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FORORD

Sørreisa kommune ønsker en politkk og en samfunnsutvikling som styrker innbyggernes og 
lokalsamfunnets mulighet tl å ta ansvar for helse, trivsel og mestring. Helse skapes ikke primært i 
helse og omsorgssektoren, men på mange arenaer og livsområder som på ulik måte har betydning 
for folks helse. Gjennom en aktv folkehelsepolitkk og en trygg og moderne helse – og 
omsorgstjeneste legges grunnlaget for en friskere befolkning.

Nasjonal befolknings- og samfunnsutvikling tlsier at helse- og omsorgstjenestene står overfor en 
betydelig utordring for å kunne levere gode kvanttatve og kvalitatve omsorgstjenester i årene 
framover. Det er viktg for Helse og sosialutvalget å framheve at dagens og framtdens helse- og 
omsorgstjenester er så mye mer enn tradisjonell eldreomsorg. En betydelig økning i antall eldre, 
kombinert med økt levealder i befolkningen og økning i yngre og «nye» brukergrupper med 
omfatende omsorgsbehov, fordrer et bredt og kvalitatvt godt helse og omsorgstjenestetlbud i 
kommunene. Sørreisa kommune må tlnærme seg disse økende utordringene ved å utvikle en mer 
forebyggende helse – og omsorgstjeneste, med fokus på tdlig innsats for å fremme egenmestring 
hos den enkelte med behov for tjenester. Helse og sosialutvalget mener at Sørreisa kommune må 
prioritere satsning på innovasjon og velferdsteknologi. Nytenking og innovasjon er avgjørende for å 
sikre kvalitet og bærekraf i framtdens helse og omsorgstjenester og er en forutsetning for å lykkes 
med satsningene i planen. 

Oppgaveøkingen er stor og det er derfor viktg at det sikres tlstrekkelig kompetanse og gode ledere 
på området, slik at helse- og omsorgstjenestene tl innbyggerne i kommunen blir gode og trygge.
Det er viktg å erkjenne at helse- og omsorgstjenestene i en kommune ikke vil kunne demme opp og 
håndtere framtdas velferdsutordring alene. Helse- og sosialutvalget vil derfor peke på betydningen 
av at alle kommunale fagområder tar ansvar for velferdsutordringen vi står ovenfor og tenker 
forebygging og helsefremming i alt de gjør. 
Det er av stor betydning at man fnner fram tl gode modeller for hvordan kommunen kan samhandle
med både næringslivet, frivillig sektor, pårørende og netverk for å oppretholde det velferdsnivået vi
har etablert. Den enkelte innbyggeren må innta en mer aktv brukerrolle, som bidrar tl å styrke 
egenomsorg og egenmestring gjennom hele livet.

I arbeidet med planen har utvalget gjennomført 3 arbeidsmøter. Det har vært gjennomført 
folkemøte underveis i arbeidet med planen.  Forslaget tl planen har vært sendt tl høring tl eldreråd,
ungdomsråd og råd for mennesker med nedsat funksjonsevne. 
De økonomiske rammene for kommunens virksomhet fastlegges i handlings- og økonomiplanen, og 
det er her de reelle økonomiske prioriteringene fnner sted. Det er derfor opp tl kommunestyret å 
følge opp at tltakene fra Helse- og omsorgsplanen omsetes i praksis. 
Helse og sosialutvalget legger nå fram sit forslag tl temaplan for helse- og omsorg 2019 -2030 og 
håper at denne vil bidra inn arbeidet med å følge opp visjonen «Vi skal gjøre hverdagen bedre for 
alle»

Helse- og sosialutvalget 
v/ Wigdis Nyheim Andersen
leder
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1. Innledning

Formålet med Helse- og omsorgsplanen
Temaplan for helse og omsorg skal bidra tl å virkeliggjøre kommuneplanens visjonr Vi skal gjøre 
hverdagen bedre - for alle.
Formålet med planarbeidet er at Sørreisa kommune skal utvikle bærekrafige helse- og 
omsorgstjenester av god kvalitet. Den demografske utviklingen tlsier at  ere eldre trenger helse- og 
omsorgstjenester. Sørreisa kommune vil derfor benyte de neste årene tl å bygge en framtdsretet 
helse- og omsorgstjeneste. 
Helse- og omsorgsplanen skal belyse de utordringer kommunen står ovenfor og de tltakene 
kommunen har valgt for å sikre en god utvikling av tjenestene framover. Den tydeliggjør de 
overordnede satsningene fram mot 2030 og de konkrete prioriteringene de kommende 4 årene. 
Planen må ses i sammenheng med kommunens øvrige planerr

 Kommuneplanens samfunnsdel med handlingsplan 2018 -2030
 Kommunedelplan for idret, fysisk aktvitet og frilufsliv 2018-2021
 Budsjet og økonomiplan 2019 -2022
 Boligsosial handlingsplan 2019 -2025
 Plan for vold i nære relasjoner «Våge å se, tørre å spørre» 2018-2020

Samfunnsutvikling

Nasjonal befolknings- og samfunnsutvikling tlsier at helse- og omsorgstjenestene står overfor en
betydelig utordring for å kunne levere gode kvanttatve og kvalitatve omsorgstjenester i årene 
framover. 
En betydelig økning i antall eldre, kombinert med økt levealder i befolkningen og økning i yngre 
og «nye» brukergrupper med omfatende omsorgsbehov, fordrer et bredt og kvalitatvt godt 
helse og omsorgstjenestetlbud i kommunene.

Sentrale føringer
Gjennom lovgivning og sentrale føringer er det klare forventninger tl kommunene om hvordan de 
skal sikre innbyggerne gode helse- og omsorgstjenester i framtda.
Forebyggende tiltak og tjenester for å hindre sykdomsutvikling og styrke egenmestring er viktig 
for å redusere behovet for tradisjonelle helse- og omsorgstjenester. Forebyggende arbeid starter i 
tidlige leveår og må sikres gjennom et samspill mellom barnehage, skole og 
kommunehelsetjeneste. Barnehage, skole, helsestasjon og skolehelsetjeneste har gjennom de siste 
årene fått forsterket fokuset på forebygging- og livsmestring.
Kommunen skal sikre økt brukermedvirkning og mangfold i helsetjenestetlbudet, slik at den enkelte 
bruker sikres større valgfrihet og større inn ytelse i egen hverdag. Bredden må også gjenspeiles i 
ulike boformer.
Pårørendes yter ofe mye godt omsorg, men over td kan situasjon bli svært krevede. Pårørendes 
sitasjon skal styrkes gjennom avlastning, støte og faglig veiledning.
Som følge av en rekke reformer de siste årene har en rekke ansvar og oppgaver blit overført fra 
spesialisthelsetjenesten tl kommunene. Tilstander som for få år siden krevde sykehus innleggelse for
behandling og oppfølging ivaretas i dag i kommunehelsetjenesten. For å sikre en styrket helse- og 
omsorgstjeneste med nødvendig kvalitet som sikrer innbyggerne trygge tjenester, kreves det et faglig
og strategisk lederskap og medarbeidere med god og riktg kompetanse. 
Skal kommunen være i stand tl å yte efektve og bærekrafige tjenester, må lokalene være moderne 
og tlpasset endret bruk. Fornyelse og innovasjon medfører at ny teknologi må tas i bruk. Skal 
utvikling skje må bygningsmasse og infrastruktur sikre dete mulighetsrommet.
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Sentrale dokumenter
 Fremtdens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (St. meld nr.26 2014-2015) 
 Kommunereformen – nye oppgaver tl større kommuner (St. meld nr.14 2014- 2015) 
 Samhandlingsreformen (St. meld nr.47 2008-2009) 
 Morgendagens omsorg – Omsorgsplan 2020 (St. meld nr.29 2012-2013) 
 Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter (St. meld nr.19 2014-2015) 
 Frivillighet for alle (St. meld nr.39 2006-2007) 
 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 (Proposisjon nr. 15 2015-2016) 
 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 
 På lik linje - Åte løf for å realisere grunnleggende retgheter for personer med 

utviklingshemming. (NOU 2016r 17) 
 God kvalitet – trygge tjenester – kvalitet og pasientsikkerheten i helse- og omsorgssektoren 

(St.meld. nr.10 2012-2013) 
 Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023) 
 Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)
 Mestre hele livet - Strategi for god psykisk helse (2017-2022)
 Leve hele livet –en kvalitetsreform for eldre (St.meld. nr. 15 2017-2018 
 Innovasjon i omsorg (NOU 2011r 11) 

