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        Januar 2019 
 
Meld. St. 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» - En kvalitetsreform for eldre 
 
Regjeringen la «Leve hele livet» den 4. mai 2018. www.levehelelivet.no 
Reformen skal bidra til: 
 at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha trygghet for at de får god hjelp 

når de har behov for det 
 At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 
 At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og gjøre en god jobb 
 
Målgruppen er hjemmeboende eldre 65 + og eldre som bor på institusjon.  
Denne målgruppe har ulike forutsetninger og stor variasjon over behov og ønsker. 
 
«Noe av det viktigste kommunene kan starte med er forebyggende hjemmebesøk. Skal vi ivareta de 
eldre innbyggere på en god måte, må vi vite mer om situasjonen deres og hva som er viktig for dem. 
Hjemmebesøk gir en unik mulighet til se den enkelte, ikke minst de som ikke er i kontakt med helse- 
og omsorgstjenesten til vanlig, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.» 
 
 «Leve hele livet har fem innsatsområder: 
1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og fellesskap 
3. Mat og måltider 
4. Helsehjelp 
5. Sammenheng i tjenesten 
 
På hver av innsatsområdene legger reformen «Leve hele livet» fram 5 utfordringer og forslag 
til løsninger som alle viser til lokale eksempler.  
«Leve hele livet» bygger på en rekke tiltak som er prøvd ut i en eller flere kommuner over 
hele landet. Innspillene har kommet fram på dialogmøtene fra blant annet ansatte, eldre, 
pårørende, frivillige, forskere og ledere. 
 
I meldingen er det lagt fram en tidsplan for gjennomføring av reformen:  
Fase 1 Forberedelse og oppstart skal foregå gjennom hele  (2019. 
Fase 2 Karlegging og planlegging     (2019-2020). 
Fase 3 Implementering og gjennomføring    (2021-2023). 
Fase 4 Evaluering og forbedring      (2021-2023). 
Reformperioden starter i 2019 og varer fram til 2023.  
Det er fase 1 og 2 som er relevante for aktivitetsplanen for  2019. 
 
Forberedelse og oppstartsåret for Leve hele livet starter i 2019. 
Kvalitetsreformen skal settes på dagsorden i både kommunene og fylkeskommunen i 2019. 
Kommunene og fylkeskommunen må kartlegge egne behov og utfordringer når det gjelder 
innsatsområdene for «Leve hele livet». Derfor er 2019 et viktig år når det gjelder å involvere 
brukerne selv og deres pårørende. 
 

http://www.levehelelivet.no/
http://www.levehelelivet.no/


Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og vi ønsker derfor at 
eldrerådet tar oss med på råd. Vi oppfordrer derfor eldrerådet   ta kontakt med 
Pensjonistforbundets lokalforening og lage en arbeidsgruppe med tema Leve hele livet, slik 
at intensjonen i reformen følges opp. Kommunen kan ha mange utfordringer og da gjelder 
det at brukerne kan være med å gi innspill til hva som er viktigst for oss og evt. foreslå 
løsninger/tiltak.  
 
Mål 
Å påvirke prosessene som skal gjennomføres i kommuner og fylkeskommuner slik at 
resultatet blir bedre livskvalitet for alle eldre. 
 
Forslag til aktiviteter (sidetallene refererer seg til «Leve hele livet» 
 Gjøre seg kjent med reformen, særlig om tidsplan og virkemidler for gjennomføring (s. 

168-73). Komme seg med på de opplæringsarenaene som skal etableres lokalt av 
fylkesmennene m.fl. 

 Følge med på om reformen settes på dagsorden i kommunen, fylkeskommunen og i 
allmennheten. På s. 169-70 i st. meld. er det beskrevet hvordan regjeringen planlegger at 
det skal foregå. Si fra i relevante fora dersom dette ikke skjer (eldreråd, lokalaviser osv.). 

 Følge med på om kommunene tar stilling til løsningene i reformen og hvordan de vil 
utforme og gjennomføre dem lokalt. Det er forutsatt at kommunene tar stilling til dette 
gjennom politiske vedtak. 

 Påvirke hvilke løsninger som velges lokalt.                                                       NB! Det 
er viktig at pensjonistforeningen kommer tidlig inn i prosessen gjennom   f. eks eldreråd. 
Når saken legges fram for kommunestyret vil det ofte være for 
seint. Det er viktig å være oppmerksom på om kommunene bare velger de billigste 
løsningene og ikke de som dekker best de eldre behov. Hva er viktigst at kommuner 
dekker i din kommune? 

 Hver av de 5 innsatsområdene kan være tema på pensjonistforeningens møter i 
2019. Det kan legges opp til en dialog etter foredragene på foreningsmøtene 

 
Det er satt av 48 millioner i Statsbudsjettet for 2019 for å gi kommunene støtte til å planlegge 
og komme i gang med reformen. Kommuner som tar i bruk løsninger fra Leve hele livet vil bli 
prioritert i statlige støtteordninger. 
  
Det er viktig at vi lærer av de gode eksemplene og samarbeider med relevante aktører i 
kommunene. 
 
Lykke til med reformen «Leve hele livet»! 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

 
 

 
 

Harald Olimb Norman 
Generalsekretær 

 
Anne Hanshus 

Seniorrådgiver helse 
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postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
postmottak@tromsfylke.no; postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
postmottak@kvafjord.kommune.no; post@skanland.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no;
postmottak@gratangen.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no;
postmottak@dyroy.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no;
postmottak@berg.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@balsfjord.kommune.no;
postmottak@karlsoy.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; Post Storfjord; Post Kafjord; Post Skjervoy;
Nordreisa Kommune; Post Kvænangen; postmottak@ffk.no; postmottak@vadso.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no;
postmottak@loppa.kommune.no; post@hasvik.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no;
postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no;
Finnmark, Berlevåg (mangler rådmann); postmottak@tana.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no;
postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no
Kopi: 

Emne: Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET
Vedlegg: Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET.doc
Til eldrerådet i din kommune
 
Regjeringen la «Leve hele livet» den 4. mai 2018. www.levehelelivet.no
Reformen skal bidra til:

at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov
for det



At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt
At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og gjøre en god jobb

 
«Leve hele livet har fem innsatsområder:
1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenesten
 
Kvalitetsreformen skal settes på dagsorden i både kommunene og fylkeskommunen i 2019. Kommunene og
fylkeskommunen må kartlegge egne behov og utfordringer når det gjelder innsatsområdene for «Leve hele
livet». Derfor er 2019 et viktig år når det gjelder å involvere brukerne selv og deres pårørende.
Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og vi ønsker derfor at eldrerådet tar oss
med på råd. Vi oppfordrer derfor eldrerådet   ta kontakt med Pensjonistforbundets lokalforening og lage en
arbeidsgruppe med tema Leve hele livet, slik at intensjonen i reformen følges opp.
 
 
Lykke til med arbeidet  med reformen «Leve hele livet»
 
Mvh Pensjonistforbundet ved Tone Bye
 
 



Fra: Post Kafjord (Postmottak@kafjord.kommune.no)
Sendt: 01.04.2019 10.12.22
Til: Ina Engvoll
Kopi: 

Emne: FW: Brev til eldrerådene i Norge LEVE HELE LIVET 
Vedlegg: Brev til eldrerådene i Norge LEVE HELE LIVET .pdf
 
 

From: Tone Bye <Tone.Bye@pensjonistforbundet.no> 
Sent: Monday, April 1, 2019 10:01 AM
To: kommune.no
Subject: Brev til eldrerådene i Norge LEVE HELE LIVET
 
Til eldrerådet i din kommune.
 
Vedlagt brev.
Mvh Tone Bye
Koordinator «Leve hele livet» i Pensjonistforbundet



 

 

Postadresse: Besøksadresse:    
Pb. 6714 St. Olavs pl. 
0130 Oslo 

Torggata 15 pf@pensjonistforbundet.no 
www.pensjonistforbundet.no 

Telefon: 22 34 87 70 
Faks: 22 34 87 83 

Bankgiro: 9001.05.50202 
Org.nr.: 970 323 910 

Er ditt eldreråd engasjert i reformen «Leve hele livet»? 
 
Regjeringen startet i januar 2019 arbeidet med  www.levehelelivet.no 
 
Reformen skal bidra til: 

• at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha trygghet for at de får god hjelp 
når de har behov for det 

• At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 

• At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og gjøre en god jobb 
 
Målgruppen er hjemmeboende eldre 65 + og beboere på institusjon.  
 
Reformen skal settes på dagsorden i både kommunene og fylkeskommunen. Oppstart, 
planlegging og kartlegging skal foregå gjennom hele 2019 og 2020. 2019 et viktig år når det 
gjelder å involvere brukerne selv. Pensjonistforbundet oppfordrer alle eldrerådene i Norge til å 
opprette en egen brukerrepresentant som skal være en aktiv deltager i gjennomføringen av 
«Leve hele livet» i egen kommune. Brukerne bør være med å gi innspill og foreslå tiltak.  
 
Målet for brukermedvirkning i «Leve hele livet» er:  

• Å påvirke prosessene som skal gjennomføres i kommuner og fylkeskommuner slik at 
resultatet blir bedre livskvalitet for alle eldre. 

• Gjøre seg kjent med reformen, særlig om tidsplan og virkemidler for gjennomføring. 

• Følge med på om reformen settes på dagsorden i kommunen, fylkeskommunen og i 
allmennheten.  

• Følge med på om kommunene tar stilling til løsningene i reformen og hvordan de vil 
utforme og gjennomføre dem lokalt. Det er forutsatt at kommunene tar stilling til dette 
gjennom politiske vedtak. 

• Påvirke hvilke løsninger som velges lokalt. Det er viktig at vi kommer tidlig inn i prosessen. 
Når saken legges fram for kommunestyret vil det ofte være for seint.  

 
 Lykke til med reformen «Leve hele livet»                  
 
                                                                                     Med vennlig hilsen 
                                                                                    Tone Bye Prosjektleder   Pf                                 

                                                            
 
                                                                                     
 

Til eldrerådet i din kommune                                                 April 2019                                     
 
 
                                                       
 
 
                                                     
April 2019 

 
 
Er ditt eldreråd engasjert i reformen Leve hele livet? 
 
Regjeringen startet i januar 2019 arbeidet med reformen «Leve hele 
livet» www.levehelelivet.no 
 
Reformen skal bidra til: 

• at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha 
trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det 

• At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 

• At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og 
gjøre en god jobb 

 
Målgruppen er hjemmeboende eldre 65 + og beboere på institusjon.  
 
Reformen skal settes på dagsorden i både kommunene og 
fylkeskommunen. Oppstart, planlegging og kartlegging skal foregå 
gjennom hele 2019 og 2020. 2019 et viktig år når det gjelder å 
involvere brukerne selv. Pensjonistforbundet oppfordrer alle 
eldrerådene i Norge til å opprette en egen brukerrepresentant som 
skal være en aktiv deltager i gjennomføringen av Leve hele livet i 
egen kommune. Brukerne bør være med å gi innspill og foreslå tiltak.  
 
Målet for brukermedvirkning i Leve hele livet er:  

• Å påvirke prosessene som skal gjennomføres i kommuner og 
fylkeskommuner slik at resultatet blir bedre livskvalitet for alle 
eldre. 

• Gjøre seg kjent med reformen, særlig om tidsplan og virkemidler 
for gjennomføring. 

• Følge med på om reformen settes på dagsorden i kommunen, 
fylkeskommunen og i allmennheten.  

• Følge med på om kommunene tar stilling til løsningene i reformen 
og hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt. Det er 
forutsatt at kommunene tar stilling til dette gjennom politiske 
vedtak. 

• Påvirke hvilke løsninger som velges lokalt. Det er viktig at vi 
kommer tidlig inn i prosessen. Når saken legges fram for 
kommunestyret vil det ofte være for seint.  

 
 Lykke til med reformen «Leve hele livet»! 
 
