blitt mer omfattende 
de siste årene. Spesielt trekkes frem samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012. I små 
distriktskommuner har det samtidig vært vanlig å kombinere kommuneoverlegestillingen med kurativ 
praksis som fastlege. Det har vært, og er fortsatt, en generell økende arbeidsmengde som fastlege, der 
man spesielt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, ser økende oppgaveoverføring fra 
spesialisthelsetjenesten (sykehus) til primærhelsetjenesten (fastleger). Det handler blant annet om 
oppfølgende kontroller som tidligere ble utført på poliklinikk hos sykehusspesialist, nå gjøres hos 
fastlege, eller raskere 
utskrivelser fra sykehus som fører til behov for tett kontroll av pasient etter utskrivelse. Andre 
eksempler på nye arbeidsoppgaver tilført de siste årene er vurdering av førerkortsaker som tidligere lå 
hos Fylkeslegen.  
 
Det er en generell trend i samfunnet er at befolkningen oftere enn før oppsøker lege, som skyldes alt 
fra dokumentasjonskrav som er kommet til behov for bekreftelse på at man er frisk. Samtidig med 
dette skal kommuneoverlegen også fylle sin rolle innen det administrative i driften av legetjenesten, 
samt ansvar for de samfunnsmedisinske områdene innen blant annet smittevern, miljørettet helsevern 
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og beredskapsarbeid innen helse. I historisk perspektiv er for eksempel smittevern mer aktuell i dag 
med økende reisende over landegrenser, økt antall flyktninger til landet og dermed økende behov for 
beredskap ved utbrudd av allmennfarlige 
smittsomme sykdommer. 
 
Man ser også over tid stadig økende avstand til ledelse både internt i kommunen og i helseforetaket og 
dermed økende utfordringer i å fremme viktige helsepolitiske saker, som for eksempel akuttmedisinsk 
beredskap i kommunen. 
 
Over tid er arbeidsoppgavene blitt så mange flere og mer sammensatte, uten at dette generelt er tatt 
hensyn til med å sette av mer tid eller økonomi for at alle arbeidsoppgavene kan gjøres 
tilfredsstillende. 
 
Kommuneoverleger i gruppen er enige om at det er de samfunnsmedisinske 
arbeidsoppgavene som oftest nedprioriteres, da dette ”haster minst”, men like fullt er lovpålagte 
arbeidsoppgaver som er ugjort. Det nevnes også behov for mer og mer spesialisert 4 kunnskap innen 
samfunnsmedisin, som mange føler de ikke har tid å sette seg inn i grunnet mange andre 
arbeidsoppgaver. 
 
Målet med en felles kommuneoverlege i Nord-Troms er 
- Lovpålagte samfunnsmedisinske oppgaver gjennomføres bedre enn idag 
- Bedre og mer samordnet helsetjenester i Nord-Troms 
- Øke kunnskap og fokus til kommuner og leger om samfunnsmedisinske forhold 
- En tydelig stilling som sterkere kan være premissleverandør og fronte viktige 
helsepolitiske saker kommunalt, regionalt og ovenfor helseforetaket» 
 
 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
 
Kopi: rådmenn
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Ombudene 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
     
Postadresse  
,   

Epost mottak 
 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
Til alle kommuner i Troms og Svalbard 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
19/7317-1 Jon-Halvdan Lenning 099 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
66271/19 77788088   26.11.2019 
 
 
ÅRSRAPPORT 2018/2019 FOR MOBBEOMBUDET I TROMS  
 
Vedlagt finner dere årsrapport fra Mobbeombudet i Troms for skole- og barnehageåret 2018/2019.  
 
Rapporten er skrevet med utgangspunkt i de 207 henvendelsene som er kommet fra ungdom og 
foreldre, samt 81 skolebesøk, foreldremøter og kurs rundt om i hele fylket. 
 
Mobbeombudet ber om at rapporten distribueres til og behandles i aktuelle politiske utvalg og 
komiteer i din kommune, også aktuelle ungdomsråd. I tillegg ber jeg om at den distribueres til 
barnehager, skoler, foreldreutvalg og andre aktuelle instanser i din kommune. 
 
Rapporten viser hvordan ombudet jobber og sier noe om de utfordringene barn og ungdom møter i 
sin hverdag rundt i Troms fylke.  
 
I rapporten er det satt opp noe statistikk som gjelder hele fylket. Utvidet informasjon på 
kommunenivå må kontaktperson for hver kommune etterspørre direkte fra Mobbeombudet.  
Engasjementskartet på s. 18 viser hvilke type jobb ombudet har gjort inn mot de ulike kommunene i 
Troms. I tillegg finner dere på s. 12 tendenser som jeg har sett dette året og på s.14 ligger det 
anbefalinger til kommuner og skoler. Rapporten viser til slutt hvordan ombudsrollen vil utvikles 
videre for å skape et best mulig barnehage, skole og oppvekstmiljø i Troms. 
 
Jeg håper rapporten bidrar til kvalitetsarbeidet med barnehage-, skole- og oppvekstmiljø i din 
kommune, og ber om at dere tar kontakt om dere har innspill/kommentarer til rapporten eller 
Mobbeombudets arbeid.  
 
Mobbeombudet ber om ei kort tilbakemelding som viser hvordan din kommune har behandlet 
rapporten og med kommentar til håndteringen av anbefalingene - frist 01.03.2020. 
 
Takker for godt samarbeid i 2018/2019 og ser frem til å fortsette dette.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon-Halvdan Lenning  
Mobbeombudet i Troms  
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Vedlegg: Årsrapport for Mobbeombudet i Troms 2018/2019
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/54 -5 

Arkiv: A20 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 20.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/20 Utvalg for oppvekst og omsorg 30.01.2020 

 

Orientering fra oppvekst 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kommunalsjef for oppvekst orienterer om følgende: 
 
Økonomi 
Skolenes utviklingsarbeid  
 

Vurdering: 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2017/285 -7 

Arkiv: X51 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 07.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/20 Utvalg for oppvekst og omsorg 30.01.2020 

 

ÅRSRAPPORT 2018/2019 FOR MOBBEOMBUDET I TROMS 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringsloven 
Barnehageloven 
 
 
Vedlegg 
1 Mobbeombudets rapport 2019 - følgebrev 
2 Mobbeombudets årsrapport 2019 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Mobbeombudets rapport tas til orientering.  
 
Kommune, skoler og barnehager følger opp anbefalinger på punkt 2-4 som påbegynt.  
 
Kåfjord kommune vurderer å etablere en ressursperson/veiledningsteam slik mobbeombudet 
anbefaler i punkt 1. Denne vurderingen bør inngå i påbegynte tverrfaglige arbeidet med modell 
for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. 
 
Skoler og barnehager inviterer mobbeombudet jevnlig på besøk. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Vedlagt finner dere årsrapport fra Mobbeombudet i Troms for skole- og barnehageåret 
2018/2019. Mobbeombudet har bedt om at rapporten distribueres til og behandles i aktuelle 
politiske utvalg og komiteer i kommunen. Rapporten viser hvordan ombudet jobber og sier noe 
om de utfordringene barn og ungdom møter i sin hverdag rundt i Troms fylke.   
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I rapporten er det satt opp noe statistikk som gjelder hele fylket. Utvidet informasjon på 
kommunenivå må kontaktperson for hver kommune etterspørre direkte fra Mobbeombudet.  
Engasjementskartet på s. 18 viser hvilken type jobb ombudet har gjort inn mot de ulike 
kommunene i Troms. I tillegg finner vi på s. 12 tendenser som mobbeombudet har sett dette 
skoleåret. På side 14 ligger det anbefalinger til kommuner og skoler. Rapporten viser til slutt 
hvordan ombudsrollen vil utvikles videre for å skape et best mulig barnehage-, skole og 
oppvekstmiljø i Troms.  
 
Kåfjord kommune har hatt besøk av mobbeombudet i januar 2017/18 og september 2019/20, 
men ikke i 2018/19.  
  
Jeg håper rapporten bidrar til kvalitetsarbeidet med barnehage-, skole- og oppvekstmiljø i din 
kommune, og ber om at dere tar kontakt om dere har innspill/kommentarer til rapporten eller 
Mobbeombudets arbeid.   
  
Mobbeombudet ber om ei kort tilbakemelding som viser hvordan din kommune har behandlet 
rapporten og med kommentar til håndteringen av anbefalingene - frist 01.03.2020.  
 

Vurdering: 
Kåfjord kommune har hatt besøk av mobbeombudet i skoleåret 2017/18 og 2019/20, men ikke i 
2018/19. Rapporten er distribuert og det er bedt om tilbakemeldinger fra skoler, barnehager og 
ungdomsråd.  
 
På side 14 i rapporten ligger det anbefalinger til kommuner og skoler.  
Anbefaling 1: Få på plass lokale ressurs- og veiledningsteam. Mobbeombudet anbefaler å få på 
plass lokale ressurspersoner og veiledningsteam som kan veilede ledere og ansatte i arbeidet 
med å skape trygt og godt barnehage- og skolemiljø.  
 

Kåfjord kommune har ikke en slik ressursperson eller veiledningsteam for skoler og 
barnehager pr i dag.  
Skolene har skolehelseteam og barnehagene har barnehagehelseteam der mobbesaker 
kan være tema.  
Det søkes veiledning fra PPT i mobbe- og skolemiljøsaker. 
Det er søkt og bevilget penger til å få etablert en modell for systematisk identifikasjon og 
oppfølging av utsatte barn – i første omgang få laget en modell for dette arbeidet. Som 
en del av dette arbeidet bør Kåfjord kommune vurdere ressurs- og veiledningsteam i 
arbeidet mot mobbing slik mobbeombudet anbefaler.  
 

Anbefaling 2: Følg opp kompetansehevingstiltak. Skoleeier må i større grad følge opp hvordan 
kompetansehevingstiltak og planverk utføres av ansatte i praksis. 

Kåfjord kommune har vært med i satsingen «inkluderende barnehage- og skolemiljø» 
(IBS) fram til desember 2019 og er med under oppfølgingsordningen fram til desember 
2020. Våren 2019 har det vært gjennomført ståstedsanalyse og ekstern skolevurdering på 
skolene for å kartlegge hvilke tiltak som bør settes inn. Skolene har laget 
utviklingsplaner med bakgrunn i dette høsten 2019. Våren 2020 er iverksetting av 
planlagte tiltak i fokus og veilederkorpset følger opp dette sammen med 
utviklingsveileder og skoleeier fram mot desember 2020. Gjennom ordningen skal et 
veilederkorps støtte skolene i arbeidet med læringsmiljø, mobbing og læringsutbytte i en 
periode på 2 år. Veilederkorpset skal veilede skoleeier og skoler i å forbedre seg 
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gjennom å bli en mer lærende organisasjon. Veilederkorpset følger opp skoleeier og 
skolens ledelse i arbeidet med utviklingsplaner.  

  
I satsningen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» har skoleeier, skolens ledelse, 
lærere fått kompetanseheving innenfor følgende områder: trygge og gode barnehage- og 
skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking 
og håndtering av mobbing. Målet er varig praksisendring innen arbeidet med 
barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser. Det er viktig at 
kompetansehevingen fra satsingen videreføres og videreutvikles. UOO har vedtatt at 
skolenes utviklingsplaner skal være tema på alle utvalgsmøter. Barnehagenes 
utviklingsplaner bør også få mer plass i politiske utvalg. 
Barnehagemyndigheten følger opp arbeidet med utviklingsplaner gjennom styrermøter 
m. utviklingsdel og tilsyn.  
 
Barnehagene og skolene i Kåfjord jobber med en ny handlingsplan mot mobbing. Denne 
handlingsplanen har vært behandlet i barnas kommunestyre og er ute på høring i skolene. 
Arbeidet med handlingsplan for barnehagene venter på endelig vedtak om ny 
barnehagelov fra 2020.  
 

Anbefaling 3: Jobbe aktivt med sosial kompetanse. Hver skole og barnehage må forplikte seg til 
å jobbe aktivt med sosial kompetanse.  

Begge skolene har en egen plan for sosial kompetanse. Også barnehagene jobber aktivt 
med sosial kompetanse som en del av rammeplan. Det er vedtatt i strategisk 
oppvekstplan «Kåfjordsekken» for 2015-20 at skoler og barnehager skal ha plan for 
sosial kompetanse.  
 

Anbefaling 4: Samarbeid med foreldre. Samarbeidet mellom barnehagen/skolen og hjemmet må 
få et mer konkret innhold og organisering.  
  

Et godt skole-hjemsamarbeid er en viktig faktor for å bedre læringsmiljøet da foreldre er 
viktig del av det utvidede klassemiljøet/barnehagemiljøet. Foresatte kan bidra til et 
inkluderende miljø og være med å påvirke skolens og barnehagens utvikling. 
Foreldresamarbeid inngår i barnehager og skoler sine utviklingsplaner – og oppfølgingen 
av veilederkorpset. 
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Ombudene 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
     
Postadresse  
,   

Epost mottak 
 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
Til alle kommuner i Troms og Svalbard 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
19/7317-1 Jon-Halvdan Lenning 099 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
66271/19 77788088   26.11.2019 
 
 
ÅRSRAPPORT 2018/2019 FOR MOBBEOMBUDET I TROMS  
 
Vedlagt finner dere årsrapport fra Mobbeombudet i Troms for skole- og barnehageåret 2018/2019.  
 
Rapporten er skrevet med utgangspunkt i de 207 henvendelsene som er kommet fra ungdom og 
foreldre, samt 81 skolebesøk, foreldremøter og kurs rundt om i hele fylket. 
 
Mobbeombudet ber om at rapporten distribueres til og behandles i aktuelle politiske utvalg og 
komiteer i din kommune, også aktuelle ungdomsråd. I tillegg ber jeg om at den distribueres til 
barnehager, skoler, foreldreutvalg og andre aktuelle instanser i din kommune. 
 
Rapporten viser hvordan ombudet jobber og sier noe om de utfordringene barn og ungdom møter i 
sin hverdag rundt i Troms fylke.  
 
I rapporten er det satt opp noe statistikk som gjelder hele fylket. Utvidet informasjon på 
kommunenivå må kontaktperson for hver kommune etterspørre direkte fra Mobbeombudet.  
Engasjementskartet på s. 18 viser hvilke type jobb ombudet har gjort inn mot de ulike kommunene i 
Troms. I tillegg finner dere på s. 12 tendenser som jeg har sett dette året og på s.14 ligger det 
anbefalinger til kommuner og skoler. Rapporten viser til slutt hvordan ombudsrollen vil utvikles 
videre for å skape et best mulig barnehage, skole og oppvekstmiljø i Troms. 
 
Jeg håper rapporten bidrar til kvalitetsarbeidet med barnehage-, skole- og oppvekstmiljø i din 
kommune, og ber om at dere tar kontakt om dere har innspill/kommentarer til rapporten eller 
Mobbeombudets arbeid.  
 
Mobbeombudet ber om ei kort tilbakemelding som viser hvordan din kommune har behandlet 
rapporten og med kommentar til håndteringen av anbefalingene - frist 01.03.2020. 
 
Takker for godt samarbeid i 2018/2019 og ser frem til å fortsette dette.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon-Halvdan Lenning  
Mobbeombudet i Troms  
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Vedlegg: Årsrapport for Mobbeombudet i Troms 2018/2019
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/35 -1 

Arkiv: G90 

Saksbehandler:  Trond Skotvold 

Dato:                 15.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/20 Utvalg for oppvekst og omsorg 30.01.2020 

 

Revisjon eller ny plan for helse og omsorg? 

Henvisning til lovverk: 
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Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune har en vedtatt «Strategisk plan for Helse og omsorg frem mot 2023». Denne 
planen ble utarbeidet i 2012 og vedtatt februar 2013. Som man ser av denne var ett fokusområde 
planlegging og bygging av nytt helsesenter.  
Mye har skjedd siden 2013. Innenfor helse og omsorg i Kåfjord er Kåfjord Helsetun planlagt, 
bygget og innflyttet. Videre har man fått mange nye statlige føringer og pålegg som i stor grad 
bestemmer hvilke tjenester og hvordan vi skal gi disse til befolkningen.  
I ny helse- og omsorgsplan vil det omtales en del nye områder som ikke er synliggjort i 
kommuneplanens samfunnsdel (Kåfjord kommune 2017) eller i Strategisk plan for helse og 
omsorg mot 2023 (Kåfjord kommune 2013). Det er også planlagt og implementert ulike 
satsninger lokalt, regionalt og nasjonalt siden den gang innen en rekke felt som berører helse- og 
omsorgssektoren.  
 

Vurdering: 
En ny eller revidert Helse- og omsorgsplan vil være et viktig styringsdokument for både 
politikere og ansatte i tjenesten. Her kan man synliggjøre føringer for hvordan politisk nivå 
ønsker at tilbud skal tilrettelegges til mennesker som benytter helse- og omsorgstjenestene i 
kommunen. Gitt de fremtidige utfordringer knyttet til kommunens økonomi og 
befolkningsutvikling vil en ny eller revidert plan være viktig i årene som kommer. Om man skal 
gjennomføre revisjon av tidligere plan eller utarbeide ny helhetlig delplan fremmes derfor som 
sak for politisk behandling. 
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Om planprogram og kommunedelplan 
Kåfjord kommune har pr i dag Strategisk plan for helse- og 
Omsorgsetaten mot 2023. Denne ble vedtatt i 2013 og er ikke revidert/oppdatert siden. 
Revisjon av eksisterende plan eller ny kommunedelplan vurderes nå utarbeidet. Hvis man 
vedtar at det skal utarbeides ny helhetlig kommunedelplan i henhold til Plan- og 
bygningsloven, skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget 
for medvirkning. Hvis man i stedet vedtar revisjon av eksisterende plan vil følgende 
dokument også kunne fungere som planprogram, men man vi ikke være så bundet av 
reglene for høring/ettersyn. 
 

Innledning 
Alle innbyggere i en kommune kommer på ett eller annet tidspunkt innom helse- og 
omsorgstjenestene. Sektoren har et livsløpsperspektiv helt fra omsorgen for det ufødte 
barnet til livets avslutning. Planen skal derfor dekke aldersspennet fra det ufødte barn til 
omsorg ved livets slutt. Helse- og omsorgssektoren er den økonomisk største sektoren i en 
kommune, og representerer svært mange arbeidsplasser samt et mangfold av tjenester og 
tilbud til kommunens innbyggere. I tillegg til de tradisjonelle tjenestene innen helse- og 
omsorgssektoren, er det også i et folkehelseperspektiv viktig å se på andre kommunale 
tjenestetilbud som for eksempel bibliotek, boliger, oppvekstsvilkår, fritidstilbud og 
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barnevern som skal bistå til å støtte og gi innbyggerne i en kommune et godt liv. 
Planprosessen «Helhetlig helse- og omsorgsplan» er nedfelt i kommunal planstrategi 2017 - 
2019 (Kåfjord kommune, 2017). Planprosessen for en kommunedelplan er regulert av plan 
og bygningsloven §§ 11-1 (2010). Planen berører helse- og omsorgstjenester, oppvekstsvilkår 
og folkehelseperspektiv, planen blir derfor delvis sektorovergripende. 
 
 

Beskrivelse av planprosessen: 

Oppstart - forslag 
til planprogram

Høring/offentlig 
ettersyn av 

planprogram
 (6 uker)

Planprogrammet 
vedtas Planforslag

Høring/offentlig 
ettersyn
(6 uker)

Plan under arbeid
Kunngjøring av 
plan. 3 ukers 

klagefrist

 

Tidsplan 
Planarbeidet vil bli utført fra januar 2020 til desemberr 2020. 

Milepæl/måned 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Utkast planprogram/innhold             
Behandling og vedtak i UOO             
Offentlig ettersyn/høring (6 uker)             
Planprogram vedtas i UOO             
Planforslag til UOO             
Offentlig ettersyn/høring (6 uker)             
Justering/korrigering             
Behandling og vedtak i UOO             
Vedtak i Kåfjord kommunestyre             
Kunngjøring (3 ukers klagefrist)             

 

Planen har en tidshorisont på fire år: 2020 – 2023 og vil bli rullert årlig. Planen vil bli politisk 
gyldig i fire år etter vedtak i Kommunestyret. 

Bakgrunn 
Helhetlig helse- og omsorgsplan skal definere mål og legge føringer for hvordan tilbudet 
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innen helse- og omsorgssektoren for innbyggerne i Kåfjord kommune skal være i neste 
fireårsperiode. Planen skal gi overordnede strategier og føringer. Planen har perspektiv «fra 
vugge til grav» og skal beskrive strategier og tiltak for alle aldersgrupper så vel som 
forebygging av sykdomsutvikling. Dette innbefatter både tilbud som gis av kommunen, men 
også tjenester som gis av andre etater og virksomheter og som samarbeider med Kåfjord 
kommune. Planen presenterer en beskrivelse av de ulike tjenester innen helse- og 
omsorgssektoren i Kåfjord kommune. I tillegg skal det utarbeides virksomhetsplaner for de 
ulike enhetene. Framtidig demografisk utvikling tilsier sterk vekst i den eldre befolkningen. 
En ser økning i utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, samt at tjenestene og 
målgruppen for funksjonshemmede endrer karakter. Samhandlingsreformen, nasjonale 
planer og nye lovkrav tilsier at oppgaver og tjenestetilbud i stor grad skal løses i 
kommunene, der pasienten/brukeren bor. Det vil være nødvendig å sette økt fokus og 
innsats mot helsefremmende og forebyggende arbeide for å dempe eller utsette behovet for 
helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal i større grad utformes med brukermedvirkning i 
nært samarbeid med pasienter, brukere og deres pårørende. I tillegg skal det i større grad en 
tidligere fokuseres på pårørendestøtte, deriblant opplæring og veiledning av pårørende som 
ivaretar omsorgen for sine nærmeste.  Utvikling av digitale og nye teknologiske løsninger 
skal tas i bruk og dette vil blant annet gi nye muligheter for at den enkelte bruker skal kunne 
bo i eget hjem så lenge som mulig. Som følge av de endringene kommunen står overfor må 
det også settes særskilt fokus på rekruttering og kompetanseutvikling for ansatte i hele 
helse- og omsorgsetaten. 
 

Overordnede planer og strategier  
Planen skal bygge på tidligere arbeid i kommunens gjeldende planverk. I tillegg skal en 
helhetlig helse- og omsorgsplan knyttes opp mot tidligere planarbeid og nasjonale føringer 
som er gitt i lovverk, forskrifter, utredninger, veiledere og rundskriv. Lokale reglement og 
forskrifter er også viktige her. 

 Demensplan 2020 «Et mer demens vennligsamfunn» 
 Forordning 2016/679 «Personvernforordningen» (EU) 
 Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015 – 2020 
 Prop. 15 S (2016 – 2020) «Opptrappingsplan for rusfeltet» 
 Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017 – 2022) «Mestre hele livet» 
 St.mld 19 (2014 – 2015) «Folkehelsemeldingen» 
 St.mld 25 (2005 – 2006) «Mestring, muligheter og mening» 
 St.mld 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» 
 St.mld 39 (2006 – 2007) «Frivillighet for alle» 
 St.mld 47 (2008 – 2009) «Samhandlingsreformen» 
 St.mld. 11 (2015 – 2016) «Nasjonal helse- og sykehusplan» 
 St.mld. 29 (2012 – 2013) «Morgendagens omsorg» 
 St.mld.15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre 
 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) 

90



4 

 «Omsorg 2020» - regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 
 IS-2620 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten 
 IS-2076 Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne «Sammen om 

mestring» 
 Andre relevante planer, rundskriv og veiledere 

Gjennomføring og planarbeid 
I helhetlig helse- og omsorgsplan vil det omtales en del nye områder som ikke er synliggjort i 
kommuneplanens samfunnsdel (Kåfjord kommune 2017) og i Strategisk plan for helse og 
omsorg mot 2023 (Kåfjord kommune 2013). Det er også planlagt og implementert ulike 
satsninger lokalt, regionalt og nasjonalt siden den gang innen en rekke felt som berører 
helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgsplanen skal være et viktig politisk 
styringsdokument. Her kan man synliggjøre føringer for hvordan politisk nivå ønsker at tilbud 
skal tilrettelegges til mennesker som benytter helse- og omsorgstjenestene i kommunen. 
 

Tema for helhetlig helse- og omsorgsplan 
Helhetlig helse- og omsorgsplan vil ta for seg en beskrivelse av eksisterende tjenestetilbud i 
og utenfor kommunen. Det vil også bli gjennomført en SWOT-analyse for å se nærmere på 
styrker, svakheter, muligheter og utfordringer kommunen vil møte. Det skal også utarbeides 
en tiltaksliste med prioriterte mål tiltak for planperioden. Dette skal være gjennomgående 
på alle punktene. Under er det laget en oversikt over temaene som vil bli belyst i planen. 
 
Statusbeskrivelse 
Beskrivelse av status for Kåfjord kommune i 2019, inkludert kort beskrivelse av tjenestene og 
organisasjonskart. 
 
Utfordringer  
Beskrivelser av utfordringsbildet slik det ser ut i 2019, samt antatte utfordringer frem mot 
2030. Dette inkluderer demografi (særlig befolkningsutvikling) og utfordringer knyttet til 
nasjonale satsninger som for eksempel samhandlingsreformen og «Leve hele livet». 
Utfordringsbildet vil også si noe om antatt økning i demensproblematikk med et økende 
antall eldre og ivaretakelse av mennesker med rus- og/eller psykisk helseplager 
 
Omsorgstrappen  
Beskrivelse av omsorgstrappen 
 
Folkehelse og forebygging  
Folkehelsestatus for Kåfjord kommune og arbeidet med forebygging på ulike områder innen 
både somatisk-, tann-, rus - og psykisk helse hos både barn og unge og eldre. Tema knyttet til 
fysisk aktivitet som forebygging, ernæring og underernæring tas inn under dette området. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
Beredskapsplaner knyttet til helse og omsorgstjenestene som plan for smittevern og 
atomberedskap samt overordnet beredskapsplan og ROS-analyse. Skal også beskrive 
psykososialt kriseteam og kriseøvelser. 
 
Habilitering og rehabilitering 
Tjenester og tiltak innen rehabiliterings- og habiliteringsområdet i og utenfor Kåfjord 
kommune i dag og fremover. Hvordan sikre helhetlige og koordinerte tjenester for brukere 
samt sikre at det er god samhandling mellom tjenesteområdene. 
 
Kompetanse 
Strategi for kompetanseheving i tjenestene vil være et sentralt tema 
 
Rekruttering  
Rekruttering av helsepersonell til kommunale helse- og omsorgstjenester antas å være 
utfordrende i årene fremover. Strategi for å rekruttere og beholde helsepersonell er derfor 
en viktig del av en helse- og omsorgsplan. 
 
Velferdsteknologi  
Økningen i antallet som har behov for helse- og omsorgstjenester vil øke i årene som 
kommer. Det satses på velferdsteknologi både lokalt, nasjonalt og regionalt.  
Målformuleringer og strategier innen velferdsteknologiområdet skisseres som en del av 
planen. 
 
Interkommunalt samarbeid  
Som en liten kommune i Nord-Troms har Kåfjord kommune en rekke avtaler om 
interkommunalt samarbeid. Eksempler på dette er jordmortjenesten, KAD plass (kommunal 
øyeblikkelig hjelp døgnplass), krisesenter og legevakttelefon. Samarbeidet går både innad i 
Nord-Troms, samt med Tromsø kommune. 
 
Brukerstyring/medvirkning  
Strategi for hvordan brukerstyring og brukermedvirkning ivaretas skal framkomme i planen 
 
Innovasjon  
Innovasjon står sentralt i forhold til utvikling av alle tjenester som kommunen utfører. Det vil 
framkommen av planen hva som planlegges videre i forhold til utvikling av tjenestene, hvilke 
prosjekter som er igangsatt etc. 
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Mangfold og inkludering  
Kåfjord kommune har lang erfaring med en mangfoldig befolkning og planen skal angi 
hvordan arbeidet i forhold til mangfold og integrering skal fortsatt skal ivaretas. 
 
Frivillig arbeid/aktivitet og tilbud  
Det bør utarbeides en bevist strategi som formulerer mål og tiltak for det fremtidige 
samspillet mellom frivillig og offentlig sektor på helse- og omsorgsfeltet – både hjelpetiltak 
og folkehelsearbeid. 
 
Aktiv omsorg 
Aktiv omsorg skal blant annet bidra til å fremme mestring, opplevelser, økt fysisk aktivitet, 
sosial deltaking og god helse i arbeid med ulike bruker/pasient grupper. Dette er et viktig 
perspektiv i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.  
 
Samisk i Helse og omsorg 
Kåfjord kommune tilhører forvaltningsområdet for samisk språk, hvor norsk og samisk er 
likestilte språk. Dette gir alle rett til å bruke samisk i kontakt med det offentlige; statlige, 
fylkeskommunale og kommunale organ. Dette betyr blant annet at en har rett til å bli møtt 
og å bruke samisk i kontakt med det offentlige, rett til å få svar på samisk, kunngjøringer og 
skjemaer skal være på samisk og en har rett til undervisning i og på samisk. 
 