Viktige kommunale dokumenter 
 Statusbilde for Sørreisa kommune (2015)
 Folkehelse –en oversikt for Sørreisa kommune (2015)
 Forskrif om ret tl opphold i sykehjem eller tlsvarende bolig særskilt tlretelagt for 

heldøgns tjenester, sørreisa (2017) 
 Omsorgstrappen for Sørreisa kommune (2017)
 Arbeidsgiverpolitkk Sørreisa kommune (2004)
 Retningslinjer for heltidskultur i Sørreisa kommune (2018)
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2. Sørreisa mot 2030

Demograf
Kommuneplanens samfunnsdel viser tl at folketallet i Sørreisa er i jevn vekst, selv om 
befolkningstallet i kommunen ikke vokser like mye som landet forøvrig.
Befolkningsprognosen (middels vekst) viser at det vil bli en generell befolkningsøkning i Sørreisa 
kommune fram mot 2030. Gruppen barn og ungdom under 15 år vil øke, mens gruppen i yrkesaktv 
alder vil være stabil. De over 67 år blir betydelig  ere og den største prosentvise befolkningsøkningen
vil skje i den eldste aldersgruppen; altså den delen av befolkningen som er over 80 år. I denne 
gruppen utgjør befolkningsveksten bortmot en fordobling. 

Helsetlstand 
God helse i befolkningen avhenger av en rekke faktorer. Helsefremmende og forebyggende arbeid 
fra tdlig alder er viktg for å øke livsmestring og redusere sykdomsutvikling og hjelpebehov. 
Helsetlstanden varierer mellom ulike kjønn, sosiale lag og etniske grupper i kommunen vår. Faktorer 
som påvirker helsen er blant annet utemiljø og trafkksikkerhet, helserelatert aterd som fysisk 
aktvitet, mat og drikke og tobakksbruk, samt familienes inntektsnivå og utdanningsnivå.

Kommunens folkehelseoversikt og folkehelseproflen for Sørreisa kommune tegner et bilde av helsen
hos befolkningen i kommunen vår. 
Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere i Sørreisa enn i landet som
helhet. Det er viktg at kommunen er spesielt oppmerksom på lavinntektsfamilier. Sammenliknet 
med andre barn har barn i familier med lav inntekt ofere psykiske og fysiske helseplager.
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske helse. I en trygg familie får barna 
omsorg og kjenner tllit, noe som er viktg når de senere i livet skal skape gode relasjoner tl andre 
mennesker. Forebyggingstltak som tar sikte på å styrke foreldrerollen kan ha positv efekt på barnas
psykiske helse og livskvalitet. 
De aller  este trives på skolen i Sørreisa, men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å 
oppleve skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre tl psykiske plager og dårlige 
forutsetninger for læring. Å lære elevene strategier for problemløsning, samarbeid og 
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke sjansene for at de opplever mestring, 
og bedre muligheten for læring, i tllegg tl å forebygge angst og depresjon. Gode barnehager kan 
bidra tl at barna mestrer skolen bedre og tl utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra 
familier med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor betydning for språkutvikling og 
psykisk helse. 
I Sørreisa er en relatvt stor andel av ungdommene med i fritdsorganisasjoner. For unge med mindre 
netverk og for  yktninger og unge utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tltak bidra tl å styrke 
tlhørigheten tl lokalmiljøet. 
Mange av de unge er imidlertd ikke fornøyd med tlgjengelige lokaler for å trefe andre unge på 
fritda. Gode møteplasser kan hjelpe ungdommer tlbake tl skole og jobb. 
Hos den voksne befolkningen i kommunen ser vi at andelen av tlfeller muskel og skjeletrelaterte 
plager og andelen av personer med overvekt er signifkant høyere enn landet forøvrig. Videre ser vi 
også at Sørreisa har en høy andel av innbyggere som motar stønad tl livsoppholdet sit. Dete kan 
være ulike typer stønader, men totalt set har kommunen høy andel av stønadsmotakere i alle 
alderskategorier. Særlig gjelder dete for det yngste gruppen mellom 20 og 29 år. Dete er 
bekymringsfullt fordi man vet at utenforskap eller svak tlknytning tl arbeidslivet fører tl et økt 
innslag av helseproblemer hos den gruppa det gjelder og deres familier. 
I arealplanleggingen kan kommunen legge tl rete for trygge og aktvitetsfremmende omgivelser der 
barn og unge får varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke og utolde seg sammen med 
andre. Gang- og sykkelveier gjør det letere og tryggere for barn og unge å trefes på fritden og er et 
også et viktg bidrag tl at barn, voksne og eldre trygt kan bevege seg mer i nærmiljøet. 
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Samfunnsutvikling
For Sørreisa ligger det en stor utordring i at befolkningsgruppen i yrkesaktv alder ikke øker vesentlig 
fram mot 2030. 
Antall eldre over 67 år øker betydelig i samme periode. I denne gruppen og særlig for de over 80 år 
må man påregne mer sykdomsutvikling og økt skrøpelighet enn i befolkningen for øvrig. Dete vil 
utløse økt behov for hjelp og tjenester fra kommunen.
Videre ser vi at andelen barn som bor i lavinntektshusholdninger i kommunen vår er økende. Dete 
vet man kan skape store forskjeller i muligheter og helsetlstand.

Sørreisa kommune har valgt å fortsete som egen kommune også eter 2020. 
Kommunen har fåt- og overføres stadig- ansvar og oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Dete gjør 
at kommunen må bygge opp nye tjenestetlbud, utvikle eksisterende tlbud og øke kompetansenivået
i helsetjenesten sin –både i bredde og i spesialisering. I Statusbilde for Sørreisa kommune (2015) 
fremgår det at Sørreisa kommune er sårbar både i forhold tl drif og utvikling på  ere områder i 
kommunehelsetjenesten. Dete utordrer kommunen i dag, og vil ikke minst utordre kommunen i 
framtda når det gjelder å levere kvalitatvt gode og robuste helsetlbud tl befolkningen. Noe av dete
kan løses gjennom interkommunalt samarbeid, men mye av utviklingen må kommunen gjennomføre 
i egen regi.
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3. Visjon, verdier og mål

Verdigrunnlag
Sørreisa kommune som organisasjon tufter arbeidet sitt på verdiene nær, trygg og engasjert. 

Helse- og omsorgstjenestene skal gjennom tjenestetilbud, organisering og sine ansatte legge til rette 
for at innbyggerne kan oppleve livskvalitet gjennom trygghet, mestring og gode opplevelser. 

For å kunne opprettholde et trygt og velfungerende lokalsamfunn er det viktig at alle bidrar med sitt. I 
dette ligger at den enkelte tar et medansvar både for fellesskapets ordninger, ansvar for tilrettelegging 
av egen bolig og deltakelse i lokalsamfunnet. Både eldre og yngre og de som lever med 
funksjonsnedsettelser kan og bør være aktive og deltakende. 

Sørreisa kommune som tjenesteleverandør skal ha en variert tjenestemeny for innbyggerne sine, i 
samspill med supplerende tiltak fra frivillig sektor. Tiltakene til den enkelte tjenestemottaker skal 
innenfor kommunens tjenestemeny være tilpasset den enkeltes behov og ressurser.

I utviklingen av tjenestetlbud tl det beste for innbyggerne våre vil brukermedvirkning, god 
fagkompetanse og en tydelig og helhetlig ledelse og styring være suksesskriterier.

Visjon, mål og satsningsområder
Sørreisa kommunes visjon err Vi skal gjøre hverdagen bedre – for alle 
Kommunens hovedmål err Den beste bokommunen 

For å strekke oss mot kommunens visjon og hovedmål setes følgende hovedmål for temaplan for 
helse og omsorg. 
Vi skal legge til rette for egenmestring hos den enkelte og gi gode tnenester til de som trenger det.