                                                                                
 

 

http://www.levehelelivet.no/
http://www.levehelelivet.no/


 

 

Postadresse: Besøksadresse:    
Pb. 6714 St. Olavs pl. 
0130 Oslo 

Torggata 15 pf@pensjonistforbundet.no 
www.pensjonistforbundet.no 

Telefon: 22 34 87 70 
Faks: 22 34 87 83 

Bankgiro: 9001.05.50202 
Org.nr.: 970 323 910 

 



Fra: Post Kafjord (Postmottak@kafjord.kommune.no)
Sendt: 04.03.2019 13.01.12
Til: Trond Skotvold; Ina Engvoll
Kopi: 

Emne: FW: Årsmelding for 2018 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
Vedlegg: Årsmelding 2018 POBO Troms.pdf
 
 

From: Odd Arvid Ryan <Odd.Arvid.Ryan@pasientogbrukerombudet.no> 
Sent: Monday, March 4, 2019 12:33 PM
To: 'post@balsfjord.kommune.no' <post@balsfjord.kommune.no>; 'postmottak@bardu.kommune.no'
<postmottak@bardu.kommune.no>; 'postmottak@berg.kommune.no' <postmottak@berg.kommune.no>;
'postmottak@dyroy.kommune.no' <postmottak@dyroy.kommune.no>; 'postmottak@gratangen.kommune.no'
<postmottak@gratangen.kommune.no>; 'postmottak@harstad.kommune.no'
<postmottak@harstad.kommune.no>; 'postmottak@ibestad.kommune.no' <postmottak@ibestad.kommune.no>;
'postmottak@karlsoy.kommune.no' <postmottak@karlsoy.kommune.no>; 'postmottak@kvafjord.kommune.no'
<postmottak@kvafjord.kommune.no>; Kvænangen Postmottak <postmottak@kvanangen.kommune.no>; Post
Kafjord <Postmottak@kafjord.kommune.no>; 'post@lavangen.kommune.no' <post@lavangen.kommune.no>;
'postmottak@lenvik.kommune.no' <postmottak@lenvik.kommune.no>; 'post@lyngen.kommune.no'
<post@lyngen.kommune.no>; 'postmottak@malselv.kommune.no' <postmottak@malselv.kommune.no>;
Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; 'postmottak@salangen.kommune.no'
<postmottak@salangen.kommune.no>; Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>;
'post@skanland.kommune.no' <post@skanland.kommune.no>; Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>;
'postmottak@sorreisa.kommune.no' <postmottak@sorreisa.kommune.no>; 'postmottak@torsken.kommune.no'
<postmottak@torsken.kommune.no>; 'postmottak@tranoy.kommune.no' <postmottak@tranoy.kommune.no>;
'postmottak@tromso.kommune.no' <postmottak@tromso.kommune.no>
Subject: Årsmelding for 2018 fra Pasient‐ og brukerombudet i Troms
 
Vedlagt følger årsmelding for 2018 fra Pasient‐ og brukerombudet i Troms.
 
Vi ber om at denne blir videreformidlet til aktuelle ledere og avdelinger innenfor kommunens helse‐ og
omsorgstjeneste. Vi ber spesielt om at Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede får rapporten via kommunens
postmottak.
 
Vi håper meldingen kan være et bidrag til kommunenes arbeid med å bedre kvaliteten i  helse‐ og
omsorgstjenesten.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud i Troms
 
Telefon: 77751000
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Pasient- og brukerombudsordningen

Pasient- og brukerombudets mandat og oppgaver fiølger av pasient- og

brukerrettighetsloven kapittel 8.

Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og

rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og

omsorgstjenesten. Ombudet skal også arbeide for å bedre kvaliteten itjenestene.

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Det er per 3t.12.t9
15 lokale ombudskontor.

Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet.

Ombudene utøver sin faglige virksomhet selvstendig og uavhengig.

Pasient- og brukeombudet iTroms
Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i Fylkeshuset i TromsØ.
Kontoret har 4 ansatte per 31.12.18:

Kristin Jenssen, seniorrådgiver
Hege Pedersen, rådgiver
Eli Åsgå rd, seniorrådgiver
Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud

Troms
Troms hadde per 31.12.18 om lag 166 000 innbyggere. Det er 24 kommuner i fylket. Fylket

har tre bykommuner: Tromsø, Harstad og Lenvik. Om lag halvparten av befolkningen bor i

og rundt Tromsø. Mange av fylkets kommuner har innbyggertall på mellom 1000-3000.

Kommunene samarbeider om helse- og omsorgstjenester på enkelte områder, som for
eksempel interkommunal legevaktordning i Midt-Tronrs og fastlegesanrarbeidet
<Senjalegen>.

Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord-Norge

HF (UNN HF), som har avdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik, samt i Longyearbyen.

Helseforetaket har fíre distriktspsykiatriske sentra. UNN HF er universitetssykehus og har i

tillegg funksjon som lokalsykehus.

Fylket har distriktsmedisinske sentra i Nordreisa og Lenvik, med både kommunale

helsetjenester og spesialisthelsetjenester.
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Forord

Ombudets årsmelding er ikke en tilstandsrapport om helse- og omsorgstjenestene i Troms. De fleste

har gode pasient- og brukeropplevelser, hvor det ikke er nØdvendig å kontakte ombudet.

Ârsmeldingen formidler brukererfaringer, pasientopplevelser og utviklingstrekk i helse- og

omsorgstjenesten som vi har merket oss gjennom året som har gått, og den skal tydeliggjøre

svakheter og forbedringspotensial. Målet er at meldingen kan bli et bidrag i arbeidet med å styrke

kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, og medvirke til at pasienters og brukeres rettigheter blir

iva retatt.

Ãrsmeldingen innledes med en oppsummering av de viktigste tilbakemeldingene og anbefalinger til
forbedringstiltak. Videre presenterer vi statistikk, generelle utviklingstrekk i tjenestene samt en

nærmere gjennomgang av enkelte problemstillinger. Avslutningsvis følger en oversikt over vår

utadrettede virksomhet i 2018.

Landets Pasient- og brukerombud leverer felles årsmelding med et nasjonalt persepktiv. Bruk
følgende lenke for å finne felles årsmelding og fylkesvise årsmeldinger for 2018:

er.

Odd Arvid Ryan

pasient- og brukerombud íTroms
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1. Oppsummering av hovedinntrykk og anbefalinger

l.l Hovedinntrykk
I 2018 var tilgangen på saker og sakstyper stabil sammenlignet med siste tre år. Vi har fra 2013 hatt

en jevn Økning av henvendelser. Andel saker fra kommunal helse- og omsorgstjeneste Øker. Dette

setter vi i sammenheng med den satsingen som vi har hatt mot kommunene siste tre år.

Kommunesakene gjelder i stor grad fastlegeordningen. Det er ikke overraskende i lys av nøkkelrollen

som fastlegene har i helsetjenesten. Samtidig har vi registrert krisetegn, som rekrutteringssvikt, liten

tilgjengelighet og rapporter om en travel hverdag for fastlegen. Vi finner det positivt at sentrale

myndigheter har "våknet" og at det er iverksatt tiltak for å styrke ordningen. Lokalt har vi sett mindre

til krisetegnene i 20L8. Det er gledelig. Men vårt fokus på ordningen har også avdekket varierende

kunnskap om pasientrettigheter ved fastlegekontor og lovstridig bruk av egenandeler og gebyrer.

Kommunene har etter vår mening mye å tjene på mer smidighet i dialogen med pasienter, brukere

og pårørende. De har líke mye å tjene på en mer brukervennlig saksbehandling. Mange pasienter,

brukere og pårørende som trenger omfattende tjenester får beskjed om at "slik er det" eller "vi har

ikke ressurser til dette" når de påpeker at tjenestene ikke står i forhold til hjelpebehovet.

Kommunene føQer ikke alltid lovkrav om informasjon og medvirkning, forhåndsvarsel kan utebli og

de som ønsker å klage får ikke hjelp og veiledning til dette. Når noen i tillegg gir uttrykk for at de har

klagefrykt, blir det mange barrierer å forsere dersom man pnsker å bruke klageretten.

Helse Nord skapte uro i helseregionen i perioden 2OL7-2OL8 som følge av enkelte uheldig håndterte

prosesser. Vi var bekymret for om dette kunne få konsekvenser for pasientene. Derfor har vi vært

oppmerksom på mulige tilbakemeldinger fra pasienter i den forbindelse, men oppsummert kan vi slå

fast at den daglige pasientoppfØlgingen på UNN ikke ble berørt av uroen.

Henvendelsene som vi mottar om UNN kan beskrives som stabile i omfang og innhold. På noen

vesentlige områder ser vi at de samme utfordringene og problemstillingene går igjen, år etter år.

Gjengangerne er informasjon og medvirkning, kommunikasjon med pasienter og pårørende,

oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av tjenestene.

1.2 Anbefalinger

Kommunale helse- og omsorgstjenester
r' Kommunene må ta et større ansvar for å sikre at fastlegen e følger fastlegeforskriften og

andre krav som stilles fra helsemyndighetene.
/ Pasienter, brukere og pårørende må få nØdvendig informasjon når pasient eller bruker blir

utsatt for skade eller komplikasjon ved ytelse av helse- og omsorgstjenester.

Spesia listhelsetje neste n

/ UNN må prioritere rett til medvirkning og informasjon, samt klagebehandling etter pasient-

og brukerrettighetsloven i sitt kvalitets- og forbedringsarbeid.
r' Pasienter som forlater en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten og er i et forl6p, må få vite

når neste konsultasjon vil bli.
r' Arbeidet med å etablere kontaktlegeordning og koordinatorfunksjon ved UNN må

prioriteres.
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2. Henvendelser fra pasienter og brukere

Vi mottok til sammen 463 henvendelser ¡ 2018. 451 av disse ble underlagt behandling i form av
anbefalinger, råd og veiledning, møter eller skriftlig dialog med tjenestestedene, eller bistand til
klage. 12 henvendelser falt utenfor vårt saksområde.

475

425

375

325

275

22s

L75

r 2015

.20t6

.2017

I 2018

Henvendelser 2015 -2018

Vi har hatt en jevn saksøkning de siste årene. Et flertall av henvendelsene er rettet mot
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), men andelen kommunesaker er Økende. Dette er i tråd

med våre prioriteringer, som blant annet har omfattet informasjonstiltak mot kommunene. I 2018

utgjorde kommunale saker 37 % av totalt antall saker, mot 29 %a2016.l lys av omfanget og type

tjenester som gis av kommunene, fremstår saksfordelingen mellom spesialist- og primærtjenestene

nå som noe mer balansert. (Vi mottar et lite antall henvendelser som gjelder helseforetak eller
kommuner i andre fylker. Disse er ikke omtalt i denne forbindelse).

2. 1 Spesialisthelseti enesten
264 henvendelser omhandlet spesialisthelsetjenesten , og229 av disse var rettet mot UNN. Antall

henvendelser vedrørende UNN har de siste fire årene ligget stabilt. Dette gjelder også de mest

aktuelle fagområdene, som var ortopedisk kirurgi, gastrokirurgi og psykisk helsevern voksne.

Fagområder - Spesialisthelsetjenesten (2018|

r Ortopedisk kirurgi

I Gastroenterolgiks kiru rgi

r Psykisk helsevern voksne

r Nevrolog¡

r Onkologi
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Den hyppigste grunnen tilat vi ble kontaktet varforhold knyttet til behandlingstiltak, som blant

annet omfatter spørsmål om feilbehandling og komplikasjoner. Videre var sp6rsmål om oppfølging i

behandlingsforþp fremtredende, slik som forløp som ikke følger planen og manglende innkalling til
kontroll. Diagnostisering og pasienters rett til informasjon, medvirking og samtykke sto også sentralt i

mange saker.

Bakgrunn for henvendelsene - Spesialisthelsetjenesten (2018)

r Behandlingstiltak

r Diagnost¡ser¡ng

I lnformasjon, medvirkning og

samtykke

r Oppfølging

r Ventetid

2.2 Kommunale helse- og omsorgstienester
149 henvendelser omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms. Et klart flertall av

henvendelsene gjaldt Tromsø kommune, hvor antall saker steg fra 66 til 79. Økningen omfattet i

hovedsak henvendelser om fastlegeordningen. For de andre bykommunene, Harstad og Lenvik, var

antall henvendelser henholdsvis 22 og8. For øvrige kommuner var antall henvendelser 5 eller færre

Når det gjelder fagområdene, omhandlet34% av sakene fastlegeordningen. Hjemmebaserte

tjenester, som helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse og

omsorgsstønad, utgjord e 27 % av sakene, mens 19 % glaldt sykehjem. Det er ikke registrert

vesentlige endringer sammenlignet med 2017.

Fagområder - Kommunale tjenester (2018)

I Fastlege

I Hjemmebaserte tjenester

r Sykehjem
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Henvendelsene om fastleger gjelder forhold knyttet til behandlingstiltak, medisinering,

diagnostisering, samt praksis ved innkreving av egenandel og gebyr. I saker om hjemmebaserte

tjenester og sykehjem blir det ofte reist spørsmål ved kvalitet og forsvarlighet i helsehjelpen og

innholdet i tjenestene. Spørsmål om tildeling av tjenester og saksbehandling utgjør også en betydelig

del av problemstillingene.