Tiltak  
Alle områdene skal innebære en tiltaksoversikt med eventuell tilhørende 
kostnadsbeskrivelse. 
 

Organisering 
Arbeidet med planen vil være organisert i kommuneadministrasjonen i Kåfjord. 
Kommunestyret vil være prosjekteier, UOO vil være planfaglig politisk 
utvalg og sette prosessen i gang og være fagansvarlig politisk utvalg. 
Prosjektledelsen legges til etatsleder/helse- og omsorgssjef og 
det vil bli opprettet en tverrfaglig prosjektgruppe som vil følge opp planprosessen. 

 
Datainnsamling 
Kommuneplanens samfunnsdel vil brukes som bakgrunn for planen. Det vil også bli brukt 
data fra følgende kilder. Listen er ikke uttømmende. 
- Folkehelsedata for Kåfjord kommune 2019 
- Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving og andre statistikker fra SSB 
- Kommunal planstrategi 2017 – 2018 
- Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 
- Ungdata NOVA 2017 og 2018 
- Makrodata fra journalsystemer i kommunen knyttet til antall brukere, liggedøgn m.v. 
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- Innbyggerundersøkelsene 
- Brukerplan 
- Ulike kartlegginger 
- Interkommunal kompetanseplan for Nord Troms 

Definisjoner 
Samhandlingsreformen: Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre 
helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte. Strategiene er å forebygge mer, 
behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp 
nærmest mulig der de bor (Helsedirektoratet, 2017). 
Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer 
som direkte eller indirekte påvirker helsen (Helsedirektoratet, 2018). 
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og 
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet 
og deltakelse sosialt og i samfunnet 

Medvirkning 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 5- 1 skal enhver som fremmer planforslag legge til 
rette for medvirkning. Det er i arbeidet med en ny helhetlig helse- og omsorgsplan viktig at 
brukere og pårørende får mulighet til å komme med innspill tidlig i prosessen. Det er særlig 
viktig å sørge for medvirkning fra grupper som berøres. I tillegg vil det være viktig å involvere 
Kåfjord ungdomsråd, Rådet for eldre, Råd for funksjonshemmede samt ulike 
brukerorganisasjoner, frivillige lag og foreninger. Ansatte og tillitsvalgte vil være 
representert i prosjektgruppen. Planen vil sendes ut til utvalgte høringsinstanser, samt bli 
lagt ut på offentlig høring. 
 

Høringsinstanser: 
Bygdeutvalg og pensjonistforeninger i Kåfjord kommune 
Frivillige lag og foreninger i Kåfjord kommune 
Fylkesmannen i Troms 
Oppvekstetaten og kulturkonsulenten i Kåfjord kommune 
Råd for eldre og Kåfjord kommune 
Rår for funksjonshemmede i Kåfjord kommune 
Plan, utvikling og driftsetaten i Kåfjord kommune 
Troms fylkeskommune 
Ungdomsrådet i Kåfjord kommune 
Offentlig høring 
Brukerorganisasjoner blant annet, RIO, Marborg, NFU 
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Nordstroms friluftsråd 
Universitetssykehuset Nord-Norge, samhandlingsavdelingen  
Pasient- og brukerombudet 
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Strategisk plan for helse- og omsorg i Kåfjord mot 2023.

Henvisning til lovverk:

Følgende lover er sentrale i forhold til den kommunale helse- og omsorgstjenesten:
 Kommuneloven
 Helse- og omsorgstjenesteloven 
 Lov om helsepersonell
 Lov om pasient og brukerrettigheter
 Psykisk helsevernloven
 Folkehelseloven
 Pasientskadeloven
 Offentlighetsloven
 Forvaltningsloven
 Personopplysningsloven
 Smittevernloven
 Sosiale tjenester i NAV
 Umyndiggjørelsesloven
 Vergemålsloven
 Arbeidsmiljøloven

Lista er ikke uttømmende. Det er flere lover, forskrifter, meldinger og beslutninger som 
regulerer området.
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Vedlegg:

1 Høringsuttalelse - Djupvik/Normannvik Bo- og Servicesenter

2 Høringssvar - Fylkesmannen i Troms

3 Innspill - Manndalen husflidslag

4 Høringsuttalelse - Skardalen Bygde- og kulturlag

5 Kommentarer til Helse- og omsorgsplan i Kåfjord mot 2013 - Djupvik/Nordmannvik 
Grendeutvalg

6 Saksprotokoll - kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede

7 Høringsutkast - Strategisk plan for helse- og omsorg i Kåfjord mot 2023.

Rådmannens innstilling:

1. Kåfjord kommune vedtar den fremlagte strategiplanen for helse og omsorg som 
retningsgivende for planlegging og gjennomføring av tiltak i sektoren.

2. Strategiplanen er en del av kommuneplanens samfunnsdel og – arealdel.
3. Strategiplanen for helse- og omsorg legges til grunn ved utarbeidelse av de årlige 

budsjettene for sektoren. 

4. Strategiplanen for helse- og omsorg i Kåfjord kommune evalueres og revideres ved 
behov og senest etter fire år. Handlingsplanen med tiltakene rulleres og evalueres årlig.

5. Kåfjord kommune vil be om at det snarest settes i gang arbeid med planlegging for å 
realisere omsorgsboliger og avlastningsleiligheter. Saken fremmes så fort som mulig 
som egen sak for hovedutvalget, formannskap og kommunestyre.

6. Alle tiltak og handlinger i strategiplanen som ikke har finansiering og som er av 
prinsipiell karakter skal fremlegges for politiske organer til behandling.

7. Det forutsettes at rådmannen besørger iverksatt handlinger og tiltak som ikke krever 
ytterligere politisk behandling.

Saksopplysninger:

Hovedutvalget for oppvekst og omsorg i Kåfjord kommune vedtok i sitt møte 05.09.12 
følgende:

 Hovedutvalget for oppvekst og omsorg vedtar å igangsette en strategiprosess for 
helse- og omsorgstjenester i Kåfjord mot 2023.

 Strategiprossen skal ende opp med ”Plan for helse- og omsorg mot 2023”.
 Strategiprosessen skal for øvrig: 
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i. Gi innspill til ”Kommuneplanen for Kåfjord”
ii. Gi innspill til budsjett for 2013

 Prosjektadministrasjonen fremmer ved behov egen sak for HOO vedrørende 
økonomiske ressurser til prosjektet 

Helse- og omsorgstjenesten i Kåfjord består i dag av:

 Legetjenesten med legevakt og akuttjenester. 
 Øyeblikkelig hjelp tilbud (under oppbygging)
 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten med forebyggingsvirksomhet
 Institusjonsbasert omsorg inkludert sykehjem (30 plasser) med kortidsavdeling, 

skjerma enhet og langtidsavdeling samt avlastningstilbud, kjøkken og vaskeri
 Hjemmebasert omsorg med hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgslønn, 

støttekontakter, trygghetsalarm, avlastningstiltak, matombringing, personlige 
assistenter, rådgivning og veiledning.

 Fysioterapitjenester
 Psykisk helsevern og rusomsorg 
 Tjenester for psykisk utviklingshemmede med avlastningstilbud
 Dagsentertilbud med møteplassen
 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Strategi- og planlegging

I vårt arbeid med den overordna helseplanen i Kåfjord har vi tatt utgangspunkt i at strategivalg 
er et spørsmål om å gjøre de beste veivalgene. 
Før man definerer tiltak og virkemiddel må man bli enig om hvor man er og hvor man skal. 
Ståstedet/nåsituasjonen, overordnede mål og strategier kalles gjerne de strategiske elementene. 
For oss vil arbeidet med å komme fram til disse strategiske elementene bidra til å skaffe felles 
bevissthet og forståelse for sammenhengene og konsekvensene. 

Dermed får aktørene i prosessen etablert en felles plattform for i neste fase å foreta 
konkretisering av tiltak, virkemiddelbruk og rollefordeling/ansvar.
I vårt arbeid i Kåfjord er det avviklet to prosessamlinger over to dager pluss en dag med ca 20 
deltakere. Prosessdeltakerne har vært medlemmer i hovedutvalg, tillitsvalgte, hovedverneombud 
og ansatte fra Kåfjord kommune med blant annet alle lederne fra helse- og omsorgsetaten.
Prosessdeltakerne har vært med på en SWOT-analyse samt å utforme mål. I tillegg har de 
foreslått strategier og tiltak med konkrete handlinger.
Helse- og omsorgssjefen har vært prosessleder og har ført planen i ”pennen”.

Handling kan settes inn i en bevisst og helhetlig sammenheng.

Først når det er skapt forståelse for disse strategiske elementene, har man gitt strategiarbeidet en 
strategisk forankring; dvs. at definering av utgangspunkt, mål og strategier er retningsgivende 
for handling.

Høring, beslutning og iverksetting

Planforslaget fra Rådmannen ble besluttet utsendt på høring av Hovedutvalget for oppvekst og 
omsorg i deres møte 05.11.2012.
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Det har kommet inn 6 høringssvar. Disse er i sin helhet vedlagt saken. Høringssvar motatt fra 
Skardalen Bygde- og kulturlag,  Manndalen husflidslag, Djupvik og Nordmannvik 
Grendeutvalg, Djupvik og Nordmannvik Bo- og servicesenter, Råd for eldre og 
funksjonshemmede, Fylkesmannen v/Fylkeslegen. Uttalelsene peker på flere forhold, blant 
annet behovet for botilbud ute i grendene og samarbeid med f.eks Djupvik/Nordmannvik Bo- og 
servicesenter.
Flere er opptatt av at Marielund kan gjenåpnes til omsorgsboliger slik det var foreslått i 
høringsutkastet. Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 12 salg av Marielund.
Fylkesmannen peker på at interkommunalt samarbeid bør drøftes bedre samt at flere 
tjenesteområder bør omtales og drøftes. Beredskap knytta til Nordnes påpeker fylkesmannen bør 
med i planen. Alle ovenforstående punkt har vi forsøkt å hensyn ta i dette saksfremlegget.
Høringsutkastet til strategiplan vedlegges saken slik at endringer ift dette utkastet kan fremgå.
Planforslaget behandles nå gjennomgående av hovedutvalg, formannskap og kommunestyre.
Strategiplanen skal være en del av kommuneplanens samfunnsdel og – arealdel.
Strategiplanen for helse- og omsorg legges til grunn ved utarbeidelse av de årlige budsjettene for 
sektoren. 
Strategiplanen for helse- og omsorg i Kåfjord kommune evalueres og revideres ved behov og 
senest etter fire år. Handlingsplanen med tiltakene rulleres og evalueres årlig.
Rådmannen har ansvar for iverksetting av vedtatt plan og for utredning og fremlegging av saker 
som ikke har vedtatt finansiering og som krever politisk behandling. 

Vurdering:

For å kunne møte utfordringene i Kåfjord i fremtiden er det viktig å vektlegge de  kritiske 
suksessfaktorene:

Kritiske suksessfaktorer

Et sammendrag av situasjonsbeskrivelsen og disse faktorene ligger til grunn for valg av 
strategier. En kritisk faktor er en faktor som vil påvirke gjennomføringen av strategiene eller 
forhindre at mål realiseres og at tiltak/handlinger går som planlagt. Enten helt eller delvis.

1. Utvikle funksjonell bygningsmasse (helsesenter, botilbud, dagtilbud)

2. Satse på: Forebyggende helsearbeid 

3. Rekruttering og kompetanseheving, utnyttelse av teknologi i denne sammenheng

”Rett kompetanse på rett plass”

4. Personalpolitikk - gode systemer for å ivareta ansatte og effektiv ressursutnyttelse

5. Forbedring av økonomi

6. Nettverksbygging kommunalt og regionalt

De kritiske suksessfaktorene er tatt hensyn til ved utforming av mål, strategier og tiltak.

Visjon, verdier og mål (Visjon og verdier er besluttet tidligere)

VISJON:         
Kåfjord - kor ALT e mulig!

Verdier:    Ansvar – Lojalitet – Tillit 
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Overordna Mål  Helse- og omsorg i Kåfjord kommune mot 2023

 Innbyggerne i Kåfjord skal ha mulighet til størst mulig grad av
egenmestring som gir trygghet og god livskvalitet 

Dvs at: I all behandling og pleie skal en vektlegge at brukerne deltar så langt det er mulig og 
selv tar ansvar for egen utvikling.  Egenmestring er viktig for kunne opprettholde livskvaliteten.
Innbyggerne skal ha trygghet for liv og helse når de trenger det. Spesielt skal brukere og 
pårørende være trygg på at de får den helsehjelpen og omsorgen de har behov for når de ikke 
selv kan bidra.

Delmål: (For å nærme seg visjonen og realisere det overordna målet)

 Redusere hjerte-kar sykdommer og kreft, diabetes, lungesykdommer
 Redusere antallet røykere
 Fysisk aktivitet fra barn til voksen
 Rusforebyggende arbeid intensiveres
 Fokus på egenmestring i barnehage og skole (”fra vugge til grav”)
 Forebygge ulykker(fall)
 Tilby tjenester som forebygger kognitiv svikt og ensomhet, hvor 

også lokalsamfunnet er involvert

 Måleindikatorer: (Foreløpige, jobbes videre med flere)
• Antall/andel med hjerte-kar sykdommer, diabetes, kreft, lungesykdommer mv
• Prosentvis andel røykere i kommunen
• Antall ulykker/Antall skadede i ulykker
• Antall forebyggingstiltak/-prosjekter og effekt av disse
• Brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelser

Kåfjord kommune har valgt følgende fire målområder/dimensjoner i sitt styrings- og 
ledelsessystem. 
Krav og resultatindikatorer i styringskortene er knyttet til følgende fire områder:

1. Samfunn og samhandling
2. Brukere og tjenestekvalitet 
3. Organisasjon og medarbeiderutvikling
4. Økonomi og ressursstyring

I den metodiske fremstillingen av strategier og tiltak for å nå mål, har vi prøvd å tilpasse disse til 
kommunens fire målområder/dimensjoner. Dermed vil en få et sammenhengende og helhetlig 
styringssystem fra strategisk nivå og ned på operativt nivå.

Innafor målområde/dimensjon 1: Samfunn og samhandling er det foreslått følgende:

Strategi 1.1: Sektoren bidrar til et godt omdømme for kommunen, gjennom konkrete omdømmebyggende 
handlinger og – tiltak.

Forventa resultat: Sektoren bidrar til økt bolyst og tilflytting
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TILTAK:
Nr Aktivitet Ansvar Tid Økonomi
1.1.1 Media- og kommunikasjonsplan inkl opplæring Rådmann 2013 ++ Tilnærmet

0
1.1.2 Rask og korrekt saksbehandling og svar 

Serviceinnstilling – prosedyrer og kurs             

Være gode ambassadører for kommunen.

Etatsleder
HoO
Avd.ledere

2013-
2023

Innafor eks 
budsj

1.1.3 God økonomistyring – unngå ROBEK. Alle ledere 
gis kurs i økonomi/agresso mv

Rådmann 2013
2014

Innaf budsj

1.1.4 Stipendordninger Rådmann 2014 Utredes
1.1.5 Utfordre lokalt næringsliv for tiltak i samarbeid Rådmann 2014 Utredes

1.1.6 Gode lønns- og arbeidsvilkår Rådmann 2013 ++ Vurderes

1.1.7 Fokusere på tiltak i tiltakssonen Rådmann v/
Etatsleder

2013 ++ 0

1.1.8 Nettverksbygging regionalt og lokalt. 

Samhandling regionalt og lokalt. Plan utvikles

Rådmann v/
Etatsleder

2013 ++ Vurderes

Innafor målområde/dimensjon 2: Brukere og tjenestekvalitet er det foreslått følgende:

Strategi 2.1 Satse på opprusting/utbygging av ett funksjonelt og robust helsesenter i Kåfjord

Forventa resultat: Økt kvalitet, effektivitet, produktivitet og bedre livskvalitet.

TILTAK:
Nr Aktivitet Ansvar Tid Øko
2.1.1 Utrede å sentralisere følgende tjenester i ett helsesenter:

 Ambulanser med vaktrom
 Akuttrom (sykestuesenger)
 Barnevern (fam.hus)
 Barne- og ungdomspsykiatri(BUP)
 Behandlingsbasseng
 Dagsenter med aktivitetstilbud, herunder kafeteria for hele 

senteret (m/produksjonskjøkken)
 Ergoterapi 
 Fastleger med telemedisinutstyr
 Fysioterapi
 Helsestasjon og skolehelsetjeneste (Fam.hus)
 Hjelpemiddelsentral
 Hjemmebasert omsorg m/ støttekontakter, omsorgslønn og 

avlastningstilbud
 Institusjonsbasert omsorg(sykehjem)

m/skjerma enhet, observasjonsenhet og forsterka enhet. (30 
sengeplasser)

 Jordmor
 Legevaktsentral m/trygghetsalarm
 Logoped
 Lærings og mestringssenter med undervisningsrom 

m/telekonf.utstyr
og møtelokaler, også for brukerorganisasjoner

 NAV
 Psykiatri- og rusomsorg
 Psykolog

Råd-mann
v/
Etats
leder
Helse

Start
2013

Slutt
2013

Inna
for

nå
vær
ende

budsj
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 Prestetjeneste
 Transport

Prosjekter som bør vurderes inn i helsesenter:
- Familiens hus (forebygging gj samhandling mellom 

barnevern, skole, helse m.fl)
- Frisklivssenter (samar m bl a fam.hus)
- Rehabiliteringsenhet for Troms

2.1.2 Utrede nybygg eller opprusting eksisterende bygg. Enkelt 
”Forprosjekt – skisseprosjekt” som beslutningsgrunnlag. 
Årskostnader beregnes.
Finansiering og tilskudd utredes, samt ny driftsplan.

Rådmann
Etats
Leder 
helse

2013 400.
000
kr.

2.1.3 Prosjektere og bygge/ombygge helsesenter.
(Årskostnader beregnes og danner grunnlag for beslutning, ikke bare 
investeringskostnader, dvs at ny driftsplan må utarbeides)

Anbud 2014
2016

80-
200
mill

Strategi 2.2 Realisere bo og avlastningstilbud 

Forventa resultat: Alle med behov får tilpassa bo- og avlastningstilbud. 

Nr Aktivitet Ansvar Tid Økonomi
2.2.1 Kartlegge behovet for omsorgsboliger og 

avlastningsboenheter og finansieringsmuligheter 
(tilskudd) basert på helsetilstanden i befolkningen

Helsesjef 2013 0

2.2.2 Få bygd/etablert tilpassa og ”forsterka” 
omsorgsboliger ved helsesenteret på kort og lang 
sikt. (Hastesak på kort sikt)

Ungbo AS
el Kåfj 
kommune

K:2013
L: 2018

Tilskudd + 
egenandel+ 
kommunal 
andel 

2.2.3 Bygge/kjøpe flere boenheter og 
avlastningsleiligheter for utviklingshemmede. I 
Olderdalen og ved helsesenteret i Birtavarre.

Ungbo AS
el. Kåfj 
kommune 

K:2013
ML:2014 
L: 2016-
2020

Utredes

2.2.4 Marielund er vedtatt solgt av kommunestyret i 

deres desembermøte.

Rådmann Snarest Midler brukes 
til 
investeringer

2.2.5 Reforhandle avtale med Ung-bo AS med sikte på at 
de bygger og vedlikeholder bo- og 
avlastningsenheter for kommunen. 
Samt ivaretar vaktmesteroppgaver.

Rådmann
fremlegger
egen sak for
K-styret

K: 2013 Utredes

Strategi 2.3 Satse på FOREBYGGENDE HELSEARBEID

Forventet resultat: Nærmere FN og WHO sin definisjon av helse. 

TILTAK:
Nr Aktivitet Ansvar Tid Økonomi
2.3.1 Kartlegge muligheter for lokalt og regionalt 

samarbeid, samt finansiering (tilskudd) og 
helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som 
påvirker den.

Helseetat og 
økonomi

K:2013-
2014

0

2.3.2 Koordinator og team for forebyggende- og 

helsefremmende arbeid etableres.                

Koordinator og team besørger iverksatt tiltak etter 

delmål og utarbeida handlingsplan.  Dette skal 

gjøres i alle sektorer og i samhandling med 

avdelinger, organisasjoner og bedrifter. Øke 

ressursen til helsesøster som leder arbeidet.

Koordinator
Team og alle 
enheter i 
Kåfjord 
kommune

K:2013
L: 2023

Tilskudd + 
egenandel+ 
kommunal 
andel 

2.3.3 Utnytte brukernes ressurser bedre.

- Ta hensyn til dette i pleieplaner som 

beskriver brukernes ressurser og hvordan 

Etat og 
avd.ledere

2013-
2023 På sikt vil vi 

kunne spare 
økonomisk og 
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disse kan utnyttes. Fokus på brukernes 

egenmestring på brukermøter og i det 

daglige arbeidet.

- Etablere/stimulere/videreføre 

vennetjenester og besøkstjenester samt 

vertskapstjenester på helsesenter og i 

bygdesamfunnene. (Vurdere stipend og 

tilskudd)

- Holdningstrening med ansatte

brukerne vil 
få bedre 
livskvalitet

2.3.4 Planlegge og etablere ”Frisklivssentral” på 

Helsesenteret i samarbeid med lag, foreninger og 

bedrifter i kommunen.

Koordinator 
og team 

Planlegg
K: 2013
Full drift
L: 2016

Utredes

2.3.5 Pilotprosjekt med ”Familiens hus” planlegges og 

utprøves med sikte på økt samhandling og bedre 

tilbud for barn-, unge og familier.

Prosjektleder
/koordinator

K: 2013
-2023

Tilskudd,
Egenandel
Prosjekt-
midler
Utredes

Strategi 2.4 Kvalitet i alle ledd

Forventa resultat: Vi leverer tjenester til våre brukere og samarbeidspartnere som:
 Tilfredsstiller lovverket
 Er virkningsfulle
 Oppleves som trygge

TILTAK:
Nr Aktivitet Ansvar Tid Økonomi
2.4.1 Brukerundersøkelser/brukermedvirkning

Etablere forbedringsprogram i etaten/avdelingene 
med bakgrunn i kommunal bruker- og 
innbyggerundersøkelse. Rapporten følges opp av 
drøfting i avdelingene og konkrete tiltak som 
gjennomføres i samarbeid med brukerne og 
evalueres.

Rådmann 2013 og 
løpende
årlig

Innarbeides
ordinære
budsjetter

2.4.2 Videreutvikle et helhetlig ledelses- og 
kvalitetsstyringssystem

- Innføre digitalt system (Kvalitetslosen)
- Fullføre arbeidet med Kvalitetspermen
- Ta i bruk ROS i alle avdelinger
- Ta i bruk Avviksmodulen i alle 

avdelinger
- Ta i bruk LOS og KSS i alle avdelinger
- Plan for opplæring ift alle moduler

(+ opplæring i saksbehandling, profil ++)

Rådmann 2013-2023 Ordinære

budsjetter

2.4.3 Lederopplæring
- Utarbeide og gjennomføre ”lederskole”
- Fagansvarlig, funksjonsansvarlig og 

ansvarshavendeprogram utarbeides og 
gjennomføres.

Rådmann 2013-2023 Utredes

2.4.4 Krisehåndtering ifm Nordnesfjellet. 
Sektoren bidrar i eget interkommunalt prosjekt 
sammen med fylkesmannen.  Plan utarbeides.

Rådmann + 
rådmenn i 
nabokommuner

2013-2023 Utredes nå
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Innafor målområdet/dimensjon  3: Organisasjon og medarbeiderutvikling er følgende foreslått:

Strategi 3.1 God personalpolitikk

Forventa resultat: Høyere nærværsfaktor og mindre sykefravær. Økt produktivitet og effektivitet.

TILTAK:
Nr Aktivitet Ansvar Tid Økonomi
3.1.1 Prioritere NÆRVÆRSARBEIDET: MÅL:94 % i 

etaten. 
- Medarbeidersamtaler årlig
- Felles lunch i kantina på sykehjemmet 

kl.11-12 (2 grupper)
- Forutsigbare vaktplaner. Vurdere 

årsplaner. Felles gruppe m/tillitsv.
- Eget nærværsprosjekt igangsettes i 

samarb med NAV, tillitsvalgte, personal

Etats- og 
avdelings-
ledere

K:2013-
2015

2 mill. kr 
årlig i 
innsparing

Mindre 
sykefravær
Lavere 
overtidsbet

3.1.2 Opplæringsplan med kurs og øving utarbeides. 

Årlig satsingsområde. Legges fram på 

personalmøter. Evalueres løpende 

Avdelingsleder, 
tillitsvalgte og 
verneombud.

K:2013
Årlig
videre

Innarbeides
i
budsjett

3.1.3 Gjennomføre vernerunder i tråd med HMS-

håndboka.

Avdelingsledere
Verneombud

K:2013
Årlig

0

3.1.4 ”Treningsprogram/øvingsprogr” for 

kompetanseheving i arbeidssituasjonen 

igangsettes. (Samarbeid med ”Masteroppgave” og 

forskningsprogram der programmet utprøves og 

evalueres?)

Etatsleder og 
(Masterstudent.)

2013-
2015

50.000

Strategi 3.2 Rekruttering av arbeidskraft

Forventa resultat: Kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger.

TILTAK:
Nr Aktivitet Ansvar Tid Økonomi
3.2.1 Junior avtale: 

Gjøre endring av senioravtale på følgende måte: 

Halvere/fordele fri med lønn slik at seniorene får 

halvparten (10 %) mot 20 % i dag. Resten (10 %) gis 

til småbarnsmødre/fedre opptil skolealder. 

Junioravtale! Det vil gi småbarnsmødre litt mer tid. 

Vil være rekrutterende på barnefamilier. På sikt vil 

det vise seg på sykefraværet, nedgang. Profilere i 

media.

Etats- og 
avdelings-
ledere

K:
2013

0 sum spill

3.2.2 Alternativ turnus:

Utrede i arbeidsgruppe. Jobbe  færre helger ved at det  

jobbes  lengre vakter når man har arbeidshelg.

Avd.leder
Tillitsvalgt
Perskons

K:2013
-2014

0

3.2.3 Lærling- og praksisplasser: 

Min 2 lærlingeplasser årlig. Stipend til lærlingene 

som binder seg til kommunen i 2 år etter 

lærlingetiden. (20000 i året.) Etter bindingstiden 

Avdelingsle
dere +
Ansvarlig
Lærlinger, 
praksis-
plasser 

K:2013
Årlig
videre

40.000 kr.
Årlig
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tilbys de videreutdanning Ifht Kompetanseplan mot 

binding. Informere høyskoler og videregående skoler 

hva vi har å tilby. Minimum 5 praksisplasser årlig.

3.2.4 Delta på utvalgte messer på høyskoler/universitet

Og kontakte aktuelle kandidater direkte.

Etatsleder 2013
Årlig
El ved
behov

Vurderes

Innafor målområdet/dimensjon 4: Økonomi og ressursstyring er følgende foreslått:

Strategi 4.1 Samle tjenester vi bør/må og desentralisere det vi kan.

Forventa resultat: Økt effektivitet og produktivitet. 
Robust fagmiljø som bidrar til trygghet og bedre mulighet for egenmestring for brukerne lengst mulig i livet.

TILTAK:
Nr Aktivitet Ansvar Tid Økonomi
4.1.1 Samle tjenester som vi bør. Ved en samling av 

tjenester i og rundt ett helsesenter vil en få et mye 

sterkere, kompetent og stabilt fagmiljø. Nattevakter 

vil kunne forsterkes faglig og effektiviseres 

økonomisk. Robust flerfaglig miljø vil gi brukerne 

større sikkerhet og trygghet samt bedre mulighet for 

egenmestring. Se også strategi 2.1.

Rådmannen 
v/Etats- og 
avdelings-
ledere

K:
2013
L: 2023

Årlig effekt-
tivisering
fra 2015:

2-5 mill.kr

Totalt på 10 
år: 
20-50 mill.kr.

4.1.2 Desentralisere det vi kan. (se også strategi 2.2)

Omsorgsboliger, avlastningsboliger. Større grad av 

hjemmetjenester med bruk av blant annet 

omsorgslønn, støttekontakter og brukerstyrte 

personlige assistenter. Vitalisere, vennetjenester og 

besøkstjenester. Vurdere stimuleringsordninger og 

andre tjenester.

Rådmannen
v/ 
Etatsleder 
og 
avd.ledere

K:2013
L:2023

Utredes

Oppsummering og konklusjon:

Kåfjord kommune har i dag et relativt bra tilbud på helse- og omsorgsområdet.
Utfordringene fremover er knyttet til nedgang i folketallet, demografiske endringer, økning av 
antallet brukere under 67 år og mangel på kompetent arbeidskraft.