For å nå dete målet skal vi jobbe ut fra følgende satsningsområder: 
 Samspill med pårørende og frivillige 
 Tidlig ute med tlretelegging og gode tltak 
 Tjenester fortrinnsvis der folk bor 
 Mestring og livskvalitet 
 Samhandling rundt pasientorløp 

Planen vil også ta for seg viktge virkemidler og kritske suksessfaktorer somr
 Pasientsikkerhet og brukermedvirkning
 Ledelse, kompetanse og rekrutering
 Innovasjon og teknologi
 Helse- og sosialberedskap

Folkehelseperspektvet inngår i alle områder som gjennomgående tema.
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4.1. Samspill med pårørende og frivillige

Pårørendeomsorg
Godt samarbeid med pårørende og netverk er i mange tlfeller helt avgjørende for å kunne ivareta 
brukere på en best mulig måte. De kjenner pasienten fra tdligere og kan gi viktg informasjon tl 
helsepersonell, samtdig som mange ønsker å bidra tl å gi omsorg tl sine nærmeste.
I Stortngsmelding 29 (2012- 2013) blir det slåt fast at det er et stort potensial for bedre samhandling
mellom de ofentlige tjenestene og brukerne og deres pårørende. Samfunnet er avhengig av den 
familiebaserte omsorgen og forholdene må legges tl rete for at det er mulig for pårørende å utøve 
nødvendig omsorgsarbeid. Dialog og samarbeid med pårørende er viktg for å avklare og tlpasse ret 
tjenestetlbud. Et godt samarbeid handler mye om god og likeverdig kommunikasjon mellom 
pårørende og tjenesteytere og det handler også om å avklare forventninger tl hva tjenestene kan 
bidra med samt avklare hva pårørende har muligheter tl å bidra med.

Pårørende må gis nødvendig kunnskap slik at de kan være en reell ressurs. Kommunen bør derfor 
sikre at de pårørende får nødvendig opplæring, støte og veiledning. 
I Sørreisa kommune har vi med bakgrunn i en slik tanke etablert pårørendeskole for personer med 
demens og det har vært forsøkt på å etablere pårørendeskole for personer med psykisk syke. I tllegg 
gjennomføres det individuelle pårørendesamtaler ved innleggelse i sykehjem og det gjøres en 
systematsk kartlegging av pårørenderessurs og pårørendes behov for brukerne og med langvarige og
store hjelpebehov.

For å legge tl rete for god og hensiktsmessig pårørendearbeid i årene som kommer er det av 
betydning at Sørreisa kommune lykkes med å utvikle rutner og retningslinjer for samarbeid, 
kunnskapsoverføring og veiledning. Forventningsavklaring mellom de pårørende og kommunen bør 
være sentralt i arbeidet. 

Omsorg for pårørende
Det er også viktg å ivareta de pårørendes egne behov. Dete har betydning både for å redusere 
belastningen i selve sykdomsperioden og med tanke på at de  este pårørende gjennomgår en 
sorgprosess i forbindelse med sykdomsforløp og eventuell død. 
Kommunene forholder seg tl pårørende i alle aldersgrupper og med ulike relasjoner tl den som har 
behov for hjelp. Det viktg å huske at også barn kan være pårørende. Helse- og omsorgstjenesten skal
ha en aktv rolle i å sikre at også barna får riktg og god oppfølging.
Likestlling og  eksibilitet er viktge stkkord i pårørendearbeidet. Å involvere de pårørende i 
beslutninger omkring oppfølgingen av den som trenger hjelp har trolig en positv efekt på hvordan 
de vil oppleve belastningen i perioden eter et eventuelt dødsfall. 

Pårørende har ofe nyte og glede av å møte andre i samme situasjon og her i Sørreisa kommune er vi
derfor i gang med å planlegge samtalegrupper tl pårørende for personer med demens. 
Det tlbys også andre støtetltak som kan ha en god støteefekt for pårørende i hverdagen. Dete 
kan være avlastning i sykehjem eller eget hjem, dagsentertlbud for personer med demens, samt 
aktvitetsvennstlbud i regi av Sørreisa frivilligsentral.

Helse og omsorgstjenestene skal være forebyggende og bidra tl å fremme helsen hos foreldre og 
andre pårørende som over td har store omsorgsoppgaver og belastninger. Dete gjelder både når 
pårørende bor sammen med den som trenger hjelp og når den som trenger hjelp bor for seg selv i 
egen bolig. For å sikre en bedre ivaretakelse av de som yter en svært viktg pårørendeomsorg bør 
Sørreisa kommune framover ha større fokus på å kartlegge de pårørendes situasjon, slik at omsorg 
for pårørende kan vies mer oppmerksomhet i utormingen av tjenestetlbudene.

9



Samarbeid med frivillige organisasjoner
Frivillig sektor er betydningsfull for velferden og den generelle samfunnsutviklingen. Samfunnet står 
overfor store utordringer de kommende tårene for å lykkes i å oppretholde velferdssamfunnet 
vårt. Frivilligheten er et viktg supplement tl de kommunale tjenestene og kan derfor være en viktg 
bidragsyter tl å løse disse utordringene. 

Frivillige lag og foreninger, samt Frivilligsentralen har gjennom mange år bidrat med gode og viktge 
tltak for lokalsamfunnet og innbyggerne i kommunen vår. Noe av denne innsatsen skjer i helt egen 
regi, mens andre tltak skje i nært samspill med helse og omsorgstjenesten i kommunen. 
Middagskjøring tl hjemmeboende, aktvitetsvenn og en rekke sosiale arrangementer på 
omsorgssenteret er gode eksempler på de frivillighetens uvurderlige bidrag inn den totale 
velferdspakken her i Sørreisa.
Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret sagt at Frivilligsentralens 
koordineringsrolle mellom organisasjonene og kommunen er viktg og skal utvikles. Dete vil være et 
viktg grep for å lykkes videreutvikle samspillet mellom frivilligsentrale og kommunen på en helhetlig 
og koordinert måte -tl beste for innbyggerne våre.

Sammen kan vi gjøre en innsats på områder der det er stort behov i befolkningen. Sørreisa kommune
bør jobbe videre internt i egen organisasjon for å sikre nødvendig forståelse av hvilken verdi og 
betydning samarbeidet med frivilligheten har. Godt samspill mellom helse og omsorgstjenesten og 
frivillige organisasjoner bør forankres i gjensidig forpliktende avtaler, slik at rolleforståelse og 
forutsigbarhet sikres. 

MÅLr Innbyggerne skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og 
tilretelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv (fra voksen og gammel i samf.planen)

Strategier Tiltak

Sørreisa kommune skal utvikle og 
legge tl rete for en helhetlig 
pårørendestrategi. Denne skal 
verdsete og styrke det viktge 
omsorgsarbeidet som ytes av 
brukerens netverk og bygge opp 
under brukerens egenmestring.

 Vi skal utorme en helhetlig pårørendestrategi for Sørreisa 
kommune, hvor både kartlegging og bruk av 
pårørenderessurser, støtebehov, tjenestetlbud og 
samhandling framgår.

 Vi skal utarbeide og implementere et kartleggingsverktøy for 
pårørenderessurser og pårørendebelastning

 Vi skal utvikle nye lærings- og mestringstjenester for pårørende

 Vi skal kartlegge behov og muligheter for pårørende netverk/ 
likemannstltak

 Vi skal kartlegge behov og muligheter for nye tjenstestetlbud 
tl pårørende

Gjennom god brukermedvirkning skal 
kommunen utvikle et godt og 
koordinert samarbeid med frivillige 
ressurser.

Vi skal utvikle en helhetlig strategi for kommunalt samarbeid 
med lag, foreninger og frivilligsentral.

Vi skal kartlegge behov og muligheter for opplæringstlbud tl 
frivillige, lag og foreninger

Vi skal kartlegge behov og muligheter for nye aktvitetstlbud i 
regi av frivillige, lag og foreninger
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4.2. Tidlig ute med tilrettelegging og gode tiltak
Barn og ungdom.
Det helsefremmende- og forebyggende fokuset er sentral i alle ulike tjenester som kommunen gir. 
Nasjonale retningslinjer for helsestasjonsprogrammet for barn 0-5 år er tydelig og detaljert 
anbefaling om innholdet i den enkelte kontrollen som gjennomføres. De seinere årene har også 
konkrete tltak med tanke på å forebygge og å avdekke foreldres psykiske helse og eventuelle rus-
misbruk blit spesifsert. 
På samme vis er det nasjonale retningslinjer for helsefremmende og forebyggende arbeid for 
skolehelsetjenesten, 5-20 år. Også her ser en tydelige og detaljerte tltak, bl.a. med tanke på å tdlig 
avdekke, forebygge og ev. iverksete tltak omkring forhold som vold, overgrep, omsorgssvikt, 
vaksinasjons, relasjons- og kommunikasjons, ernæring/kosthold, habilitering, kjønnslemlestelse, 
selvskading og selvmord, fysisk aktvitet, seksuell helse, utredning og diagnostsering og psykiske 
lidelser hos barn og ungdom. Dete følges opp i tråd med anbefalingene både i skolehelsetjenesten 
og i ungdommens helsestasjon.  