Bakgrunn for henvendelsene - Kommunale tjenester (2018)

¡ Behandlingstiltak

r Tjenestens omfang

r Medisinering

r Oppfølg¡ng

I Diagnostiering

3. Vi går i dybden

3.1 Spesialisthelsetienesten (UNN HF)

3.1.1 Uwiklingstre

På vesentlige områder ser vi at de samme utfordringene og problemstillingene går igien, år etter år.

Gjengangerne er informasjon og medvirkning, kommunikasjon med pasienter og pårørende,

oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av tjenestene. Vi kjenner til at

UNN har iverksatt tiltak, blant annet med tanke på læring på tvers, men det ser ut til å være

krevende å forankre rutiner og tiltak i hele organsiasjonen.

Koordinering mellom avdelinger og internt samarbeid ser fortsatt ut til å være en utfording for
UNN. Kvaliteten på ínformasjonsflyt mellom avdelinger og fra avdelinger til pasienter og pårørende

er varierende. lnterne henvisninger i UNN-systemet kan stå ubehandlet i lengre tid. Utnyttelse av

sengeposter på avdelinger med ledig kapasitet kan være fornuftig ressursbruk. Men når avdelingene

er usikre seg imellom om ansvarsforholdene kan dette få konsekvenser for pasienten, både i praktisk

forstand og i forhold til den medisinske oppfølgingen. Skott og gråsoner mellom avdelinger kan true
pasientsikkerheten.

Andre aktuelle problemstillinger er brutte forventinger om planlagt oppfølging, epikriser og

medisinlister som ikke følger pasienten og uklare ansvarsforhold. Ofte hører vi at prøver ikke er
bestilt, at forundersØkelser ikke er gjort eller at journaler ikke er lest. I flere saker har planlagt

behandling blitt utsatt av den grunn. Det er ikke god sykehus6konomi.

I
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Retten til informasjon og medvirkning blir ikke godt nok ivaretatt ved UNN. Disse rettighetene
gjelder alle faser i et pasientf orlØþ.Her er noen eksempler:

r' Ved vurdering og fristfastsettelse må det gis tilbakemelding til henviser og pasient.
r' I ventetid før undersøkelse eller behandling må pasienten få informasjon om tidspunkt for

innkalling, hvordan man skal forholde seg ved endret helsetilstand og om pasientrettigheter
som rett til fornyet vurdering og fritt behandlingsvalg.

/ Før undersøkelse eller behandling er det videre viktig at pasienten får tilstrekkelig
informasjon om prognose, valgmuligheter og risikomomenter ved behandlingstiltak.

/ Etter undersØkelse eller behandling må henviser og pasient få epikrise innen rimelig tid og
oppdatert legem iddel I iste.

/ Etter alvorlige hendelser med svikt og komplikasjon skal pasienten uoppfordret gis

informasjon om hendelsen, og adgangen til å kontakte Fylkesmannen, Norsk
pasientskadeerstatn¡ng og Pasient- og brukerombudet. Pasienten skal itilbys et møte for å

informasjon om hendelsen og eventuelle forbedringstiltak som helseforetaket iverksetter.

Uten nødvendig informasjon setter man pasienten i en uheldig posisjon i forhold til ivaretakelse av

egen helse og egne rett¡gheter. Manglende informasjon kan føre til unødvendig frustrasjon hos

pasienter. God informasjon bidrar til effektive helsetjenester og forebygger unødvendig uro og

konflikt.

Rett til medvirkning og informasjon må være prioriterte områder i kvalitets- og forbedringsarbeidet

ved UNN.

3.L.2 Spesielle forhold

Kontaktlege og koordinator
Sviktende informasjonsflyt og manglende kontinuitet er medvirkende årsaker til at ikke alle

pasientforløp fungerer godt nok. Pasienter forteller at de savner en lege som ser helheten og som de

kan ha en dialog om sin totale helsetilstand med. Erkjennelsen av at man ikke har fått til dette har

bidratt til lovfesting av retten til en kontaktlege, med virkning fra 15.9.16.

Til tross for lovfestingen for mer enn to år siden har vi konkrete eksempler på at pasienter som

oppfyller vilkårene ikke får kontaktlege. En pasient som tok kontakt med ombudet hadde vært til
flere konsultasjoner ved ulike avdelinger ved UNN for oppfplging. Hun følte seg som en kasteball i

systemet og manglet en fast medisinskfaglig kontakt som kunne se sammenhenger og ha kunnskap

om diagnosen og sykdomsutvikling. Koordinerende enhet ved UNN ble kontaktet med forespØrsel

om oppnevning av kontaktlege. Forespprsel om kontaktlege ble rettet til ulike avdelinger hvor

klienten hadde vært til behandling, men ingen av avdelingene ville ta på seg ansvaret. Etter at vi

hadde jobbet med saken i over ett år hadde pasienten ikke fått oppnevnt kontaktlege, til tross for at

det var enighet om at pasienten oppfylte vilkårene.

I de regionale retningslinjene for oppnevning av kontaktlege, og som er gjeldende ved UNN, gikk det

fram at ansvaret for oppnevning "ligger i linjeledelsen ved den enheten, sengeposten eller

poliklinikken, som skol ha primæronsvaret for posientens behondling". Det gikk ikke fram av

retningslinjene hvem som hadde overordnet ansvar og myndighet til å utpeke ansvarlig avdeling for
kontaktlege ved uklarhet om hvilken avdeling som har hovedansvaret for pasienten. Denne saken

tydeliggjorde behovet for å endre rutinene for å sikre rask utnevnelse av kontaktlege. Den regionale
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rutinen ble endret, og det går nå klart fram at dersom det oppstår uenighet som ikke lar seg løse

mellom avdelinger i ulike klinikker, beslutter fagsjef eller fagdirektør hvilken avdeling som har
ansvaret.

Pasientens rett til å få oppnevnt kontaktlege trådte i kraft L5.9.2016. Spesialisthelsetjenesten har en

korresponderende plikt til slik oppnevning. Spesialisthelsetjenesten har også en plikt til å oppnevne
koordinator. Koordinatorordningen ble lovfestet L.L.2OL2 og erstattet tidligere regler om
pasientansvarlig lege.

Trenger vi færre og mer forpliktende pasientrettigheter?
Vi viser til Pasient- og brukerombudenes felles årsmelding for 20L8 (side 7). lngressen til dette
temaet oppsummerer i hovedtrekk problemstillinger og endringsbehov som vi har omtalt i punktene

over, og som vi har måttet gjenta over flere år. Vi inntar følgende fra felles årsmelding:

"For å reolísere posientens helsetjeneste er det etablert ulike ordninger som skol sikre gode

behondlingsforlØp. De etoblerte ordningene med kontoktlege, Íorløpskoordinotorer, koordinotorer og

individuelle planer og hvem som er onsvorlige for de ulike ordningene, er forvirrende både for
posientene og helsepersonellet. Vi stiller derfor spørsmålved om tiden er inne for å etablere færre,
men mer virkningsfulle og forpliktende ordninger."

De grunnleggende problemene må løses gjennom handling og tiltak fra sentrale helsemyndigheter og

eventuelt lovgiver. Vi vil i tillegg påpeke behovet for endringstiltak ved det enkelte helseforetak og

hos det enkelte helsepersonell, og dette er godt oppsummert i felles årsmelding, samme side:

"Posient- og brukerombudene mener at tjenesteyterne må ho større fleksibilitet og velvilje til å
somorbeide om og med posienter og brukere på tvers ov nivåer itjenestetilbudene, slik ot posient- og

brukernes behov for tjeneste blir det sentrole, ikke organisering."

Vi vil tilføye at de samme utfordringene kommer til syne i de kommunale helse- og

omsorgstjenestene, og bemerkningene over er dermed gyldige også for primærtjenestene.

Svikt i klagebehandling ved UNN
UNN gir informasjon om klagerett og klagebehandling i pasientbrev om tildeling av helsehjelp og på

sin hjemmeside. Det er også utarbeidet interne rutiner for behandlingen av klagesaker ved

helseforetaket. Samtidig registrerer vi at UNN ikke behandler klager i tråd med pasient- og

brukerrettighetsloven. Klager blir ikke besvart innen rimelig tid, klager blir ikke videresendt til
klageinstansen (Fylkesmannen) i henhold til loven og av og til forsvinner klager i "systemet".

Pasienters rett til å klage er en innlysende og grunnleggende rettssikkerhetsgaranti. Helseforetak,

som enhver annen offentlig virksomhet, glør feil. Det er derfor viktig at pasienten 1âr prøvd sin klage,

enten det gjelder manglende oppfyllelse av rett til helsehjelp eller mangler i den medisinske

behandlingen. Klageretten er lovfestet og følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

De fleste klager inneholder viktige tilbakemeldinger til helsetjenesten om forhold som ikke fungerer
godt eller om praktiske spørsmål hvor helseforetaket kan legge forholdene bedre til rette for
pasientene. Når det svikter i klagebehandlingen, svikter man ikke bare pasientene. Helseforetaket
svikter også seg selv, ved at viktig informasjon om virksomhetens samfunnsoppdrag - å gi pasienter
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forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp - glipper. Klager er tilbakemeldinger fra pasienter som kan

komme til nytte i helseforetakets kvalitets- og forbedringsarbeid.

Det vesentlige poenget er imidlertid at klager blir behandlet på korrekt måte, slik at pasienten får

avklart sin rett til helsehjelp. Vi erfarer at det er stor variasjon i praksis og kvalitet på

klagebehandlingen ved UNN, og det er alvorlig at mange klager ikke blir ikke behandlet i tråd med

lowerket.

3.2 Kommunale helse- og omsorgstienester

3.2.1Utviklingstrekk

Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorBstjenester til alle som

oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester for å dekke innbyggernes behov

for tjenester. Kommunene får et stadig større ansvar for pasienter med omfattende og komplekse

behov for helsehjelp. Dette skaper utfordinger for kommunene, ikke minst med tanke på

kompetanse og kapasitet. Når vi i tillegg ser at fastlegeordningen viser krisetegn, er det vesentlig at

kommunale helse-og omsorgstjenster gis nØdvendig prioritet og oppmeksomhet fremover.

I 201-8 kom fastlegeordningen nok en gang i fokus. Over halvparten av henvendelsene i

kommunesakene dreide seg om fastlegenes virksomhet. Det generelle utfordringsbildet ble grundig

omtalt i vår årsmelding for 2017. Dette har ikke endret seg. Etter vår oppfatning må kommunene ta

mer styring med fastlegene som de har inngått avtale med. Dette gjelder alt fra etterlevelse av

fastlegeforskriften, universell utforming, oppfølging av klagesaker og oppfølging av fastleger som ikke

innretter seg etter Helsedirektoratets avklaringer knyttet til hvilke utgifter fastlegen kan pålegge den

enkelte pasient.

Vi har de siste årene mottatt et økende antall henvendelser fra pårørende til kronisk syke pasienter

med store hjelpebehov. Pårørende forteller at de ikke får den hjelpen og veiledningen de trenger.

Pårørende som har barn, samboer eller ektefelle med stort hjelpebehov er naturlig nok involvert og

sterkt berørt av dette. De trenger ekstra støtte fra kommunen. Helse- og omsorgstjenesten bærer

ansvaret for å gi forsvarlige tjenester, og kan ikke velte ansvaret på pårørende eller andre

nærstående. Vi ser tendenser til slik ansvarsfraskrivelse. Pårørende forteller at de må være både

hjelper og koordinator av tjenestene. På grunn av mangler i det kommunale tilbudet føler de at de

må stille opp, og etter hvert langt ut over det de makter. Dette kan føre til at pårørende ender opp

som pasienter. Pårørende forteller også om turnus som omfatter svært mange tjenesteytere. Når de

mangler et kontaktpunkt i kommunen, må pårørende føre dialog med tjenesteytere som ofte ikke

har tid, kunnskap eller kompetanse til å gi råd, informasjon og veiledning. Mange tjenesteytere i

turnus fører dessuten til at tjenestene blir uoversiktlige og uforutsigbare. Pårørende som utfører

særlig tyngende omsorgsarbeid må ofte vente lenge på å få avklart om de får avlastning eller

omsorgsstpnad.

Dette er en bekymringsfull utvikling. Kommunene må innrette sine tjenester og sin praksis i forhold

til reglene om styrket pårørendestØtte i helse- og omsorgstjenesteloven 5 3-6. Reglene trådte i kraft

1. oktober 2017 og understeker kommunens ansvar overfor personer med særlig tyngende

omsorgsarbeid. Kommunene må ¡ større grad tilby opplæring og nødvendig veiledning til pårørende, i

tillegg til avlastningstiltak og omsorgsstønad.
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3.2.2 Spesielle forhold

Pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen
Vi mottar en del henvendelser fra pasienter som er uenig i fastlegens vurderinger. Uenigheten kan

gjelde behandling, medisinering, sykdommens alvorlighet eller diagnosen som er satt. Men pasienten

har likevel tillit til fastlegen, oB spØrsmålet om bytte av fastlege er derfor ikke aktuelt. I slike tilfeller
kan pasienten benytte seg av sin rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege

med fastlegeavtale.