Legetjenesten
Kåfjord kommune har i dag en kvalitativt god legetjeneste med tre kommuneleger. To av disse 
har sammen med en turnuskandidat klart å dekke egen legevakt. Turnuskandidat har også gitt 
økt inntjening slik at med statlig tilskudd er denne selvfinansiert. Kommuneoverlegen går ikke i 
turnus, men ivaretar andre funksjoner som tilsynslege sykehjem og medlem i fast ukentlig 
tiltaksteam.
Tiltaksteamet behandler alle søknader om tildeling av tjenester i helse- og omsorgssektoren.
Kommuneoverlegen ivaretar også andre funksjoner som smittevern og kriseteam. Han er også 
med i etatens ledergruppe. Alle helsesekretærstillinger er besatt av kvalifiserte og autoriserte 
helsesekretærer.
Så lenge vi har tilgang på leger som er stabile og godt kjent i kommunen vil dette være en 
trygghet og sikkerhet for innbyggerne i Kåfjord. Tjenesten har kort ventetid og omtrent ingen 
klagesaker eller alvorlige avvikshendelser. 
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I fremtiden vil behovet for fire eller femdelt vakt på legesiden kunne fremtvinge et samarbeid 
om legevakt med andre kommuner. For svært mange av innbyggerne i Kåfjord vil dette føre til 
lange avstander til lege og legevakt i tillegg til at de kanskje må reise ”mot strømmen” til 
Nordreisa for så å returnere fra legevakt og deretter må reise til Tromsø.
Med ø-hjelpseng i Helsesenteret, egne leger på vakt døgnet rundt og ambulansetjeneste 
lokalisert til Birtavarre vil legetjenesten i Kåfjord være optimal i de nærmeste årene.
Drift av ø-hjelpseng, akuttmottak, legevakt og administrative funksjoner kan samordnes bedre 
enn i dag ved en ombygging av helsesenteret som gir bedre samhandling og utnyttelse av 
ressursene. Kåfjord vil kunne klare seg med de økonomiske rammer en har til legetjeneste i dag 
de neste årene. Økning i tjenestetilbudet ivaretas ved ombygging og rasjonalisering.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Kommunen har siste år hatt to helsesøstere i full stilling. I tillegg har en kunnet leiet inn en 
kompetent helsesøster på timebasis for å ta topper og ved sykdom. Tjenesten har egen merkantil 
medarbeider i deltidsstilling.
Behovet for tjenestene har vært økende det siste året og økningen av antallet asylanter i 
kommunen har ført til økt press også på ”helsesøstertjenesten”. 
Dette betyr at det blir for lite ressurser som kan brukes til forebyggende arbeid og til 
skolehelsetjeneste for eksempel.
Tjenesten må styrkes i fremtiden og det bør vurderes om samorganisering med barnevern, 
fysioterapeuter, aktivitører og andre i et familiens hus. Eventuelt om ”helsesøstertjenesten” 
kunne vært samorganisert med legetjenesten. Allerede i 2013 vil en få til en økning av 
helsesøsterressursene med tilskudd fra eksterne.
Jordmortjenesten dekkes gjennom interkommunalt samarbeid og dette videreføres.

Institusjonaliserte tjenester med Sykehjem
Med en samling og sentralisering av ressurser i nytt/ombygd helsesenter vil sykehjemmet kunne 
drives mer rasjonelt med enheter som er størrelsesmessig optimale uten at det totale sengetallet 
økes. 30 senger. Ved lokalisering slik at akuttmottak, ø-hjelp, observasjon- og kortidsplasser 
ligger nært hverandre kan ressurser utnyttes mer effektivt med samhandling mellom sykepleiere, 
helsefagarbeidere, helsesekretærer og leger samt ambulansepersonell.
I tillegg har sykehjemmet nå erfaring med størrelse på enheter(poster) der en ser at behovet for 
en skjerma enhet vil være minimum på det nivået en har i dag mens de andre langtidsplassene 
kan organiseres samla som en enhet. Korttidsplasser bør samles sammen med legevakt, 
trygghetsalarmer, ø-hjelpseng og akuttrom gjerne sammen med ambulansetjenestene.
Aktivitetstilbudet og trening for egenmestring bør økes i fremtiden og ”dagsenter” bør 
lokaliseres til nytt/ombygd helsesenter. Dagsentertilbudet bør koordineres ift de andre 
tjenestetilbudene for eksempel ift hjemmebasert omsorg.
Fysioterapitjenestene er i dag privatisert og to fysioterapeuter har ikke kapasitet til å dekke 
behovet og den etterspørselen som er i dag. Dette fører blant annet til at kapasiteten blir for liten 
ift behov sykehjemmet og hjemmetjenesten har. Rehabilitering blir også for dårlig ivaretatt.
Økt fysioterapitjeneste sammen med ansettelse av ergoterapeuter, logoped og aktivitører kan 
ivareta rehabilitering. Alle disse fagområdene kunne vært samorganisert med institusjonaliserte 
tjenester i et frisklivs- og rehabiliteringssenter. Kost nytte må selvfølgelig utredes før fremlegg 
av sak. 

Hjemmebasert omsorg
På dette området har Kåfjord kommune store utfordringer i tiden fremover.
Dette er i dag et komplekst og noe fragmentert tjenesteområde med svært mange funksjoner og 
fagområder samla under en paraply.
Avdelingen tar i dag hånd om hjemmesykepleie til ca 80 personer og noen av disse får også 
hjemmehjelp. Nesten alle som får hjemmesykepleie har tjenesten medisinutdeling. 

106



12

Videre ivaretar hjemmebasert omsorg psykiatritjenestene kommunen gir og rusomsorgen.
På dette området er kommunen underbemannet i dag. Styrking må til. I 2013 gir budsjettet rom 
for en ny psykiatrisk sykepleier og psykiatri og rus blir satsingsområde fremover.
Psykisk utviklingshemma (PU) blir også gitt tjenester fra hjemmebasert omsorg. PU er egen 
enhet med egne turnuser og tilbud i Olderdalen og Birtavarre. 
På kort sikt blir det viktig å skaffe tilveie botilbud for brukere som har behov for ekstra 
ressurser. Dette gjelder forsterka/tilpassa omsorgsboliger og avlastningsleiligheter.
Dette MÅ realiseres raskt. I «går» burde vi hatt enheter med minimum to avlastningsleiligheter 
og tre omsorgsboliger, aller helst ved helsesenteret i Birtavarre.

Desentraliserte tilbud kan gies gjennom fortsatt økt satsing på hjemmebaserte tjenester og 
utnytting av de samla botilbud som finnes i dag i Djupvik, Olderdalen (boliger for PU-brukere), 
Birtavarre og Manndalen.  I Djupvik kan bo- og servicesenteret drives av private med ordinære 
tjenester fra kommunen. Det samme kan skje i Manndalen der UngBo nå har bygd fem 
boenheter som kommunen har fortrinnsrett til å fordele til «våre» brukere, før UngBo eventuellt 
leier ut til andre. Marielund er nå besluttet solgt av kommunestyret.
I Birtavarre er det som nevnt behov for omsorgsboliger/avlastningsleiligheter. 

Fremdrift, forventninger og tidsplan
I handlingsplanen er det skissert oppstart på svært mange prosjekter på kort sikt i 2013 og 2014.
Flere tiltak må det jobbes med kontinuerlig i hele perioden og noen prosjekter skulle gjerne vært 
gjennomført i fjor. Dette skaper forventninger om at mye skal skje innafor sektoren på kort tid. 
Derfor blir det viktig å kommunisere ut hva det er ressurser til å starte opp med på kort og 
mellomlang sikt og hva som må vente. Skal entusiasmen kunne opprettholdes må 
ambisjonsnivået være realistisk i forhold til hva en makter å få til.

Hovedsatsing på sikt 2-5 år
Kommunens største satsing på litt sikt bør ligge i og rundt Helsesenteret i Birtavarre. 
For brukerne vil dette mest sannsynlig gi de best faglige tilbudene og bredden av tilbud vil 
enklest kunne opprettholdes. Nye tilpassa/forsterka omsorgs- og avlastningsboliger bør 
lokaliseres så nært helsesenteret som mulig.
Boliger og avlastningsenheter for psykisk utviklingshemmede kan lokaliseres til boligen i 
Olderdalen. 

Gjennom satsing på ett Helsesenter i kommunen vil Kåfjord kunne opprettholde et sterkt 
fagmiljø med leger, helsestasjon, jordmor, akuttsenger/ø-hjelp, legevakt, sykehjem med 29
senger, fysioterapeuter, ergoterapeut, spesialsykepleiere innafor psykiatri- kreft- geriatri-
diabetes- lunge- hjerte, psykolog, logoped, vernepleiere, helsesekretærer, helsefagarbeidere og 
miljøarbeidere samt kokker, renholdere, vaktmestere, merkantilt personale og 
ambulansefagarbeidere og ledere.

Brukerne i Kåfjord bør få bo hjemme lengst mulig og satsing på hjemmebasert omsorg og 
samarbeid med UngBo, grendelag, husflidslag og andre private organisasjoner kan gi 
desentraliserte forsterka botilbud og aktivitetstilbud. Dette blir meget viktig i fremtidens Kåfjord 
for å kunne ivareta grunnlaget for egenmestring og utvikling hos befolkningen i alle deler av 
kommunen.

Dette vil kunne gi innbyggerne i Kåfjord kommune en trygghet for liv og helse i fremtiden.

KÅFJORD – DER ALT E MULIG!
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Side 7:
Forebygge ensomhet er et viktig tiltak hvor forvaltningen, frivillige organisasjoner og
lokalsamfunnet engasjeres.
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Side 9:
Ok styring-er for rådet både forvaltning av eksisterende ressurser;Samt få tilgang til statlige og
fylkeskommunale støtteordninger og medvirkning fra private/næringsliv m.v..

Side 10:1
Sentralisering av tjenester til Helsesenteret, må ikke føre til at arbeidet med tiltak i
lokalsamfunnene ikke kommer i gang eller eksisterende fjernes.

Side 11 Strategi 2-2
Rådet anser dette kapitlet som svært viktig både av hensyn til bygdemiljøet, den enkeltes trivsel
og som ett virkemiddel mot fraflytting. Rådet vil ha med gjenåpning av Eldresenteret i Djupvik
som et snarlig prosjekt.

Side 12:
Frisklivsentral støttes, men kan filialiseres i kombinasjon med dagsenter — opplegg i Manndalen
— Ytre Kåfjord osv..

Side 13: Junioravtale
Tiltaket er et u1ovfestet tiltak og må sees i lys av kommune økonomiske situasjon i årene som
kommer.

Side 15: Ressursutnyttelse
Dette er en opplagt og påtrengende nødvendig del av daglig god forvaltning. Kommunestyret
har et ansvar for å være pådrivere overfor StortinWRegjering når det gjelder ressurser i forhold
til økende pålagte.oppgaver.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkka månni

Saksbehandler
Anders Aasheim

Kåljord kommune
Boks 74
9148 OLDERDALEN

Helse- og omsorgsplan i Kåfjord mot 2023 - høringssvar

1 .+3g3(3

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77 64 24 78 14.12.2012 2012/6162 - 2 730

Deres dato Deres ref.

Fylkesmannen i Troms viser til høringsutkast av «Helse- og omsorgsplan i Kåfj ord mot 2023»
datert 14. november 2012.

Først vil vi påpeke at det er en ryddig og informativ plan. Vi vil trekke fram noen momenter i
planen som positive:

o SWOT-analysen gir et godt sammendrag av hva som er viktige utfordringer i kommunen i
årene framover.

• Strategiene i kap. 2, 3 og 4 viser at dere møter lokale utfordringer på en god måte.

o Det er positivt at dere vil etablere en koordinator og et team for helsefremmende og
forebyggende arbeid i alle sektorer. Men det kan være utfordrende å forankre
folkehelsearbeidet i en plan som tilhører en enkelt sektor. Folkehelsearbeidet er ikke en
helsesektor-virksomhet, men et bredt tverrfaglig og tverrsektorielt arbeidsområde.
Folkehelselovens §§ 5 og 6 gir ldare føringer for hva som må være utgangspunkt for
kommunenes folkehelsearbeid. For å sikse en god start på arbeidet anbefaler vi dere å lage
en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorene som påvirker den. En slik
oversikt danner grunnlag for å sette mål for utvildingen mht. befolkningens helse, og for
seinere valg av nødvendige tiltak. Fylkesmannen gir gjeme råd om dette i deres videre
arbeid.

Vi mener også at det er noen punkter hvor planen kan bli bedre og tydeligere:

• P1anen bør drøfte hvilke muligheter kommunen har for interkommunalt samarbeid om
helse- og omsorgstjenester. Det kan f.eks. være aktuelt for legetjenester og legevakt, men
også for øvrige tjenester.

• Helse- og omsorgssektorens rolle i beredskap knyttet til fjellskred på Nordnes nevnes ikke
i planen. Planstrategien for Kåfjord som er vedtatt tidligere i år sier heller ikke noe om at
kommunen vil utarbeide planer som gjelder utfordringene i forbindelse med Nordnes. Vi
mener det er viktig at helse- og omsorgsplanen beskriver hvilken rolle helse- og
omsorgstjenesten vil få ved en eventuell slik hendelse, og hvordan tjenestene kan

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39

"

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Side 2 av 2

forberede seg i forkant. Det gjelder også samarbeid med de omliggende kommunene som
inngår i beredskapen om fiellskred på Nordnes.

• Planen nevner ikke legetjenester, fysioterapi og ergoterapi. Vi undres på hva som er
årsaken til det. Vi mener det er relevant å drøfte hvilken utvilding man ser for seg innen
disse tjenestene fra nå og 10 år framover. Er dagens tjenester hensiktsmessig organisert og
dimensjonert? Hvilke utfordringer og muligheter innebærer samhandlingsreformen for
tjenestene? Hvilke endrede behov ser kommunen i de kommende årene?

• Helsestasjon og helsetjeneste i skolen er omtalt i liten grad i planen. Da Fylkesmannen
gjennomførte en kaxtlegging av kapasitet i disse tjenestene i Troms-kommunene i januar
2012 beskrev ledende helsesøster i Kåfjord at både helsestasjon og helsetjeneste i skolen
hadde liten kapasitet i deres kommune. Også for disse tjenestene bør det være aktuelt å
drøfte om dagens behov i befolkningen er dekket, og om endringer i tjenestene er
nødvendige i framtiden.

• Planen sier at en gruppe skal oppnevnes etter at planen er vedtatt, for å evaluere
organisasjonen innen helse og omsorg i kommunen og fremme forslag om
organisasjonsendringer. Vi mener det er uheldig at ting skjer i den rekkefølgen.
Evalueringen samt eventuelle forslag om organisatoriske endringer burde ha være med i
det foreliggende planutkastet.

Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet med planen. Vi er tilgjengelige for dialog, råd
og veiledning om det skulle være ønskelig.

Med hilsen

r -
ein Steinert

fylkeslege
Anders Aasheim
seniorrådgiver
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MANNDALEN HUSFLIDSLAG
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Høringsutkast- Helse- og omsorgsplan i Kåfj ord mot 2023

Alt er muli od livskvalitet til alle.

Som vi forstår er utfordringene de neste årene en økning av eldre over 67.
Utvildingen er slik vi kan forstå det,
at flere blir mere bevisst på egne rettigheter,
med det resultat at vi har en dreining av tjenester hvor kommunen har større ansvar.
Man kan lure på om staten bevisst overlater mere av oppgavene til kommunen,
og med færre overføringer.

På utkastet er det sett på styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Styrker: Liten og oversiktlig kommune. Viktig for det offentlige å benytte seg av
de ressursene som finnes

Svakheter: Der er det nevnt rekruttering, øke kompetanse,
Mangel på avlastnin sboli er økonomistyring

Muligheter: Eldre som ressurs, samarbeid med frivillige organisasjoner

Trusler: Mangel på penger, lite arbeidskraft,  Fraflytting  og b demotsetnin er

Vi har tatt med bare noen av punktene som er nevnt.

A: Hva med bruk av eksisterende bygningsmasse (Marielund) Her er det spesielt nevnt
mangel på avlastningsboliger. På Marielund er det fire gode leiligheter, som står tomme.
Det må være uøkonomisk å la husene stå tomme når det trengs avlastningsboliger
og hjemmebasert omsorg. Alle har rett til hjelp i egen leilighet.

B: Fraflytting. Flere faste stillinger Slik at hverdagen blir tryggere for de som er i arbeid.
og det vil bli tryggere for de unge som vil etablere seg i bygdene.
Med stadige nedskjæringer, diskusjoner om forandringer både under

helsesektoren og andre sektorer, blir det ikke trygt for de unge å slå seg
ned i bygdene våre. Kåfjord ønsker en vekst i folketallet.
Bygdene er gode å vokse opp

Tlf. 77 71 62 73 Fax. 77 71 64 89 epost: post(a)manndalen-husflidslag.no
org.nr. 968 051 784

Bankgiro 47470701818 Postgiro 05365327663
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C: Bygdemotsetning. Alle ønsker vi det beste for vår bygd.
Men kommunepolitikerne bør greie å se hele kommunen under ett.

Etter å ha lest høringsutkastet, ser det ut for å være mange god tanker og planer.
Det viktigste vi ser utfra vår bygd, er Marielund. Finn en god bruk av bygningsmassene.
Ikke selg. Bygda har bruk for omsorgsboliger, eller at de kan nyttes til de eldre som trenger
hjemmebasert hjelp. Alle mennesker har rett til å få bli boende i egen bygd.
Da kan de lettere opprettholde sin sosial om gang og få et godt liv.

Vi ser hvordan det føles for de som har måtte flytte fra Marielund. Det er ikke slik man skal
behandle de svakeste. Leieinntektene faller også bort.

Rusomsorg: Det er viktig at de svakeste får et brukbart tilbud.
Får de det sparer vi penger på lang sikt.

Dette er skrevet av oss som ikke jobber innen helsevesenet.
Men de siste årene har vi følt utrygghet og usikkerhet i forhold til

hva som skjer i kommunene vår.
Det bør kanskje komme litt bedre fram det som går bra,
ikke alt som er tilsynelatende umulig.

Vi ønsker å bo i en kommune der

ALT ER MULIG.
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Kåfjord kommune, Helse og omsorg
Boks 74,

9148 OLDERDALEN

SKARDALEN BYGDE - OG KULTURLAG

Skardalen, 4. november 2012.

HØRINGSUTTALELSE  -  HELSE- OG OMSORGSPLAN I KÅFJORD MOT 2023.

Viser til høringsutkastet vedr. "Helse- og omsorgsplan i Kåfjord mot 2023".
Vi syns det er positivt av kommunen å utarbeide langtidsplaner innen helse- , omsorgs- og
velferdsområdet, og setter pris på at kommunens innbyggere får anledning å uttale seg om
samt påvirke planløsningene.

Skardalen bygde- og kulturlag  er opptatt av gode helse- og omsorgstiltak der folk bor, aliså
nærmest mulig hjemme- og  nærmiljø  Vi ser det som positivt med en god hjemmesykepleie-
tjeneste og praktiske omsorgsboliger i nærmiljøet.
Ettersom Skardalen i mange sammenheng (skole, grendeutva1g, husflidslag, nærbutikk, med
mer) har tilknytning mot Manndalen, er vi spesielt opptatt av utvildingen av Marielund.

Vi ønsker gjenåpning av Marielund som omsorgsboliger for brukere som ldarer seg med
hjemmebasert omsorg på dag-, ettermiddag og kveldstid (kfr. pkt 2.2.4. i høringsutkastet).
En slik løsning tror vi vil være til beste for brukerne, pårørende, nærmiljøet og kommunen
som helhet, ikke minst vil det være positivt for kommunens omdømme.

Denne løsningen har mange positive sider, og vi vil spesielt dra frem følgende:
Brukerne vil ha best funksjon nærmest mulig sitt hjemmemiljø
Bedre muligheter for besøk, kontakt, omsorg og oppfølgning fra familie
Bedre muligheter for åldare å beholde sine fritidssysler, som er viktig for trivsel
og helse, og som skaper positiv sysselsetting.
Lettere kunne delta i sosiale begivenheter i sitt gamle hjemmemiljø, som deltakelse
i familiebegivenheter, i skole-/bygdearrangement og i lag/foreninger i hjembygda.
Kulturelt er det viktig at bygdas eldre, som er viktige kulturbærere, blir lengst
mulig i bygdemiljøet.

Både kort- og langsiktig kan det godt være at et fornuftig organisert desentralisert bo- og
helsetilbud til brukbart fungerende eldre er økonomisk gunstig for kommunen
Vi tror intensjonene i pkt. 2.3.3. i høringsnotatet best oppfylles ved satsning på
desentraliserte omsorgstilbud, bl,a, omsorgsboliger i hjemmemiljøet.
Slike løsninger bidrar også å oppfylle Helse- og omsorgsplanen's overordna må1 hvor det skal
legges vekt på egenmestring.
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Med bakgrunn i ovenstående anbefaler  Skardalen bygde- og kulturlag  at Marielund
gjenåpnes som omsorgsboliger for personer som klarer seg med hjemmebasert omsorg
på dag- ettermiddags og kveldstid.

Vennlig hilsen

Styre3 i  Skardalen bygde- og kulturlag.

Per 9rsen Gerd Pedersen
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Per K. Monsen Idar Pedersen_
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Djupvik / Nordmannvik grendeutvalg

Styremøte 20.11.12 kl. 20.30.

Særutskift fra styremøte sak 4/2012

Djupvik/Nordmannvik Grendeutvalg har sett på Høringsutkastet til ”Helse-og omsorgsplan i 
Kåfjord mot 2013”

Vi har følgende kommentarer:

Side 2: Helse og omsorgstjenesten i Kåfjord består av:
Her må det komme inn et kulepunkt med hjemmesykepleien og et kulepunkt med 
bofellesskap i de ulike kommunedelene.

Side 4: Utfordringer. 
Med økt antall eldre i framtida så vil det være viktig å styrke bofellesskap ute i de ulike 
bygdene slik at de eldre kan bo lengst mulig i sitt hjemmemiljø.  På den måten effektiviseres 
også bruken av hjemmesykepleierne som kan betjene mange i et og samme hus og det blir 
lokale arbeidsplasser for de som jobber i hjemmesykepleien. 

Side 6: Svakheter.  
Vi er enig i at det er mangel på omsorgsboliger og ber om at dette prioriteres i planperioden.

Side 7: Kritiske suksess faktorer. 
Punkt 2 Satse på: forebyggende arbeid.  Her tenker vi en helsestasjon for eldre vil være et 
godt tiltak. Denne kan drive oppsøkende virksomhet og f.eks. ha syns og hørselstester på gitt 
aldersgrupper før problemene blir for store og endringer blir vanskelige.

Side 10: 
Rubrikk med tiltak 2.1 
Vi er enig i at vi trenger et funksjonelt og robust helsesenter i Kåfjord, men ser ikke at for 
eksempel et Familiens hus trenger å ligge i tilknytning til Helsesenteret i Birtavarre. Vi tenker 
at det er naturlig at barnevernet, helsestasjonstjeneste og forebyggende rustjeneste er 
samlokalisert til et familiens hus.  Også koordinator for barn med nedsatt funksjonsevne kan 
organiseres der.
Familiens hus vil ha forebygging som sin hovedagenda og trenger derfor ikke å være i 
nærheten av akutt tjenester som legevakt f.eks.

Side 18 Oppsummerier
Djupvik/Nordmannvik Grendeutvalg er glad for økt satsing på hjemmebaserte tjenester og 
utnytting av botilbud i de ulike deler av kommunen, men kjenner ikke til at det pr dato er noe 
drift i det botilbudet som tidligere var i Djupvik. Vi ber om at kommunen gjenopptar drifta i 
Djupvik Nordmannvik Bo og service senter.
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Innledning 
Smittevernplanen er utarbeidet med formål å sikre befolkningen mot smittsomme 
sykdommer. Den er fattet enkelt med oversiktlig håndtering av ulike situasjoner. Råd og 
anbefalinger i planen bygger på Folkehelseinstituttet og andre statlige organer slik som 
Helsedirektoratet. 
 
 
LOVGRUNNLAG 
- Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
- Lov om helse- og omsorgstjenester 
- Lov om matproduksjon og mattrygghet 
- Lov om helsemessig og sosial beredskap 
- Helsepersonelloven 
- Folkehelseloven 
 
 
DISTRIBUSJON 
Planen distribueres ved behov til aktuelle samarbeidspartnere, men skal alltid være 
tilgjengelig på Kåfjord kommunes hjemmeside. 
 
ANSVARLIG FOR SMITTEVERNET I KÅFJORD KOMMUNE 
 

1. Kommuneoverlege Arthur Kjelstrup Olsen, tlf 415 76 543 (legekontor vakttelefon 
dagtid) 

2. Kommunelege II Anita Monsen Pedersen, tlf 415 76 543 (legekontor vakttelefon 
dagtid) 

3. Legevaktslege, tlf 116 117 
Disse utgjør det som i dokumentet kalles smittevernet. 
 
Dersom det skjer utbrudd eller mistanke om utbrudd av allmennfarlige smittsomme 
sykdommer utenfor kontortid vil legevaktslege opprette kontakt med aktuelle kommuneleger.  
 
Tlf smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet, for helsepersonell:  21 07 63 48 
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Utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom 
 
FORMÅL 
Planen skal bidra til å håndtere situasjoner med allmennfarlig smittsom sykdom ved å: 

• Beskytte innbyggere, reisende og personell i berørte virksomheter. 
• Sikre at kommunen iverksetter nødvendige smitteverntiltak og samordner sin 

virksomhet med andre offentlige og private aktører på lokalt og nasjonalt plan, og 
• Ivareta rettsikkerhet for smittede og andre som blir omfattet av smitteverntiltak. 

 
VIRKEOMRÅDE 
Denne planen er en delplan til kommunes smittevernplan. Planen omfatter ikke:  

• Annen helseberedskap 
• Veterinærmedisinske forhold 

 
ANSVAR 
Beredskapsansvar: Kåfjord kommune 
Smittevernlege/kommuneoverlege, tlf 415 76 543 (dagtid), evt 116117 (utenfor kontortid) 
Ansvar for undersøkelse og behandling; Kommuneoverlege, legevaktslege, UNN Tromsø 
Ansvar for smitteoppsporing, oppfølging, rådgiving og informasjonstiltak; 
Kommuneoverlegen 
 
RISIKOVURDERINGER 
Risikoen for smitteutbrudd med allmennfarlige sykdommer er meget lav, men vil ikke kunne 
utelukkes. For utfyllende informasjon vises det til: 

• For sykdommer listet i Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, vises det 
til vurderinger for den enkelte sykdom i Folkehelseinstituttets smittevernveileder  

 
 
GENERELL PROSEDYRE FOR PASIENTHÅNDTERING OG 
SMITTEVERNTILTAK 
 
GENERELT 
Smitteverntiltakene må tilpasses den aktuelle situasjonen, utformes i samarbeid med 
smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet og fagpersonell ved UNN Tromsø. 
Folkehelseinstituttets smittevernveileder vil der også være førende for tiltak ut i fra hvilket 
sykdom det er mistanke om utbrudd av. 
 
Vedlegg: 

- Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer 
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Vedlegg A – Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer 

 

Oppdatert: 06.11.2018 

 

Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer gitt etter 
Forskrift om allmennfarlige smittsomme, sist endret 6.11.2018  

• Alvorlig, akutt luftveissyndrom - SARS 
• Botulisme 
• Chlamydiainfeksjon, genital 
• Difteri 
• Flekktyfus 
• Gonoré 
• Gulfeber 
• Hemoragisk feber 
• Hepatitt A-virusinfeksjon 
• Hepatitt B-virusinfeksjon 
• Hepatitt C-virusinfeksjon 
• Hepatitt D-virusinfeksjon 
• Hepatitt E-virusinfeksjon 
• Hiv-infeksjon 
• Kikhoste 
• Kolera 
• Kopper 
• Legionellose 
• Lepra 
• Meningokokksykdom 
• Meslinger 
• Miltbrann 
• Middle East Respiratory Syndrome – mers  
• Paratyfoidfeber 
• Pest 
• Poliomyelitt 
• Rabies 
• Rubella 
• Shigellose 
• Syfilis 
• Tilbakefallsfeber  
• Tuberkulose 
• Tyfoidfeber 
• Sykdom forårsaket av meticillinresistente gule stafylokokker 
• Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker 
• Sykdom forårsaket av vancomycinresistente enterokokker 
• Sykdom forårsaket av entero patogen E. coli (enterohemoragisk E. coli/EHEC, 

enteroinvasiv E. coli/ EIEC, enteropatogen E. coli/EPEC, enterotoksigen E. 
coli/ETEC, enteroaggregativ E. coli/EAggEC) 
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Smittsom hjertehinnebetennelse i skoler og barnehager 
 
HENSIKT 
Sikre rask og effektiv informasjon til omgivelsene når det oppstår tilfeller av 
meningokokksykdom i skoler eller barnehager i kommunen. 
 
ANSVAR  
Smittevernet, samt helsestasjoner og skolehelsetjenesten. 
 
DEFINISJONER 
Meningitt og meningokokksykdom: Meningitt og/eller sepsis som antas eller er sikkert påvist 
forårsaket av meningokokker. 
 
FREMGANGSMÅTE 

1. Sykehuset varsler smittevernet pr. telefon så raskt som mulig ved mistenkt/sikkert 
tilfelle av meningokokksykdom. Dersom den syke er skoleelev eller barnehagebarn, 
må smittevernet sørge for at foreldre er informert om at man går ut med generell 
informasjon om tilfellet til klassekamerater etc.  