Voksne/eldre. 
Fra 1. januar 2018 er lovverket endret slik at helse- og omsorgstjenesten ansvar for å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep er tydeliggjort. Rapport fra 2017 viser at eldre 
utsetes for vold i større grad enn tdligere antat. Eldre som har vært utsat for alvorlige fysisk vold 
eller overgrep tdligere i livet, er vesentlig mer utsat også i eldre år. Det er derfor svært viktg å bidra 
tl tdlig avdekking for å kunne redusere forekomsten av vold og overgrep også blant eldre. 

Handlingsplan for bedre kosthold tydeliggjør at helse- og omsorgstjenesten og andre ofentlige 
tjenester må ivareta ernæringshensyn og sørge for at de som trenger det, får god oppfølging av 
tjenestene. Sammenheng mellom kosthold og psykisk helse samt måltdsglede er vektlagt i større 
grad enn tdligere. 
Strategi for god psykisk helse «Mestre hele livet» er regjeringens satsning på tltak som reter seg 
mot alle, og hvor overordnede mål er;   
 Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet, 
 Inkludering tlhørighet og deltakelse i samfunnet for alle, 
 Pasientens helse- og omsorgstjenester
 Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene.
 Fremme god psykisk helse hos barn og unge. 

Samfunnsmedisin
Det er sammenheng mellom innbyggernes helsetlstand og samfunnet som de lever i. Vi har derfor 
viktge arbeidsoppgaver knytet tl «samfunnsmedisin.» Tjenesten er etablert i samarbeid mellom 
Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy, og det er Lenvik som er vertskommune for 
samarbeidet. Oppgavene kan kort oppsummeres som helseadministrasjon og rådgivning, 
folkehelsearbeid og forebyggende arbeid.

I Sørreisa har vi iverksat følgende; 
 Konsultasjonene på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten følges opp i tråd med veilederen 
              på området.  
 Beslutet å innføre BTI-modell i Sørreisa kommune. Denne vil bli presentert og innført i løpet  
              av våren 2019. Intensjonen er å sikre helhetlig og koordinert innsats i forhold tl barn, unge, 
              gravide og foreldre. (BTI; Bedre Tverrfaglig Innsats.)
 Frisklivssentral som gir tlbud om veiledning kosthold og ernæring og røykeslut.
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 Treningstlbudet i Frisklivssentralen er med på forebygge tradisjonelle livsstlssykdommer, og 
              har en positv efekt knytet tl psykisk helse. 
 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner; «Våge å se, våge å spørre, 2018 - 2020» er politsk 
              vedtat. «Tiltakskort barn» og «Tiltakskort voksen» er ferdig. Dete er verktøyet som
              ofentlig ansate, kollega, nabo eller venn skal kunne støte seg tl i situasjoner hvor  
              problemstllinger knytet tl voldsbruk blir aktualisert. 
 Hjemmebesøk tl alle over 80 år, hovedfokus er å tdlig kunne avdekke og iverksete tltak for 
              å forebygge hendelser/situasjoner. Her er kartleggings-skjema sentralt med tanke på å tdlig   
              kunne avdekke behov, slik at en kan iverksete tltak med tanke på å forebygge hendelser/  
              situasjoner som vil kreve mer omfatende tltak. 
 Med bakgrunn i tltak for å skape hverdagsglede ble det i 2018 satset på endring av 
              middagstdspunktet i avdelingene i sykehjemmet. Det ble oppretet egen ernæringsgruppe 
              hvor ansate fra sykehjemmets kjøkken og ansate i ulike avd. samarbeider. Her har det vært 
              sat fokus på tdspunkt for måltdene, rammen omkring måltdene, ulike menyer, etkk, og 
              oppdaterte kostkort på hver avdeling.

I vårt samfunn har det tradisjonelt set vært vanskeligere å erkjenne at en har psykisk lidelse, enn å 
det å erkjenne at har en somatsk lidelse. Fysisk og psykisk helse skal nå sidestlles, og tltak for å 
forhindre at den enkelte faller ut fra skolen og/eller arbeidslivet må utvikles. Det må fokusers på 
samtalen som verktøy, og på tverrfaglig samarbeid. Også her vil det være viktg å framholde ressurser
hos den enkelte, og fokus på «hva er viktg for deg» slik at tlretelegging og tltak bli tlpasset den 
enkelte. 
Internt samarbeid mellom ulike avdelinger for å sikre best mulig helhetlige og koordinerte tjenester 
må videreføres og utvikles.

MÅLr Barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst  (fra barn og unge, i samf.planen)

Strategier Tiltak

Sørreisa skal ha en god helsestasjon, 
skolehelse- og barneverntjeneste med 
oppfølging fra fødsel tl voksenliv

Vi skal ta i bruk BedreTverrfagligInnsats- modellen, som 
sikrer helhetlig innsats på et tdlig tdspunkt, samordning 
og medvirkning både på system- og på individnivå 

Vi skal avklare behov -og mandat for interne 
samhandlingstltak rundt barn og unge

Vi skal kartlegge behov og muligheter for netverks-/ 
likemannstltak

MÅLr Innbyggerne skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og 
tilretelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv (fra voksen og gammel i samf.planen)

Sørreisa kommune skal bidra tl at 
innbyggerne kan leve et liv uten vold

Vi skal tlby skole og barnehage et årlig samarbeid, om 
tema forebygging av vold og overgrep 

Vi skal implementere handlingsplan for vold i nære 
relasjoner i tjenesten -og bekjentgjøre den i befolkningen

Sørreisa kommune skal ha et helhetlig 
fokus på å forebygge og utsete forverrelse
av skade og sykdom hos innbyggerne.

Vi skal utvikle og tlpasse frisklivssentralens tlbud slik at 
den favner barn og unge

Vi skal utvikle en helhetlig og tverrsektoriell strategi med 
fokus på ernæring, fysisk aktvitet, livsmestring og 
hverdagsglede for alle aldersgrupper.

Vi skal videreutvikle forebyggende hjemmebesøk for 
hjemmeboende eldre
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4.3 Tjenester fortrinnsvis der folk bor

I Sørreisa kommune er det bestemt at vi skal ha fokus på å styrke omsorg i brukers eget hjem. Det 
skal vektlegges tltak for å forebygge skade –og/eller sykdom, samt tltak som fremmer egenmestring 
og livsmestring hos den enkelte innbygger. Sist nevnte punkt skal gå som en rød tråd gjennom all 
satsning kommunen gjør, uavhengig av alder. Gjennom dete skal vi gi våre innbyggere gode 
hverdager og gode opplevelser gjennom hele livet. 
For å lykkes med dete må vi utvikle et helhetlige helse –og omsorgstlbudet i kommunen, med 
tjenesteytng som er i tråd med de ulike behov innbyggerne har –og vi vet vil komme i årene 
fremover. 
Helseutordringene i Norge preges i stor grad av sykdom som kan relateres tl den enkeltes 
helseaterd, sosiale kontekst og det samfunnet vi lever i. Dete er også noe vi erfarer i Sørreisa 
kommune. Sykdomsbildet domineres av livsstlsrelaterte sykdommer som kref, diabetes, muskel- og 
skjeletlidelser, kroniske lufveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser.
Helsevesenet lykkes i dag i stor grad med å behandle mange ulike -og alvorlige lidelser og skader, 
dete uavhengig av aldersgruppe. Dete innebærer at vi får  ere mennesker som overlever store 
ulykker, med omfatende behov for helsehjelp og  ere mennesker som lever lengre med omfatende 
og krevende lidelser som de tdligere døde av i fosterliv –eller i tdlig barndom. 

Hjemmebasert omsorgr
Hjemmebaserte tjenester har ansvar for hjemmehjelp, døgnkontnuerlig hjemmesykepleie, 
hverdagsrehabilitering, psykisk helsehjelp, trygghetsalarm, dagavlastning i eget hjem –og på 
dagsenter og kommunale hjelpemidler. 
Vi bidrar med tjenester og hjelpemidler, slik at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig. 