Retten til fornyet vurdering er en pasientrettighet som er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven

5 2-1 c og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen $ 7.

Rettigheten gjelder personer som står på en fastleges liste, og gir rett til å få en ny vurdering av sin

helsetilstand hos annen lege enn sin fastlege. Legen som foretar ny vurdering må være tilknyttet
fastlegeordningen. Retten gjelder når pasienten har fått en første vurdering av fastlegen. Krav om ny

vurdering må være relatert til samme forhold.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlegen. Det er nok at pasienten ber om å bli satt opp til
time hos annen lege enn fastlegen. Legen som foretar ny vurdering skal imidlertid sende notat fra

vurderingen til pasientens fastlege. I den nye vurderingen kan det være behov for å foreta kliniske

undersøkelser for å vurdere pasientens tilstand igjen. Bestemmelsen hjemler ikke noen rett for
pasienten eller plikt for legen til å gjennomføre slike undersøkelser, dersom dette ikke er nødvend¡g

for å ivareta en forsvarlig ny vurdering.

Vi har på bakgrunn av henvendelser til ombudet, samt egne undersøkelser, grunn til å tro at denne

ordningen ikke er kjent blant ansatte ved alle legekontor i fylket. Vi har foretatt stikkprøver blant

ansatte ved 33 legekontor i Troms. Ved flere legekontor er det etablert klare rutiner for hvordan slike

henvendelser skal håndteres, og pasienter som ber om en fornyet vurdering settes opp til legetime

hos en annen lege umiddelbart. Ved andre legekontor har vi fått opplyst at ansatte ikke er kjent med

at pasienten har en slik rettighet.

Den enkelte pasient sin rett til ny vurdering er rettet mot kommunen. Kommunen må derfor sikre at
fastlegene har kapasitet til å motta henvendelser om ny vurdering. Videre har kommunen ansvar for
å fplge opp at fastlegene innretter sin praksis i tråd med gjeldende regelverk.

For å sikre at rettigheten er kjent og praktiseres i tråd med regelverket har vi sendt et
informasjonsbrev til alle kommuner oB legekontor iTroms. Vi ber kommunene bidra til at det er
etablert og implementert rutiner ved det enkelte legekontor som sikrer at pasientens rett til ny

vurdering ivaretas. Videre må kommunen påse at pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen

er kjent og at de etterleves slik at pasientenes interesser og rettssikkerhet ivaretas.

Ulovlige SMS-gebyr hos fastlegene
Vi har mottatt henvendelser om at pasienter fortsatt må betale gebyr for timebestillinger på SMS til
og fra legekontor i TromsØ. Prisen er kr 6 per melding, og vi har eksempler fra pasienter som av ulike

årsaker har betalt opp til kr 48 i SMS-gebyr for å få ordnet en enkelt timeavtale. Slike gebyrer er det
som kjent ikke hjemmel i lov for å avkreve.
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Utgangspunktet er at alle pasienter skal ha likeverdig tilgang til offentlig finansierte helsetjenester,

og de skal behandles likt. Fastlegene tilbyr en offentlig finansiert helsetjeneste. Totaløkonomien i

fastlegeordningen er regulert i statsavtalen (Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med

kommunal fastlegeavtale og legespesialister md avtalepraksis). Pasientens egenandeler og

egenbetaling er uttømmende regulert i lov og forskrift. Som en konsekvens har ikke behandlere

adgang til å pålegge pasienten andre utgifter enn det som fiølger av gjeldende regelverk. Legene har

ikke anledning til å avkreve vederlag fra pasienten ut over det som er avtalt. Det er heller ikke

anledning til å tilby tilleggstjenester mot pasientbetaling innenfor den offentlig finansierte

helsetjenesten.

Det går fram av Helse- og omsorgstjenesteloven 5 11-2 at det må være hjemmel i lov eller forskrift

for at kommunen skal kunne kreve betaling for helse- og omsorgstjenester de har ansvar for.

Folketrygdloven 5 5-4 med tilhørende forskrifter regulerer pasienters egenandeler og egenbetaling,

og stønadsforskriften regulerer hvilke egenandeler og hvilken egenbetaling fastleger kan kreve.

Etter forskrift om fastlegeordningen i kommunene 5 21 skal legen kunne motta og vurdere alle typer
henvendelser i åpningstiden sin. Dette gjelder både telefonhenvendelser og elektroniske

timebestillinger. Med elektronisk menes her for eksempel e-post, SMS og kommunikasjon vía

lnternett.

Vi synes det er positivt at fastlegetjenesten benytter seg av elektroniske verktØy som gjør det enklere

for pasienten å kommunisere trygt med sitt legekontor. Det er imidlertid istrid med

stønadsforskriften å kreve gebyrer ut over faktisk kostnad for SMS-tjenester. Det har ingen betydning

hvem som mottar betalingen, om det er fastlegene eller det er en ekstern tjenesteleverandør.

Tromsø kommune har ansvaret for å følge opp at fastlegene holder seg innenfor den avtalen de har

inngått med kommunen, og at regelverket f6lges.

Pasient- og brukerombudet ba i oktober 2018 om en redegjørelse fra Tromsø kommune om hvordan

de følger opp og sikrer at fastlegene og fastlegekontorene ikke pålegger pasientene gebyrer i strid

med gjeldende regelverk. Tromsø kommune har i sitt tilsvar til ombudet informert oss om at de

fiølger opp denne saken og skal iverksette adekvate tiltak overfor lege og legekontor som fortsatt tar
ulovlige gebyrer. Saken følges opp.

Innsyn i pasientiournalen er gratis
Pasienter har rett til innsyn i egen pasientjournal, og slikt innsyn er nå gratis for pasienten. Tidligere

kunne det kreves inntil kr 85 for utskrift eller kopi av pasientjournal etter journalforskriften 5 12.

Denne bestemmelsen er nå opphevet. Etter ny lovgivning er det som utgangspunkt ikke lov til å ta

betalt for utlevering av journalopplysninger. Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som

gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR)i Norge, og som trådte ikrafl2O.7.2OI8.

Personopplysningsloven artikkel 15 nr. 3 slår fast at innsyn i pasientjournalen som hovedregel skal

være gratis. I journalforskriften er det gjort endringer for â gjøre forskriften i tråd med

personopplysningsloven. 1511gårdet klartfram at innsyn ijournalsom hovedregelskalværegratis.
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Mange barrierer for dem som ønsker å klage
Noen pasienter, brukere og pårørende har klagefrykt på grunn av manglende tillit til helse- og

omsorgstjenesten. Klageretten er en rettssikkerhetsgaranti, og det er alvorlig dersom pasienter,

brukere og pårørende ikke får gjort gjeldende denne retten. Men pasienter og brukere er usikre på

hvordan en klage vil bli mottatt og noen er redde for represalier. Det er ikke alltid lett å klage på

tjenester og tjenesteytere som pasienten eller brukeren er avhengig av i det daglige.

Flere pasient- og brukergrupper, som døve/hørselshemmede brukere og rusavhengige pasienter

erfarer at de ikke får veiledning og bistand fra kommunen eller tjenesteytere når de ber om hjelp til å

klage. Mange opplever at de står alene, og det er særlig grunn til bekymring for pasienter og brukere

som ikke har pårørende som kan gi dem støtte.

Kommunen har veiledningsplilkt og skal kunne hjelpe pasienter og brukere som ønsker å klage på

enkeltvedtak eller innholdet ¡ tjenestene. Det er viktig at kommunene legger vekt på å bygge ned

barrierene som står i veien for at den enkelte skal kunne benytte seg av klageretten.

Kommuneundersøkelse
- lnformasjonsplikt overfor pasienter, brukere og pårørende ved alvorlige hendelser

Pasient- og brukerrettighetsloven S 3-2 fjerde ledd (heretter 5 3-2) skal sikre at pasienter og brukere

får ivaretatt sine interesser i etterkant av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Personer

som utsettes for skade eller komplikasjoner har særlig behov for informasjon og hjelp. Det er
kommunen (og helseforetak) som skal sikre at rettigheten blir oppfylt. Pasienten skal opplyses om

den skaden eller komplikasjonen som har oppstått, og skal tilbys et møte ¡ den forbindelse. Videre

skal pasienten informeres om Norsk pasientskadeerstatning (NPE), adgangen til å anmode

Fylkesmannen om opprettelse av tilsynssak og om adgangen til å kontakte Pasient- og

brukerombudet for råd og veiledning.

Bakgrunnen for undersøkelsen
lnformasjonspraksis etter S 3-2 ved UNN var for noen år tilbake svært ulikt ivaretatt blant

avdelingene. UNN har etablert informasjonsrutiner etter 5 3-2. Vi erfarer at pasienter og pårørende i

større grad blir orientert om sine rettigheter når alvorlige hendelser oppstår, men vi mottar fortsatt
henvendelser om at rutinene svikter. Disse erfaringene illustrerer at ansvaret må forankres på

systemnivå, samt at det tar tid 1ør slike rutiner blir kjent og fulgt i hele virksomheten.

Vi ha dessuten merket oss at omfanget av pasientskadeerstatningssaker i den kommunale helse- og

omsorgstjenesten er få, sammenlignet med saker fra spesialisthelsetjenesten. En forutsetning for å

benytte erstatningsordningen er at pasienten kjenner til NPE-ordningen. En undersøkelse vi gjorde av

mottate erstatningssØknader hos NPE for perioden 2O16-2OL8. viste at kommunesaker utgjorde 13 %

av totalt antall innsendte søknader i perioden. Troms ligger på om lag samme nivå. Det iøynefallende

var at 1 % av søknadene gjaldt tjenester, som helsehjelp i hjemmet, avlastningstiltak og sykehjem,

det vil si tjenester med mange brukere og høy risiko for fallskader, infeksjoner, feilmedisinering o.l.

På bakgrunn av antall brukere av tjenestene, tjenestevolum og kjente risiko- og sårbarhetsfaktorer,

er det mulig at det skjer en underrapportering av pasientskadeerstatningssaker fra den kommunale

helse- og omsorgstjenesten. Dette kan dels skyldes at pasienter ikke får nØdvendig informasjon om

sine rettigheter ved alvorlige hendelser og svikt.
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I 201-8 gjennomførte vi en undersøkelse vedrørende kommunenes rutiner og informasjonspraksis. Vi

ba fylkets kommuner redegjøre for sine rutiner. ltillegg ba viom å få opplyst hvordan kommunene

sikrer at informasjonsplikten blir ivaretatt .23 av fylkets 24 kommuner besvarte vår henvendelse, noe

som ga et godt vurderingsgrunnlag.

Kommunenes tilbakemeldinger

Har skriftlige rutiner 9

Har skriftlige rutiner, med behov for revisjon 5

Har rutiner, men ikke skriftlige 1

Har ikke skriftlige rutiner, men har påbegynt/
påbegynner utabeidelse av slike

7

Har ikke rutiner L

lkke svart L

Sum 24

Oppsummering

L. 8 av 23 kommuner hadde ikke informasjonsrutiner. Dette er et relativt mange. Samtidig er
det positivt at alle 8 kommuner opplyste at de enten har igangsatt, eller skal igangsette
utarbeidelse av slike rutiner.

2. Det var til dels store variasjoner i prosedyrenes innhold og omfang.
- Noen har en enkel og oversiktlig rut¡ne med beskrivelse av må|, ansvar og utfØrelse.
- En del kommuner hadde knyttet informasjonsansvaret til awiksrutiner. Denne løsningen kan

være krevende å praktisere og evaluere, da awik også kan omfatte hendelser som ikke får
konsekvenser for pasient eller bruker. Man bør i så fall ha en klar beskrivelse av hva som

utløser informasjonsplikt etter 5 3-2.
- Brukervennligheten var i noen tilfeller mindre god. Det var for eksempel vanskelig å finne

frem til informasjonsrutinen der denne inngikk i en større prosedyresamling, med blant
a n net awi ksskjema, skjema for sa m ha nd lingshendelser, H MS-skjema.

- Noen kommuner hadde rutiner som var begrenset til å gjelde en del av helse- og

omsorgstjenesten, som for eksempel sykehjem.
3. Når det gjelder oppfølging på systemnivå og praksis, har vi fått få svar. Oppfølgingen ser ut til

å skje gjennom behandling av avviksmeldinger eller ved ordinær virksomhetsrapportering.