 
2. Smittevernet sjekker at familie og de aller nærmeste har fått informasjon, medisin og 

evt. vaksinasjon (ved meningokokk A eller C). De som ikke har fått dette på 
sykehuset, får tilbud om oppfølging ved Legekontoret/Helsestasjonen,  
Vaksine kan rekvireres fra Folkehelsa gratis på navn på blå resept, merket § 4. 
 

3. Smittevernet informerer rektor eller barnehagestyrer, samt helsestasjon/ 
skolehelsetjeneste pr. telefon så raskt som mulig om hvem som er syk, tilstanden etc. 
Råd som skal gis: 
• Det er ikke nødvendig å kutte ut skolegymnastikk, men fysiske påkjenninger 

utenom det vanlige bør unngås (fjellturer eller lignende). 
• Det er ikke nødvendig å fraråde vanlig undervisning, møter eller lignende. 
• Det er ikke nødvendig å stenge skoler, barnehager eller lignende. 
• Det er ikke aktuelt med antibiotikabehandling av klassekamerater eller andre 

barn i barnehagen. 
 

4. Skole eller barnehage får tilbud om å få fakset/oversendt standard informasjonsskriv 
til foreldrene. Se vedlegg B. Dette kan kopieres opp og deles ut til foreldrene i aktuell 
klasse, eventuelt andre som er interessert. 

 
5. Innholdet i informasjonsskrivet skal holdes oppdatert av smittevernet, som vedlegg til 

denne prosedyren. Oppdatert prosedyre med vedlegg skal distribueres via ledende 
helsesøstre til hver helsestasjon. 

 
Referanser: 
Folkehelseinstituttet - Smittevern og vaksine 
 
 
Vedlegg: 

A. Liste over vaksinerte 
B. Informasjonsskriv til foreldre i skole/barnehage 
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Vedlegg A – Liste over nærkontakter til meningokokk pasient som er 
vaksinert. 

 
Navn Født Adresse Type nærkontakt Vaks. dato Sign. 
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Vedlegg B – Informasjonsskriv til foreldre i skole/barnehage 
 
HELSE OG SOSIAL   
Smittevernet 
 
Til foreldre ved _______________________________ 
 
 
INFORMASJON OM SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE. 
 
Ett barn ved …….............................  er innlagt på sykehus. Det er påvist 
meningokokksykdom, såkalt smittsom hjernehinnebetennelse. Det er svært liten sannsynlighet 
for at det vil oppstå flere tilfeller, men vi anbefaler ekstra vaktsomhet i de nærmeste par uker. 
 Helsemyndighetene har gitt følgende retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss: 
1. Familiemedlemmer og svært nære kontakter av den syke skal vurderes med henblikk på 

vaksine, eventuelt antibiotikabehandling. Vanligvis er dette ikke aktuelt for andre barn på 
skolen/barnehagen. Smittevernet vil gi råd om hvem som eventuelt kommer inn i denne 
gruppen. 

2. Det er ikke noen grunn til å stoppe gymnastikk eller fysisk aktivitet, men særlig slitsomme 
turer eller anstrengelser bør avlyses. 

3. Det er ingen grunn til å avlyse møter, forsamlinger eller lignende. 
4. Foreldre anbefales å holde et ekstra godt øye med barn som blir syke i de nærmeste uker. 

Symptomer som man skal se etter: 
- Høy feber, der barnet virker dårligere enn det vanligvis er når det har feber. 
- Stiv nakke (klarer ikke å legge haken på brystet på kommando). 
- Nyoppstått utslett på huden hvor som helst på kroppen, som ikke går vekk når 
  man presser et glass ned mot det. 

 
Barn med feber bør også sjekkes en gang i løpet av natten. 
Kontakt lege eller legevakt hvis du er i tvil om ditt barn oppfyller punktene ovenfor. 
Nærmere opplysninger kan du få ved å kontakte smittevernet på tlf 415 76 543 (dagtid)/ 
legevakt 116117 (utenfor kontortid). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anita Monsen Pedersen 
Smittevernlege                                                    Rektor/barnehageleder 
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Influensavirus i befolkningen og på institusjon 
 

HENSIKT 
Forhindre spredning av influensavirus til utsatte personer som eldre og immunsvake. 
 
ANSVAR  
Smittevernet, helsestasjonen 
 
DEFINISJONER 
Influensa er en smittsom virusinfeksjon forsårsaket av influensavirus som tilhører familien 
orthomyxoviridae. Man kan skille mellom ulike typer influensa; 
 Sesonginfluensa; Kommer hver vinter. Viruset har endret seg noe fra tidligere års 
virus slik at mange vil være delvis immune. Sykdommen har som oftest et mildt forløp; eldre 
og kronisk syke har derimot økt risiko for komplikasjoner som pneumoni med økt risiko for 
dødelighet. 
 Influensa hos dyr; rammer først og fremst det aktuelle dyreslaget, men av og til kan 
slike virus smitte til mennesker. Vanligst er smitte fra svin og fra fugl. Smitten vil som regel 
ikke passeres videre blant mennesker. 
 Pandemisk influensa; er betegnelsen på en influensasykdom som skyldes et helt nytt 
virus som ingen eller få er immune mot. Dette viruset sprer seg da raskt gjennom hele verden 
og mange kan bli syke som påvirker hele samfunnet med sykefravær, redusert kapasitet i 
sykehus og øvrige institusjoner etc. 
 
FREMGANGSMÅTE 
Smitteutbrudd forebygges gjennom å tilby vaksinasjon mot sesonginfluensa. Se vedlegg A for 
hvem denne gruppen er. Forebygging skjer også ved å unngå nærkontakt med syke, samt 
nøyaktighet med håndhygiene generelt i samfunnet. 

Dersom mistanke om utbrudd i samfunnet sikres agens gjennom prøvetaking hos tilfeldige 
pasienter med symptomer for bekreftelse av virus og overvåking av virusets utbredelse.  

Påvist influensa behandles i tråd med retningslinjer. 

 

Vedlegg 

A. Risikoutsatte grupper som bør vaksineres mot sesonginfluensa 
B. Informasjon til befolkning ved utbrudd 
C. Utbrudd i helseinstitusjon 
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Vedlegg A – Risikoutsatte grupper som bør vaksineres mot 
sesonginfluensa 

 

- Personer som er 65 år eller eldre 
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem 
- Gravide etter 12. Svangerskapsuke. Gravide i 1. Trimester med annen tilleggsrisiko 

skal også få tilbud om vaksinasjon 
- Voksne og barn med kronisk lungesykdom (inklusiv astma) 
- Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig 

hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon 
- Voksne og barn med nedsatt immunforsvar 
- Voksne og barn med diabetes mellitus, både type 1 og 2 
- Voksne og barn med kronisk nyresvikt 
- Voksne og barn med kronisk leversvikt 
- Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade 
- Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppmasseindeks (BMI) over 40. 
- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, 

etter individuell vurdering av lege 

Andre målgrupper: 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre: 

- Helsepersonell som har pasientkontakt 
- Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar 
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 
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Vedlegg B – Informasjon til befolkning ved utbrudd av influensa i 
samfunnet 
 
HELSE OG SOSIAL   
Smittevernet 
 
 
 
INFORMASJON OM SESONGINFLUENSA 
 
 
Sesonginfluensa skyldes virussykdom med influensavirus type A og type B, der B ofte er 
mildere variant enn type A. Influensavirus gir oftere mye kraftigere forløp enn 
forkjølelsesvirus og skal ikke sammenblandes. 
 
Influensavirus kan komplisere eldre og immunsvakes spesielt og gi et særs kraftig forløp med 
utvikling av lungebetennelse og eventuelt behov for innleggelse på sykehjem eller sykehus for 
behandling.  
Risikogrupper er derfor anbefalt å vaksinere seg før influensasesongen kommer, altså ila 
høsten. Helsestasjonen tilbyr åpne vaksinedager, men vaksine kan settes også utenom dette 
eller hos legen. Helsepersonell er også anbefalt å vaksinere seg for å redusere smittefare. 
 
Influensasykdom med kraftige symptomer kan behandles med febernedsettende og 
smertestillende legemidler som for eksempel paracetamol.  
 
For å forebygge spredning videre er det viktig å unngå nærkontakt med syke og gode rutiner 
for håndvask. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19                                                     
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Vedlegg C – Utbrudd av influensa i helseinstitusjon 
 

Beboere ved alders- og sykehjem anbefales å la seg vaksinere mot influensa før 
influensasesongen hver høst. Helsepersonell er, på lik linje med personer i risikogruppene, en 
anbefalt målgruppe for årlig influensavaksinasjon. 

Alle utbrudd av (mistenkt) influensa på helseinstitusjon er varslingspliktige til 
kommuneoverlegen og Folkehelseinstituttet via utbruddsvarslingssystemet VESUV. 

Dersom det bryter ut influensalignende sykdom ved en institusjon anbefales følgende tiltak 
iverksatt: 

- Vaksinere uvaksinerte som ikke allerede er blitt syke, både beboere og personell 
- Verifisér influensadiagnosen med virusprøve, evt også andre mikrobiologiske prøver 
- Vurdere å gi antivirale medisiner til pasienter for å dempe symptomer 
- Innskjerping av håndhygiene og hostehygiene blant beboere, personale og pårørende 
- Vurdere å holde influensasyke atskilt fra andre beboere 
- Være oppmerksom på mulige komplikasjoner og raskt progredierende sykdom 
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Beredskapsplan for pandemisk influensa i Kåfjord 
 
HENSIKT   
Beredskapsplanen skal bidra til å:  

• redusere sykelighet og død,  
• ta hånd om et stort antall syke og døende pasienter,  
• opprettholde nødvendige tjenester i et samfunn med meget høyt sykefravær og  
• gi fortløpende, nødvendig info til helsevesenet, det offentlige, publikum og media 

 
ANSVAR 

• Ansvaret er delt mellom en rekke kommunale og statlige institusjoner og avdelinger.  
• Pandemiplanen er koblet til kommunens øvrige krisehåndteringsplaner, blant annet:  

- Plan for overordnet krisehåndtering 
- Plan for HS-beredskap 

• Smittevernlegen er ansvarlig for oppgradering og rullering av planen.  
 
DEFINISJONER 
Influensapandemier er de store, verdensomspennende epidemier med influensavirus som 
befolkningen ikke har naturlig beskyttelse mot, og som opptrer med varierende mellomrom. 
En pandemi kan få omfattende skadevirkninger helsemessig og økonomisk, og sette store 
deler av samfunnet ut av funksjon. I vår del av verden regnes pandemier av smittsomme 
sykdommer blant de mest sannsynlige årsaker til akutte krisetilstander i samfunnet. 
 
FREMGANGSMÅTE 
Planen bygger på den nasjonale pandemiberedskapsplanen og eksisterende planverk for 
krisehåndtering og smittevern i Kåfjord kommune.  
 
Referanser: 
Smittevernloven 
Vaksinasjonsveileder 
Smittevernveilederen 
Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa 
Folkehelseinstituttets temaside om pandemi 
 
 
Vedlegg: 

A. Ansvars- og oppgavematrise 
B. Fase 1-2, Interpandemisk periode 
C. Fase 3-5, Pandemisk årvåkenhetsperiode 
D. Fase 6, Pandemisk periode 
E. Massevaksinasjon 
F. Tilleggsressurser 
G. Beredskap for å ta imot utskrivingsklare pasienter 
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Vedlegg A – Ansvars og oppgavematrise 
 

Arbeidsoppgaver Ansvarlig Samarbeidspartner(e) 
Ansvar for det kommunale 
smittevernet 

Kommuneoverlege 
 

De praktiske oppgavene er delegert til 
ulike deler av kommunens helsetjeneste, 
bl.a. smittevernlegen 

Informasjon, smitteoppsporing, 
daglig ansvarlig for smittevernet 
 

Smittevernlegen 
 

Øvrig kommunal helsetjeneste 
Fastlegene 
Infeksjonsmedisiner UNN Tromsø 

Faglig oppdatering av 
helsepersonell i kommunens helse- 
og omsorgstjeneste 

Virksomhetsledere i 
HS og Oppvekst 

Smittevernlege, allmennleger 
 

Undersøkelse og behandling av 
smittet person 

UNN Tromsø Smittevernlegen 
Fastlege 
Legevakten 
Omsorgstjenester 

Omsorg for alvorlig syk person  Omsorgstjenester Smittevernlegen 
UNN 
Fastlegen 
Frivillige organisasjoner 

Varsling, innkalling og møtested 
for ekstrapersonell/ 
arbeidsfordeling, endring av 
vaktplaner 

Den kommunale 
kriseledelsen 

Virksomhetsledere i HS og Oppvekst 

Opprettelse av influensaklinikk Legevakta HS-sektor, evt. Oppvekstsektor, 
kommuneoverlege, kriseledelsen  

System for masseregistrering og 
melding (MSIS) 

Kommuneoverlege/s
mittevernlege 

 

Vaksinasjon og eventuelt 
profylaktisk behandling av friske, 
inkludert eget personale  

Kommuneoverlege 

 

Virksomhetsledere i HS og Oppvekst 

Retningslinjer for behandling og 
innleggelse i sykehus 

Kommuneoverlege 
UNN 

 

Psykososial omsorg overfor 
pasienter/pårørende 

Kommuneoverlege Psyk. Sykepleiere 

Geistlige tjenester Kirkelige org.  
Massemottak/frigjøring av plasser i 
sykehjem  

Helse- sosialsjef 

 

Virksomhetsledere i omsorgssentre og 
beh&rehab. 

Legemiddelforsyning antipyretika/ 
antibiotika/profylaktika og vaksiner 

Fylkesmannen i 
Troms 

Kommuneoverlegen 
Apotekene 

Kommunelegen/kommunen kan 
rekvirere Fredsinnsatsgruppe (FIG) 
fra nærmeste sivilforsvarskrets (JD)  

Den kommunale 
kriseledelse 

 

Avklaring av juridiske spørsmål 
knyttet til smittevernloven 

Fylkeslegen  

Organisering for massevaksinasjon Smittevernlege Helsestasjonen 
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Vedlegg B – Fase 1-2, Interpandemisk periode 
 
Fase 1 Ingen nye virus 
Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. 
En influensavirussubtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan være til stede hos 
dyr. I så fall anses risikoen for smitte til mennesker som lav. 
 
Fase 2 Nytt virus hos dyr 
Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. 
Imidlertid sirkulerer det dyreinfluensavirus som utgjør en reell risiko for sykdom hos 
mennesker. 
 
 
FREMGANGSMÅTE FASE 1: 

1. I fase 1 foregår vaksinasjon og informasjon etter de vanlige rutiner og retningslinjer. 
2. Arbeidsutvalget skal gjennomgå kommunens beredskapsplaner og ROS-analyser og 

sørge for at disse blir oppdatert som vanlig etter gjeldende rutiner. 
3. Sørge for at denne planen er samordnet med sykehusets planer 

 
FREMGANGSMÅTE FASE 2: 

4. I fase 2 kan arbeidsutvalget tre sammen og oppdatere seg på situasjonen. Drøfte 
aktuelle beredskapstiltak om situasjonen skulle utville seg til fase 3-4-5. 

5. Arbeidsutvalget og kommuneoverleger, bør ha oversikt over eksisterende planverk, 
informasjonsmateriell mv ift en pandemi 

6. Fortløpende skolering av helsepersonell i standardtiltak iht. normal drift 

For øvrig skal en følge de føringer som gis fra sentrale myndigheter. 
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Vedlegg C – Fase 3-5, Interpandemisk årvåkenhetsperiode 
 
Fase 3 Smitte til mennesker 
Sykdom hos menneske med ny subtype, men ingen spredning mellom 
mennesker, eller sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter. 
 
Fase 4 Begrenset smitte mellom mennesker 
Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, men 
geografisk begrenset, noe som antyder at viruset ikke er godt tilpasset 
mennesker. 
 
Fase 5 Økende, men ikke svært smittsomt 
Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt geografisk 
begrenset, noe som antyder at viruset er i ferd med å tilpasse seg 
mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker (betydelig 
pandemirisiko). 
 
FREMGANGSMÅTE: 
Arbeidsutvalget holder møter med følgende saksliste:  

• Informasjon om sykdommens profil.  
• Planlegge omdisponering av helsepersonell.   
• Få oversikt over og kontakte lokale frivillige organisasjoner, eventuelt offentlige 

(Sivilforsvaret) som kan hjelpe til med pleie og stell av syke.  
• Diskutere legedekning og legevakt ved sykdom.  
• Ta kontakt med UNN for å forberede samarbeid om bruken av sykehus mht. 

innleggelses- og utskrivingsrutiner.  
• Diskutere lokal bruk av sykehjem og hjemmesykepleie. Vurdere muligheter for 

omdisponering av senger i sykehjem ved utskriving eller fortetting. Ellers kan 
tiltakskort i plan for HS-beredskap ”evakuering av institusjon”, benyttes som 
utgangspunkt for å øke kapasitet på sykehjem. 

• Planlegge slik at helsetjenesten har tilgang til nødvendig utstyr som munnbind, 
hansker, desinfeksjonsmidler, temperaturmålere mv. 

• Forberede informasjonsstrategi i kommunen. 
• Forberede organisering av influensaklinikk for syke i kommunen. 
• Forberede regime for massevaksinering iht. planverk og etter anvisning fra sentrale 

myndigheter 
• Forberede lokal registreringsenhet for antall syke og døde 
• Forberede regime for prioritering av medikamenter og beskyttelsesutstyr, etter 

anvisning fra sentrale myndigheter 

Møter i arbeidsutvalget bør følges opp med: 

• Informasjon til kriseledelsen og til folkevalgte 
• Utarbeide aktuelt infomateriale basert på nasjonalt materiell 
• Når situasjonen tilsier at kommunen ikke vil kunne håndtere situasjonen uten ekstern 

bistand: Avholde møte i beredskapsrådet, spesielt for å avklare samordning mellom 
sykehus, kommune, sivilforsvar/forsvar/politi og frivillige organisasjoner. 

For øvrig skal en følge de føringer som gis fra sentrale myndigheter.  
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Vedlegg D – Fase 6, Pandemisk periode 
 
Fase 6 Pandemi 
Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkningen. 
 
FREMGANGSMÅTE 
Avholde nødvendige møter i arbeidsutvalget og i kriseledelsen for at kommunen skal sikre 
forebygging, diagnostikk, behandling og pleie. 
 
Saksliste FØR pandemien har nådd Kåfjord kommune:  

• Etablering av kommunens kriseledelse, med tilhørende funksjoner iht planverket 
• Opprette lokal registreringsenhet for daglig oppdatering av lokal situasjon (antall syke, 

behov for tiltak). Enheten skal rapportere til lokal informasjonsansvarlig og til 
fylkesmannen.  

• Forberede omlegging av sykehjemsdrift og opprettelse av evt. alternative pleiesteder.  
• Planlegge tiltak etter smittevernloven kapittel 4 og 5 ved allmennfarlig smittsom 

sykdom (møteforbud, stenging av virksomheter som barnehager, svømmehaller, 
begrense kommunikasjon).  

• Informasjonsansvarlig undersøker og registrerer hvordan informasjonen spres og 
oppfattes. Justering av informasjonen etter behov.  

• Kontinuitetsplanlegging: Det bør gjøres nødvendige avklaringer og kartlegginger for 
at kommunen skal kunne levere et minimum av nødvendige tjenester for at samfunnet 
skal fungere, når store deler av arbeidsstyrken er syke eller fraværende som følge av 
pandemien (F. eks hjemmesykepleie, barnehagepersonell mv).  

• Nøkkelpersoner i kommunen som er aktuelle for å få profylaktiske medikamenter må 
kartlegges. Arbeid med navnelister for vaksineprioriteringer startes iht anvisninger fra 
sentrale myndigheter.  

• Gjennomføring av massevaksinasjon iht. nasjonal prioritet.  
• Gjennomføring av aktuelle tiltakskort i øvrig beredskapsplanverk. 
• I samarbeid med sykehuset, gjøre nødvendige forberedelser til å håndtere et stort 

antall døde, dersom sykdommen er av en slik art at svært mange kan dø. 

Saksliste NÅR pandemien har nådd Kåfjord kommune:  

• Ta i bruk alternative pleiesteder med personell som er friske.   
• Innføre tiltak som nevnt i smittevernloven kapittel 4 og 5. 
• Gjennomføre nødvendige tiltak og iverksette utarbeidede planer på tjenestestedene for 

å opprettholde viktige tjenester 

For øvrig skal en følge de føringer som gis fra sentrale myndigheter. 
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Vedlegg E – Massevaksinering 
 
Dersom massevaksinering skal iverksettes, vil vi få vaksiner i puljer, som må fordeles iht de 
prioriteringer som gjelder.  
 
Vaksinelevering og oppbevaring: 
Oppbevaring i 2-8 graders kjøleskap/lager på helsestasjonen/legekontor. 
 
Distribusjon og injeksjon av vaksiner lokalt 
 
En tar sikte på å bruke samme rutiner for distribusjon og vaksinasjon som ved 
sesonginfluensaen. Dette innebærer følgende: 

1. Vaksinen gis fra Helsestasjonen sine lokaler 
2. Et forsterket tilbud på Legekontoret etableres 
3. Omsorgstjenestene som kan, vaksinerer egne brukere 
4. Helsetjenester som kan, vaksinerer eget helsepersonell 

 
I tillegg legger vi opp til følgende: 

1. Helsestasjonene bistår med vaksinering av barn i risikogruppene 
2. HMS/BHT bistår med vaksinasjon av ansatte 

 
Vaksinasjonskontoret forsterkes til å bistå med eventuell opplæring av vaksinesteder og 
logistikk av vaksineleveranser.  
 
Prioritering av vaksiner: 
Prioritering av vaksiner gjennomføres iht sentrale føringer, og iht lister utarbeidet lokalt på 
bakgrunn av de instruksjoner som gis fra statlige myndigheter.. 

• Helse- sosialsjef har ansvaret for å utarbeide slike lister for risikogrupper og 
helsepersonell 

• Rådmannen/AU har ansvaret for å koordinere utarbeidelse av slike lister for 
nøkkelpersonell i kommunen for øvrig. 

 
Dokumentasjon 
 
Dokumentasjon av at vaksiner er gitt, skal dokumenteres av den enkelte 
vaksinatør/vaksinasjonssted. Dette gjøres iht de føringer som gitt sentralt, f. eks gjennom 
SYSVAK, eller på annen måte. 
 
I tillegg bør alle som er vaksinert får kvittering og et vaksinasjonsbevis. Dersom ikke det 
foreligger føringer fra sentralt hold på dokumentasjon ala et vaksinasjonsbevis, utarbeides det 
lokalt, f. eks som et visittkort. 

For øvrig skal en følge de føringer som gis fra sentrale myndigheter. 
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Vedlegg F – Tilleggsressurser 

Dersom pandemien skulle slå ut opp til 25% av arbeidsstyrken i hele eller deler av 
kommunen, vil strategien for å håndtere dette være: 

Alle tjenestesteder har gjennom kontinuitetsplanlegging lagt en tiltaksplan for å håndtere et 
stort fravær. De fleste vil med denne kunne håndtere situasjonen. 

For de arbeidssteder som likevel ikke klarer å opprettholde et minimum  av nødvendige 
tjenester, er følgende tiltak aktuelle på sektor og kommunenivå. 

1. Ta i bruk deltidsreserven som kommunen disponerer.  
2. Ta i bruk overtid. 
3. Ta i bruk ledig kapasitet i kommunens stillingsbank.  
4. Helsepersonell som arbeider i ikke-pasientrelatert arbeid kan omdisponeres til andre 

oppgaver. HS-direktøren har ansvaret for å kartlegge dette. 
5. Annet personell som kan bistå med andre/nye oppgaver benyttes. F. eks kan en 

frigjøre personell i noen av tjenestestedene i kultursektoren til andre formål. 
Rådmannen bistår med å koordinere dette. 

6. Samarbeid med frivillige organisasjoner om spesifikke oppgaver. Røde kors, Norsk 
Folkehjelp og Sanitetsforeninga er allerede i en avtale med Kristiansand kommune om 
dette. Slikt samarbeid vil bli drøftet og eventuelt initiert via kommunens 
beredskapsråd. 

7. Bistand fra Sivilforsvar og Heimevern kan være aktuelt dersom kommunen er i dyp 
krise som følge av situasjonen. 
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Vedlegg G – Beredskap for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
sykehus 

Kommunen har en rimelig beredskap for å øke antallet pasienter vi kan motta fra 
sykehuset, sammenliknet med en normalsituasjon. Dette omhandler: 

1. Sykehjemmet har beredskap for å ta imot flere pasienter enn normalt. Dette gjøres 
ved å frigjøre møterom, bruke dobbeltrom, korridorer etc. 

2. I et absolutt verstefallsscenario skal sykehjemmet kunne ta i mot betydelig flere enn 
normalt, men da vil tilbudet bli dramatisk redusert til å være en seng. 

3. Sykehjemmet har lager for- og kompetanse til å administrere IV-væskebehandling. 
4. Forstøvere og o2-utstyr er tilgjengelig. 
5. Alle sykehjem har ekstra lager av nødvendig smittevernmateriell for å håndtere 

dråpesmitteisolering av beboerne. 
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Beredskapsplan for utbrudd med næringsmiddelbåren 
infeksjon/intoksikasjon 
 
HENSIKT 
Å sikre at mulige epidemier med næringsmiddelbåren infeksjon/intoksikasjon blir oppdaget 
tidligst mulig, og at smitteagens identifiseres, slik at ytterligere spredning kan forebygges. 
 
ANSVAR 
Smittevernlegen/kommuneoverlegen i Kåfjord 
Øvrige allmennleger i kommunen 
Kåfjord legevakt 
Mattilsynet 
 
DEFINISJONER 
Næringsmiddelbåren infeksjon/intoksikasjon: Enhver tilstand i mage og tarm der det er 
mistanke om at denne er utløst av inntak av drikkevann eller andre næringsmidler.  
 
FREMGANGSMÅTE 
Arbeidet med å oppklare næringsmiddelbårne sykdommer skal følge Folkehelseinstituttets 
utbruddsveileder. Her finner man nødvendig informasjon om fremgangsmåte og nødvendige 
skjemaer. 
 
VIKTIGE KONTAKTPERSONER 
 

1. Kommuneoverlege/smittevernlege tlf; 415 76 543 
2. Kåfjord legevakt tlf; 116 117 
3. Folkehelseinstituttet, smittevernvakta tlf: 21 07 63 48 

 
Vedlegg: 
A - Informasjonsskriv til pasienter med mistenkt næringsmiddelbåren sykdom 
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Vedlegg A – Informasjonsskriv til pasienter med mistenkt 
næringsmiddelbåren sykdom 
 

 
HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
 
TIL PASIENTER MED MISTENKT NÆRINGSMIDDELBÅREN SYKDOM 
 
VEILEDNING I TAKING AV AVFØRINGSPRØVER. 
 
Avføringsprøver er den beste mulighet vi har til å finne ut årsaken til "magesjuke". Det kan 
være både bakterier og virus på ferde. Dersom vi finner den skyldige bakterie/virus i 
avføringen til de som er blitt syke, er det mye lettere for Næringsmiddeltilsynet å finne hva 
slags næringsmiddel smitten stammer fra. 
 
Vi vil derfor sterkt oppfordre til at de som er blitt syke, leverer avføringsprøver til 
undersøkelse. Det er viktig at prøven tas så raskt som mulig, og at den kommer fram  til 
mikrobiologisk avdeling ved UNN Tromsø så raskt som mulig. Bløt avføring/diaré er best 
egnet til å finne bakterier eller virus. Virus kan kun påvises de første par dagene etter at 
diareen startet! 
 

1. Fyll ut feltet øverst til venstre på vedlagte rekvisisjon med ditt navn, bostedskommune 
og fødselsdato. Prøvetakingsdato fylles ut, samt opplysninger om hvilken dato du ble 
syk, og hvor du tror du er smittet. 

2. Merk etiketten på prøveglasset med navn, fødselsdato og dato for prøvetaking 
3. Skyll en bøtte, potte eller lignende med varmt vann. 
4. Samle avføringen i denne bøtta, potten etc. 
5. Fyll vedlagte prøveglass minst halvfullt med avføring. Bruk den skjeen som sitter i 

lokket, eller en annen skje. 
6. Lukk prøveglasset, og legg glasset sammen med rekvisisjonen i vedlagte konvolutt, 

eller lever til lokal legekontor.  
7. For å sikre en rask oppklaring av utbruddet, er det viktig at Mattilsynet får kopi 

av resultatet av undersøkelsen. Vennligst gi beskjed dersom du ikke ønsker at 
slik kopi blir gitt. 

  
 
 
Takk for hjelpen! 
 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19            
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Håndtering av stikkskader 
 
HENSIKT 
Sikre forsvarlig vurdering og oppfølging når personer stikker seg på instrumenter eller 
sprøytespisser . 
 
ANSVAR 
Alt helsepersonell i kommunehelsetjenesten, spesielt legevaktpersonell og smittevernets 
personell. 
 