I tråd med at det har vært –og fortsat vil være en stadig økning i antall tjenestemotakere –både i 
forhold tl kompleksitet og omfang, er det viktg at vi bygger en hjemmetjeneste som er robust tl å 
imøtekomme dete. 
 Vi må sikre ret kompetanse og tlstrekkelig med personalressurs for å ivareta vårt ansvar. 
 Vi må sikre et godt samarbeid på kryss av avdelinger, for gjennom dete sikre best mulig 
              ressursutnytelse og kompetansedeling. 
 Vi må ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som vil kan bidra tl å gi bruker en friere –og 
              mer selvstendig hverdag
 Vi må ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å bistå kommunen i å ivareta sine ansvar og
              forpliktelser. 
 Vi må ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å fremme trygghet hos innbyggerne, slik at 
              disse kan bo i egne hjem lengst mulig.

Boligløsningerr
Økt levealder og synkende pensjonsalder gjør at det i årene framover blir en stor gruppe friske og 
aktve pensjonister. Boligmassen disse bor i er i liten grad tlretelagt det å bli eldre. De  este mangler
tlretelegging i egen bolig som tar høyde for redusert fremkommelighet og velferdsteknologiske 
løsninger som bidrag tl å ivareta et generelt behov for helsefaglig oppfølging fra den kommunale 
helsetjenesten.
Gruppen friske og aktve eldre har ikke behov for sykehjemsplass, men en bolig de kan bo lenge i. 

I tllegg tl den økte gruppen eldre vil kommunen få  ere yngre innbyggere med behov for 
tlretelagte boliger. Denne gruppen skal bo et langt liv i disse boligene.
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Sørreisa kommune vil i årene fremover få  ere innbyggere som vil ha behov for en tlretelagt bolig, 
både eldre og yngre innbyggere med ulike funksjonshemminger. For å sikre disse en hverdag i eget 
hjem lengst mulig, unngå insttusjonsplass og fremme egenmestring hos den enkelte må vir
 I planlegging av kommunens arealstrukturer sikre at det legges tl rete for bygging av 
              boligmasse hvor mennesker med ulike funksjonsutordringer kan bygge selv eller kjøpe seg 
              bolig, uavhengig av alder. 
 Legge tl rete for bygging av boliger som har en form for servicetlbud og mulighet for et   
              aktvt -og sosialt liv nært tlgjengelig. 
 Bygge tlretelagte boliger for mennesker med omfatende behov for oppfølging av den
              kommunale helsetjenesten, uavhengig av alder.
 Sete av areal –og utvikle tlretelagte uteområder i nærmiljøet, som favner behovene tl alle 
              aldersgrupper
 Gi informasjon tl befolkningen om hvordan bygge egen bolig som enkelt sikrer 
              tlretelegging.
Slike boliger vil legge tl rete for egenmestring og livskvalitet, med gode hverdager, for den enkelte.

Bo-oppfølgingstjenesterr
Bo –og oppfølgingstjeneste er kommunens tlbud tl personer over 18 år med behov for langvarig og 
tet oppfølging som følge av psykiske helseutordringer, rus eller andre som sliter med å mestre 
boforholdene sine.

For å kunne legge tl rete for egenmestring og en mest mulig selvstendig hverdag er det viktg at 
kommunen i årener
 Sikrer at de kommunale tjenester samarbeider om en helhetlig tlnærming –og oppfølging av 
              denne gruppen tjenestemotakere, med fokus på egenmestring og selvstendighet

Insttusjon –og sykehjem med demensomsorg, avlastning, KADr
Insttusjonsplass er et tlbud tl de innbyggere hvor kommunens hjemmebaserte tjenester ikke lengre 
lykkes med å gi forsvarlig hjelp i eget hjem.

Behovet for insttusjonsplass kan være langvarig (langtdsopphold i sykehjem) og mer kortvarig 
(kortdsopphold, rehabiliteringsopphold eller avlastning). 

Sykehjemsdrif erfarer en ganske stabil pågang i forhold tl den tradisjonelle langtdspasient. Det 
erfares derimot en økning i pågang av andre pasientgrupperr
 Flere alvorlig somatsk syke pasienter skrives ut fra sykehus, for palliatv –og annen 
              behandling / oppfølging gjennom kortdsopphold. Noen av disse må følges videre opp med 
              langtdsopphold i sykehjem.
 Det erfares økt behov for rehabiliteringsopphold. Dete både som følge av at 
              spesialisthelsetjenesten skriver pasienter tdligere ut for videre rehabilitering i egne 
              kommuner, samt  ere skrøpelige eldre med behov for intensiv rehabilitering for å                     
              oppretholde et best mulig funksjonsnivå. Dete er en ressurskrevende pasientgruppe både i 
              form av den personalressurs som kreves, men også i forhold tl økt behov for tverrfaglig         
              kompetanse for å ivareta oppfølgingen av disse. 
 Økt behov for avlastningsopphold i sykehjem, i tråd med at  ere bor hjemme lengre, er på  
              plass. 

I tråd med samhandlingsreformen, og overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten tl 
kommunene, kan det forventes å tlkomme en økning i antall brukere med ulike rus –og 
psykiatriutordringer som vil ha behov for insttusjonsplass.  Denne gruppen vil også primært søkes 
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ivaretat i eget hjem, men vil i noen tlfeller har behov for insttusjonsplass eller tlsvarende tlbud om
tjenester som er bemannet hele døgnet. 

For å kunne ivareta den oppfølging som alle disse brukergruppene bringer med seg, med fokus på 
egenmestring –og mest mulig selvstendighet må kommunen sikrer
 Bygningsmasse og plassfordeling som er i tråd med de tl enhver td gjeldende behov.
 Ret kompetanse og tlstrekkelig med personalressurs for å ivareta kommunens ansvar. 
 Godt samarbeid på kryss av alle avdelinger, for gjennom dete sikre best mulig 
              ressursutnytelse og kompetansedeling. 
 Vi må ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å bidra tl å gi bruker en friere –og mer 
              selvstendig hverdag, og for å bistå kommunen i å ivareta sine ansvar og forpliktelser. 

Rehabilitering –og habiliteringr
Både kommunene og spesialisthelsetjenesten yter tlbud innen rehabilitering -og habilitering. 
Kommunen har et helhetlig ansvar for oppfølgingen. Behov for tlbud som er mer spesialisert enn hva
kommunene kan tlby skal henvises tl spesialisthelsetjenesten.

Tjenester innen rehabilitering –og habilitering skal bidra tl at pasient og bruker kan trene opp og 
vedlikeholde ferdigheter og evne tl mestring. Måler et å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut 
fra egne forutsetninger og ønsker. 
Kommunene må organisere disse tjenester ut fra et tverrfaglig samarbeid, med rom for 
ressursutnytelse mellom avdelinger. Et godt og koordinert samarbeid med fastlegene er også viktg. 

De som har behov for langvarige og koordinerte tjenester skal tlbys individuell plan og koordinator. 
Ved tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten er det kommunen som har 
hovedansvaret for koordinering. Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i arbeidet.

For å sikre ivaretakelsen av dete, legge tl rete for brukermedvirkning –og egenmestring må 
kommunenr
 Utvikle –og ta i bruk modell for samarbeid –og samhandling med spesialisthelsetjenesten og 
              andre ikke-kommunale aktører. 
 Bygge en tverrfaglig, helhetlig og framoverlent koordinerende enhet, i tråd med nasjonale 
              føringer og innbyggernes behov.
 Utvikle –og ta i bruk modell for samarbeid –og samhandling mellom de ulike kommunale  
              helsetjenesteavdelinger
 Utvikle –og ta i bruk modell for hverdagsrehabilitering –og habilitering i brukers eget hjem
 Ha tlstrekkelig med insttusjonsplasser for rehabiliteringsopphold
 Sikre rehabiliteringstlbud (fysioterapeut, ergoterapeut eller annen 
              rehabiliteringskompetanse) i tråd med innbyggernes behov.

Legetjenester  r  
Ordningen med fastlege var innført med hensikt å sikre at enhver person bosat i Norge skulle få en 
fast allmennlege å forholde seg tl. Med hensikt å sikre god kvalitatvt oppfølging, tl ret td. 
Kommunen skal organisere tlbudet og sørge for at de som ønsker det får tlbud om plass på en 
fastleges liste.