Konklusjon
lnformasjonsansvaret etter 5 3-2 kan ikke anses tilstrekkelig ivaretatt av fylkets kommuner per i dag.

Dette er et systemansvar. Et sentralt formål med 5 3-2 er å sikre at informasjonsplikten blir fulgt opp

gjennom tydelig ledelsesforankring og anvendelige rutiner for ansatte.

Mange kommuner har bekreftet at de trenger å utarbeide informasjonsutiner, mens andre har

registrert et behov for å revidere eksisterende rutiner. Vi finner det positivt at undersøkelsen ser ut

til å ha satt fokus på dette ansvaret. Arbeidet med slike rutiner bør skje i samarbeid med brukerråd,

som for eksempel eldreråd, råd for funksjonshemmede og brukerorganisasjoner.
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4. Kontorets utadrettede virksomhet

Pasient- og brukerombudet skal gjennom sitt arbeid bidra til å bedre kvaliteten i helse- og
omsorgstjenesten. I den forbindelse er det viktig å nå ut med informasjon til pasienter, brukere,
pårørende og tjenesteytere om ombudsordningen, pasient- og brukerrettigheter og våre erfaringer

I 201-8 har vi lagt vekt på kommunemøter og informasjonstiltak for å øke kunnskapene om pasient-
og brukerrettigheter blant ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Brukerseminar - psykisk helse og rus
Vi arrangerte vårt første Brukerseminar rettet mot psykisk helse og rus iTromsØ 1.11.L8. Vi håper
seminaret blir et årvisst arrangement og en møteplass for erfaringsutveksling mellom
brukerorganisasjoner og Pasient- og brukerombudet. Disse organisasjonene var representert:
Rusmisbrukernes lnteresseorganisasjon (RlO), Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
(LPP) Tromsø, Mental Helse Troms, Erfaringskonsulenter fra Helse Nord og Fylkesmannen i Troms.

Tema for seminaret var brukermedvirkning, samhandling mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk sykdom
Det ble besluttet samarbeidstiltak for 2019, blant annet et informasjons- og dialogmøte på UNN HF

Åsgård med pasienter og helsepersonell, med utgangspunkt i retten til brukermedvirkning. Vi har
gjort et utvalg blant de tilbakemeldingene som vi fikk i seminaret:

Brukermedvirkning
Det er viktig at medvirkning tas på alvor i en tidlig fase av et pasientforløp. Dette har betydning
allerede ved vurderingen av om den enkelte har rett til nødvendig helsehjelp, for eksempel når det
gjelder valg av behandlingsmetode. Mange brukere har klart å mobilisere krefter til å søke hjelp og er
motiverte. Erfaring viser at brukeren ¡kke alltid blir hørt og gir derfor opp. Her kan det være mye å

hente på å sette av tid, gi informasjon og sørge for god kommunikasjon. Det er et stort behov for
kunnskap om tjenester, råd- og veiledningstjenester og hvordan man kan få bistand til å medvirke.
Brukermedvirkning vil bli fulgt opp som tema i fremtidige seminarer.

Samhandling mellom tjenestene
Manglende samhandling mellom kommunene og spesia listhelsetjenesten skaper
"svingdørspasienter". Kommunene kan i enkeltsaker "kaste kortene" og vise til at de ikke har
kompetanse til å gi forsvarlige tjenester. Spesialisthelsetjenesten fremholder på sin side at
pasientens helseplager ikke er alvorlige nok til at de kan få tjenester derfra. De to nivåene fremstår
som blokker for pasienten når det gjelder forsvarlighetsvurderinger, og det er ressurskrevende å

forholde seg til en slik situasjon, i tillegg til psykisk uhelse og /eller rusproblemer.

Manglende samhandling skyldes også utfordringer internt i tjenestene. Mange brukere erfarer at
samarbeidet mellom poliklinikk og døgnenhet ikke fungerer godt. I kommunene er det generelle
presset på økonomi en følbar faktor. Brukere får ofte høre at tjenestene de mottar er på grensen til
det uforsvarlige. Det er krevende for en bruker å måtte se seg selv som en salderingspost.

Kommunale tjenester til personer med psykiske helseplager
Det kom innspill på flere sider av de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Det er mange ufaglærte i tjenesten.
Boligmangel er et grunnleggende problem som vanskeligúør gjennomføringen av tjenester,
aktivitetstilbud og arbeid.
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Aktivitetstilbud er mangelvare. Mange brukere er ensomme og et begrenset tilbud utenfor
hjemmet bidrar til å forsterke isolasjonen.
Brukernes nettverk brukes i for liten grad. De ressursene som pår6rende, nærstående og

annet nettverk blir ikke brukt.

Kommunemøter
Vi har hatt en satsing mot kommunale helse- og omsor8stjenester fra20t6, med vekt på møter med
ledelsen på sektoren og tilbud om kurs til ansatte om pasient- og brukerrettigheter. I 20L8 møtte v¡

ledere og ansatte i Balsfjord, Storfjord og Karlsøy kommune. Gjennom dialogmøter blir vi bedre kjent
med helse- og omsorgstilbudet i den enkelte kommunen. Vi får et innblikk i utfordringer som
kommunene står overfor, men også kjennskap til gode løsninger og innsatsen som daglig legges ned i

tjenestene. God kunnskap om situasjonen i kommunene BjØr oss bedre i stand t¡l å veilede pasienter
og brukere i enkeltsaker. Vi når samtidig ut med viktig informasjon om pasient- og brukerrettigheter.

Oversikt over utdarettet virksomhet i 2018
Møter o.l. med UNN Dato
Dialosmøte med klinikkledelsen på UNN HF Äseård 26.1

Presentasjon av årsmelding2O!7 for styret, ledelse og ansatte på UNN 7.2

Brukerutvalget 7.2

Kvalitetsrådgivere 5.4

Ungdomsrådet 14.12

Kommunemøter Dato

Balsfjord kommune 24.5

Storfjord kommune 29.5

Dialogmøte med Koordinerende enhet, Harstad kommune !4.9
Karlsøy kommune 18.9

Dialogmpte med Tildelingskontoret, TromsØ kommune 5.12

lnformasjon og foredrag om pasient- og brukerrettigheter Dato
Kurs i pasientrettigheter for leger i spesialisering 22.2,27.8
Kurs i pasient- og brukerrettigheter for ansatte i Balsfiord kommune 24.5

Kurs i pasient- og brukerrettigheter for ansatte i Storfiord kommune 29.s

Kurs i pasient- og brukerrett¡gheter for ansatte i Karlsøy kommune 18.9

lnformasionsstand på UN N/POBO-dag 2L.9

Møter med brukerorganisasioner Dato
Døves fylkeslag Troms 13.10

Psoriasis- og eksemforbundet 28.L0

Brukerseminar med RIO Rusmisbrukernes lnteresseorganisasjon, Landsforeningen for
Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Tromsø, Mental Helse Troms, Erfaringskonsulenter,
Helse Nord og Fylkesmannen iTroms

1.1L

Møter med samarbeidsparter/Andre Dato

Felles fagsamling for Pasient- og brukerombudene, Karasiok 17-r8.4
Møter i fag- og samarbeidsforum for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i

Troms
14.5, t2.Ll

Fylkesmannen iTroms 30.8

Pasientreiser L7.LO

Regionsamline med POBO Finnmark, Nordland og Trøndelag, Trondheim 6-7.rr
Norsk pasientskadeerstatni ng 22.IT
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\2¡,r*il;"otdet

Pasient- og brukerombudet iTroms, Postboks 21-2Skøyen,02L3 Oslo

Telefon 77 75 L0 00

troms@pobo.no
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Kommunalt råd for eldre 

v/ leder Reidar Breivik 

Gáivuona Suohkan 

Kåfjord kommune  

Postboks 74 

9148 OLDERDALEN     14.03.19 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Pb 8112 Dep  

0032  OSLO 

 

Deres ref.: 18/5561 

Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 

Rettighetsfestning gjennom forskriften basert på noen omtrentlige formuleringer i 
Kommunelovens §5-12 er ikke godt nok. Det er jo bra med intensjoner om utvidet kommunalt 
sjølstyre. Gjennom å sette en strek over Eldrerådsloven av 1991 og overføre 1/3 av 
befolkningens rettigheter over til noen formuleringer i forskriften holder ikke. Dette er ikke i 
tråd med god demokratiutvikling i staten Norge. 

En svekkelse av de eldres rettigheter gjennom en forskriftifisering, som ikke ivaretar bredden 
av de behov de eldre har. Dette nærmer seg menneskerettighetsbrudd ovenfor 1/3 av 
befolkningen i landet. Eldrerådsloven av 1991 må følges opp av konkretisering på det 
kommunene skal forplikte seg på, slik at dette omfatter alle forhold eldre er delaktig i. Med 
andre ord alle samfunnsforhold inkludert aldersmessige saker omkring helse, levekår, omsorg 
og død. 

Når det gjelder kommunenes service med hensyn til kontorhjelp, opplæring, saksbehandling, 
møte- og talerett i kommunestyret, eget ansvarlig budsjett mv. så må disse forskriftsfestes og 
ikke bare fremstå som anbefalinger i et veiledningshefte. 

Det kan også være fordeler med at yngre personer blir oppnevnt i eldrerådene – det kan føre 
til bedre kontinuitet og kapasitet i rådets arbeid over tid. 2/3 av medlemmene i eldrerådet må 
komme fra pensjonistenes aldersgruppe, dvs 67 år +. 

Vi kan ikke anbefale at funksjonshemmedes råd og eldreråd samordnes – saksområdene er for 
omfattende.  

Ærbødigst 

Reidar Breivik 

Leder Kåfjord eldreråd



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Troms Fylkeskommune 
v/ Line Samuelsen 
Postboks 6600 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/3-8 033 23.01.2019 

 

Merknad til fylke fra Kåfjord Eldreråd ad tilskuddsordningen aktivitetstiltak 

Saken ble tatt opp som referatsak i Kåfjord eldreråd. 
 
RS 2/19 Tilskuddsordningen - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (tidligere 
Aktivitet for seniorer og eldre) for 2019 er kunngjort.  
 
Rådet påpeker at det er kort frist. Kommunen mottok mailen 4.1.19, og søknadsfristen var 8. januar 
2019. Merknad til fylke at mailen er kommet sent til kommunene. Saka tas til etterretning.  
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
Tlf.:  777 19204 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/3-8 

 
Kopi: 
Kåfjord eldreråd v/ leder Reidar Breivik  9146 OLDERDALEN 

 
Intern kopi: 
Trond Skotvold  



Fra: olga@nordtroms.net
Sendt: 02.04.2019 23.03.45
Til: Post Kafjord
Kopi: Ina Engvoll; trond.skotvold@kafjord.kommine.no

Emne: Indre Kåfjord Pensjonistforening. Styremøte. 22.03.19 
Vedlegg: 

På styremøtet ble det fremmet ønske om å få tilrettelagt en plass ved sjøen som kan brukes som fiskeplass for mennesker som ikke er
så god til beins, bruker rullator eller rullestol. Det bør være lett og god tilgang for nevnte gruppe, også med tanke på grillplass og
andre uteaktiviteter.
Båten egner seg godt til slike opplegg. Men der trengs det mer tilrettelegging. Vi håper at de respektive råd kan følge opp saken, eller
hjelpe Indre Kåfjord  Pensjonistforening til å ta det videre til rette instans.

Marit. Fagerli (s)
Leder.                                                                         Olga. Nilsen (s)
                                                                                   Sekretær
Sendt fra min iPad



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/189 -31 

Arkiv: C50 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 20.02.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
15/19 Formannskap 01.03.2019 
7/19 Kommunalt råd for eldre 09.04.2019 

 

Valg av representant til arbeidsgruppe- markering 75 år siden evakueringen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 01.03.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak. 
Magne Monsen Krf foreslo at skoleoppgaver som er skrevet om evakueringa blir synliggjort. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på initiativet til å opprette en markering av 75-års 
jubileet etter evakueringa. Dette er viktig historie, ikke bare for Kåfjord, men for hele 
regionen. 

2. Kåfjord formannskap er enig med saksbehandler, at ordfører og kulturkonsulenten tiltrer 
arbeidsgruppa, i tillegg til de representantene som forslått i saksutredningen. 

3. I tillegg til ordfører velges en representant fra Nord-Troms museum, og Einar Eriksen 
velges som vara for ordfører.  

 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt, rådmannens innstilling falt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på initiativet til å opprette en markering av 75-års 

jubileet etter evakueringa. Dette er viktig historie, ikke bare for Kåfjord, men for hele 
regionen. 