DEFINISJONER 
Aksidentell eksposisjon betyr at man ved et uhell blir utsatt for blod eller kroppsvæsker som 
inneholder smittestoffer. 
 
FREMGANGSMÅTE 
Førstehjelp 
1. Tilstrebe blødning fra sår og deretter vaskes med såpe og vann i minst 10 minutter. 

Deretter desinfiseres området med ett av følgende midler: 
 - klorhexidin spritløsning 5 mg/ml 
 - klorhexidin vandig oppløsning 1 mg/ml 
 - eventuelt 70% sprit / 60% isopropanol dersom ingen av ovennevnte er tilgjengelig). 
 
 Blodsprut i øyne, munn, nese skylles rikelig med vann i minst 10 minutter. 
 
2. Vurder konkret smitterisiko nøye dersom det er kjent hvilken pasient sprøytespiss eller 

instrument er brukt på. Diskuter med lege. De fleste tilfeller vil da løse seg uten behov for 
videre tiltak! 

 
Dersom det etter en konkret vurdering av smitterisiko er usikkert om pasienten er 
bærer av hepatitt B eller C virus eller HIV virus, eller pasienten er ukjent: 
 
3. Sørg, om mulig, for å ta blodprøver av den pasienten som instrument/sprøytespiss er brukt 

på dersom vedkommende er kjent. Pasienten må gi tillatelse til slik blodprøvetaking. 
Prøven sendes Mikrobiologisk avdeling til analyse på hepatitt B antigener og antistoff, 
Hepatitt C antistoff og viruspåvisning (PCR)  og HIV screening.  

   
4. Den skadede person skal også levere blodprøver (0-prøve) på de samme antistoffer og 

antigener. 
 
5. Hvis den skadede er fullvaksinert mot hepatitt B, skal ikke annet gjøres enn 

blodprøvetaking. Her vil man se om det er tilstrekkelig antistoff etter vaksinen. 
Fullbeskyttelse er Anti Hbs  >10 IU pr liter. Er titer lavere, skal det settes en ekstra dose 
vaksine mot hepatitt B så raskt som mulig. 

 
6.   Kun dersom personen sprøyten stammer fra er bærer av hepatitt B-virus, og den som har 

stukket seg ikke er vaksinert mot hepatitt B: Gi HBIG (Hepatitt B immunglobulin) 
injeksjon innen 48 timer fra skadetidspunkt. Rådfør med infeksjonslege UNN. 
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7. Så raskt som mulig påbegynnes vaksinering av den eksponerte med hepatitt B vaksine: 
Full hurtigvaksinasjon, dvs i måned 0,1 og 2. 

   
8. Ca 6 måneder etter eksponering, tas blodprøve av den skadede. Sjekk på Hepatitt B og C , 

samt HIV. Dersom titer på anti- Hbs ligger på <100 IE, bør det settes en 4. vaksinedose 12 
måneder etter at vaksinasjon ble påbegynt. 

 
9. Dersom noen blir smittet med blod av sikkert påvist HIV-positiv person, skal det 

umiddelbart settes i verk profylakse med HIV-blokkerende medisin. Henvis 
personen hyperakutt til infeksjonsmedisiner på UNN for vurdering av behandling.  
OBS:  Behandlingen må starte innen 1-2 timer fra eksposisjon! 

 
Bestilling av vaksine og immunoglobulin: 
 
10. Brukt på denne måten, er vaksine og immunoglobulin gratis på blå resept, paragraf 4 i 

forskriftene. Fyll ut blå resept denne skal fakses til Folkehelseinstituttet. Alle leger kan 
rekvirere denne typen vaksine. 

 
Aktuelt faxnummer til folkehelseinstituttet: 21 07 70 12 
 
Mer info: 
For mer og utfyllende info, blant annet om oppfølging ift helsepersonell, se link om dette i 
Temakapittel i smittevernveilederen 
 
 
Vedlegg:  

A. Stikkskadeplakat 
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Vedlegg A – Stikkskadeplakat 

 
 

KONTAKT SNAREST 
 

Kåfjord legekontor på tlf: 479 72 777 
Legevakt tlf: 116117 

 
Legen vurderer: 

- Om det skal tas blodprøver av potensiell smittekilde og smitteutsatt 
- Om det er behov for forebyggende vaksine, for eksempel immunglobulin 

- Om det skal igangsettes Hepatitt B vaksinasjon 
 

Den ansatte melder stikkskade som HMS-avvik. 
 
 
 

156



Smittevernplan for Kåfjord kommune 26 

Tuberkulosekontrollprogram 
 
FORMÅL 
Å sikre at Kåfjord kommune har rutiner og beredskap for å kontrollere og forebygge sprening 
av tuberkulose i befolkningen i tråd med kravene i forskrift om tuberkulosekontroll og 
gjeldende Tuberkuloseveileder fra Folkehelseinstituttet. 
 
SAMMENDRAG 
Tuberkulose skyldes bakteriearter i Mycobacterium tuberculosis komplekset, som spres ved 
luftbåren smitte fra en pasient med smittsom lungetuberkulose til nærkontakter. Norge hadde 
på slutten av 1800- tallet ekstremt høy forekomst og dødelighet av tuberkulose, dette har 
bedret seg gjennom tilgjengelige medisiner og masseundersøkelser. Tuberkulose har tidligere 
hatt plass i barnevaksinasjonen i Norge, men dette er nå fjernet da forekomsten nå stort sett 
sees i risikogrupper. 
 
ANSVARLIG 

Kommuneoverlegen er ansvarlig for screening, undersøkelse og behandling av 
tuberkulosesmittede og de med økt risiko for smitte. 

Kommuneoverlegen samarbeider med helsesøster i kommunen om kontroll av risikogrupper.  

Kommuneoverlegen samarbeider med FHI og tuberkulosekoordinator ved UNN Tromsø 
dersom påvist tuberkulose eller latent tuberkulose. 
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GRUPPER MED PLIKT TIL TUBERKULOSEUNDERSØKELSE 
I praksis er det kun personer med lungetuberkulose som er smitteførende. Dette undersøker 
man for med lungerøntgen og eventuelt undersøkelse av luftveissekret. 
 
Personer som kun er smittet uten å være syk har det man kaller latent tuberkulose. Disse kan 
ikke smitte andre før de evt har aktiv sykdom. Dette undersøker man for gjennom en 
hudprøve som heter Mantoux test og/eller IGRA (blodprøve). Dersom funn av latent 
tuberkulose informeres pasienter om å følge med på utvikling av symptomer og hvilke 
symptomer, samt beskjed om da å kontakte helsepersonell for videre undersøkelser og evt 
sette i gang behandling. 
 
Tuberkulosekontrollforskrift § 3-1 angir følgende grupper som pliktig å gjennomgå 
tuberkuloseundersøkelse: 

- Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg mer enn 
tre måneder i Norge. Alle flyktninger og asylsøkere. Asylsøkere skal undersøkes innen 
2 uker etter ankomst. Øvrige innvandrere skal undersøkes så snart som mulig, helst 
innen 4 uker etter ankomst. 

- Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land 
med høy forekomst av tuberkulose, og som skal jobbe med barn, pleietrengende eller 
syke. Det er arbeidsgivers plikt å tilse at undersøkelsen er utført før tiltredelse. Dette 
gjelder også studenter, hospitanter og au pairer. Se vedlegg for egenerklæring 
helseattest. 

- Andre som har vært utsatt for tuberkulosesmitte 
- Personer kan bli anbefalt tuberkuloseundersøkelse selv om de ikke omfattes av 

forskriften 
Andre rettigheter smittede pasienter har jmfr tuberkulosekontrollforskriften: 
- Tuberkuloseundersøkelsen skal være uten utgifter for den som har plikt å gjennomgå 

slik undersøkelse 
- God informasjon på sitt språk 
- Pågående behandling for tuberkulose gir rett til opphold i landet til behandlingen er 

sluttført eller sikret videreført 
 
 
Vedlegg: 
A. Egenerklæring helseattest 
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GJENNOMFØRING AV TUBERKULOSEKONTROLL 
 
Liste over land med høy forekomst av tuberkulose finnes på Folkehelseinstituttet sine sider. 
 
Arbeidstakere i kontakt med pasienter og barn 
Arbeidstakere som i sitt arbeid har kontakt med pasienter og barn plikter å la seg undersøke 
for tuberkulose dersom de har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i minst 
tre sammenhengende måneder ila de siste tre årene. Dette dersom de skal starte eller skal 
tilbake i stillinger i helse- omsorgstjenesten, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til 
barneomsorg.  
Det er arbeidsgivers plikt å påse at dette er utført før tilsetting. 
 
Flyktninger og asylsøkere 
Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes for tuberkulose snarest og innen 14 dager etter 
innreise. For asylsøkere gjøres nødvendige undersøkelser på transittmottak før personer 
overføres til ordinære mottak i kommunen. Funn av undersøkelser, samt journal ettersendes 
kommunen snarest. 
For flyktninger som kommer direkte til kommunen har kommunen ansvar for at disse 
undersøkelsene gjøres. Flyktningkonsulent i kommunen har ansvar for å melde nye personer 
til kommuneoverlegen som da videre kan sikre at nødvendige tuberkuloseundersøkelser er 
utført. 
 
Familieinnvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose 
Samarbeid også her mellom flyktningtjeneste og politi, der kommuneoverlegen varsles om 
nye innbyggere fra land med høy forekomst av tuberkulose. Kommuneoverlegen skal da sikre 
at nødvendige undersøkelser i forhold til tuberkulose er utført. 
 
Arbeidsinnvandrere og studenter fra land med høy forekomst av tuberkulose 
Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg i landet i mer 
enn tre måneder har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse kort tid etter de er kommet 
til landet. Politiet varsler kommuneoverlegen om navn og adresse, samt informere 
arbeidssøker om hans plikt å la seg undersøke for tuberkulose. 
 
Adoptivbarn 
Adoptivbarn til kommunen går ikke via politi eller flyktningtjeneste, men fanges opp via 
helsestasjonen som har oversikt over kommunens barn. Barna tilbys der å følge 
helseundersøkelser barnekontroll, samt tilbys vaksinering. Helsesøster tar kontakt med 
kommuneoverlegen dersom barnet kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose for å 
sikre undersøkelser av dette. 
 
 
MELDEPLIKT 
Behandlende lege som oppdager/diagnostiserer tuberkulose /latent tuberkulose melder dette 
til FHI via skjema MSIS- melding tuberkulose. Ved avsluttet behandling sender legen MSIS-
melding behandlingsresultat tuberkulose. Kommuneoverlegen skal motta kopi av disse.  

Kommuneoverlegen har ansvar for gjennomføring av smitteoppsporing. Når dette er gjort skal 
kommuneoverlegen sende Rapport om smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose til FHI og 
tuberkulosekoordinator.  
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VAKSINERING 
 

BCG vaksinasjon var påbudt ved lov fra 1947 til 1995. Deretter et tilbud til alle frem til 2009. 
Det var en generell BCG-anbefaling for helsepersonell og studenter i helsefag frem til 
01.06.18. 

BCG- vaksine er i dag anbefalt for følgende grupper i Norge: 

- Barn med en eller to foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose 
- Personer opp til 35 år som skal oppholde seg mer enn tre måneder i land med høy 

forekomst av tuberkulose og ha tett kontakt med lokalbefolkning 
- Personer med risiko for smitte i yrkessammenheng, i henhold til forskrift om utførelse 

av arbeid. Som regel gjelder dette helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid 
skal arbeide med pasienter med smittsom lungetuberkulose. 

Vaksinasjon i Kåfjord kommune foregår ved helsestasjonen på Kåfjord Helsetun. 

 

160



Smittevernplan for Kåfjord kommune 30 

ANSVARSFORDELING 
 

Forskrift om tuberkulosekontroll kap 4 beskriver ansvarsfordeling i tuberkulosekontrollen.  

Kommunen 
Kommunen har primæransvar for gjennomføring av tuberkulosekontrollen. Kommunen har 
ansvar for etablering, tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av sitt 
tuberkulosekontrollprogram. Kommunen skal organisere og legge til rette for at 
kommunelegen skal kunne utføre oppgavene etter smittevernlov og forskrift om 
tuberkulosekontroll. 
 
Kommuneoverlege 
Kommuneoverlegen har en sentral rolle i arbeidet, men kan delegere bestemte oppgaver. 

- Utarbeide forslag til og gjennomføre tuberkulosekontrollprogrammet 
- Oversende opplysninger i §2-3h til kommunelegen i ny kommune når personer nevnt i 

§3-1a flytter 
- Bidra til at kontakten med politiet fungerer, slik at lokal politi varsler 

kommuneoverlegen snarest med navn og adresse på utlendinger med plikt til 
tuberkuloseundersøkelse 

- Tuberkulosekontroll av personer som det er medisinsk mistanke om smitte 
- Ansvar for smitteoppsporing når det er oppdaget nysmittet person eller tilfelle av 

smittsom turberkulose 
 
Helsesøster 
Helsesøster er delegert praktiske oppgaver i tuberkuloseforebyggende arbeid, som 
tuberkulinprøver og BCG-vaksinering. 
 
Tuberkulosekoordinator 

- Bidrar til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd 
- Etablere behandlingsplan for pasienten i samarbeid med behandlende spesialist, 

pasienten og kommuneoverlegen 
- Koordinere individuell oppfølging og behandling i samarbeid med behandlende 

spesialist og kommunehelsetjenesten 
- Overvåke forekomst av tuberkulose i helseregionen 
- Delta i opplæring av helsepersonell 

 
Regionalt helseforetak 
Har overordnet ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av det regionale 
tuberkulosekontrollprogrammet. Dette skal ivareta alle nødvendige rutiner for tiltak og 
tjenester som det regionale helseforetaket er ansvarlig for etter lovverket.  
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Vedlegg A – Egenerklæring tuberkuloseundersøkelse før oppstart i arbeid 
 

TUBERKULOSEUNDERSØKELSE FØR OPPSTART I ARBEID 

Skjemaet skal være arbeidsgiver i hende før oppstart av arbeidet.   Dette gjelder i stillinger 
med direkte kontakt med pasienter, pleietrengende og barn, både ved nyansettelse, 
gjeninntreden, vikariat, hospitering og opplæring. 
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Informasjons fra smittevernet angående ulike tilstander 
 
HENSIKT  
Å sikre at skriftlig informasjon omkring smittevern holder høy faglig standard, er oppdatert, 
og blir distribuert til dem det måtte angå. 
 
ANSVAR 
Kommuneoverlegen har ansvar for dette. 
 
 
FREMGANGSMÅTE 
Når smittevernet får henvendelser eller på egen hånd finner det nødvendig, skal det utarbeides 
skriftlig informasjon omkring aktuelle smittevernproblemer. Smittevernet står ansvarlig for 
innholdet i informasjonen. 
Smittevernet skal etter egen vurdering rådføre seg med infeksjonsmedisiner, mikrobiolog eller 
Folkehelseinstituttet ved utarbeidelsen av slik informasjon.  
Informasjonen lagres etter hvert som den blir produsert som vedlegg til denne prosedyren.   
Minst en gang pr år, eller når det ellers er påkrevd, skal informasjonsdokumentene 
gjennomgås og eventuelt revideres.   
  
REFERANSER 

- Smittevernveilederen 
 
Vedlegg: 

A. Infeksjoner blant barn i barnehager 
B. Mark i magen 
C. Fotvorter og fotsopp 
D. Hodelus i barnehage og skole 
E. Barn med hånd, fot og munnsykdom 
F. Brennkopper hos barn i barnehage og skole 
G. Vannkopper i barnehage og skole 
H. Kikhoste 
I. Barn under 4 år og reiser til tropiske/subtropiske strøk 
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HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
INFEKSJONER BLANT BARN I BARNEHAGER 
 
Barn i barnehager er hyppig utsatt for smittsomme sykdommer. Mange personer er samlet på 
et lite areal, og barn kan i liten grad beskytte seg mot infeksjoner.  
 
Generelle råd: 

• Omhyggelig håndhygiene for voksne og barn. Bare papirhåndkle og såpedispenser bør 
benyttes 

• Sikre best mulig inneklima for barna: Luft ofte! 
• Pass på at barna er godt kledd og at de holder seg tørre og varme på beina 

 
Når skal barna holdes borte fra barnehagen ved infeksjoner? 
Det hadde vært ønskelig med faste, enkle regler som var absolutte og som passet for alle. 
Dette lar seg ikke gjøre. Hver enkelt situasjon må vurderes av barnets foreldre og 
barnehagepersonale, og det må utvises sunt skipperskjønn!  
 
1. Hensynet til de andre: For å hindre smittespredning i barnehagen. 
Alle infeksjonssykdommer har en inkubasjonstid, dvs tiden som går fra en er smittet til 
sykdommen bryter løs. I denne tiden er en som oftest temmelig frisk, men minst like 
smittefarlig som etter at sykdommen har brutt løs. Både foreldre og barnehagepersonale er 
opptatt av å hindre smittespredning, og mange barn blir holdt hjemme først og fremst av den 
grunn. Ettersom barnet vanligvis har vært smittespreder i flere dager før en kan påvise 
sykdom, har det svært lite for seg å holde barn hjemme dersom dette er den eneste grunnen. 
Smittespredning kan stort sett kun begrenses gjennom gode hygienerutiner i barnehagen. 
  
2. Hensynet til barnet selv. Barnets behov er aller viktigst! Et sykt barn som ikke kan delta i 
de daglige aktiviteter i barnehagen, vil vanligvis ha det bedre hjemme i ro og fred. 
Avgjørende her er barnets allmenntilstand, ikke spesielle konkrete symptomer som grønt 
snørr, feber, øyebetennelse el. lign. Er barnet slapt og dårlig, bør det være hjemme. I sjeldne 
tilfeller av vanskelige hjemmeforhold vil barnehagepersonalet vurdere det som bedre for 
barnet å være i barnehagen selv om det er sykt. Sett fra et smittevernsynspunkt er dette greit, 
dersom personalet ellers følger at de kan påta seg merbelastningen. 
  
3. Feber: Mange infeksjonssykdommer starter med feber. Barnet blir da vanligvis såpass sykt 
at det uten tvil skal sendes hjem. Vanskeligere kan det være å vurdere feber senere i 
sykdomsforløpet. De fleste barn er syke mens de har feber, og skal således ikke i barnehagen. 
I enkelte tilfeller kan barn ha litt feber, men likevel være i så god form at de klarer dagen i 
barnehagen. Medisinsk er dette ikke uforsvarlig, men erfaringen er at de fleste barn som har 
feber fra morgenen, blir slappe i løpet av dagen. 
 
4. Antibiotikabehandling: Et barn som bruker penicillin eller andre antibiotika kan være i 
utmerket allmenntilstand, og kan derfor gå i barnehagen som vanlig. Også her er det barnets 
tilstand som er avgjørende. Hvis barn skal ha medisin i løpet av barnehagetiden, må personale 
være villig til å gi medisin. 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlegen, 19.09.19 
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HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
INFORMASJON OM MARK I MAGEN 
 
Småbarn får ofte mark i magen, og barnehagene vil støte på problemet. Det er mange myter 
og misforståelser omkring dette. Småmark gir ikke sykdom, bare ubehag og kløe i og rundt 
endetarmen, særlig om kvelden og natten. Mennesket er eneste vert for småmark. 
 
Det betyr at smitte må gå fra menneske til menneske. Følgende smitteveier er aktuelle: 

• Man smitter seg selv gjennom fingerkontakt mellom endetarm og munn 
• Man smittes av andre gjennom fingerkontakt med smittede sengeklær, håndklær, 

undertøy fra smittede personer. 
• Man smittes gjennom luften. Egg kan finnes i støv på soverom, i barnehager osv. 

Eggene pustes inn og svelges. 
 
Den gamle myten om at man fikk småmark utendørs ved å være i kontakt med jord, skitten 
snø osv, stemmer ikke! 
 
FOREBYGGELSE OG BEHANDLING: 
 
VASK HENDENE!  
 

• Grundig håndvask bryter smittekjeden. Særlig viktig er dette hos småbarn som ofte 
putter fingrene i munnen. Pass på at neglene er korte. I barnehager  må man bare 
benytte engangs papirhåndklær. 

• La være å bite negler eller suge på fingrene. 
• Skift undertøy og håndklær ofte 
• Godt renhold, skikkelig støvsuging både hjemme og i barnehagene. 
• Medikamentell behandling: Vanquin (reseptfri) eller Vermox (minstepakninger 

reseptfritt, ellers reseptbelagt). Alle familiemedlemmer bør behandles på likt. Hvis 
problemer i barnehager er utbredt eller stadig tilbakevendende, kan det være aktuelt å 
behandle hele barnehagen samtidig. 

 
Det er ingen grunn til å holde barn med småmark borte fra barnehagen. Påbegynt behandling 
og god hygiene er tilstrekkelig til å hindre videre smittespredning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19 
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HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
INFORMASJON OM FOTVORTER OG FOTSOPP 
 
Fotvorter er en virussykdom som går over av seg selv, selv om det kan ta lang tid. 
Fotsopp er en soppsykdom som ikke går over av seg selv. Den er svært vanlig.  
Begge sykdommer er lite smittsomme dersom huden på føttene er hel og frisk. 
 
Forebyggelse er enklere og bedre enn behandling. Pass på at huden på føttene er ren, tørr og 
uten sår og sprekker. Pass på at fottøyet passer og at små sår og sprekker behandles effektivt. 
Tett skotøy (gummistøvler, joggesko etc.) må tas av i timene. Elevene bør ha 
tøfler/innesko/sandaler stående på skolen til bruk i timene. Pass på å tørke føttene meget godt 
etter dusjing/bading, spesielt mellom tærne. Skift sokker ofte.  
Badesokker (tette gummisokker) kan brukes for å unngå smitte, men anbefales ikke brukt til 
vanlig: De er dyre, og må vaskes etter hver gangs bruk. Huden vil lett bli fuktig og lettere 
mottagelig for smitte. Bruk av strandsandaler eller vanlige sokker i dusj/bad beskytter ikke 
mot smitte. 
 
Gulv i garderober og svømmehaller må vedlikeholdes og rengjøres grundig med vanlige 
vaskemidler. Pass på at gulvene blir tørre fra dag til dag, og at sprekker i fliser og gulvbelegg 
repareres. 
 
Kroppsøving barbent tillates ikke. 
 
Råd for bekjempelse av utbrudd: 
Med utbrudd menes at klart flere enn vanlig får fotvorter og/eller fotsopp. 
 

1. Elever og foreldre får informasjon, gjerne skriftlig. 
2. Fotbad med 0.5 % kloramin i dusjrom brukes av alle. 
3. Hovedrengjøring av gulv i dusjrom, garderoder og svømmehall etter fukting med 5%   

kloramin gjøres minst hver måned. 
4. Inkubasjonstiden (tiden fra smitte til sykdom) for vortevirus er såpass lang at tiltakene 

må opprettholdes ut skoleåret for å stoppe videre smittespredning. 
 
Behandling av fotvorter: 
Tilstanden går over av seg selv etter en tid. Behandling som gir arr kan derfor være verre enn 
ingen behandling. Det enkleste er å skjære eller skrape bort toppen av vorten, eventuelt etter 
forbehandling med Verucid. Dermed blir den ikke vond å gå på. Behandlingen må gjentas 
ofte. Forøvrig finnes en rekke mer eller mindre omfattende behandlingsmetoder, hvorav 
frysebehandling er den hyppigst anvendte. 
 
Behandling av fotsopp: 
Det finnes meget effektive kremer og puddere som helbreder fotsopp. Disse er nå reseptfrie til 
dette bruk. Behandlingen må fortsette til huden er helt frisk, deretter blir det ekstra viktig med 
forebyggende tiltak: Hold føttene rene og tørre. Skift sokker ofte! 
 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19 
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HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
HODELUS I BARNEHAGER OG SKOLER 
 
Hodelus kan ramme alle!  
Lusa kryper fra menneske til menneske gjennom direkte kontakt.    
Dessuten kan lusesmitte også skje gjennom luer og kammer. 
Luseepidemier kommer regelmessig. Det blir gjerne meldt fra skoler eller barnehager og 
andre steder der barn er tett sammen. Imidlertid er det som oftest andre steder barna er smittet. 
Barn i alderen 5-12 år er mest utsatt for smitte, fordi de har mest kroppskontakt. Smitten skjer 
oftest i familien, eller i vennegrupper utenom skole og barnehage. Eggene bruker ca 6 døgn 
på å bli klekket ut, men det går ofte 3 uker fra smitte til man merker at man har lus. Oftest har 
barnet hatt lus en god stund før det oppdages:Det er ingen grunn til panikk 
 
Forebygging: Unngå å låne luer, hjelmer, kammer, børster ol. av hverandre.  

Prøv å unngå altfor tett kontakt hår mot hår!  
 

Ansvarlig for lusekontrollen:Foreldre/foresatte skal foreta lusekontrollen. Dette er ikke 
ansvaret til helsesøster, lærere, barnehageansatte eller andre offentlige personer. 
 
Behandling av luseangrep: 
1. Når det blir påvist lus i en barnehage/skole, er det viktig at alle barna blir undersøkt. Fam-

iliemedlemmer til barn med lus må også undersøkes. Se etter egg/lus, særs innerst på hår 
2. Eggene ser man som ganske små, pæreformede dannelser, som sitter fast dersom man tar 

dem mellom fingrene (i motsetning til flass, som løsner lett).  
3. Den som er infisert,skal behandles med kjemikalier og kjemming,eller bare med kjemming 

Grundig kjemming med lusekam daglig i fuktig hår en uke (uten bruk av kjemikalier), er  
vist å kunne helbrede over 40%. Lusekam fås på apotek. 

4. Dersom man ønsker å prøve kjemisk behandling, skal man velge Prioderm Liniment eller 
Malation. Dette er de eneste noenlunde sikre preparatene, men lusene er i ferd med å 
utvikle motstandsdyktighet mot dem. Følg bruksanvisningen nøye, og vær ekstra nøye med 
å kamme/riste håret kort tid etter at preparatene er påført. Selv om lusa er motstandsdyktig, 
blir den midlertidig lammet av kjemikaliene og kan da lettere fjernes med kamming og 
risting. Vi anbefaler derfor daglig kjemming 7-8 dager etter bruk av kjemikalier. Deretter 
gjentas den kjemiske behandlingen. 

5. NIX, Prioderm shampo eller Rinsoderm shampo gir for lav giftdose til å drepe lusene, og 
skal derfor bare brukes på de som ikke kan bruke Prioderm liniment eller Malation. Her er 
det ekstra viktig med omhyggelig kjemming! 

6. Barn og voksne som ikke er smittet, skal ikke behandles. 
7. Husk at døde egg kan ses lenge etter behandling. Det har ingen hensikt å gjenta 

behandlingen med mindre man er 100% sikker på at man ser levende lus.  
8. Etterkontroll er viktig. På skoler og barnehager anbefales at alle barn kontrolleres hver 

annen uke inntil en måned etter behandling.  
9. Resten av familien til personer med lus bør undersøkes og eventuelt behandles samtidig. 
10.Det har ingen hensikt med bekjempelsestiltak mot lus i bygninger eller møbler - det stop-

per ikke smitten. Koking/frysing av kammer, børster og hodeplagg er eneste aktuelle tiltak 
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Smitteoppsporing: Lusa smitter fortere enn den oppdages, dermed har den lett spillerom.  
Men det går an å drive smitteoppsporing på følgende måte: Mål avstanden fra hodebunnen  
til ytterste egg. Håret vokser 1 cm i måneden. Dermed kan man regne seg tilbake til smitte- 
tidspunkt og eventuelt varsle de familier de har hatt kontakt med.  
Husk: Lus er ufarlig, det sprer ingen sykdommer og er  ingen urenslighetssykdom. 
 
 
 
 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168



Smittevernplan for Kåfjord kommune 38 

HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
BARN MED HÅND - FOT OG MUNNSYKDOM 
 
Smittevernet og legevakten har fått henvendelser fra barnehager og foreldre vedrørende hånd- 
fot og munnsykdom. Følgende gjelder: 
 

1. Sykdommen har ingen ting med munn og klovsyke å gjøre! Sykdommen er vanligvis 
mild og ufarlig og rammer stort sett bare små barn.  Smitten overføres fra barn til barn 
på samme måte som forkjølelse, dvs. gjennom luften og gjennom nærkontakt . Det 
kommer gjerne en opphopning av tilfeller vår og høst ca. hvert tredje år. 

2. Sykdommen arter seg som små gulhvite blemmer med rød randsone i munnen, under 
føttene og i håndflatene, av og til også rundt endetarmen og i skrittet. Feber kan også 
følge med, men vanligvis virker ikke barna så veldig syke. 

3. Som ved de andre smittsomme sykdommene, er det også i dette tilfellet en 
inkubasjonstid før symptomene blir synlige, det vil si at barnet er smittefarlig  2-6  
dager før en kan se utslag av blemmer. 