Legetjenesten erfarer at det blir  ere eldre –og  ere eldre med sammensate –og kompliserte 
sykdomsforløp. Dete krever tetere oppfølging fra fastlegen.
Det erfares at pasientene får stadig høyere forventnger tl hva fastlegen skal levere på -og følge opp. 
Mye at dete i tråd med at fastlegen, gjennom ulike satsninger og føringer, tllegges primæransvaret 

15



for oppfølgingen av pasienter på dennes liste, men også gjennom at pasientene på generelt grunnlag 
er blit mer kravstore i møte med blant annet fastlegen.
Det erfares at det blir  ere pasienter med omfatende –og kompliserte oppfølgingsbehov

Fastlegen –og legetjenesten ivaretar en viktg funksjon som samarbeidspart for øvrige kommunale 
tjenesteytere av helse –og omsorgshjelp. 
For å kunne legge tl rete for helhetlige pasientorløp, gode –og koordinerte tjenester både internt i 
kommunen og eksternt med andre aktører, må kommunenr
 Utvikle –og ta i bruk modell for samarbeid –og samhandling internt i egen kommune -og med
              spesialisthelsetjenesten og andre aktører
 Sikre en forsvarlig kompetansesammensetning i tråd med innbyggernes behov
 Sikre tlstrekkelig med legehjemler for å imøtekomme innbyggernes ret tl fastlege
 Sikre at tjenesten er en atraktv arbeidsplass, for å sikre rekrutering av de ulike faggrupper.

MÅLr Innbyggerne skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og 
tilretelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv (fra voksen og gammel i samf.planen)

Strategier Tiltak

Sørreisa kommune skal tlretelegge tjenestene 
slik at innbyggerne kan ta ansvar og være aktv i
eget liv med sine iboende ressurser, og bo 
lengst mulig i egen bolig.

Vi skal videreutvikle modell for familie- og 
netverksarbeid rundt brukerne

Vi skal iverksete hverdagsrehabiliteringstltak

Sørreisa kommune legger tl rete for 
hverdagsmestring og velferdsteknologi i alle 
livsfaser som ivaretar den enkeltes behov

Vi skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å 
trygge og støte opp under den enkeltes 
egenmestring

Sørreisa kommune skal planlegge for gode 
tjenester i en fremtd med betydelig  ere eldre

Vi må dimensjonere lokalene for drif av 
legetjenester m/ tlleggsfunksjoner

Vi må dimensjoner lokaler for 
rehabiliteringstjenester

Alle skal kunne bo godt og trygt   Vi skal kartlegge behov og muligheter for 
responssenter velferdsteknologiske løsninger

Vi skal kartlegge behov for boligkonsept som favner 
behovet hos ulike brukergrupper i hht boligsosial 
plan

4.4. Mestring og livskvalitet. 

Mestring
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Regjeringen har gjennom ulike satsninger de siste årene (Leve hele livet, Opptrappingsplan for 
habilitering og rehabilitering samt Mestre hele livet) pekt på viktgheten av å skape et samfunn som 
fremmer mestring, trygghet, hverdagsglede tlhørighet og opplevelse av mening. Når tjenester gis, 
skal det legges tl rete med dete for øye. 
De nasjonale satsningene kan vi også fnne igjen i kommunens egen visjon, verdier o mål Hovedmålet
tl Sørreisa kommune er «Den beste bokommunen» og visjonen vår er «Vi skal gjøre hverdagen bedre
for alle». I Sørreisa har vi i 2017 politsk forankring av våre verdier; livskvalitet, trygghet, mestring og 
gode opplevelser. 
Et godt live og en god helse handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere 
hverdagen, også ved sykdom, skade og nedsat funksjonsevne.  
I kommunale lærings- og mestringstlbud er det overordnede målet å fremme helse og livskvalitet. 
Tilbudene kan variere i form og innhold, være individuelle eller gruppebaserte, og bygge på et 
tverrfaglig samarbeid. Det er den enkeltes behov som avgjør hvilket tlbud som passer best. Lærings- 
og mestringstlbud skal inngå i helhetlig forløp for den enkelte bruker, pasient eller pårørende. 
Brukermedvirkning står sentral i lærings- og mestringstlbud. Det vil si at mange av tlbudene 
utormes og gjennomføres i et nært samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere som selv har 
hat eller lever med helseutordringer. Dete skal bidra tl å sikre at tlbudene dekker deltakernes 
behov. 

Livskvalitet
Livskvalitet er et noe difust begrep som omfater mange sider av livet. I medisinsk tradisjon brukes 
begrepet som samlebetegnelse på fysisk funksjonsnivå og fravær av somatske symptomer og 
legemiddelbivirkninger. I andre sammenhenger seter man likhetstegn mellom livskvalitet og levekår,
der materielle rikdom får en fremtredende plass.
Ofe er det snakk om elementer som føles viktg for den enkelte, men som ikke er målbare. Det 
fnnes ingen fasit eller retningslinjer på hva som er den rriktger vegen å gå. Den enkeltes livskvalitet 
vil være basert på dennes funksjonsnivå, omgivelsene, og på de valg som tas. Den subjektve følelsen 
av å bety noe kan gi en psykisk velvære og dermed god livskvalitet. Sosiale møteplasser, 
aktvitetstlbud og arbeidstlbud er sentralt i denne sammenhengen.

Vi har iverksat følgende tltak knytet tl mestring og livskvalitet;
 Trening i regi av Frisklivssentralen 3 ganger i uken
 Kartleggingssamtaler med fokus på «Hva er viktig for deg»
 Pårørendeskole, demens og psykisk helse. 
 Torsdagskafè på Frivilligsentralen
 Fredagskafè på Sykehjemmet.
 Ulike tlbud på Frivilligsentralen
 Dagsenter-tlbud og tlretelagt arbeidstlbud tl ulike brukergrupper.
 Endring av tdspunkt for middagsmåltd på sykehjemmet. 
 Forebyggende hjemmebesøk for alle over 80 år med tanke på å legge tl rete for 
            mestring og livskvalitet. 

MÅLr Innbyggerne skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og 
tilretelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv (fra voksen og gammel i samf.planen)

Strategier Tiltak

Sørreisa kommune skal tlretelegge Vi skal utvikle lærings- og mestringstjenester
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tjenestene slik at innbyggerne kan ta 
ansvar og være aktv i eget liv med 
sine iboende ressurser, og bo lengst 
mulig i egen bolig.

Vi skal utvikle folkeopplysningsarbeid rundt ulike tema, 
muligheter og tltak

Vi skal kartlegge behov og muligheter for arbeidsrelatert 
aktvitet for ulike grupper og nivå – initere nye tltak

Det skal være gode sosiale 
møteplasser i kommunal og privat 
regi.

Vi skal kartlegge suksesskriterier for hva som hemmer og 
fremmer sosiale møtearenaer for alle aldersgrupper

Sørreisa kommune skal følge opp 
regjeringas strategi for et 
aldersvennlig samfunn 
Flere år-fere muligheter.

Vi skal utvikle en helhetlig og tverrsektoriell kommunal plan for
oppfølging av strategien.

4.5 Samhandling rundt pasientforløp

Samhandling er et begrep som benytes om den koordinering -og gjennomføring av aktviteter 
som fnner sted i ulike prosesser, der ingen enkeltperson eller insttusjon har totalansvar for 
prosessen. Prosessen fnner sted i dialogen mellom aktørene. 
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Samhandling rundt pasientorløp handler om dialogen partene; kommunehelsetjenestene, 
spesialisthelsetjenesten og pasient / pårørende, har for å fnne den beste måten å følge opp -og 
ivareta pasientens behov –og ressurser.  
Målgruppen i Sørreisa kommune vil primært være kronisk syke eldre, men også andre grupper 
som erfarer kronisk eller sammensat sykdomsbilde.

Fremtdens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Meld. St. 26) understøter viktgheten av å 
samhandle rundt ethvert pasientorløp. 
KS har fulgt opp dete med sin satsning innen HPH (Helhetlige Pasientorløp i Hjemmet). 
Samhandling må tl for å kunne sikre en helhetlig tlnærming og oppfølging av den enkelte 
pasient med kronisk –og/eller sammensat sykdomsbilde. Pasientorløpene er ulike, ingen 
pasienter har de samme behov, ressurser –og forutsetninger tl å møte –og håndtere sin 
situasjon. Ingen pasienter har derfor de samme behovene for oppfølging og bistand fra 
helsetjenestene. 
For å kunne lage et koordinert og helhetlig pasientorløp tl den enkelte pasient er det derfor 
viktg å avdekke hvem disse er, kartlegge behov –og ressurser i hvert enkelt tlfelle –og hva som 
er viktg for den enkelte bruker/pasient. Uavhengig hvor denne befnner seg i systemet og hvem 
som har ansvaret for å ivareta oppgaven.