2. Kåfjord formannskap er enig med saksbehandler, at ordfører og kulturkonsulenten tiltrer 
arbeidsgruppa, i tillegg til de representantene som forslått i saksutredningen. 

3. I tillegg til ordfører velges en representant fra Nord-Troms museum, og Einar Eriksen 
velges som vara for ordfører.  

 
 
 
 



 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Det velges politisk representant med vara til arbeidsgruppa for markeringen av 75 år 
siden evakueringen.  

 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering 
Ordfører har tatt initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med å koordinere, 
søke om midler til, samt planlegge en markering av at det er 75 år siden tvangsevakueringen 
under andre verdenskrig.  
 
Høsten 1944 ble bygdene først i ytre Kåfjord og noen uker senere dalene evakuert. Markeringen 
er derfor tenkt høsten 2019 og vil sammenfalle med andre store begivenheter som 
kommunestyrevalg, kulturminnedager og markering av 40-års jubileum for Nord-Troms 
museum.  
 
Fra administrasjonen og politisk vil henholdsvis kulturkonsulenten og ordfører delta. 
Kulturkonsulenten vil fungere som arbeidsgruppas sekretær.   
 
Arbeidsgruppa vil videre bestå av 1 politisk valgt representant med vara, 1 representant fra 
ungdomsrådet, 1 representant fra Eldrerådet, samt representanter fra pensjonistforeningene.  
 
Saken legges frem til behandling i rådet.  
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/3 -24 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 02.04.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Kommunalt råd for eldre 09.04.2019 

 

Opplæring/kurs i velferdsteknologi 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Ad opplæring i velferdsteknologi - forespørsel fra Lyngen eldreråd og svar 
2     
3 

Brev til eldrerådet 
Svar fra eldrerådet i Kåfjord til Lyngen Eldreråd v/ Lillian Larsen kurs ad 
velferdsteknologi/ambassadører i eldreomsorgen 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Det er kommet forespørsel om ønske om felles kurs i velferdsteknologi for pensjonistene fra 
Eldrerådet i Lyngen. Nestleder Olga Nilsen har svart på henvendelsen. 
 
Korrespondansen er vedlagt. 
 
 

Vurdering 
 
 
 



Fra: Lillian Larsen (Lillian.Larsen@lyngen.kommune.no)
Sendt: 25.03.2019 14.59.42
Til: Olga Nilsen
Kopi: Ina Engvoll; Hanne Drøge Jacobsen; Hanne Drøge Jacobsen (hadrja@hotmail.com); Harald Haugen (ha-
haug4@online.no); Liv Solberg; Peggy Halvorsen; Rolf Nilsen

Emne: RE: Svar fra eldrerådet i Kåfjord til Lillian Larsen v/ Lyngen Eldreråd
Vedlegg: 
Hei.
 
Lyngen Råd for folkehelse har full forståelse for at opplæring av brukerrepresentanter i velferdsteknologi ikke blir
aktuelt på møtet i mai, siden dere allerede har satt opp agendaen for møtet.
 
Det er kun Kvænangen som har gitt positiv tilbakemelding på kurset. 
Og så ga Ina Engvoll hos dere tilbakemelding på om det var en ide å ha kurset samtidig som fellesmøtet i mai.
 
Vi har ikke vært i kontakt med Pensjonistforbundet med tanke på møtedato, møtested etc.
 
Siden de andre eldrerådene ikke har gitt tilbakemelding, anser vi at interessen ikke er så stor for et slikt felleskurs.
Råd for folkehelse blir ikke å gjøre ytterligere fremstøt for å få til ei felles opplæring av brukerrepresentanter 
 
Dersom dere i Kåfjord ønsker å følge dette opp videre, må dere gjerne gjøre det.
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lillian Larsen
Rådgiver
Tlf. 40028518
www.lyngen.kommune.no
 
 
‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐
From: Olga Nilsen <olga.nilsen@nordtroms.net>
Sent: Monday, March 18, 2019 6:12 PM
To: Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>; post@kvænangen.kommune.no; post@nordreisa.kommune.no;
post@skjervøy.kommune.no; post@storfjord.kommune.no; post@kafjord.kommune.no
Cc: Lillian Larsen <Lillian.Larsen@lyngen.kommune.no>; Ina.Engvoll@kafjord.kommune.no
Subject: Svar fra eldrerådet i Kåfjord til Lillian Larsen v/ Lyngen Eldreråd
 
Ang.  email av 25.jan. 2019 om kurs i velfedsteknologi/ ambassadører i eldreomsorgen.
Beklager seint svar.
 
Her i Kåfjord har vi sett på tilbudet som meget interessant. Men tidligere i vinter, før jul engang, hadde vi et
medlemsmøte i Olderdalen, der vi hadde en forelesning om emnet.
I mai denne våren skal vi som kjent ha et fellesmøte for eldrerådene i nordfylket, og vi har fått forespørsel om det
er mulig å ta imot tilbudet om kurset på dette møtet. Kurset har en varighet på 6 timer. Det vil si at det vil oppta
hele møtedagen vår. Vi har forlengst satt opp agendaen for møtedagen  med avtaler om innslag o.l. Derfor ser vi
det som ikke mulig å ha et slikt kurs på denne møtedagen.
 
Imidlertid er det jo ingen ting i veien for at kurset kan bestilles til en annen dato. Og gjerne i Olderdalen. Har dere
fått svar fra Storfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa om de vil være med? Møtested og bevertning må
eldrerådene kunne spleise på, antar eg.
Må man klarere dato med Pensjonistforbundet før booking av møtested, eller er de fleksibel ang.  dato? Om det
blir aktuelt med kurset så vil også vi her i Kåfjord være med. Om ikke med hele rådet, så iallefall med noen.
 



Med vennlig hilsen
 
Olga. Nilsen
nestleder i Kåfjord Eldreråd
 
 
 
Sendt fra min iPad
 
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________



Fra: Post Kafjord (Postmottak@kafjord.kommune.no)
Sendt: 06.03.2019 11.07.32
Til: Reidar Breivik; 'Olga Nilsen'
Kopi: Trond Skotvold; Lillian Larsen

Emne: RE: Brev til eldrerådet i din kommune 
Vedlegg: 
Hei.

Har det vært en ide og tatt kurset på samme dag som eldrerådet i Kåfjord skal ha felles møte i mai?

Kan Reidar eller Olga (leder og nestleder i eldrerådet) svare på henvendelsen fra Lyngen kommune?

 
Vennlig hilsen
Ina Engvoll
sekretær
Tlf 777 19204
 
Ina.engvoll@kafjord.kommune.no
Kåfjord kommune   Gáivuona suohkan   Kaivunon komuuni
 
Ha en fin dagJ
 

From: Lillian Larsen <Lillian.Larsen@lyngen.kommune.no> 
Sent: Tuesday, March 5, 2019 11:03 AM
To: Post Kafjord <Postmottak@kafjord.kommune.no>; Nordreisa Kommune
<postmottak@nordreisa.kommune.no>; Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>; Post Storfjord
<post@storfjord.kommune.no>
Cc: Harald Haugen (ha‐haug4@online.no) <ha‐haug4@online.no>
Subject: RE: Brev til eldrerådet i din kommune
 

Hei 

Råd for folkehelse i Lyngen kommune tillater seg å etterspørre svar fra deres eldreråd vedr. felles kurs.

Fint om e‐posten videresendes til leder og sekretær i eldrerådet i din/deres kommune!

Ha en videre fin dag 

 

Med vennlig hilsen 
 
Lillian Larsen
Rådgiver
Tlf. 40028518
 

 
www.lyngen.kommune.no
 
 

From: Lillian Larsen 
Sent: Friday, January 25, 2019 10:53 AM



To: 'post@kvanangen.kommune.no' <post@kvanangen.kommune.no>; 'post@kafjord.kommune.no'
<post@kafjord.kommune.no>; 'postmottak@nordreisa.kommune.no' <postmottak@nordreisa.kommune.no>;
'post@skjervoy.kommune.no' <post@skjervoy.kommune.no>; 'post@storfjord.kommune.no'
<post@storfjord.kommune.no>
Cc: Harald Haugen (ha‐haug4@online.no) <ha‐haug4@online.no>
Subject: FW: Brev til eldrerådet i din kommune
 

Videresendes til leder og sekretær i eldrerådet i din kommune!
 

Hei alle eldreråd i Nord‐Troms!

Lyngen Råd for folkehelse (felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne) viser til e‐post mottatt fra
Pensjonistforbundet.
E‐posten omhandler opplæring av brukerrepresentanter i velferdsteknologi, eller velferdsteknologiambassadører
som de kaller det.
 
Er det interesse for at vi får til et slikt kurs felles for alle eldrerådene i Nord‐Troms?
I følge vedlegget har Pensjonistforbundet ledige kursdager i april, mai og juni.
 
Pensjonistforbundet kommer og holder kurset gratis.
De utgiftene eldrerådene vil ha, er egne utgifter i forbindelse med kurset (reiseutgifter, bevertning etc.).
 
Mulig kurssted kan være Olderdalen.
 
Fint om dere gir tilbakemelding på om vi skal gå for et slikt felleskurs, og lære opp eldrerådene til
velferdsteknologiambassadører! J
 
Ha ei riktig god helg!
 
 

Med vennlig hilsen 
 
Lillian Larsen
Rådgiver
Tlf. 40028518
 

 
www.lyngen.kommune.no
 
 

From: Tone Bye <Tone.Bye@pensjonistforbundet.no> 
Sent: Wednesday, January 16, 2019 7:52 AM
To: sentralpost@ostfoldfk.no; postmottak@halden.kommune.no; post@moss.kommune.no;
postmottak@sarpsborg.com; postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no;
post@aremark.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no; postmottak@trogstad.kommune.no;
post@spydeberg.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no; postmottak@eidsberg.kommune.no;
postmottak@skiptvet.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no;
postmottak@rade.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no; postmottak@valer‐of.kommune.no;
post@hobol.kommune.no; postmottak@akershus‐fk.no; post@vestby.kommune.no; Akershus, Ski, Nessim
Ghouas (kommunikasjonssjef og redaktør) <postmottak@ski.kommune.no>; post@as.kommune.no;
postmottak@frogn.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; Akershus, Oppegård (mangler rådmann)
<postmottak@oppegard.kommune.no>; post@baerum.kommune.no; post@asker.kommune.no;



postmottak@aurskog‐holand.kommune.no; postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no;
postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no;
skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no;
postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@nes‐ak.kommune.no;
post@eidsvoll.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no;
postmottak@oslo.kommune.no; postmottak@hedmark.org; postmottak@kongsvinger.kommune.no;
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; post@loten.kommune.no;
post@stange.kommune.no; postmottak@nord‐odal.kommune.no; postmottak@sor‐odal.kommune.no;
postmottak@eidskog.kommune.no; post@grue.kommune.no; post@asnes.kommune.no; postmottak@vaaler‐
he.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no;
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@stor‐elvdal.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no;
postmottak@engerdal.kommune.no; Hedmark, Tolga, Ellen Vibeke Nygjelten (nettredaktør)
<postmottak@tolga.kommune.no>; postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@alvdal.kommune.no;
postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@os.kommune.no; postmottak@oppland.org;
postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no;
postmottak@lesja.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; post@lom.kommune.no;
postmottak@vaga.kommune.no; post@nord‐fron.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@sor‐
fron.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no;
postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@ostre‐toten.kommune.no; post@vestre‐toten.kommune.no;
postmottak@jevnaker.kommune.no; post@lunner.kommune.no; postmottak@gran.kommune.no;
epost@sondre‐land.kommune.no; postmottak@nordre‐land.kommune.no; postmottak@sor‐aurdal.kommune.no;
postmottak@etnedal.kommune.no; nak@nord‐aurdal.kommune.no; post@vestre‐slidre.kommune.no;
post@oystre‐slidre.kommune.no; post@vang.kommune.no; postmottak@bfk.no; kommunepost@drmk.no;
postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no;
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@nes‐bu.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no;
postmottak@hemsedal.kommune.no; postmottak@aal.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no;
post@sigdal.kommune.no; krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; post@modum.kommune.no;
post@ovre‐eiker.kommune.no; post@nedre‐eiker.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; Buskerud,
Røyken, Georg N. Smedhus (rådmann) <postmottak@royken.kommune.no>; postmottak@hurum.kommune.no;
postmottak@flesberg.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@nore‐og‐uvdal.kommune.no;
firmapost@vfk.no; postmottak@horten.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no;
postmottak@tonsberg.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no; post@larvik.kommune.no;
postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sande‐ve.kommune.no; postmottak@hof.kommune.no;
postmottak@re.kommune.no; postmottak@andebu.kommune.no; postmottak@stokke.kommune.no;
postmottak@notteroy.kommune.no; post@tjome.kommune.no; post@lardal.kommune.no; post@t‐fk.no;
postmottak@porsgrunn.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no;
postmottak@notodden.kommune.no; post@siljan.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no;
post@kragero.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no;
postmottak@bo.kommune.no; postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no;
postmottak@hjartdal.kommune.no; post@seljord.kommune.no; post@kviteseid.kommune.no;
info@nissedal.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no;
postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@austagderfk.no; post@risor.kommune.no;
postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@arendal.kommune.no; post@gjerstad.kommune.no;
post@vegarshei.kommune.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no; post@froland.kommune.no;
postmottak@lillesand.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no; post@amli.kommune.no;
postmottak@iveland.kommune.no; post@e‐h.kommune.no; post@bygland.kommune.no;
post@valle.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no; postmottak@vaf.no;
postmottak@kristiansand.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no; post@farsund.kommune.no;
post@flekkefjord.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no;
postmottak@sogne.kommune.no; service@marnardal.kommune.no; post@aseral.kommune.no;
info@audnedal.kommune.no; postmottak@lindesnes.kommune.no; post@lyngdal.kommune.no;
postmottak@haegebostad.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no; post@sirdal.kommune.no;
post@eigersund.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no; postmottak@stavanger.kommune.no;
postmottak@haugesund.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no;
postmottak@bjerkreim.kommune.no; post@ha.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no;
post@time.kommune.no; postmottak@gjesdal.kommune.no; epost@sola.kommune.no;
post@randaberg.kommune.no; post@forsand.kommune.no; Rogaland, Strand, Terje Ersland (webredaktør)
<postmottak@strand.kommune.no>; postmottak@hjelmeland.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no;