4. Betennelsen skyldes et virus som kalles coxackie A16. Det er ingen behandling som 
dreper selve viruset, det ordner barnets eget immunsystem ganske lett. Det skal altså 
ikke gis penicillin eller annet antibiotikum. Vanligvis er ungene i friske i løpet av 
under en uke. I mellomtiden må foredrene passe på at barna får i seg nok drikke, 
spising er det ikke så farlig med, det tar ungene igjen når de blir friske. Er det mye 
smerter, kan de få litt paracetamol (Panodil, Pinex, Paracet). Blir det vanskelig med 
tannpuss, kan et bakteriedrepende munnskyllevann eller dental- gel benyttes. 

5. Ettersom sykdommen er helt ufarlig, og ettersom barnet har vært smittefarlig i flere 
dager før symptomene blir synlige, er det ikke noen medisinsk god grunn til å nekte 
barn å delta i barnehagen når de ellers er i god form! Når barnet har gjennomgått 
sykdommen, har det oppnådd immunitet, og vil være godt beskyttet mot å bli syk av 
denne sykdommen senere. 

6. Se ellers de generelle retningslinjene for  håndtering av infeksjonssykdommer i 
barnehager og skoler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19 
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HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
BRANNKOPPER BLANT BARN I BARNEHAGE OG SKOLER 

 
Brennkopper er en hudinfeksjon som stort sett er forårsaket av gule stafylokokker eller 
streptokokker. Sykdommen er ikke farlig, men den har en lei tendens til å smitte lett fra barn 
til barn, og også fra en kroppsdel til en annen. Således kan det bli et problem i barnehager og 
skoler, der smittekildene er mange og det er vanskelig å få gjennomført effektive tiltak. Vi ser 
også utbrudd i enkelte familier, der smitten kan være svært vanskelig å bli kvitt.  
 
Bakterien finnes normalt på minst 25% av oss til enhver tid, så den er ikke mulig å utrydde. 
Målet med tiltakene er å redusere spredning av bakteriestammer som er spesielt hissige. 
 
Hindre smittespredning: Dette er viktig og vanskelig.  
1. God håndhygiene er alltid viktig, men spesielt viktig når det er utbrudd av brennkopper. 

Påse også at neglene er kortklippet. 
2. Sanering av miljøet i barnehage, skole og hjem er viktig: Kokvask håndklær og sengetøy. 

OBS: Kosedyr bør også kokes - det er en smittekilde man ofte glemmer! 
 
Behandling:   
1. Vask med Klorhexidin (reseptfritt på apotek). Bruk rene kluter som kastes eller kokvaskes 

etterpå, renset bomull eller usterile kompresser.  
2. Dersom det er få, vel avgrensede sår: Smør på Brulidine krem og dekk til med plaster eller 

kompress. 
3. Dersom dette ikke virker, eller det er mange eller store områder som er infisert: Kontakt 

lege for prøvetaking og eventuell behandling med mikstur eller tabletter.  
4. Vi anbefaler at barna holdes borte fra skole/barnehage til tilstanden er under kontroll, det 

vil si at sårene ikke væsker.  
5. Dersom smitten blir værende i en familie, slik at det stadig kommer nye utbrudd hos 

familiemedlemmene, kreves det meget omfattende tiltak. Smittevernet har en oppskrift på 
hvorledes dette kan gjøres.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19 
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HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
VANNKOPPER I SKOLER OG BARNEHAGER 

 
Vannkopper er en sykdom som vi ikke vaksinerer mot i dag. Det finnes vaksine, men den er 
kun beregnet for personer som går på cellegift, skal transplanteres eller har visse alvorlige 
sykdommer.  
 
Vannkopper er minst plagsomme dersom man får dem som barn. Gjennomgått sykdom gir 
varig beskyttelse mot ny smitte. Derfor er det ikke spesielt viktig å unngå smitte blant 
normale barn. Sykdommen smitter også i inkubasjonstiden, det vil si den tiden som går fra 
barnet er blitt smittet til sykdommen bryter ut, 2-3 uker. Vannkopper smitter gjennom luft, 
men man kan også bli smittet gjennom væske fra koppene.   
 
Enkelte barn får andre sykdommer i forbindelse med vannkoppene, slik som øreverk eller 
lungebetennelse.  
 
Dermed kan følgende råd være fornuftige å følge: 
 
1. Barnet skal holdes borte fra skole/barnehage fordi de er syke og ikke bør være i altfor stor 

aktivitet, ikke først og fremst for å hindre smittespredning. 
 
2. Dermed skal barnets allmenntilstand (altså hvordan barnet har det, hvor sykt er det?) 

avgjøre om de kan være i skole og barnehage. Et barn har ikke godt av å bli presset til 
aktiviteter det ikke klarer. 

 
3. Stort sett vil det være fornuftig å holde barnet borte fra skole/barnehage de første dagene 

av sykdommen, dvs. fra utslettet bryter ut og til det har begynt å tørke inn. Da er faren for 
komplikasjoner svært liten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19 
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HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
INFORMASJON OM KIKHOSTE 
 
Tilsynelatende har det vært en kraftig økning av antall tilfeller med kikhoste de senere årene. 
Det er usikkert om økningen egentlig har vært så stor, fordi det er først i det siste at diagnosen 
er blitt lett å stille ved hjelp av blodprøver. De fleste tilfellene blir meldt  hos eldre barn, 
voksne og eldre. Symptomene er langvarig hoste, men ofte uten den karakteristiske kikingen. 
Det ser ut til at antibiotika har en viss effekt, selv et stykke ut i forløpet av sykdommen, men 
sykdommen går til slutt over av seg selv, så behandling med antibiotika er ikke strengt tatt 
nødvendig.  
 
Kikhoste kan være farlig for små spedbarn. Vi vaksinerer mot kikhoste først og fremst for å 
beskytte de helt små barna. I Kristiansand er det praktisk talt ikke meldt om kikhoste hos barn 
under 3-4 år, til tross for at det åpenbart er svært mye smitte i befolkningen. Det betyr at det 
tiltaket vi har mot kikhoste (vaksinering) er effektivt og sikrer de minste barna mot 
sykdommen. Vaksinen er nå mindre plagsom enn tidligere. Det er en viss beskyttelse allerede 
etter første dosen med vaksine.  
 
Kikhoste smitter lett ved dråpesmitte. De første symptomene ligner en vanlig forkjølelse i ett 
par uker, og det er da smittefaren er størst. Når hosten setter inn, er smittefaren mindre.  
 
Ut fra dette, kan følgende råd gis: 

1. Kikhostesmitten kan ikke fjernes fra befolkningen. Vi må regne med at det alltid vil 
finnes et stort antall barn og voksne som skiller ut smittestoffet. Dessuten er 
pasientene mest smittefarlige før vi vet at de er smittet! Det vil derfor ikke ha noen 
effekt å forsøke å  isolere personer som har fått påvist kikhoste. De kan gå på skole, 
barnehage og jobb som vanlig dersom de er i form til det. 

2. Det er av meget stor betydning at alle foreldre får vaksinert sine barn mot kikhoste så 
tidlig som mulig. Foreldre og helsestasjoner må samarbeide om å følge 
vaksinasjonsprogrammet mest mulig korrekt, og spesielt unngå utsettelser av 
kikhostevaksineringen. 

3. Dersom det påvises kikhoste hos nærkontakter (foreldre, søsken) til uvaksinerte 
spedbarn, bør kontaktene gis antibiotika, slik at man reduserer smittefaren mest mulig. 
I enkelte sjeldne tifeller kan det være aktuelt å behandle spedbarnet forebyggende med 
antibiotika, men dette må drøftes i den enkelte situasjon ut fra den konkrete 
smitterisikoen. 

4. Fastlegen må  vurdere behovet for antibiotikabehandling hos andre med påvist 
sykdom i forhold til hvor lenge sykdommen har vart og i forhold til hvor plagsom 
sykdommen er for den enkelte. 

5. i perioder med kikhosteutbrudd, bør alle som har kontakt med smittede og syke, gis 
tilbud om vaksinering med Boostrix Polio eller Repavax. 

 
 
 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19 
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HELSE OG SOSIAL      
Smittevernlegen 
 
 
 
VEDRØRENDE BARN UNDER 4 ÅR OG REISER TIL 
TROPISKE/SUBTROPISKE STRØK 
 
Det er enighet blant ledende norske reisemedisinske eksperter at man ikke anbefaler å ta de 
minste barna med på reiser til tropiske/subtropiske strøk. Dette fordi det  er opptil ti ganger  
høyere hyppighet av infeksjonssykdommer blant de minste på slike reiser, blant annet fordi 
immunapparatet er dårligere utviklet hos dem. For eksempel vil en mage/tarminfeksjon med 
oppkast og diaré kunne gi alvorlig væskemangel raskere hos de minste barna, og dette kan 
være en farlig lidelse. Også de typiske tropiske sykdommene som gulfeber, denguefeber og 
malaria kan gi alvorlig sykdom hos små barn.  
 
Når familiene kommer for å få sine råd og vaksiner på reisevaksinasjonskontoret etter å ha 
bestilt og eventuelt betalt sin reise, oppstår av og til mye frustrasjon og bekymring når 
ovennevnte råd blir gitt. Noen velger å avbestille turen og ønsker en dokumentasjon fra 
Vaksinasjonskontoret i den forbindelse.  
 
I den anledning vil vi presisere: 
  

- Det er alltid den enkelte families ansvar å vurdere risiko og ta avgjørelser i slike saker 
ut fra den informasjon de innhenter.  

- Vaksinasjonskontoret gir råd etter beste faglige skjønn og i tråd med hva ledende 
norske eksperter på området har uttalt. 

- Vaksinasjonskontoret kan ikke påta seg noe ansvar for hvorledes familiene vurderer 
informasjonen de får og hvilken avgjørelse de da tar i sakens anledning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Monsen Pedersen, Smittevernlege, 19.09.19 
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Plan for legionellasmitte 
 
HENSIKT 
Forebygge og begrense forekomst av legionella 
 
ANSVAR 
Smittevernet, miljørettet helsevern, begge underlagt kommuneoverlegen, samt 
virksomhetseier av anlegg med risiko for legionella 
 
BESKRIVELSE 
Legionella vokser best i vann mellom 20 og 50 grader, men finnes overalt i ferskvann. 
Legionærsyke gir alvorlig lungebetennelse, mens potiacfeber gir et mildt influensalignende 
sykdomsbilde. Smitter gjennom luftsmitte fra VVS-anlegg (varme- ventilasjons og 
sanitærteknikk) hvor det er mulighet for oppvekst.  
 
FREMGANGSMÅTE 
Forebygging av legionellasmitte gjøres gjennom internkontroller. Det foreligger krav til dette 
gjennom forskrift om miljørettet helsevern. 

Spesielt høy smitterisiko sees i offentlige boblebad, dusjer i fellesanlegg og VVS- systemer i 
institusjon.  

Miljørettet helsevern skal ha oversikt over alle anlegg med forhøyet risiko.  

Virksomhetseier har: 

- Ansvar for å kartlegge risikoforhold og gjennomføre nødvendige tiltak i egen 
virksomhet utifra føringer som gis i veiledningen til forskriften. 

- Implementere internkontroll ut fra de føringer som gis av FHI 
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Infeksjonskontroll i helsetjenesten 
 
HENSIKT 
Forebygge og begrense forekomst av infeksjoner i helsetjenesten 
 
ANSVAR  
Smittevernet, omsorgsenhetene og helseenhetene 
 
DEFINISJONER 
Infeksjonskontroll = infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking 
 
BESKRIVELSE 
Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger alle helseinstitusjoner å ha et 
infeksjonskontrollprogram. I Kåfjord kommune gjelder dette primært sykehjem og PU-
tjenesten. 
 
For øvrig kan kommunen ha infeksjonskontrollprogram i andre tjenester der hvor en vurderer 
det som aktuelt, f. eks legevakt, hjemmesykepleie etc. 
 
Hver omsorgstjeneste skal ha en smittevernkontakt tilknyttet enhetens helseinstitusjon som 
skal jobbe tett opp mot smittevernet for å utvikle og vedlikeholde 
infeksjonskontrollprogrammet på institusjonen. Men det er enhetsleder som står ansvarlig for 
infeksjonskontrollprogrammet. 
 
Smittevernkontakter i andre enheter kan også etableres der det er aktuelt. 
 

Infeksjonskontrollprogrammet bygger på en 
risikovurdering og sårbarhetsanalyse(ROS). 
 
I utgangspunktet skal infeksjonskontrollprogrammet favne 
de problemstillinger som angitt i forskrift om smittevern i 
helsetjenesten. Men infeksjonskontrollprogrammet kan 
også ta inn andre elementer dersom det enkelte enhet eller 
smittevernet finner det hensiktsmessig. 
 

 
 
Referanser: 
FHI - Infeksjonskontrollprogram i institusjoner 
 
Infeksjonskontrollprogrammet gjeldende i Kåfjord kommune er under sykehjemmets 
ansvarsområdet, men sett over og godkjent av smittevernlege. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/1048 -9 

Arkiv: G13 

Saksbehandler:  Trond Skotvold 

Dato:                 08.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/20 Utvalg for oppvekst og omsorg 30.01.2020 

 

Revidering av røykekontrakter inkludert premiebeløp 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Utkast til ny røykekontrakt 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Røykekontrakt-ordningen revideres slik at den også inkluderer alkohol. 
2. Premiebeløpet økes til kr. 2000,- per elev som holder seg borte fra snus, røyke, alkohol og 

andre rusmidler ut ungdomsskolen. 
3. Premiebeløpet er personlig. 
4. Røykekontrakt-ordningen får flere meldepliktige, som skal si ifra dersom man oppdager brudd 

av elever med signert kontrakt. 

 
 
 

Saksopplysninger: 
Røykekontrakt-ordningen i Kåfjord kommune fungerer i dag slik at elever som ikke røyker eller snuser 
gjennom ungdomsskolen får kr. 300,- ved utgangen av 10. klasse. Tiltaket er ment å fungere 
motiverende for ungdom, slik at de selv ønsker å holde seg unna snus og tobakk. Denne ordningen har 
ikke blitt endret siden 1997- dette inkludert premiesummen.  
Dersom man hadde fulgt prisendringen etter konsumprisindeksen, skulle summen i 2019 vært 
pålydende kr. 474,-.  Antall 10 klassinger våren -20 er 22 elever, men noen av disse har allerede brutt 
kontrakten. Våren -21 vil det være 27 elever slik det ser ut nå, og våren -22 vil det være 22 elever. 
 
I følge Norsk Kolsråd er røyking Norges største helseproblem som kan forebygges. Beregninger viser at 
KOLS vil være tredje største dødsårsaken internasjonalt innen 2020. I Norge dør ca. 1600 personer av 
sykdommen hvert år og KOLS rammer ca hver 4. røyker. Tobakk er helt eller delvis skyls i cirka hvert 
5.dødsfall, ifølge Norsk Kolsråd. Videre er alkohol og rusmidler blant risikofaktorene som 
Folkehelseinstituttet har vurdert som noen av de største folkehelseutfordringene fremover her til lands.  
Per november 2019 holder kulturkonsulent og ungdomskontakt i Kåfjord kommune på med et prosjekt, 
som omhandler innhold i lokale ungdommers fritid. Underveis i dette arbeidet kom det flere innspill fra 
flere hold, relatert til ungdommers holdninger og konsum av alkohol, snus/ tobakk og andre rusmidler. 
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Av den grunn utarbeidet ungdomskontakt og kulturkonsulent en spørreundersøkelse rettet mot elever 
på 7-10. trinn i Kåfjord-skolene, som også tok for seg temaer som alkohol og tobakk. Formålet med 
dette initiativet er å undersøke om man kan igangsette/ endre aktiviteter på arenaer hvor unge 
befinner seg - eksempelvis fritidsklubber - for å skape mer/ annen aktivitet blant ungdom, samt for å 
drive rusforebyggende arbeid. Spørreundersøkelsens resultater utpekte noen konkrete områder 
ungdomskontakten og kulturkonsulenten ser for seg å ta grep. Eksempler er nåværende klubb-
reglementet og røykekontraktene i skolen.  
 

Vurdering: 
For å skape en enda større motivasjon omkring det å holde seg røykfri blant ungdommene, fremmes 
det et forslag på å øke potten til røykekontraktene til kr. 2000,- pr. elev. 300 kroner i dag er ikke bare i 
underkant av 200 kroner mindre enn det beløpet skulle vært om man fulgte normal prisendring ifølge 
KPI, men det rekker heller ikke langt med tanke på hva man kan få for 300 kroner i dag. Noen 
ungdomsskoleelever anskaffer seg sommerjobber og småjobber, og vil på andre måter kunne opptjene 
seg mye større summer enn det røykekontrakten gir i premie. Ungdomskontakten og kulturkonsulenten 
har stor tro på at en markant økning i premie, sammenfallende med strengere krav til elevene vil kunne 
stimulere til større motivasjon blant ungdommene. Dette er forebyggende arbeide satt i praksis, som 
Kåfjord kommune jf. kommuneplanens samfunnsdel strategi 8 under levekår og folkehelse, har 
forpliktet seg til å jobbe med: Forebygge rusmisbruk og kriminalitet.  

Videre fremmes det et forslag om å revidere kontrakten slik at den også gjelder bruk av alkohol. Det vil 
si at eleven da forplikter seg til å ikke røyke, snuse eller drikke alkohol ut ungdomsskolen. I følge 
avogtil.no er snittalderen for å debutere med alkohol 15 år. Likevel viste nevnte spørreundersøkelse at 
en større andel har prøvd/ smakt eller drikker alkohol før dette. Av den grunn er det viktig å 
implementere forebyggende tiltak i god tid før ungdommene når denne alderen: Ungdomstiden er en 
brytningstid og overgangen fra ungdom til voksen innebærer at holdningene og livsstilen til ungdommer 
utvikler seg. Mange ungdommer er nysgjerrige på alkohol og ser på det å drikke som en naturlig del av å 
bli voksen. Mange opplever kanskje å bli mer morsom og sosial enn før ved inntak av alkohol, mens 
noen bruker alkohol som stressdemper eller et trøstemiddel. I tillegg kan tenåringer kan kjenne på et 
press om å drikke fordi «alle andre» gjør det og ønsker å bli en del av et fellesskap.  

En annen ting som foreslås inkludert i revisjonen av røykekontrakt-ordningen er meldeplikten. 
Undertegnede ønsker at flere kan melde inn til helsestasjonen dersom det er brudd på signert kontrakt. 
Aktuelle meldepliktige kan være: klubbleder, miljøarbeidere, sosiallærere, lærere, ungdomskontakt etc. 
Ved å demonstrere at det er flere voksne parter involvert, som har kjennskap og eierskap til ordningen, 
tror undertegnede at man kan sørge for at ungdommene tar det enda mer på alvor. 

Kostnadsøkningen for tiltaket hvis det blir gjort gjeldende fra våren 2020 vil, hvis alle gjennomfører, bli 
kr. 37 400, for 2021 vil økningen utgjøre kr. 45 900 og for 2022 vil den være kr. 37 400 

Saken legges frem til HOO for vurdering. 
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                                                                             Helsestasjonen

   
Postadresse:  9147  Birtavarre                                             Telefon:     77 71 93 30                                                     Telefax: 77 71 93 01
 

 
 
 

KONTRAKT 
 
 

1. Jeg vet at røyk, snus, alkohol og andre rusmidler er farlig for helsen min. 
Derfor velger jeg å IKKE begynne å snuse, røyke, drikke alkohol eller bruke andre 
rusmidler. 
 

2. Jeg er innforstått at kontrakten også gjelder å prøve snus, røyk, alkohol eller andre 
rusmidler.  
 

3. Jeg er innforstått at klubbleder, miljøarbeidere, sosiallærere, lærere og 
ungdomskontakt kan melde inn til helsestasjonen dersom det er brudd på signert 
kontrakt.  

 
4. Jeg lover å være røyk- og snusfri ved fylte____år. 

 
5. Holder jeg kontrakten, viser jeg et positivt engasjement og er en god påvirkningsfaktor 

for yngre elever. Holder jeg kontrakten premieres jeg med kr. 2000,- i utgangen 
10.klasse.   

 
 
 
 
Dato____________     
 
 
 
_______________________   __________________ 
Elevens underskrift    Skole 
 
 
_________________   _______________________ 
Foreldre/foresatte    Helsesøster 
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Arkivsaksnr.: 2016/627 -6 

Arkiv: G01 

Saksbehandler:  Trond Skotvold 

Dato:                 08.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Utvalg for oppvekst og omsorg 30.01.2020 
 Kommunalt råd for eldre  

 

Jodtabletter ved atomhendelser 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Jodtabletter ved atomhendelser 
2 Informasjon 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken taes til orientering 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 

Det er gitt en anbefaling fra Helsedirektoratet til alle kommuner om å etablere et beredskapslager med 
jodtabletter til befolkningen i tilfelle atomhendelser. Flere kommuner har etterspurt mer detaljert 
informasjon om hvordan ordningen skal administreres. Av denne grunn har Helsedirektoratet 
utarbeidet oppdatert informasjonsmateriell til publikum, helsepersonell og plakat med oppfordring om 
å kjøpe tabletter til publikum. Kommunelegen i Kåfjord har utarbeidet vedlagte informasjon til rektor og 
avdelingsledere i skoler og barnehager i Kåfjord. Dette er informasjon om hvorfor vi har en beredskap 
og ønsket om at beredskapen skal ligge nærmest mulig barna. 
 
Når dette er distribuert ut til skoler og barnehager vil det utarbeides informasjon til befolkningen om 
samme tema, hvor det anbefales å ha et beredskap også hjemme, samt informasjon om at det ligger et 
lager på alle skoler og barnehager. 
 
Tilpasset informasjon blir tilpasset og lagt inn i beredskapsplanen og informasjon til befolkningen blir 
lagt på kommunens hjemmesider etter at beredskapen på skoler og barnehager er på plass. 
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Jodtabletter ved atomhendelse 

 
Til deg som er rektor eller avdelingsleder ved Kåfjord kommunes skole- eller 
barnehager 

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser 
over hele landet. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. 
Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke 
med slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for 
terroraksjoner har også økt. 

Dersom det blir utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være et av de beskyttende 
tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. Kommunen er pålagt å ha en plan 
og beredskap for atomhendelser. 

Du som rektor ved skole eller leder ved barnehagen involveres grunnet at målgruppen 
for beskyttende tiltak er rettet mot barn og unge under 18 år, men også gravide og 
ammende. 

Hvorfor ta jodtabletter? 

Ved atomhendelser hvor det er utslipp av radioaktivt jod, så vil dette tas opp i 
skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat 
og drikke, hvor dette vil øke risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen. 

Denne risikoen vil være størst hos målgruppene barn og unge under 18 år, gravide og 
ammende.  

Når skal tablettene tas? 

Dersom slik atomhendelse skjer, skal jodtabletter bare tas etter råd fra myndighetene. 
Rådene vil komme gjennom media, relevante myndigheter, Statens strålevern og 
HelseNorge. 

Tablettene skal tas helst rett før eller eventuelt inntil 4 timer etter eksponering av 
forurenset luft, mat og/eller drikke. Da store deler av Kåfjords barn og unge befinner seg 
i skoler og barnehager store deler av uken, ønsker man derfor at det ligger en beredskap 
med jodtabletter nær barna. Det er i tillegg anbefalt at foreldre sørger for beredskap i 
hjemmet, med også der å handle inn jodtabletter fra apotek. 

Bruk av jodtabletter vil kun være en anbefaling fra myndigheter og foreldre og øvrige i 
målgruppen kan ikke pålegges inntak av dette. 

Det vil da være opptil hver skole og barnehage å innhente tillatelse fra foreldre før 
utdeling, hvor man generelt råder å informere om dette før en evt atomhendelse 
inntreffer hvor foreldre heller kan reservere seg mot dette dersom de ikke ønsker det. 

Bivirkninger ved bruk av jodtabletter 

Det er sjelden bivirkninger ved engangsinntak av jod, dersom advarsler og 
forsiktighetsregler følges (oppgitt dosering og utdeles kun ved råd fra myndigheter). Det 
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som kan sees er forstyrrelser i stoffskiftet, samt allergiske reaksjoner. Risikoen for 
bivirkninger er størst hos de som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertel, slik som 
Graves sykdom eller autoimmun thyreoiditt. Dette er tilstander som er uvanlige hos 
barn. 

Dosering av jodtabletter 

Jodix 130 mg  tabletter 

Dosering voksne og barn over 12 år:  1 tablett 

Dosering barn 3 – 12 år:    ½ tablett 

Dosering barn under 3 år: 

1. Legg 1 tablett i et drikkeglass 
2. Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør 

rundt til tabletten har løst seg opp. 
a. For barn under 1 mnd: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte å gi 

til barnet (tilsvarer 1/8 del tablett = 16,25 mg) 
b. For barn 1mnd – 3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi 

til barnet (tilsvarer ¼ del tablett = 32,5 mg) 
3. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man i 

etterkant skylles sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller melken 
som har skylt sprøyten gis til barnet. 

4. Gi barnet rikelig med drikke etterpå. 

 

Ved spørsmål omkring dette, eller dersom det oppstår atomhendelse kan telefonnummeret 
nedenfor benyttes ved behov for bistand rundt dette. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anita Monsen Pedersen 
Kommunelege i Kåfjord 
Tlf: 415 76 543 (dagtid legekontor)
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Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark

Romssa ja  Finnmårkku fylkkamånni
Tromssan  ja  Finmarkun  maaherra

Gåivuotna suohkan/ Kåfjord kommune
Postboks 74

9148 OLDERDALEN

Informasjon om jodtabletter

Vår dato: Vår  ref:

13.08.2019 2019/7413

Deres dato: Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Snorre Manskow Sollid, 77642168

Flere kommuner har etterspurt mer detaljert informasjon om hvordan ordningen med jodtabletter

skal administreres. Av denne grunn har Helsedirektoratet utarbeidet oppdatert
informasjonsmateriell til publikum, helsepersonell og plakat med oppfordring om å kjøpe tabletter

til publikum. Videre har Drammen kommune gitt Helsedirektoratet tillatelse til å dele deres

tiltakskort og samtykkeskjema som et godt eksempel på hvordan ordningen kan administreres og
organiseres i en beredskapssituasjon.

Fylkesmannen ber om at denne informasjonen videresendes til relevant helsepersonell i hver

kommune. Informasjonsmateriellet kan også gjerne brukes til informasjon på kommunenes

nettsider.

Med hilsen

Anne Grethe Olsen  (e.f.)

Fylkeslege/Helse- og sosialdirektør

Vedlegg:
1. Informasjon til publikum
2 Informasjon til helsepersonell

3. Plakat med informasjon til publikum
4

Snorre Manskow Sollid

assisterende helse- og sosialdirektør

Eksempler på tiltakskort mm fra Drammen kommune

Dokumentet  er  elektronisk godkjent

Motta kerliste:

Postadresse:

9815  Vadsø

E-postadresse:

fmtf ost  Ikesmann  n.no

Sikker melding:

www. Ik smannen.no/meldin

Telefon: 78 95 03 00

www.fllkesmannenno/tf

Besøksadresse:

Strandvegen 13,  Tromsø

Damsvelen  1,  Vadsø

Org.nr. 967 311 014

182



%
Vardø kommune

Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Kvænangen kommune

Torsken kommune
Tromsø kommune

Bardu kommune

Berlevåg kommune
Gamvik kommune

Lyngen kommune
Sørreisa kommune
Berg kommune

Båtsfjord kommune
Deanu gielda  /  Tana kommune

Sør-Varanger kommune

Unjérgga gjelda  /  Nesseby kommune
Dyrøy kommune
Gäl'vuotna suohkan/ Kåfjord kommune

Nordkapp kommune
Storfjord kommune
Balsfjord kommune

Guovdageaidnu suohkan  /  Kautokeino
kommune

Karlsøy kommune
Kvalsund kommune

Lebesby kommune

Porsanger kommune
Skjervøy kommune

Hasvik kommune

Ibestad kommune

Lenvik kommune

Vadsø kommune

Alta kommune

Harstad  kommune

Karasjoga gielda  /  Karasjok kommune
LOABÅGA SUOHKAN/ Lavangen
kommune

Loppa kommune
Målselv kommune

Måsøy kommune
Salangen kommune
Skånland kommune

Tranøy kommune

Kvæfjord kommune
Nordreisa kommune

Side:  2/2

Postboks 292

Nergårdveien 2
Postboks 1224

Rådhuset, Gårgu 8
Herredshusveien 11

Postboks 6900

Postboks 401

Torget 4

Vevikv. 6

Strandveien 24

Sykehjemsveien 41

Ingrid Bjerkås-veien 23
Hildberggt. 18

Rådhusveien 24
Postboks 406

Rådhus
Dyrøytunet 1

Postboks 74

Postboks 403

Oldersletta 1

Rådhusgata 11
Bredbuktnesvn. 6

Rådhusveien 41

Rådhusvn. 18
Strandveien 152 -Postboks

28

Rådhuset

Postboks 145

Postboks 43, Fjellveien 6
Kopparvika 7

Postboks 602

Postboks 614

Postboks 1403

Postboks 1000

Postboks 84

Nesveien 7

Parkv. 1/3
Mellombygdveien 216

Torget 1

Postboks 77

Postboks 240
Vangsvikveien 298

Bygdeveien 26

Postboks 174

9951

9470
9616
9161
9380

9299

9360
9980
9770

9060
9310

9385
9990

9845
9915

9840
9311

9148
9751
9046

9050
9520

9130

9620
9790

9712

9189
9593
9450

9306
9811

9506
9479

9735
9357

9550
9321

9690
9355

9439
9304

9475

9156

VARDØ

GRATANGEN
HAMMERFEST

BURFJORD
GRYLLEFJORD

TROMSØ

BARDU
BERLEVÅG

MEHAMN
LYNGSEIDET

SØRREISA
SKALAND

BÅTSFJORD
TANA

KIRKENES
VARANGERBOTN
BRØSTADBOTN

OLDERDALEN
HONNINGSVÅG

OTEREN
STORSTEINNES

KAUTOKEINO

HANSNES

KVALSUND
KJØLLEFJORD

LAKSELV

SKJERVØY
BREIVIKBOTN

HAM NVIK
FINNSNES
VADSØ

ALTA
HARSTAD

KARASJOK
TENNEVOLL

ØKSFJORD
MOEN
HAVØYSUND
SJØVEGAN
EVENSKJER
VANGSVIK
BORKENES
STORSLE'I'I'
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Tiltakskort 2 - Kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære og eksplosive stoffer

SE
Eåamlää Tiltakskort — Kjemiske, biologiske, radioaktive,

nukleære og eksplosive stoffer (CBRNE-hendelser)

Dokumentadministrator: Madli Indseth Dato: 04.2019

T02 Erstatterdokumentav: 01.2019

Hendelser  som involverer  kjemiske, biologiske, radioaktive, nukleære og eksplosive stoffer kalles

CBRNE-hendelser*. Det kan dreie som om lokale hendelser eller hendelser som berører større

områder, særlig atomhendelser.