Helsetjenestenr
Godt samarbeid og god samhandling mellom pasientens fastlege, spesialisthelsetjeneste –og 
øvrige kommunale helsetjenester er avgjørende for hvordan pasientorløp utarter seg og 
oppleves av pasienten selv. Godt samarbeid, med gode planer for hvordan håndtere eventuelle 
uforutsete hendelser som kan oppstå, er ofe avgjørende for om pasienten erfarer en 
helsetjeneste som er samkjørt –og med lik tlnærming tl de ulike behov –og ressurser 
vedkommende har. Trygge rammer hvor pasienten erfarer kontnuitet og at helsetjenestene er 
samkjørte i tlnærming tl pasienten vil fremme trygghet og egenmestring hos den enkelte. Dete 
kan bidra tl å unngå sykehusinnleggelser –eller reinnleggelser. 

Pasient –og pårørender
Godt samarbeid med pasient –og pårørende er helt avgjørende for å kunne sikre god samhandling 
rundt pasientorløp. God samhandling rundt pasientorløp er i mange tlfeller avgjørende for hvordan
et sykdomsforløp oppleves og håndteres, og å involvere pasient –og pårørende i beslutninger 
omkring oppfølgingen av den som trenger hjelp har trolig en positv efekt på hvordan belastningen 
av å være syk –eller stå nær en som er syk oppleves.

Dialog og samarbeid med pasient –og pårørende er viktg for å få avklart problemet –og behovet, ut 
over det som tlligger en konkret diagnose. 
Pasienten er sjelden opptat av hvem (kommune eller spesialisthelsetjeneste) som skal ivareta de 
ulike behovene vedkommende har. Dessverre opplever imidlertd pasienten alt for ofe å bli kasteball
mellom de ulike systemene. 
Sørreisa kommune har et ønske om –og fokus på å skape pasientens helsetjenesten, ved systematsk 
å kartlegge «hva er viktg for deg». Og gjennom dete fremme trygging og tlretelegge for 
egenmestring hos pasienten gjennom godt koordinerte og helhetlige pasientorløp. For å få dete tl 
må vi samhandle med alle aktuelle aktører i hvert enkelt pasientorløp. 

Å systematsk spørre alle pasienter –og deres pårørende «Hva er viktg for deg?» blir et viktg tltak 
for å styrke fokus på at vi ønsker å bygge pasientens helsetjeneste.  Samtdig er dete en erkjennelse 
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av at en diagnose i seg selv sjeldent er tlstrekkelig for å få avklart hva problemet –og behovet for 
oppfølging er. Hva som er viktg for den enkelte pasient –og pårørende er derfor et svært viktg 
element i å få laget de beste planer for oppfølging.

For å lykkes med god samhandling –og helhetlige pasientorløp er det nødvendig at Sørreisa 
kommune utvikler rutner og retningslinjer for både hvordan fange opp pasienter med kroniske –
og/eller sammensate behov, samt hvordan avdekke behov –og ressurser hos den enkelte. Det må 
utvikles og tas i bruk rutner for hvordan samhandle både internt mellom egne tjenester -og eksternt 
med pasient –og pårørende og spesialisthelsetjenesten. For å få dete tl holder kommunen på med å
utvikle –og ta i bruk et kartleggingsverktøy som søker å favne om alle disse momentene. 

Koordinerende enhetr
Sørreisa kommune har eter helse –og omsorgstjenesteloven et ansvar å ivareta en koordinerende 
funksjon for både helse –og omsorgstjenester, samt andre tjenester for pasienter som har kroniske 
og sammensate behov. Koordinerende enhet skal bidra inn tl at kommunehelsetjenestene kan gi 
godt koordinerte rehabiliterings –og habiliteringstjenester der pasienten bor. 
I dete ligger blant annet å utarbeide Individuell Plan, koordinere –og følge opp arbeidet som 
fremkommer her for brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester eter aktuelle 
lov. Koordinerende enhet skal legge tl rete –og samarbeide med andre tjenesteytere om planen for 
å bidra tl et helhetlig tlbud for den enkelte. Dersom en pasient eller bruker har behov for tjenester 
fra både kommunehelsetjenesten eller andre kommunale –og ofentlige tjenester skal kommunen 
sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres med disse også.

Felles for rehabilitering og habiliteringstltak er at  ere aktører samarbeider om å gi nødvendig 
bistand tl pasientens egen innsats. Tiltakene er tdsavgrenset og planlagte prosesser skal ha klare 
mål og virkemidler. Prosessen må planlegges og gjennomføres med utgangspunkt i den enkeltes 
behov. Brukeren må delta aktvt og prosessen bør skje i dagliglivet tl den enkelte. 
For befolkningen  est, før sykdom har gjort det nødvendig med oppfølging av de kommunale 
helsetjenestene, vil det å forebygge –og forhindre skade og sykdom være det beste tltak som kan 
iverksetes for å kunne leve et langt og godt liv. Koordinerende enhet vil være en viktg aktør i å bidra
tl å skape helhetlige tlbud i kommunene for alle, med fokus på å forbygge –og forhindre skade –og 
sykdom, samt fremme egenmestring –og livsmestring gjennom hele livsløpet.

Koordinerende enhet vil også være en ressurs for gruppen brukere med kroniske –og sammensate 
behov. Dete ved å sikre at det utvikles system for samhandling mellom de ulike aktører, med fokus 
på å skape pasientens helsetjeneste gjennom koordinerte og helhetlige pasientorløp.  

MÅLr Innbyggerne skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og 
tilretelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv (fra voksen og gammel i samf.planen)

Strategier Tiltak

Vi skal utvikle –og ta i bruk modell for 
samarbeid mellom de kommunale 

Vi skal implementere nyutviklet kartleggingsverktøy, samt 
evaluere og videreutvikle dete
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helsetjenestene –og/eller 
spesialisthelsetjenesten for oppfølging
av kronisk syke pasienter og pasienter 
med store –og sammensate behov.

Vi skal utvikle og implementere rutnebeskrivelse for 
samhandling mellom aktørene 

Vi skal videreutvikle og implementere rutner for 
dokumentasjon av helsehjelp

Vi skal ha ei foroverlent 
koordinerende enhet, som bidrar tl at
de kommunale helse- og 
omsorgstjeneste kan gi helhetlige og 
samordna rehabiliterings- og 
habiliteringstjenester der bruker bor.

Vi skal utorme og implementere tjenestebeskrivelse for 

koordinerende enhet i Sørreisa kommune 

Vi skal systematsk kartlegge behov og muligheter for ulike 

kompetanseteam i helse- og omsorgstjenesten

5. Pasientsikkerhet og brukermedvirkning

Pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet handler om å unngå unødig skade som følge av den behandlingen og oppfølgingen 
pasientene får (eller ikke får) i møte med helse- og omsorgstjenestene. Mye godt pasient- og 

21



forbedringsarbeid gjøres hver dag, men det er likevel slik at altor mange pasienter skades i møte 
med helsetjenesten.
Helsedirektoratet er sekretariat for «I trygge hender 24-7», som er en paraply for mye av det 
nasjonale av arbeidet som skjer innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Under paraplyen 
fnner man  ere satsningsområder med konkrete tltaksplaner for arbeidet. Satsningsområdene 
spenner fra forebyggings-, behandlings- og oppfølgingsarbeid tl ledelse av pasientsikkhetsarbeid.
I løpet av 2019 vil det komme en nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhetsarbeidet, som vil peke 
på konkrete tltak fremover.

Her i Sørreisa er følgende pasientsikkerhetstltak iverksat og implementertr
 Strøsandtlbud i regi av Frivilligsentralen og kommunen.
 Fallrisikovurdering i sykehjem.
 Samstemming av legemiddellister i sykehjem og i hjemmetjeneste. 
 Kartlegging av ernæringsstatus i sykehjem og hjemmetjenesten.
 Forebyggende hjemmebesøk for hjemmeboende over 80 år, med tema fall, bolig, brann, 

ernæring, fysisk aktvitet, hjerneslag og sosialt netverk.
 Avvikssystem både på systemnivå og på pasientnivå. Avvikene skal danne grunnlag for 

forbedringsarbeid og læring av egen praksis.