post@sauda.kommune.no; post@finnoy.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no;
post@kvitsoy.kommune.no; post@bokn.kommune.no; post@tysver.kommune.no; post@karmoy.kommune.no;
post@utsira.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no; hfk@hfk.no;
postmottak@bergen.kommune.no; post@etne.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no;
postmottak@bomlo.kommune.no; post@stord.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no;
fsk@tysnes.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no; post@jondal.kommune.no;
epost@odda.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
post@ulvik.kommune.no; postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no;
postkasse@fusa.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@os‐ho.kommune.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no;
postmottak@askoy.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no;
post@osteroy.kommune.no; postmottak@meland.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no;
postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@lindas.kommune.no; post@austrheim.kommune.no;
postmottak@fedje.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; postmottak.sentraladm@sfj.no;
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; post@solund.kommune.no;
postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no;
postmottak@balestrand.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no;
post@aurland.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no;
postmottak@luster.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no; post@fjaler.kommune.no;
postmottak@gaular.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@forde.kommune.no;
postmottak@naustdal.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no;
post@selje.kommune.no; post@eid.kommune.no; post@hornindal.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@stryn.kommune.no; post@mrfylke.no; postmottak@molde.kommune.no;
postmottak@alesund.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
postmottak@vanylven.kommune.no; sande.kommune@sande‐mr.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@ulstein.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no;
postmottak@volda.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no; post@orskog.kommune.no;
post@norddal.kommune.no; post@stranda.kommune.no; postmottak@stordal.kommune.no;
postmottak@sykkylven.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no; post@sula.kommune.no;
post@giske.kommune.no; postmottak@haram.kommune.no; postmottak@vestnes.kommune.no;
post@rauma.kommune.no; postmottak@nesset.kommune.no; postmottak@midsund.kommune.no;
post@sandoy.kommune.no; post@aukra.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no;
postmottak@eide.kommune.no; post@averoy.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no;
postmottak@tingvoll.kommune.no; post@sunndal.kommune.no; post@surnadal.kommune.no;
post@rindal.kommune.no; post@halsa.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no;
postmottak@aure.kommune.no; postmottak@stfk.no; postmottak@trondheim.kommune.no;
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@snillfjord.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@froya.kommune.no; postmottak@orland.kommune.no; postmottak@agdenes.kommune.no;
postmottak@rissa.kommune.no; postmottak@bjugn.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no;
post@roan.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no; post@oppdal.kommune.no;
postmottak@rennebu.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no; postmottak@orkdal.kommune.no;
postmottak@roros.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no; postmottak@midtre‐gauldal.kommune.no;
postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no; postmottak@klabu.kommune.no;
postmottak@malvik.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no; postmottak@tydal.kommune.no;
postmottak@ntfk.no; postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@namsos.kommune.no;
postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no;
post@leksvik.kommune.no; postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@verdal.kommune.no;
postkasse@verran.kommune.no; postmottak@namdalseid.kommune.no; postmottak@snasa.kommune.no;
postmottak@lierne.kommune.no; postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no;
postmottak@grong.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no; postmottak@overhalla.kommune.no;
postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no; vikna@vikna.kommune.no;
postmottak@naroy.kommune.no; post@leka.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no; post@nfk.no;
postmottak@bodo.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no;
post@somna.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no; postkasse@vega.kommune.no;
post@vevelstad.kommune.no; post@heroy‐no.kommune.no; post@alstahaug.kommune.no;
postmottak@leirfjord.kommune.no; post@vefsn.kommune.no; post@grane.kommune.no; post@hattfjelldal‐
kommune.no; post@donna.kommune.no; postmottak@nesna.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no;
postmottak@rana.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no; post@trana.kommune.no;



postmottak@rodoy.kommune.no; Nordland, Meløy, Connie Slettan Olsen (webredaktør)
<postmottak@meloy.kommune.no>; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@beiarn.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; post@sorfold.kommune.no;
postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no;
post@ballangen.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no;
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
postmottak@tromsfylke.no; postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
postmottak@kvafjord.kommune.no; post@skanland.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no;
postmottak@gratangen.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no;
postmottak@dyroy.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no;
postmottak@berg.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@balsfjord.kommune.no;
postmottak@karlsoy.kommune.no; Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>; post@storfjord.kommune.no;
post@kafjord.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no;
postmottak@kvanangen.kommune.no; postmottak@ffk.no; postmottak@vadso.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; e‐post@kautokeino.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no;
postmottak@loppa.kommune.no; post@hasvik.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no;
postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no;
Finnmark, Berlevåg (mangler rådmann) <postmottak@berlevag.kommune.no>; postmottak@tana.kommune.no;
postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@sor‐
varanger.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no
Subject: Brev til eldrerådet i din kommune
 

Til eldrerådet i din kommune
 
Pensjonistforbundet arbeider for at eldre skal få en bedre forståelse av hvilke muligheter velferdsteknologi kan
gi i deres hverdag. Vi har til nå lært opp 100 brukerrepresentanter på dette området, som vi kaller for
velferdsteknologiambassadører. Har din kommune en slik ambassadør? Hvis ikke, oppfordrer vi medlemmer
av eldrerådet til å ta rollen!
 
Som velferdsteknologiambassadører vil dere bidra til at eldre i deres kommune kan dra nytte av de
mulighetene som ligger i velferdsteknologien og fremtidens eldreomsorg. I tillegg bidrar de med å gi de eldre i
kommunen oppdatert kunnskap om hvordan de selv kan planlegge bedre for egen alderdom, når det gjelder
deltakelse, aktivitet, egen bolig og helse.
 
Pensjonistforbundet tilbyr nå kurs for nye ambassadører, og håper ditt eldreråd vil delta.
Kurset tar 6 timer, og deltakelse er gratis.
 
Mvh Tone Bye
Prosjektleder i Pensjonistforbundet

 

______________________________________________________________________
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Fra: Olga Nilsen (olga.nilsen@nordtroms.net)
Sendt: 18.03.2019 18.11.50
Til: post@lyngen.kommune.no; post@kvænangen.kommune.no; Nordreisa Kommune;
post@skjervøy.kommune.no; Post Storfjord; Post Kafjord
Kopi: lillian.larsen@lyngen.kommune.no; Ina Engvoll

Emne: Svar fra eldrerådet i Kåfjord til Lillian Larsen v/ Lyngen Eldreråd
Vedlegg: 

Ang.  email av 25.jan. 2019 om kurs i velfedsteknologi/ ambassadører i eldreomsorgen.
Beklager seint svar.

Her i Kåfjord har vi sett på tilbudet som meget interessant. Men tidligere i vinter, før jul engang, hadde vi et medlemsmøte i
Olderdalen, der vi hadde en forelesning om emnet.
I mai denne våren skal vi som kjent ha et fellesmøte for eldrerådene i nordfylket, og vi har fått forespørsel om det er mulig å ta imot
tilbudet om kurset på dette møtet. Kurset har en varighet på 6 timer. Det vil si at det vil oppta hele møtedagen vår. Vi har forlengst satt
opp agendaen for møtedagen  med avtaler om innslag o.l. Derfor ser vi det som ikke mulig å ha et slikt kurs på denne møtedagen.

Imidlertid er det jo ingen ting i veien for at kurset kan bestilles til en annen dato. Og gjerne i Olderdalen. Har dere fått svar fra
Storfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa om de vil være med? Møtested og bevertning må eldrerådene kunne spleise på, antar
eg.
Må man klarere dato med Pensjonistforbundet før booking av møtested, eller er de fleksibel ang.  dato? Om det blir aktuelt med kurset
så vil også vi her i Kåfjord være med. Om ikke med hele rådet, så iallefall med noen.

Med vennlig hilsen

Olga. Nilsen
nestleder i Kåfjord Eldreråd

Sendt fra min iPad



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/77 -6 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Inger Marie Åsli 

Dato:                 13.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Samepolitisk utvalg 26.03.2019 
9/19 Kommunalt råd for eldre 09.04.2019 
 Ungdomsrådet  

 

Samarbeidsutvalget eldreråd, ungdomsråd og Samepolitisk utvalg: Medlem 
og vara fra samepolitisk utvalg 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 26.03.2019  

Behandling: 
Saka ble fremmet Samepolitisk utvalg uten innstilling til vedtak. 
 
Forslag fra Samepolitisk utvalg: 
Det velges ikke medlem og vara fra Samepolitisk utvalg til Samarbeidsutvalget.  
Utvalget ser positivt på å bli engasjert i Ungdomsrådets arbeid videre fremover, og kan gi 
innspill på samarbeidsarrangement slik som kulturkvelder og andre felles aktiviteter.  
Eldrerådet må også engasjeres. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det velges ikke medlem og vara fra Samepolitisk utvalg til Samarbeidsutvalget.  
Utvalget ser positivt på å bli engasjert i Ungdomsrådets arbeid videre fremover, og kan gi 
innspill på samarbeidsarrangement slik som kulturkvelder og andre felles aktiviteter.  
Eldrerådet må også engasjeres. 
 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I 2017 ble det etablert et Samarbeidsutvalg med medlemmer fra Kåfjord eldreråd, 
Ungdomsrådet og Samepolitisk utvalg. Idar Pedersen ble valgt som Samepolitisk utvalg sin 
representant til gruppa.  
 
Formålet med etableringen var at arbeidsgruppa skal komme med forslag på tiltak som fremmer 
kontakt på tvers av aldersgrupper/generasjoner. 
 
Det har blitt holdt 3 møter i utvalget, siste møte 12.3.2019. 
 
Samepolitisk utvalg sin representant har bedt om at det lages en sak på valg av ny representant 
til samarbeidsutvalget fra Samepolitisk utvalg, i tillegg til vara. Samt diskutere om det skal 
brukes penger av tospråklighetsmidlene til dette arbeidet, slik som møtegodtgjørelse og 
kjøregodtgjørelse.  
 
Slik administrasjonen har praktisert det til nå har kostander knytta til møtegodtgjørelse for 
medlemmet fra Samepolitisk utvalg blitt belastet tospråklighetsmidlene. Det vil være naturlig at 
evt. andre utgifter slik som kjøregodtgjørelse også har blitt behandla på samme måte.  
 
Saka legges frem uten vurdering og innstilling til vedtak.  
 