Lokale hendelser:

En lokal hendelse kan  være  en trafikkulykke med farlig last, en eksplosjon, et utslipp eller annen

eksponering. Dette kan være en ulykke eller en villet handling.

lnnsatsleder Brann har ansvaret for om hendelsesstedet skal anses som forurenset og for

soneinndelingen. Det opereres med het, varm og kald (hot/warm/cold) sone ift avstand til

hendelsesstedets sentrum og faren ved  å  oppholde seg i  området. I het og varm sone skal kun

personell med adekvat verneutstyr oppholde seg. Dekontaminering/rensing kan være aktuelt.

Kommunen bistår evt ift dette (dusjanlegg).

Politiet er ansvarlig for eventuelle tiltak ift innendørs beskyttelse og evt befolkningsevakuering, jmf

nasjonal faglig retningslinje  2.9'.

Kommunen bistår politiet med oppgaver knyttet til bl.a. evakuering, transport, Innkvartering,

forpleining, avsperring, befolkningsvarsling og informasjon.

Kommuneoverlegen skal varsles, jmf nasjonal faglig retningslinje  2.4', og kan bistå Innsatsleder

Brann og Politiet ved vurdering av helsekonsekvenser og aktuelle tiltak ift befolkningen.

Atomhendelser:

Årsaker til en atomhendelse kan være utslipp fra et av Europas kjernekraftverk, utslipp fra

reaktordrevne fartøy langs norskekysten eller en terroraksjon. Dette kan gi nedfall over store

geografiske områder.

Kommunen skal forholde seg til instruks fra  Kriseutvalget  for  atomberedskap, via  Fylkesmannen, se

tekstboks under. De mest aktuelle akutte tiltakene instruert fra nasjonalt hold er råd om innendørs

opphold for en gitt, tidsbegrenset periode og råd om inntak avjodtabletter for barn og unge under

18 år, gravide og ammende. Det kan bli gitt råd om jodtabletter også til voksne under 40 år.

Drammen kommune harjodtabletter lagret ved skoler, barnehager, helsestasjoner, legevakten,

fastlegesentre og sykehjem. Jodtabletter er nå  også  tilgjengelig for hjemmelagring (reseptfritt salg på

apotek) og det anbefales at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende.

Drammen kommune vil ved en atomhendelse sørge for utlevering av jodtabletter til barn/elever som

oppholder seg på skolen og i barnehagen og vil  også  levere ut jodtabletter til (foresatte for)

målgruppen ved helsestasjoner, legevakten, fastlegesentre og sykehjem. Virksomhetene har

tiltakskort for dette  i  sine beredskapsplaner, se vedlegg:

.  Mal tiltakskort for lagring og utlevering av ]odtabletter ved en atomhendelse til bruk  i

skoler og barnehager

o  Mal tiltakskort for lagring og utlevering avjodtabletter ved en atomhendelse til bruk i

helsestasjon, sykehjem, fastlegesentre og legevakt.
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Se overordnet beredskapsplan for planverk for kriseledelsens håndtering av en atomhendelse,

inkludert varsling og informasjon til kommunens virksomheter og til befolkningen.

Sentrale oppgaver for kommunen ved en atomhendelse, ut over varsling, informasjon og eventuell

utlevering av jodtabletter, er drift av skoler, barnehager helse- og omsorgsinstitusjoner og øvrige

kommunale virksomheter og tiltak for at  lokalsamfunnet  skal fungere  i  en forurensningssltuasjon.

Kontakt- o varslin srutiner ved akutte CBRNE-hendelser:
Fra 2.4  i  Nasjonalfaglig retningslinje for håndtering av CBRNE—hendelser med personskade, 15-2593, sist  revidert 04/201 7. '

Disse kontakt— og varslingsrutlnene skal  i  hovedsak brukes av nødetater, kommuneoverlege, legevakt og sykehus. øvrige

kommunale instanser varsler etter ordinær varslingsrutine, se Hunlgprosedyre foran i planen.

1 Akutt hendelse, ulykke, uhell? - Rln 110/112/113

Nødsentralene varsler hverandre (trippelvarsling)

2) Varsle egen or anlsasjon

Bruk oppdaterte varslingslister (24/7 tlf.nr iht. egen beredskapsplan).
Gå videre til neste punkt med en gang varsling er lverksatt.

3) Eks  onerin  for kjemiske/biol iske/radioaktive/eksploslve stoffer?  -  Søk råd"

Kjemisk Giftinformasjonen CBRNE-senteret Brann/rednlng: 110

22 59 13 00 22 11 73 50 (OBRE 23 46 96 00)

(glft- og kjemikalieinfo.) (behandlindhåndtering) (skadestedsdeteksjon)
Biologisk Folkehelseinstltuttet CBRNE-senteret Mattilsynet

21076348 22117350 22400000

smittevernvakt behandlin /håndterin ) (matbåren smitte)
Radioaktivitet Direktoratet for strålevern CBRNE-senteret Brann/redning: 110

og atomsikkerhet 22 11 73 50 (OBRE 23 46 96 00)
67 16 26 00 (behandling/håndtering) (skadestedsdeteksjon)

(radioaktivitet)
Eksplosiver Politi bombegruppe CBRNE-senteret Brannlrednlng: 110

0 28 00 22 11 73 50 DSB vakttlf.482 12 000

(eksplosiver) (behandlin håndtering) (brann/eksplos'onsfare)

4) Varsle fagmyndi heter/fagressurser ved alle større CBRNE-hendelser:

Varsling (melding) utføres av den som først får kjennskap til hendelsen.  Fagmyndigheter  varsler normalt hverandre,
Ikesmannen sine re ektive de artementer. Listen er ikke uttømmende.

Uavklart CBRNE-agens Kommunelegen (egen tlf. eller via Iegevaktssentral) 116 117
CBRNE-senteret  (Oslo universltetssykehus) 22 11 73 50
DSB vakttelefon (Direktoratet for samfunnssikkerhet og 482 12 000

beredskap)

Forsvarets forsknin sinstitutt 63 80 70 00

Meldlngspllktlg smittsom sykdom (B) Kommunelegen (egen tlf. eller via Iegevaktssentral) 116 117

Smittevernvakt Folkehelselnstltuttet 21 07 63 48

Kjemiske hendelser (C) Kommunelegen (egen tlf. eller via legevaktsentral) 116 117

Giftinformas'onen (Folkehelselnstituttet) 22 59 13 00
Radioaktiv stråll RN) Direktoratet for strålevern 0g atomsikkerhet 67 16 26 00

Hendelse med ersonskader Helsedirektoratet 81 02 00 50

(Fare for) forurensning Kystverket, aksjonssentralen 33 03 48 00

Hendelse, trans on av farll gods DSB (Sivilforsvaret), vakttelefon 482 12 000

Arbeidsrelatert personskade Arbeidstilsynet 73 19 97 00

'CBRNE står for chemical (kjemisk), biological (biologisk), radiation  (stråling), nuclear (nuklær) og explosives (eksplosiver). Konferer
Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade, IS—2593, sist revidert 04/2017.

Kriseutvalget for atomberedskap er ansvarlige for, 0g har fullmakt til, å Iverksette konsekvensreduserende tiltak ved atomhendelser.
Direktoratet for strålevern og atomslkkerhet er leder og sekretariat for Kriseutvalget. Kriseutvalget er sammensart med representanter
fra: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet,

Kystverket og Direktoratet for samfunnsslkkerhet- og beredskap.

Fylkesmannen er Kriseutvalgets regionale ledd. Ved en atomhendelse skal Fylkesmannen sørge for koordinering av Informasjon og

krisehåndtering, og bidra tll lverksettelse av samordnede tiltak regionalt og lokalt. Kommunen rapporterer til Fylkesmannen.

"Merk  også:  Varsling av miljø- og kjemikaliehendelser:

Kommunene har plikt etter Forskrift om millørettet helsevern  5  6 til å varsle Folkehelselnstltuttet om helsetrusler på grunn av

milløhendelser. Varslet skal danne grunnlag for at Folkehelseinstituttet ved behov kan bistå kommunene, og om nødvendig varsle
internasjonalt. Plikten lnntrer når helsetrusselen er uvanlig eller uventet for tid og sted, kan lorårsake vesentlig sykdom, skade eller død

eller der antall rammede øker raskt og ukontrollert. Varsle Giftinformasjonen 22 59 13 25.
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Mal  — Tiltakskort for helsestasjoner, legevakt, sykehjem og fastlegesentre  —

Utlevering av jodtabletter ved en atomhendelse

Tiltakskort for helsestasjoner, legevakt, sykehjem og fastlegesentre
-  Utlevering av jodtabletter ved en atomhendelse

DRAMMEN
KOMMUNE

Dokumentadmlnistrator: Dato:

Erstatter dokument av:
Malo ate" and 2015.!“ Indseth

Formålet er å sikre at jodtabletter raskt og effektivt utleveres til målgruppen ved en atomhendelse med utslipp

av radioaktivt jod, etter anbefaling fra Kriseutvalget for  atomberedskap.1”llskudd  av jod blokkerer opptaket av
radioaktivt jod og reduserer risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Virksomhetsleder har ansvar for at innholdet i tiltakskortet er kjent for alle ansatte  i  virksomheten og at

punktene i tiltakskortet er fulgt opp.

Løpende beredskap
Ansvar: virksomhetsleder

1. Alle ansatte gjøres kjent med tiltakskort for oppbevaring og utlevering avjodtabletter.

Når:  Personalmøte årlig. Nye ansatte informeres fortløpende ved oppstart.

2. Jodtabletter oppbevares  i  eget skrin på egnet sted i virksomheten.

Inneiåst, tørt,  normal romtemperatur, utilgjengelig for barn/uvedkommende.

Tablettene Inneholder kaliumjodid, som er svært stabilt. Kvaliteten på tablettene er ikke redusert selv om dalostemplingen
er overskrede t.

3. l perm  som  oppbevares  sammen med skrinet med jodtablettene  oppbevares informasjonsskriv
(vedlegg 1), kopi  av pakningsvedlegg (vedlegg 2) og signeringsliste for utleverte jodtabletter
(vedlegg 4).

Ved en atomhendelse, etter varsel fra kommunens kriseledelse,

leveres jodtabletter ut til (foresatte for) målgruppen ved henvendelse.
Ansvar: virksomhetsleder

4. Virksomhetsleder [stedfortreder varsler alle ansatte umiddelbart etter at varsel er mottatt fra

kommunens kriseledelse.

5. Målgruppen for jodtabletter er:

'  barn og unge under 18 år
'  gravide

'  ammende

- l noen tilfeller  vil alle under 40 år anbefales å ta jodtabletter

6. S  r  informer mottaker vedr.advarslero forslktl hetsre ler:

Advarsler og forsiktighetsregler  ved  bruk  av jodtabletter (Kallumjodid tabletter 65  mg):

' Risikoen for bivirkninger ved bruk av jodtabletter er svært liten for barn og unge.
' Gravide og ammende skal  unngå  høyere dosering enn anbefalt.

' Ved tilførsel avjod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle forsiktighetsregler. (se

neste side)

- Personer  som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt), forstyrrelser i

skjoldbruskkjertelfunksjonen eller dermatitis herpetiformis  (Duhrings  syksdom) skal ikke

ta jodtabletter.
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1.

2.

3.

4.

' Personer som er allergiske overfor  kaliumjodid eller  noen av de  andre innholdsstoffene i
legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget) skal  ikke  ta  jodtabletter.

' Personer som har operert  bort  skjoldbruskkjertelen trenger ikke  ta  jodtabletter.

7. Dosering (Kaliumjodi'd tabletter 65 mg):

— f.o.m. 1 mnd.  t.o.m. 2  år: Y: tablett

— f.o.m. 3 år  t.o.m.  11 år: 1 tablett

- over  12 år, gravide  og ammende:  2  tabletter

— < 1 mnd.: 1/4 tablett, spesielle lorsiktighetsregler gjelder  (se  under)

Tablettene  svelges  med rikelig drikke, kan  deles, og kan  ved behov  tygges  eller  blandes  ut i  vann.

8. Send med  informasjonsskriv  (vedlegg 1) og kopi av pakningsvedlegg (vedlegg 2).

9. Benytt  signeringsliste  for utleverte tabletter (vedlegg 4).

Legevakten 116 117  kan kontaktes  ved  spørsmål omkring jodtablettene (hvem  skal  ta/ikke  ta
jodtabletter, spørsmål om  fare for bivirkninger).

Aktuelle nettsteder:

Kommunens  nettside www.drammen.kommune.no

Direktoratet for strålevern  og atomsikkerhet  sin  nettside: htt s: www.dsa.no atomberedska

Vikti e retnin slin'er  forn f  dte 0-1 måned :

Hvis  det  anbefales  jodtabletter, skal det kun  gis  én  dose  kaliumjodid til nyfødte, selv  ved  langvarig eller

gjentatt  eksponering for  radioaktivt jod.

Samme  dose gis  til  barn  som  ammes og barn  som ikke  ammes, uavhengig av  om  mor  også  tar
jodtabletter.

Anbefalt  dosering av  kaliumjodid  til nyfødte er 16 mg, det vil  si  %  tablett kaliumjodid  å  65 mg. Ved
dosering tas det ikke hensyn til barnets  vekt.

Del  tabletten  i  fire. Legg den ene  Z—delen  iet  glass, tilsett  litt  vann og rør rundt  i  ca.  2  minutter. La barnet
drikke  dosen.  Gi rikelig med drikke etterpå.

Alle små  barn som ammes av  en kvinne  som  har  tattjodtablett, vi få i seg noe  ekstra  jod fra morsmelken.

Barna kan  likevel  ammes  som  vanlig.  Hos nyfødte (0-1måned) skal  det være  lav  terskel for undersøkelse

hos  fastlege  i ukene etter  jodinntak, dersom  man  mistenkersykdom. Dette fordi det er litt økt  risiko  for
lavt stoffskifte  hos  spedbarn  som har  fått jodtilskudd.  Det  skal  vurderes  kontroll av  TSH  og T4 hos

barnet. Når prøvesvaret foreligger, skal  det konfereres med barnelege med  endokrinologisk
kompetanse  ved nærmeste  sykehus. Tolkning av stoffskifteprøver  hos nyfødte er en  spesialistoppgave.

Ved konkrete  spørsmål  i en  akuttsituasjon kan  helsepersonell  kontakte  CBRNE-senteret ved  Oslo
universitetssykehus på tlf. 22 11 73 50.

Bakgrunn:

Dagens  trusselbilde  tilsier at  jodtabletter  kan bli  aktuelt  som  tiltak  ved atomhendelser.  Europas
kjernekraftverk eldes  og risikoen for  alvorlige  ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne  fartøy langs
norskekysten  er sterkt økende  og en ulykke med et  slikt fartøy kan  gi radioaktive  utslipp som rammer
Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har  også  økt.

Ved en atomhendelse  skal  kommunen forholde  seg til  instruks  fra Kriseutvalget for  atomberedskap (se

tekstboks  nederst i dokumentet). Kommunen  mottar va  rsel via Fylkesmannen. Det  mest  aktuelle akutte

tiltak  instruert fra  nasjonalt hold  er råd  om opphold  innendørs for en gitt, tidsbegrenset periode. Råd

om inntak av  jodtabletter for  barn og unge under 18 år, gravide  og ammende  kan  være aktuelt. Det

kan  bli gitt råd  om  jodtabletter  også til  voksne  under 40 år.
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Tilskudd av  naturlig jod  (jodtabletter) blokkerer opptaket av radioaktivtjod og reduserer risikoen for å
få  kreft  i skjoldbruskkjertelen.  Jodtabletter  beskytter  bare  mot radioaktivt  jod, og ikke mot  andre
radioaktive stoffer.

Ved en atomhendelse, der råd om inntak av  jodtabletter  gis av  Kriseutvalget  for atomberedskap (via

Fylkesmannen), leveres jodtabletter ut til barn ved skoler og i  barnehager  (i skolens/ barnehagens
åpningstid) (eget tiltakskort).  Ved  henvendelse leverer helsestasjon, sykehjem, fastlegesentre  og

legevakt  ut  jodtabletter  til  (foresatte for) målgruppen. Jodtabletter er nå også tilgjengelig for

hjemmelagring (reseptfritt  salg på  apotek) 0g det  anbefales  at familier  kjøper  inn til  alle  under 40 år,

gravide  og ammende.

Kriseutvalget  for  atomberedskap er  ansvarlige  for, og har  fullmakt  til, å  iverksette
konsekvensreduserende  tiltak ved atomhendelser. Direktoratet for  strålevern  og atomsikkerhet er

leder og sekretariat for  Kriseutvalget. Kriseutvalget  er  sammensatt  med  representanter fra:
Direktoratet for  strålevern  og atomsikkerhet, Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet,

Politidirektoratet, Utenriksdepartementet, Kystverket  og Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap.

Fylkesmannen er  Kriseutvalgets  regionale ledd.  Kommunene mottar  varsling fra  Kriseutvalget  for

atomberedskap via Fylkesmannen.
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Mal  -  Tiltakskort for skoler og barnehager  — Utlevering av jodtabletter ved en

atomhendelse

EQ
23m:  Tiltakskort  for  skoler  og barnehager  —

Utlevering av jodtabletter ved en atomhendelse

Doku mentadministrator: Dato:

TXX Erstatter dokument av:

Mai  o  pdalerl pm  M  2019,  M  Indsem

l": "l -——"' »— ;  ;;”. .  a' " "  -' ==. " "
Formålet  er  å  sikre at jodtabletter raskt og effektivt utleveres til  målgruppen  ved en atomhendelse

med utslipp av radioaktivt  jod, etter anbefaling fra  Kriseutvalget  for atomberedskap.  Tllskudd  av jod

blokkerer  opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for kreft i skjoldbruskkjertelen.

l

:flfififl  fig; :P.-w."! —-"L 'I.  .  ...  _  ' .  "'3' :; '?"
Virksomhetsleder (/styrer lbarnehager) har ansvar for at innholdet 1 tiltakskortet er kjent for alle

ansatte i virksomheten og at punktene" ltlltakskortet er  fulgt  opp.

!=? ':' L:. .. ga.? ""-1" "1”: "=" *Ta gm»
Dagens trusselbilde tilsier at jodtabietter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser.  Europas

kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs

norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer

Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har  også  økt.

Ved en atomhendelse skal kommunen forholde seg til instruks fra Kriseutvalget for atomberedskap

(se tekstboks nederst i dokumentet).  Kommunen mottar  varsel via Fylkesmannen. Det mest aktuelle

akutte tiltak instruert fra nasjonalt hold er råd om  opphold  innendørs for en gitt, tidsbegrenset

periode. Råd om inntak avjodtabletter for barn og unge under 18 år, gravide og ammende kan være

aktuelt. Det kan bli gitt råd om jodtabletter  også  til voksne under 40 år.

Tllskudd  av  naturlig jod (jodtabletter) blokkerer opptaket  av radioaktivtjod og reduserer risikoen for

å  få kreft iskjoidbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre

radioa ktive stoffer.

Ved en atomhendelse, der råd om inntak av jodtabletter gis av Kriseutvalget for atomberedskap (via

Fylkesmannen), leveres jodtabletter ut til barn ved skoler og i barnehager (i  skolens/ barnehagens

åpningstid). Ved henvendelse leverer  også  helsestasjon, sykehjem, fastlegesentre og legevakt ut

jodtabletter til (foresatte  for) målgruppen  (eget  tiltakskort).

Jodtabletter  er nå  også  tilgjengelig for hjemmelagring (reseptfritt salg på apotek) og det anbefales at

familier kjøper' Inn til  alle  under 40 år, gravide og amTrmende.

l  o  .  o '  I r‘: 1:” ' (9i -Et-f 15-71 W  ”av æ'ääio: .—-.".-—. ??:?- —r—:-;;T

Punkt Aktivitet Ansvarlig rolle Når
Kontinuerlig beredskap (punkt 1-7)

1. Alle ansatte gjøres  kjent med tiltakskort for Virksomhets- Personaimøte årlig

oppbevaring og utlevering av jodtabletter leder ved  oppstart

(/styrer  i barnehage— og
barnehager) skoleår. Nye ansatte
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jodtabletter oppbevares  i  eget  skrin  på egnet sted på

skolen/ i  barnehagen.
lnnelåst, tørt, normal romtemperatur, utilgjengelig for

barn/uvedkommende.

Tablettene inneholder kaliumiodid, som er svært stabilt. Kvaliteten
på tablettene er ikke redusert selv om datastemplingen er

overskredet.

iperm sammen med skrinet med jodtablettene

oppbevares informasjonsskriv (vedlegg 1), kopi av

pakningsvedlegg (vedlegg 2) og signeringsliste for

utleverte tabletter (vedlegg 3).

I  tillegg oversikt  over  elev-/barnegruppene med

oversikt over hvilke  barn  der  foreldre  ikke  har  gitt

samtykke  (jmf.  punkt 5  0g 6).

Skolen/barnehagen  setter opp ressurspersoner  som er
ansvarlig for utlevering av jodtabletter (evt. annen

lokal  organisering.)

Foreldre] foresatte får utdelt informasjon (vedlegg 5)

om utlevering avjodtabletter, ved behov gis tilpasset

informasjon.

På elevopplysningsskjema/ helse— og

opplysningsskjema, ved oppstart  i  skolen/barnehagen,

samtykker, evt. ikke, foreldre] foresatte til at ansatte

kan gi jodtabletter til barnet.

Oversikt over elev-lbarnegruppene med oversikt over

hvilke barn der foreldre  ikke  har gitt samtykke

ajourføres og legges i perm sammen med skrin med

jodtabletter. (jmf.  punkt  3)

Tiltak ved en atomhendelse (punkt 8-15)

9.

10.

11.

Alle skoler  og barnehager varsles ved en

atomhendelse.

Ved en atomhendelse  i  skolens/ barnehagens

åpningstid skal barna få utlevert jodtabletter på

skolen/ i barnehagen.

Virksomhetsleder ([styrer i barnehager)/ stedfortreder

varsler alle ansatte.

Virksomhetsleder (/styrer i barnehager)/ stedfortreder
varsler ansatte som skal stå for/ bidra til utlevering.

Barna samles inne i sine klasserom/avdelinger (evt.

lokal  tilpasning). Dører og vinduer holdes lukket.
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12. Barn  cg ansatte på tur går så raskt som mulig tilbake Ansatte Umiddelbart etter

til skolen/ barnehagen, evt. går inn et egnet sted. varsel

13. Ansatte med tildelt ansvar gir barna (der foreldre har Ansatte (med Umiddelbart etter
gitt samtykke) jodtabletter etter angitt dosering. Se tildelt ansvar) varsel
forsiktighetsregler under.*

Dosering (Kallumjodld tabletter 65  mg):

-  f.o.m.  1 mnd. t.o.m. 2 år: V: tablett

— f.o.m. 3 år  t.o.m.  11 år: 1 tablett

-  over  12 år, gravide og ammende:  2  tabletter
(- Nyfødte under 1 mnd.: 1/4 tablett, spesielle forslktighetsregler

glelder,  utleveres Ikke  i  skoler/ barnehager.  )

Tablettene svelges med rikelig drikke, kan deles, og

kan ved behov tygges eller blandes ut i  vann.
Tablettene inneholder kallumjadid, som er svært stabilt Kvaliteten

på tablettene Ikke er redusert selv om datostempllngen er
overskredet.

Benytt signeringsliste for utleverte tabletter (vedlegg

3). (Alternativt benytt klasseliste. )

14. Foresatte får varsel om at barna må hentes på skolen/ Ansatte Snarest

i  barnehagen.

15. Informer foresatte om at  jodtabletter  er gitt og send Ansatte Ved henting

med informasjonsskriv (vedlegg 1) og kopi av

pakningsvedlegg (vedlegg 2) ved henting.

Evt. videreformidle råd om innendørs opphold fra

nasjonale myndi heter.

'" Advarsler og forsiktighetsregler ved bruk av jodtabletter (Kollumjodidmbletler 65 mg):

' Risikoen for bivirkninger ved bruk av  jodtabletter  er svært liten for barn og unge.

' Gravide og ammende skal unngå høyere dosering enn anbefalt.

' Ved tilførsel av jod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle forsiktighetsregler.

Jodtabletter til nyfødte utleveres ikke i skoler/barnehager.

- Personer  som har  betennelse  i skjoldbruskkjertelen  (thyreoiditt),  forstyrrelser i

skjoldbruskkjertelfunksjonen  eller dermatitis herpetiformis (Duhrings syksdom) skal ikke ta

jodtabletter.

- Personer som er allergiske overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene  i

legemidlet  (listet opp i  pakningsvedlegget) skal ikke ta jodtabletter.

- Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Legevakten 116 117 kan kontaktes ved spørsmål omkring jodtablettene  (hvem skal  ta/ikke  ta

jodtabletter, spørsmål om fare for bivirkninger).

Aktuelle nettsteder:

Kommunens nettside  www.drammen  kommune.no

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin nettside: htt s: www.dsa no atomberedska

Kriseutvalget for atomberedskap er  ansvarlige for, og har fullmakt til, å  iverksette

konsekvensreduserende tiltak ved atomhendelser. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er

leder og sekretariat for Kriseutvalget. Kriseutvalget er sammensatt med representanter fra:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet,

Politidirektoratet, Utenriksdepartementet, Kystverket  og Direktoratet for samfunnssikkerhet— og

beredskap.

Fylkesmannen er Kriseutvalgets regionale ledd. Kommunene mottar varsling fra Kriseutvalget for

atomberedskap via Fylkesmannen.
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/22 -1 

Arkiv: 020 

Saksbehandler:  Trond Skotvold 

Dato:                 08.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/20 Utvalg for oppvekst og omsorg 30.01.2020 

 

TVERRFAGLIG SAMARBEID - BARN OG UNGE I KÅFJORD 

Henvisning til lovverk/retningslinjer: 
 Forvaltningsloven 
 Helsepersonell loven 
 Pasient og brukerrettighetsloven 
 Barneverntjenesteloven 
 Opplæringsloven 
 Sosialtjenesteloven 
 Folketrygdloven 
 Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier (KS 

2013). 
 
 

Vedlegg 

1 Deltakelse i et interkommunalt prosjekt med Lyngen som vertskommune: Tiltaksutvikling 
innen program for folkehelse i kommunene. 

2 Rapport på kartlegging  - Tverrfaglige møter på barn og unge i Kåfjord 

3 Samtykkeerklæring barn og unge 

4 Søknad BUFDIR 

5 Tilsagn BUFDIR 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
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Saksopplysninger: 
Det er etablert en styringsgruppe for å ivareta og koordinere det tverretatlige arbeidet rettet mot barn 
og unge i Kåfjord kommune. Arbeidet er en oppfølging av FNs konvensjon om barns rettigheter og en 
videreføring av arbeidet med etablering av «Tverrfaglige møter på Barn og unge i Kåfjord» som ble 
avsluttet i 2017.  

Styringsgruppen består av kommunepsykolog, leder for hjemmetjenesten, leder for helsestasjon, leder 
for barnevern, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef omsorg, ungdomskontakt og kulturkonsulent. 
Styringsgruppen koordineres av kommunepsykologen og har faste månedlige møter. Ungdommen 
involveres gjennom ungdomsråd og barnas kommunestyre. Det er utarbeidet eget samtykkeskjema for 
å ivareta personvernet i arbeidet. 

Styringsgruppen har foreløpig initiert, omsøkt og satt i gang følgende aktiviteter:  

 2-årig BUP prosjekt på «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». På dette 
arbeidet er det gitt tilsagn på kr. 1 mill til gjennomføring fra BUFDIR. 

 Interkommunalt 5-årig folkehelseprosjekt «Frafallsprosjektet» med Lyngen som vertskommune 
med Troms Fylkeskommune som prosjekteier. Finansiering blir avklart januar 2020. 
 

Det blir etablert arbeidsgrupper for å gjennomføre tiltak rettet mot barn og unge. Til nå er det etablert 
egen arbeidsgruppe på Ungdom og rus som skal gjennomføre informasjonsmøter på skolene tidlig vår 
2020. 

 

Vurdering: 
Arbeidet er en oppfølging av FNs konvensjon om barns rettigheter og en videreføring av arbeidet med 
etablering av «Tverrfaglige møter på Barn og unge i Kåfjord» som ble avsluttet i 2017. Dette arbeidet vil 
omfatte både forebyggende og tiltaksfremmende arbeid og vil være viktig for barn og unge i Kåfjord 
både idag og i fremtiden. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/90 -52 

Arkiv: G10 

Saksbehandler:  Trond Skotvold 

Dato:                 15.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Hovedutvalg oppvekst og omsorg 23.05.2019 

 

Deltakelse i et interkommunalt prosjekt med Lyngen som vertskommune: 
Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene. 

Henvisning til lovverk: 

Folkehelseloven 
 

Vedlegg 

1 Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune ønsker å delta i et interkommunalt prosjekt med Lyngen kommune som 
vertskommune om å delta i tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 

 
KS, folkehelseinstituttet, helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet har gått sammen 
om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 (folkehelseprogrammet).  
Formålet med denne nasjonale satsingen på folkehelsearbeid i kommunene er å styrke 
kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge er 
prioritert målgruppe. Programmet skal være en innovasjonssatsing ved at kommunene selv skal 
utvikle forslag til lokale tiltak til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan 
styrkes. Programmet skal også bidra til å fremme kommunebasert forskning. 
Troms fylkeskommune er fra 2019 med i tilskuddsordningen.  
Folkehelseprogrammet i Troms skal støtte opp om målet for folkehelsearbeidet i regionen: 
Trygge og inkluderende oppvekst- og levekår skal bidra til god helse og utjevning av sosiale 
helseforskjeller. 
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Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
Kommuneplanen 
 
Økonomiske konsekvenser 
Prioritering av administrative ressurser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Ingen 
 
Miljøkonsekvenser 
Ingen 
 
Folkehelse/friluftsliv 
En deltagelse i folkehelseprogrammet vil gi økt kunnskap om forskning og tiltak samt økt fokus 
på folkehelse. 
 
 

Vurdering 
 
Kåfjord kommune er blitt forespurt av Lyngen kommune som vertskommune, om å være 
deltaker i et interkommunalt samarbeid i Nordtroms om tiltaksutvikling innenfor folkehelse. 
 
Kåfjord kommune deltok i april 2019 på nasjonal og regional samling om program for 
folkehelse. I samtaler med nabokommunene Lyngen og Storfjord (som var eneste deltakere fra 
Nordtroms) ble det drøftet hvilke hovedutfordringer for barn og unge vi har i vår region med 
bakgrunn i folkehelseprofilen 2019 og Ungdata- undersøkelsen. 
Vi kom fram til at utenforskap og frafall i videregående er et område der vi ønsker å søke om 
støtte til tiltaksutvikling, samt få bistand til evaluering og eventuelt forskning på tiltakene. 
Et samarbeid med nærliggende kommuner vil både gjøre oss mindre sårbare og gi 
tiltaksutviklingen og forskning/evaluering større tyngde. 
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SAMTYKKEERKLÆRING TIL TVERRFAGLIG SAMARBEID 

I Kåfjord kommune har vi som mål å arbeide tverrfaglig. For at offentlige instanser skal 
kunne samarbeide og dele taushetsbelagt informasjon, må det foreligge samtykke fra barnet, 
foresatte eller verge.  

Jeg/vi samtykker til at saksansvarlige i tjenestene under kan dele nødvendig informasjon om: 

 

Navn:                                                                     Fødselsdato:                                                 . 

Jeg/vi er 

 Kjent med at jeg/vi kan nekte at opplysninger om spesielle forhold deles, eller at 
spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner kun får bestemte opplysninger. Dette overstyrer 
ikke fagpersoners meldeplikt til barnevernstjeneste og NAV. 

 Enige i at opplysninger/vurderinger som kan bidra til å gi barnet et mest mulig 
koordinert og helhetlig hjelpetilbud kan deles med de nevnte tjenestene. 

 Kjent med at samtykket kan trekkes eller endres til et hvert tidspunkt. 
 Gjort kjent med barnets rettigheter: Når barnet et fylt 7 år, eller er i stand til danne seg 

egne synspunkter, skal det høres, og det skal legges økende vekt på barnets mening ut 
fra modenhet og alder. Fra 12 år skal barnets mening tillegges stor vekt.  

 

Samtykket omfatter: 
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Følgende tjenester kan involveres (sett kryss) 

☐Barnehage ☐Skole ☐Fastlege ☐Helsestasjon 
☐Skolehelsetjenesten ☐Kommunepsykolog ☐Barnevern ☐PPT 
☐Politi ☐NAV ☐Hjemmebasert 

omsorg 
☐Ungdomskontakt 
 

☐Spesialisthelsetjenesten 
    (spesifiser): 
   

☐Annet 
    (spesifiser): 

 

 

Sted: Dato 
 

Signatur foresatt Signatur foresatt Evt barnets signatur 
   
   
   

 

 
Samtykket er innhentet av 
Navn: 
Tjeneste: 
*Innhenter sender kopi til avkryssede tjenester og den som samtykker 

 

 

Lovbestemmelser om taushetsplikt 
Forvaltningsloven § 13- 13e  Helsepersonell loven §21-25   Pasient og brukerrettighetsloven § 3-6 barneverntjenesteloven 
§6-7 Opplæringsloven §5.4 og 15.4 Sosialtjenesteloven §43, 44 og 45 folketrygdloven §25- 10 og 25- 11.  
KS (2013) Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familer.  
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#181336 Tverrfaglig samhandling til barns beste i Kåfjord kommune

Søknadsinfo

Utlysning Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2019

Call 181 336

Application Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2019

Application ID KJERSTI RENNESTRAUM

OM PROSJEKTET

OBS! Skjemaet skal ikke sendes inn fra kommuner som opphører 1. januar 2020. Hvis din kommune er berørt av
kommunereformen og slås sammen med en eller flere kommuner fra 1. januar 2020, må du først knytte brukeren din til den nye
kommunen. Det er viktig at dere avklarer med de andre kommunene som inngår i sammenslåingen hvem som skal sende inn
skjemaet.

Slik går du fram for å knytte deg til den nye kommunen:

Finn fram organisasjonsnummeret til den nye kommunen
Klikk på navnet ditt øverst til høyre i nettleservinduet og "Rediger brukerprofil"
Velg fanen "Organisasjon"
Legg inn organisasjonsnummeret til den nye kommunen (uten mellomrom) i feltet "Søk etter organisasjon" for å undersøke
om kommunen allerede er registrert i vårt system
Hvis du ikke får treff på organisasjonsnummeret, klikker du på "Ny organisasjon"
Når du har lagt til den nye organisasjonen, må du logge ut og inn på nytt. Her velger du den nye kommunen
 

Søknaden gjelder Vi har ikke mottatt midler til modellutvikling (Bufdir) tidligere og skal utvikle ny kommunal modell
(prosjektperiode 2 år)

Har kommunen deltatt i
Modellkommuneforsøket
(2007 – 2014) eller
mottatt tilskudd fra
Bufdir til modellutvikling
i 2015 – 2018?

Nei

Er kommunen berørt
av
kommunereformen
og skal slås sammen
med en eller flere
kommuner fra 1.
januar 2020?

Nei

Kommuner som inngår i den nye kommunen:

Har tidligere
kommuner mottatt
tilskudd gjennom
ordningen?

Hvilke kommuner har mottatt tilskuddet og hvilke år?

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet: Kåfjord kommune ønsker å etablere en helhetlig, tverrsektoriell modell der ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte
jobber med tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn. Samhandling til beste for det enkelte barn står i sentrum.
Modellen skal gi ansatte og ledere gode verktøy i arbeidet, og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst
i kommunen. Kommunen ønsker å utvikle og/ eller implementere verktøy for tidlig innsats og helhetlig hjelp til barn som lever i
familier med vansker knyttet til psykisk helse og rus. Barn som opplever vold, fattigdom, somatisk sykdom eller andre utfordringer i
oppveksten omfattes også av arbeidet. Utvikling av en slik tverrsektoriell modell skal systematisere, forankre og samordne
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kommunenes arbeid med barn på tvers av tjenester og nivåer. Vårt mål med modellen inkludert konkrete verktøy for identifikasjon
og oppfølging, er at flere barn skal få riktig, koordinert og langsiktig hjelp. Vi ønsker også å tydeliggjøre samhandlingen og
samarbeidet ikke bare for brukergruppene og de ansatte, men også for lokalbefolkningen. 

Modellen: En modell er en forenklet, grafisk framstilling av hvordan kommunen jobber, og hvilke føringer og verktøy ansatte bruker
for å fange opp og følge opp barn som trenger hjelp. Modellen skal være elektronisk og gjøres tilgjengelig på kommunens nettside
etter hvert. 

Modellen som planlegges etablert er på tre nivåer: kommune-, fagetat- og individnivå. Som helhetlig samhandlingsmodell, skal
den synliggjøre hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på de ulike nivåene i kommunen sikrer at utsatte barn får riktig hjelp
til riktig tid. 

På kommunenivå ønsker vi at modellen skal vise hvilke kommunale strategier, planer, prosedyrer og møtearenaer som støtter
oppunder tverrfaglig samarbeid, tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn. Kommunenivået gir føringer for alle ledere
og ansatte som jobber i kommunen, og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid. Tydelige føringer på kommunenivå er en
viktig forutsetning for å lykkes med modellarbeidet. Eksempler kan være handlingsplaner, kompetanseplaner og
økonomiplan/budsjett, samarbeidsavtaler og tverrfaglige møtearenaer på kommunenivå, og systematisk bruk av
evalueringsverktøy og brukerundersøkelser.

På fagetatsnivå skal modellen vise hvilke prosedyrer og verktøy de ulike etatene benytter for å sikre identifikasjon og oppfølging
av barn i målgruppen. Modellen skal også illustrere hvilke tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som finnes mellom ulike
faginstanser, eksempelvis helsestasjon, barnehage, skole og barnevern. Modellen skal videre vise hvordan fagetater legger til
rette for at den enkelte medarbeider tilegner seg kompetanse og kunnskap for å styrke tverrsektoriell samhandling og tidlig
identifikasjon av målgruppen. Eksempler er rutiner for samarbeid, tverrfaglige møtearenaer, kompetanseplaner for tjenester,
metoder for brukermedvirkning og evaluering av tilbud og tjenester.

På individnivå skal modellen si noe om systematisk opplæring og bruk av metoder og prosedyrer for screening og identifisering av
barn i målgruppen. Andre eksempler er bruk av felles samtykkeskjema for alle ansatte som møter målgruppen, veiledere for
hvordan en kan snakke med barn og foreldre når en er bekymret, og oversikt over tiltak en kan iverksette rundt familien.
Eksempler kan være handlingsveiledere, programmer og tiltak for å avdekke og følge opp utsatte barn, eller maler og prosedyrer
for å melde bekymring og samtale med familier en er bekymret for.

Organisering: Det planlegges å forvalte tilskuddsmidlene i et nyopprettet prosjekt som skal gå over to år fra vedtaksdato.
Modellutviklingen vil kreve et ekstra krafttak utover ordinære driftsoppgaver og kommunen vil engasjere egen prosjektleder for å
koordinere aktiviteter. For å kunne jobbe med modellutviklingen på en god måte vil man nedsette en egen tverrfaglig
prosjektgruppe/ arbeidsgruppe, der relevante tjenester er representert.

I Kåfjord kommune er det, basert på mandat fra kommuneledelsen, allerede etablert en tverrfaglig og tverrsektoriell styringsgruppe
for kommunalt ansatte som jobber forebyggende med barn og unge. Per dags dato består denne styringsgruppa av representanter
fra hjemmebasert omsorg, PU-tjenesten, barneverntjenesten, rus og psykiatri, helsestasjon, legesenter, samt kommunepsykolog,
helsesøster, kulturkonsulent, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef for helse og omsorg, ungdomskontakt, leder for de lokale
fritidsklubbene. Denne styringsgruppa og de nevnte tjenestene vil ivareta prosjektet ved å sikre at arbeidsgruppa gjennomfører
prosjektet i tråd med nedfelt plan og mål, samt komme med innspill. Styringsgruppa sørger også for at arbeidsgruppa jobber
målrettet for at prosjektet skal innfri formålet med tilskuddsordningen og kriterier for måloppnåelse. Det er denne gruppa som
sammen har utformet denne søknaden. 

Prosjektet er forankret i administrativ og politisk ledelse. Dette etter ønske om et mer strukturert og forutsigbart system for
tverrfaglig samarbeid, relatert til barn og unge i kommunen, ønsket av Kåfjord kommunes rådmann. 

Brukermedvirkning: I dette prosjektet ønsker man at barnas stemme skal bli hørt og utsatte familier skal ha innflytelse på
tjenestene de mottar – både på individnivå og på systemnivå. Brukerperspektivet planlegges ivaretatt på ulike måter og på flere
arenaer, blant annet gjennom: 
å ta i bruk kommunens planportal til å få inn innspill fra befolkningen, å spørre brukerne i målgruppen om råd når man skal utvikle
modellen og tilbudene, å bruke kommunens ungdomsråd, barnas kommunestyre og lokale brukerorganisasjoner som
høringsinstans, å be brukerne i målgruppen om å evaluere tjenestene og tilbudene i kommunen (både innledningsvis og løpende),
å invitere brukere, erfaringskonsulenter, kompetansesentre eller brukerorganisasjoner inn i prosjektorganisasjonen eller benytte
disse ved kompetanseheving av ansatte og ledere. 

For å oppnå nedfelte kriterier for måloppnåelse, jamfør rundskrivet punkt 5, skal prosjektet med prosjektleder i spissen følge
skissert prosjektplan. Prosjektet innledes med en kartleggingsfase, hvor ståsted og status per dags dato skal belyses. I denne
fasen skal man søke kunnskap om:
Eksisterende risiko- og beskyttelsesfaktorer for barn og unge, forebyggende arbeid, identifisering/ avdekking av områder for
forbedring, evidensbaserte velfungerende tiltak og evalueringsmetoder, handlingskompetanse, samhandling/ samarbeid inkludert
samarbeidsbarrierer, mulige samarbeidspartnere, andre tjenesters rolle og ansvar med mer. 

Deretter skal man anvende innsamlet informasjon til å analysere funn og utvikle helhetlig, tverrsektoriell modell med tilhørende
handlingsveileder med beskrivelse av veien fra bekymring til handling.
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Beskriv prosjektplan

Prosjektplan: Sentralt for utviklingen av Kåfjord kommunes helhetlige, tverrsektorielle samhandlingsmodell for utsatte barn i
kommunen, er kartleggingen som skal gjøres innledningsvis. Kartleggingen vil avdekke status på en rekke momenter nevnt
ovenfor og danne utgangspunkt for videre arbeid med tiltak og handlingsveileder. Kartleggingsprosessen vil ledes an av
prosjektleder i samråd med arbeids- og styringsgruppa. Etter 6 måneder fra vedtaksdato når prosjektet første milepæl, i form av
avslutning på kartleggingsprosessen og overgang til analyseringsfasen. 

Når alle nødvendige data om kommunens samhandling, kompetanse og tilbud knyttet til tidlig identifikasjon
og oppfølging av utsatte barn, er samlet inn, så vil prosjektleder igangsette analyserings- og utviklingsprosessen. Denne har en
ramme på 6 måneder. Etter disse 6 månedene med bearbeiding av innsamlet data, når prosjektet en ny milepæl og man skal ved
utgangen av prosjektets første 12 måneder legge frem: 
1) Funn i kartleggingsfase: hva gjør vi i dag? Hvordan fungerer dagens samhandling? Hva fungerer ikke? Hvilke barrierer har vi for
samarbeid/ samhandling? Hvilke utfordringer har vi på dette feltet i vår kommune i dag?
2) Hovedfunn: hva anser man for å være de viktigste budskapene i evalueringene og kartleggingsfasen? Hva skal danne
utgangspunkt for utvikling av modell?
3) Forslag til helhetlig, tverrsektoriell modell for å styrke tidlig innsats og for oppfølging av utsatte barn på individs-, etats- og
kommunalt nivå. 
4) Veien videre

Når prosjektet går inn i sitt 2. år, igangsettes det videre arbeidet med å utvikle modellen. Arbeidet skal være formet av
brukermedvirkning, av tverrsektoriell innsats og være synlig politisk forankret i hele prosessen. I denne fasen vil modellen ikles
eksempelvis en detaljert oversikt over arenaer og tiltak for barn og unge lokalt, lokale og statlige føringer, relevante planer og
nødvendige tiltak. Deretter vil fasen gli over i en implementeringsfase hvor modellen skal tas i bruk internt. Dette, samt det å få
den digitale fremstillingen av modellen ferdigstilt, indikerer prosjektets siste milepæl. Etter dette går prosjektet over i en
evaluerings-, markedsførings- og vedlikeholdsfase, hvor fokus vil være på å gjøre modellen kjent for både kommunalt ansatte og
for lokalbefolkningen, på å evaluerer modellen internt, samt sikre at det arbeides strukturert med modellen videre. Et ledd i
vedlikeholdsfasen vil være å søke om midler til kompetanseheving og implementering for videre arbeid med den nå utviklede
tverrsektorielle samhandlingsmodellen.

Hvilke forandringer og forbedringer forventer kommunen å oppnå gjennom prosjektet?

Forventet forbedring etter arbeid med prosjekt for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn: 

*At alle- både kommunalt ansatte og lokalbefolkningen skal vite hvem man skal henvende seg til, samt hvor man skal henvende
seg i ulike tilfeller, ved ulike bekymringer/ spørsmål rundt barn og unge.
*At alle har et tydelig bilde av, og oversikt over "hvem som snakker med hvem" og hva som blir videre saksgang hvis man
eksempelvis henvender seg til barnevernstjenesten eller kommunepsykologen. 
*Mer effektiv og forbedret samhandling etatene/ tjenestene i mellom, og at dette igjen gir mer trygghet for befolkningen og
brukergruppene. 
*At det oppleves trygt å ta opp spørsmål ved bekymringer rundt barn og unge.
*At det oppleves som lavterskel å henvende seg til instansene og tjenestene som dette prosjektet rommer, eksempelvis
helsestasjonen. 
*At prosjektet vil ha større ringvirkninger og virke positivt på barn og unges psykiske helse og livskvalitet som igjen vil kunne gi
positive utslag i undersøkelser som Ungdata.
*At prosjektet vil ha større ringvirkninger og virke positivt på barn og unges sosiale liv. 

Har dere søkt om
eller mottatt andre
statlige midler til
tiltaket?

Nei
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KRAV OG VILKÅR

Det må krysses av i boksene under alle punktene i denne kategorien før det er mulig å
sende inn skjemaet.

Kommunens arbeid
skal etableres og
drives som et eget
prosjekt, med eget
budsjett og regnskap

Ja

Kommunen bekrefter
at den skal oppfylle
følgende kriterier ved
prosjektperiodens
utløp:

Ja

Arbeidet med modellutvikling må være forankret i kommunens administrative og politiske ledelse.
Kommunen må innen 6 måneder fra vedtaksdato ha gjennomført en kartlegging av kommunens samhandling, kompetanse
og tilbud knyttet til tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.
På bakgrunn av kartleggingen skal kommunen nedtegne og formalisere en helhetlig, tverrsektoriell modell for å styrke tidlig
innsats og oppfølging av utsatte barn. Modellen må utformes på individs-, etats- og kommunalt nivå.
Modellen må synliggjøre hvordan planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i kommunen bidrar til identifikasjon og
oppfølging av utsatte barn, på alle tre nivåer.
Modellen skal inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling, eksempelvis som i
BTI-modellen. Veilederen må beskrive ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenester.
Modellen må beskrive hvordan kommunen jobber med å dokumentere og evaluere arbeidet med identifikasjon, oppfølging
og samhandling på ulike nivå. Systematisk brukermedvirkning skal integreres i modellen.
Kommunens ferdige modell må gjøres tilgjengelig i elektronisk versjon på kommunens hjemmesider.
Med utgangspunkt i kartleggingen skal kommunen dokumentere resultater og forbedringer i arbeidet med systematisk
identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.
Kommunen må tilpasse den bestående modellen til den nye kommunenModellen skal utformes på individs-, etats- og
kommunalt nivåKommunens ferdige modell må være tilgjengelig i elektronisk versjon på kommunes hjemmesiderDen nye
modellen er implementert i kommunen

BUDSJETT

Viktig informasjon om budsjettet:

Se punkt 3 i for mer informasjon om hva det kan søkes om tilskudd til.regelverket 

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir (søknadsbeløp) 1 000 000

Andre inntekter 0

Delsum 1 000 000

Utgifter Beløp

Utgifter i henhold til Rundskriv 19/2019 1 000 000

Delsum 1 000 000

Total 0

Spesifiser eventuelle andre inntekter
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https://bufdir.no/globalassets/global/tilskudd-bruk-denne/modellkommune/regelverk-tilskudd-utsatte-barn-2019.pdf


Utskriftsdato: 29.10.2019 14:07:16 Skjema id: 421340741

KONTONUMMER

Kommunens
kontonummer

BEKREFTELSE VED SIGNERING

Jeg er kjent med at
opplysningene i
søknaden er
grunnlag for tildeling
av tilskudd fra
staten, og har satt
meg inn i rundskrivet
for ordningen. Jeg
bekrefter at
opplysningene i
søknaden er
korrekte, og at jeg er
kjent med vår plikt til
å melde fra om
eventuelle endringer
som kan ha
betydning for
vedtaket om
tilskudd.

KOMMENTARER

Kommentarer til søknaden

Vedlegg 0 vedlegg 
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Deres ref:   Vår ref:  181336 Arkivnr.: 2019/57922 Arkivkode: 678 Dato: 10.12.2019

 

Kåfjord kommune
Att: KJERSTI H RENNESTRAUM
 

 

 

 

Tilskuddsbrev - Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til kommunens søknad om tilskudd til systematisk
identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn, jfr. rundskriv 19/2019.

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskuddordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og
kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn.

Vi ber dere særlig være oppmerksom på følgende kriterier for måloppnåelse i det nye regelverket:

Kommunen skal kartlegge egen samhandling, kompetanse og tilbud innen  fra6 måneder
vedtaksdato.
På bakgrunn av kartleggingen skal kommunen utforme en digital modell på :tre organisasjonsnivå
Kommunenivå, etatsnivå og individnivå. Merk at nivåene ikke tilsvarer nivåene i BTI-modellen.
Modellen skal inneholde en handlingsveileder fra bekymring til handling, eksempelvis som
BTI-modellen. Merk at handlingsveilederen ikke tilfredsstiller kravene til en helhetlig,i seg selv 
kommunal modell, men inngår i denne.

Bufdir oppfordrer alle kommuner til å benytte seg av direktoratets tilbud om veiledning i
prosjektperioden.

Tilskuddsbeløp og utbetaling

Kåfjord kommune tildeles tilskudd på kr. 1000000.

Tildelingen forutsetter at prosjektet gjennomføres i henhold til føringer og vilkår som følger av rundskriv
19/2019 og tilskuddsbrevet. Kommunen plikter å gjøre seg vel kjent med rundskrivet og innholdet i
tilskuddsbrevet.

Prosjektperioden er to år fra vedtaksdato.

Ved mottak av tilskuddsmidlene anses kommunen å ha godtatt vilkår og føringer som følger av
regelverket for ordningen (rs 19/2019) og tilskuddsbrevet.

Tilskuddet utbetales ca. 14 dager etter vedtaksdato.

Tilskuddet skal benyttes til

Tilskuddsmidlene kan kun benyttes til å dekke kostnader som angitt i rundskriv 19/2019 punkt 3.1:
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Frikjøp av nøkkelpersonell
Innkjøp av relevant materiell

Vilkår for å motta tilskuddet

Kommunens arbeid med modellen må organiseres som et eget prosjekt med egen prosjektleder. Prosjektet
skal ha eget budsjett og regnskap.

Kommunen må samarbeide med og kan få veiledning og bistand fra Bufdir og Helsedirektoratet i det
løpende arbeidet med modellen.

Tilskuddsmidlene skal ikke benyttes til å dekke kostnader relatert til kommunenes allerede eksisterende
tilbud eller lovpålagte tjenester.

Kommunen må oppfylle alle kriteriene for måloppnåelse som følger av rundskrivets punkt 5.1,  jfr. punkt
3.1, ved prosjektperiodens utløp.

Kriterier for måloppnåelse

Arbeidet med modellutvikling må være forankret i kommunens administrative og politiske ledelse
Kommunen må innen 6 måneder fra vedtaksdato ha gjennomført en kartlegging av kommunens
samhandling, kompetanse og tilbud knyttet til tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn
På bakgrunn av kartleggingen skal kommunen nedtegne og formalisere en helhetlig, tverrsektoriell
modell for å styrke tidlig innsats og oppfølging av utsatte barn. Modellen må utformes på individs-,
etats- og kommunalt nivå
Modellen må synliggjøre hvordan planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i kommunen
bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, på alle tre nivåer
Modellen skal inneholde en handlingsveileder som beskriver veien fra bekymring til handling,
eksempelvis som i BTI-modellen. Veilederen må beskrive ansvarsfordeling og samhandling på
tvers av tjenester
Modellen må beskrive hvordan kommunen jobber med å dokumentere og evaluere arbeidet med
identifikasjon, oppfølging og samhandling på ulike nivå. Systematisk brukermedvirkning skal
integreres i modellen
Kommunens ferdige modell må gjøres tilgjengelig i elektronisk versjon på kommunens
hjemmesider
Med utgangspunkt i kartleggingen skal kommunen dokumentere resultater og forbedringer i
arbeidet med systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Regnskap og rapportering

Frist for delrapportering er 6 måneder fra vedtaksdato. Rapporteringen skal sendes direktoratet på
fastsatt skjema, og må dokumentere at kommunen har gjennomført en kartlegging av kommunens
eksisterende samarbeid, samhandling, kompetanse, verktøy og rutiner knyttet til arbeidet med
utsatte barn
Frist for sluttrapportering og regnskap er to år fra vedtaksdato. Sluttrapportering og regnskap skal
sendes direktoratet på fastsatt skjema. Rapporteringen skal vise at kommunen har utviklet en
kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn
i henhold til regelverket for ordningen og føringene som følger av tilskuddsbrevet. Rapporteringen
skal videre beskrive prosjektets gjennomføring og eventuelle avvik målt mot forutsetningene i
regelverket og tilskuddsbrevet. Rapporteringsskjemaet gir detaljerte føringer for hvilke
opplysninger tilskuddsmottaker skal gi.
Regnskapet skal være revidert, og revisjonen skal omfatte hele det mottatte tilskuddet og for hele
prosjektperioden. Regnskapet må være attestert av statsautorisert eller registrert revisor.
Revisjonsstandard ISRS 4400 med avtalte kontrollhandlinger som gis av Bufdir skal følges. Til
revisor kan ikke velges noen som er ugild, jfr. Revisorloven § 4-1.
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Tilbakebetaling av tilskudd

Bufdir kan kreve at dere tilbakebetaler hele eller deler av tilskuddet dersom

det er gitt ufullstendige eller ukorrekte opplysninger til Bufdir
midlene ikke benyttes i samsvar med føringene i rundskriv 19/2019 eller vilkårene i tilskuddsbrevet
hele eller deler av tilskuddet ikke benyttes
tiltaket helt eller delvis ikke gjennomføres
regnskap og rapportering ikke leveres innen fristen
Bufdir helt eller delvis ikke godkjenner innsendt rapport og regnskap (dette gjelder uansett om
tilskuddet er benyttet eller ikke)
Bufdir utbetaler for høyt tilskudd på grunn av gale beregninger fra vår side

Tilskuddet skal tilbakeføres til Bufdir på kontonr. 7694 05 16834. Betalingen merkes «Modellutvikling
2019 + saksnr.»

Klage

Tildeling av tilskudd eller avslag på søknad om tilskudd under ordningen, er ikke et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Reglene om klagebehandling i forvaltningsloven kapittel VI
kommer ikke til anvendelse. Det er derfor ikke adgang til å påklage vedtak om tildeling eller vedtak om
avslag om tilskudd.

Vennligst skriv vårt saksnummer  i all korrespondanse om denne saken.181336

Med vennlig hilsen

 

Terje B. Grytten  
avdelingsdirektørKnut Aase
  seniorrådgiver

 

Dette brevet er godkjent elektronisk, og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.
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