 
 

Vurdering 
 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Helse og omsorgssjef Trond Skotvold 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/77-7 033 19.03.2019 

 

Særutskrift - Arbeidet videre i samarbeidsutvalget 

Vedlagt følger særutskrift fra sak 5/19 i Samarbeidsutvalget eldrerådet, samepolitisk utvalg og 
ungdomsrådet for oppfølging og til orientering. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
Tlf.: 777 19204  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/77-7 
 
 
Kopi: 
Einar Arnleiv Storslett Djupvik 9146 Olderdalen 
Reidar Pedersen Breivik Rismovegen 1 9146 Olderdalen 
Olga Elisabeth Nilsen Pellevegen 3 9147 Birtavarre 
Idar Marenius Pedersen Olderdalsveien 427 9146  

 
Intern kopi: 
Trond Skotvold  
Kjersti Hovland 
Rennestraum 

 

Inger Marie Åsli  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/77 -2 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 26.02.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
PS 5/2019 Samarbeidsutvalget eldrerådet, samepolitisk utvalg og 

ungdomsrådet 
12.03.2019 

 

Arbeidet videre i samarbeidsutvalget 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Skriv fra eldrerådet v/ Einar Storslett 

 
 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 12.03.2019  

Behandling: 

Utvalget drøftet veien videre, samarbeidsarenaer og mulige tiltak/ initiativ. Det ble også 
diskutert hvordan utvalget bør organiseres.  

1) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg avklarer 
sekretær-rollen for samarbeidsutvalget.  

2) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg avklarer 
forhold vedrørende transport-utgifter, kommunikasjon og økonomi.  

3) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg enes om 
hvem som kaller inn til neste møte i samarbeidsutvalget. 

4) Råd for eldre og samepolitisk utvalg tar saken om representant tilbake til sitt utvalg for 
avklaring og eventuelt valg.  
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Vedtak: 
 

1) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg avklarer 
sekretær-rollen for samarbeidsutvalget.  

2) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg avklarer 
forhold vedrørende transport-utgifter, kommunikasjon og økonomi.  

3) Sekretær for henholdsvis råd for eldre, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg enes om 
hvem som kaller inn til neste møte i samarbeidsutvalget. 

4) Råd for eldre og samepolitisk utvalg tar saken om representant tilbake til sitt utvalg for 
avklaring og eventuelt valg.  

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Samarbeidsutvalget mellom eldrerådet, samepolitisk utvalg og ungdomsrådet har ligget «nede» 
en stund. Eldrerådet har tatt initiativ til at man må få arbeidet i gang igjen.  
 
Vedlagt følger skriv av 19.1.19 fra eldrerådet v/ Einar Storslett. 
 

Vurdering 
 
 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Saksbehandler Kjersti Hovland Rennestraum 
 
9148  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/545-157 C83 28.03.2019 

 

Særutskrift: Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til 
samarbeidsutvalget mellom Eldrerådet, Ungdomsrådet og Samepolitisk utvalg 

Vedlagt følger vedtaket fra Ungdomsrådet, med medlemmer og varamedlemmer. 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/545-157 
 
 
 
 
Intern kopi: 
Ina Engvoll  
Trond Skotvold  
Inger Marie Åsli  
Silje Renate Pedersen  
Kjersti Hovland Rennestraum  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -150 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 06.03.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Ungdomsrådet 25.03.2019 

 

Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til samarbeidsutvalget mellom 
Eldrerådet, Ungdomsrådet og Samepolitisk utvalg 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 25.03.2019  

Behandling: 
Leder gjorde rede for saken og behovet for å votere over faste og varamedlemmer. Det ble valgt 
fire representanter forrige møte ved Oliver Løvli, Mathias Nilsen, Veronje Simonsen og Ingeborg 
Wennberg-Mo, men man presiserte ikke da hvem som var vara og faste medlemmer. 
 

Vedtak: 

1)Veronje Simonsen og Ingeborg Wennberg-Mo ble ved votering valgt som faste representanter 
til samarbeidsutvalget mellom eldrerådet, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg.  

2) Oliver Løvli og Mathias Nilsen ble ved votering valgt til vara i samarbeidsutvalget mellom 
eldrerådet, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg.  
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord ungdomsråd velger hvem av de fire allerede valgte representantene i Kåfjord 

ungdomsråd som skal være faste og varamedlemmer i samarbeidsutvalget.  
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Saksopplysninger/ vurdering 
Det ble etablert en arbeidsgruppe 20.01.17 som skulle komme med forslag på tiltak som fremmer 
kontakt på tvers av aldergrupper. Arbeidsgruppa bestod da av ett medlem fra kommunalt råd for 
eldre, Kåfjord ungdomsråd og Samepolitisk utvalg.  
 
Arbeidet stoppet opp og leder i eldrerådet har nå tatt initiativ til at arbeidet skal fortsette.  
 
Medlemmer i arbeidsgruppa er fra Samepolitisk utvalg Idar Pedersen og Einar Storslett fra eldrerådet. 
Ettersom det var ønskelig med flere krefter, ble man enige om å velge inn to representanter fra 
Ungdomsrådet. Da det var fire representanter som meldte sin interesse og ønsket bidra, ble man enige 
om at alle fire kunne få velges inn som medlemmer i samarbeidsutvalget. Av hensyn til opprinnelig 
forslag om to faste medlemmer og møtegodtgjørelse etc., må det nå presiseres og velges hvem av de 
fire valgte representantene som skal være henholdsvis faste og varamedlemmer.  
 
De fire som meldte sin interesse for samarbeidsutvalget og ble valgt inn er: Ingeborg Wennberg-Mo, 
Veronje Simonsen, Mathias Nilsen og Oliver Løvli.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/3 -23 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 02.04.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/19 Kommunalt råd for eldre 09.04.2019 

 

Felles eldrerådsmøte 23.05.19 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift - Felles eldrerådsmøte for rådene i Nord-Troms 

Forhåndsmelding om felles eldrerådsmøte 23.05.19 
3 Innspill til tema felles eldrerådsmøte fra Storfjord eldreråd 
4 Innspill til møte 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord eldreråd skal arrangere felles eldrerådsmøte 23.05.19 på Kultursenteret i Olderdalen. 
Tema for møte; Folkehelse herunder kosthold, aktivitet og kommunikasjon v/ kulturkonsulent 
Kjersti Rennestraum. 
Det er avtalt med Fylkesleder Inge Hyld at han skal ha innslag på konferansen.  
 
Forhåndsmelding er sendt alle eldrerådene i Nord-Troms m/ flere, der man ber om innspill til 
møtet. 
Det er kommet ett innspill til møte fra eldrerådet i Storfjord den 27.02.19. 
 
Rådet må diskutere programmet, og det vil da bli sendt ut sammen med påmelding etter 
møtet. 
 
 



Legger ved særutskrift fra møte 15.01.19, brev til eldrerådene m/ flere og innspill fra Storfjord 
eldreråd. 
 
 

Vurdering 
 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Helse og omsorgssjef Trond Skotvold 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/3-11 033 23.01.2019 

 

Særutskrift - -Felles eldrerådsmøte for rådene i Nord-Troms 

 
Vedlagt følger særutskrift fra eldrerådsmøte 15.01.19 til orientering. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
Tlf.: 777 19204  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/3-11 
 
 
 
 
Intern kopi: 
Trond Skotvold  
Svein Oddvar Leiros  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/3 -4 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 07.01.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Kommunalt råd for eldre 15.01.2019 

 

Felles eldrerådsmøte for rådene i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
2 Invitasjon til fellesmøte for eldrerådene i Nord-Troms 
3 Program 1. juni 2017 
4 Invitasjon til eldrerådskonferanse for Nord-tromskommunene tirsdag 5.juni på Skjervøy 
5 Invitasjon til eldrerådskonferansen 
6 Invitasjon til eldrerådskonferansen 

 

 

 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 15.01.2019  

Behandling: 
Møtet bør være i siste halvdel av mai. Kultursenteret bestilles til torsdag 23.5.19. 
Tema for møte; Folkehelse herunder kosthold, aktivitet og kommunikasjon. Kulturelt innslag, 
leder tar kontakt med kulturskolen. Eldrerådet v/ Olga Nilsen tar kontakt med fylkesleder Inge 
Hyld for innslag til eldrerådskonferansen. Sende ut forhånds innkalling når Olga N. har avklart 
med fylkesrådslederen om han har mulighet å delta. Endelig program og påmelding sendes ut 
etter møte den 9. april. Ordførerne i Nord-Troms inviteres. 
 
Forslag til vedtak: Eldrerådet v/ Olga Nilsen tar kontakt med fylkesleder Inge Hyld. Møtet 
avholdes torsdag 23. mai 2019 kl 10.30.- 16.30. Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum holder 
foredrag om folkehelse. Forhåndsinnkalling sendes når det er avklart med Inge Hyld om han kan 
komme, og endelig program sendes etter 9. april 2019. Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Eldrerådet v/ Olga Nilsen tar kontakt med fylkesleder Inge Hyld. Møtet avholdes torsdag 23. mai 
2019 kl 10.30.- 16.30. Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum holder foredrag om folkehelse. 
Forhåndsinnkalling sendes når det er avklart med Inge Hyld om han kan komme, og endelig 
program sendes etter 9. april 2019. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eldrerådet i Kåfjord skal i løpet av 2019 arrangere felles eldrerådsmøte for rådene i  
Nord-Troms. 
 
Rådet drøfter og begynner planleggingen av innhold til dette felles møte.  
 
Vedlagt følger invitasjon og saker som Skjervøy og Lyngen eldreråd hadde da de arrangerte 
felles møte. 
 

Vurdering 
 
 



Fra: Ina Engvoll (Ina.Engvoll@kafjord.kommune.no)
Sendt: 23.01.2019 12.40.49
Til: Post Storfjord; Post Skjervoy; Post Kvænangen; Nordreisa Kommune; 'Post Lyngen'
Kopi: Reidar Breivik; Olga Nilsen; mafagerli@yahoo.no; Trond Skotvold; Kjersti Hovland Rennestraum

Emne: Eldrerådsmøte for Eldrerådene i Nord-Troms 23.5.19 i Kåfjord
Vedlegg: 
 
 
Vennlig hilsen
Ina Engvoll
sekretær
Tlf 777 19204
 
Ina.engvoll@kafjord.kommune.no
Kåfjord kommune   Gáivuona suohkan   Kaivunon komuuni
 
 
 
 
_____________________________________________
From: Ina Engvoll 
Sent: Wednesday, January 23, 2019 12:41 PM
To: Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>; Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>; Post Kvænangen
<Sentralbord.KvaenangenKommune@kvanangen.kommune.no>; Nordreisa Kommune
<postmottak@nordreisa.kommune.no>; 'Post Lyngen' <post@lyngen.kommune.no>
Cc: Reidar Breivik <reidar.breivik@gmail.com>; Olga Nilsen <olga.nilsen@nordtroms.net>; mafagerli@yahoo.no;
Trond Skotvold <Trond.Skotvold@kafjord.kommune.no>; Kjersti Hovland Rennestraum
<kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no>
Subject: Eldrerådsmøte for Eldrerådene i Nord‐Troms 23.5.19 i Kåfjord
 
 
Til alle eldrerådene i Nord‐Troms og ordførere!
 
I år er det Kåfjord som skal arrangere felles eldrerådsmøte for rådene i Nord‐Troms på kultursenteret i Olderdalen
23. mai.
Vi ber om innspill til tema eller saker som ønskes tatt opp.
 
Frist for saker og innspill settes til 1. april 2019, og kan sendes til ina.engvoll@kafjord.kommune.no
 
Vi får besøk av leder for fylkeseldrerådet Inge Hyld, og Kulturkonsulent Kjersti H. Rennestraum vil holde innlegg
om folkehelse.
 
Invitasjon og program sendes ut i april.
 
Eldrerådet inviterer også alle ordførere i Nord‐Troms kommunene. Hold av dagen allerede nåJ
 
 
 
Vennlig hilsen på vegne av Kåfjord eldreråd
Ina Engvoll
sekretær
Tlf 777 19204
 
Ina.engvoll@kafjord.kommune.no
Kåfjord kommune   Gáivuona suohkan   Kaivunon komuuni
 



 
 
 



Fra: Lena Nilsen (Lena.Nilsen@storfjord.kommune.no)
Sendt: 27.02.2019 09.57.23
Til: Ina Engvoll
Kopi: 

Emne: innspill
Vedlegg: Default.pdf
Til Eldrerådet i Kåfjord kommune v/Ina Engvoll
 
Se vedlagte dokument:
Innspill til tema på felles eldrerådsmøte i Nord‐Troms.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Lena Nilsen
Førstesekretær/systemansvarlig
 

Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 77 21  28 63 / 40 02 88 63
E‐post: lena.nilsen@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no
 
Mangfold styrker!
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Forslag til tema på felles eldrerådsmøte i Nord-Troms 

Storfjord Råd for eldre og funksjonshemmede behandlet overnevnte sak i møte den 25. februar, 
og foreslår/ønsker at følgende tema blir tatt opp på felles eldrerådsmøte: 
 
Postutlevering av Posten, spesielt med tanke på medisinforsendelser.  
 
Innspill oversendes til arrangørkommunen Kåfjord. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lena Nilsen 
Sekretær Råd for eldre og funksjonshemmede 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
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