Med Forskrif om ledelse og kvalitetsforbedring har ledere i helse- og omsorgstjenesten fåt tydelige 
krav for å sikre at virksomheten yter faglig forsvarlige tjenester og arbeider systematsk med 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Det lagt tl grunn at man minst en gang i året skal 
gjennomgå tlgjengelig statstkk og informasjon, for å sikre at styringssystemene våre fungerer som 
forutsat og bidrar tl kontnuerlig forbedring.
De  este innbyggerne i Sørreisa har mer eller mindre jevnlig kontakt med helse- og 
omsorgstjenesten. Det kan dreie seg om enkeltkonsultasjoner, behandling av akut og alvorlig 
sykdom, eller langvarig og sammensat oppfølging over lang td.
Det er stor risiko for svikt i helse- og omsorgstjenestene, og det kan ha store konsekvenser for både 
pasienter, pårørende og ansate. Det er derfor av stor betydning at Sørreisa kommune prioriterer og 
legger tl rete for arbeidet med å styrke pasientsikkerheten, slik at innbyggerne våre kan få så trygge 
helse og omsorgstjenester som mulig. 

Brukermedvirkning
Individnivå:
Enkeltpersoner og grupper har ret tl å kunne delta og påvirke beslutningsprosesser. Helse- og 
omsorgstjenestene her i Sørreisa jobber nå aktvt med å forsterke og implementere Hva er viktig for 
deg? –fokuset, i tlnærmingen tl pasientene og brukerne våre.
At det legges tl rete for medvirkning på individnivå betyr i praksis at den enkelte gis mulighet tl å 
planlegge sin egen framtd. 

Ved å ta i bruk pasienten eller brukerens egne erfaringer og kunnskap om sin egen situasjon sammen
med faglig kompetanse fra tjenesten, er sjansen stor for at man kan lykkes i å fnne virkningsfulle og 
tlfredsstllende tltak.  Brukermedvirkning på individnivå bør forstås som et samarbeid og en dialog 
mellom brukere og fagfolk der de har ulike, men likeverdige roller og kunnskaper. Å støte opp om 
den enkelte brukers ressurser og mestringsevne er et mål.
Medvirkningen skal tlpasses den enkeltes evne tl å gi og mota informasjon og individuell plan skal 
sikre brukermedvirkning for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Systemnivå:
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Sørreisa kommune har et etablert system for brukerundersøkelser på  ere områder innenfor helse- 
og omsorgstjenesten. Undersøkelsene gjennomføres hvert tredje år og gir oss verdifull 
tlbakemelding fra brukerne av tjenestene. 
Eldreråd, ungdomsråd og råd for mennesker med nedsat funksjonsevne er kommunale råd med 
brukerperspektv og erfarings basert kunnskap. Deltakelse og utalelser fra disse kan derfor gi 
tjenestene viktge innspill for utviklingen av tjenestetlbud og brukervennlighet.

MÅLr Innbyggerne skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og 
tilretelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv (fra voksen og gammel i samf.planen)

Strategier Tiltak

Sørreisa kommune skal jobbe 
systematsk med kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet i helse- og 
omsorgstjenesten.

Vi skal ta i bruk i trygge hender 24-7:
- Tiltakspakke for tdlig oppdagelse av forverret tlstand 
- Tiltakspakke for ledelse av pasientsikkerhet

Vi skal utvikle rutner for informasjon tl pasient/ bruker og 
pårørende ved påført skade eller død, som følge av alvorlig 
feilbehandling i kommunehelsetjenesten.

Sørreisa kommune skal tlretelegge 
tjenestene slik at innbyggerne kan ta 
ansvar og være aktv i eget liv med 
sine iboende ressurser, og bo lengst 
mulig i egen bolig.

Vi skal utvikle rutner for systematske bruker og pårørende 
samtaler som sikrer at disse får nødvendig og tlpassa 
informasjon om egen situasjon, slik at de kan delta aktvt i 
planleggingen rundt eget tjenestetlbud.

Vi skal videreutvikle rutner og praksis rundt ivaretakelse av 
barn som pårørende

Vi skal kartlegge behov for ulike brukerråd og legge tl rete for 
samarbeid 

6. Ledelse, kompetanse og rekruttering 

Ledelse
Primærhelsemeldingen er tydelig på at «God ledelse er avgjørende for å skape pasientens 
helsetjeneste».
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Det stlles høye krav tl ledelse og styring i en stor og stadig mer kompleks helsesektor. Sektoren er 
kjennetegnet av at det er få ledere, og det er vanskelig å rekrutere tl lederstllinger. Det er ikke nok 
at den enkelte tjenesteyter eller deltjeneste leverer faglig gode tjenester. Det kreves god ledelse på 
alle nivåer og tydelige ledelses- og styringssignaler fra kommunestyret som kommunehelsetjenestens
øverste ledelse, med ansvaret for kvaliteten på helsetjenstestene som leveres tl innbyggerne her i 
Sørreisa. 
Endringstakten som i dag preger tjenesteutviklingen i helse- og omsorgstjenesten i kommunen vår er 
stor. Demografsk utvikling, oppgaveoverføring fra spesialist helsetjenesten og samfunnsutviklingen 
forøvrig, krever endring i holdninger, forståelse og tlnærming tl hvordan gode helse- og 
omsorgstjenester kan gis i framtda. Samtdig er det få ledere og kommunen opplever betydelige 
utordringer med å rekrutere ledere ved ledighet.
For å sikre trygge og gode helse- og omsorgstjenester videre framover er god og riktg ledelse en 
forutsetning. Det er viktg at sektoren har ledere med god fag- og endringskompetanse og at 
deltjenestene sikres tlstrekkelig dimensjonering av lederressursen.

Kompetanse og rekrutering
Fra nasjonalt hold er det git klare signaler på at det må forventes en betydelig knapphet på helse- og
omsorgspersonell i årene framover. En forventet økning i antall eldre, sterk vekst i nye brukergrupper
med sammensate og komplekse problemer, samt kommunens økte ansvar for oppfølging og 
behandling av pasienter og forebygging, gir dermed kommunene en betydelig utordring med å sikre 
seg tlstrekkelig og riktg kompetanse i framtden. 
Både primærhelsemeldingen og oppgavemeldingen beskriver en økning i oppgaver og 
ansvarsområder for den framtdige kommunehelsetjenesten. Dete forsterker kommunenes 
framtdige behov for ny og spesialisert helsefaglig kompetanse.

Det er ingen forhold som tlsier at Sørreisa kommune skiller seg fra andre kommuner på dete 
området. Tvert imot opplever kommunen allerede nå betydelige utordringer med å skafe viktge 
arbeidsgrupper, noe som gjør at stllingene ikke blir besat med kvalifsert personell.
For å værebest mulig rustet tl å møte denne kompetanseutordringen, er viktg å skafe seg et tydelig
og helhetlig bilde av hvilken kompetanse som er nødvendig å tlegne seg -på kort og lang sikt-, slik at 
Sørreisa kommune kan løse pålagte oppgaver og realisere egne strategier.
Vel så viktg vil det være å bevist jobbe opp mot rekrutering og atraktvitet som arbeidsgiver. 
Rekrutering handler om  ere ulike faktorer og kan i stor grad påvirkes av gode lederer

 Fagmiljø –størrelse, samarbeidskultur og profesjonalitet
 Legge tl rete for å ta imot –og sikre god oppfølging av- elever og studenter
 Muligheter for kompetanseheving og eterutdanning 
 Stllingsstørrelse og turnusordninger
 Godt og trygt arbeidsmiljø
 Kommunens omdømme
 Konkurransedyktge lønnsbetngelser mm

MÅLr Sørreisa kommune skal være en atraktiv arbeidsgiver  (fra voksen og gammel i samf.planen)

Strategier Tiltak

Sørreisa kommune skal ha ledere med 
ret kompetanse og forutsetninger på 
plass for å utvikle tjenestene i forhold tl 

Vi skal revidere kompetanseplan for helse- og 
omsorgstjenesten og handlingsplan skal utarbeides

Vi skal beskrive helse- og omsorgstjenestens 
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stadige krav om endring og fornying. rekruteringsutordringer nærmere –og dete skal inngå i 
kunnskapsgrunnlaget for kommunens rekruteringsplan 

Sørreisa kommune skal være en atraktv 
kommune, med en rekruteringsstrategi 
som sikrer god kompetanse og kvalitet i 
kommunens tjenester for innbyggerne.

Det skal legges tl rete for kompetanseheving som skal 
styrke ledernes endringskompetanse

Vi skal gjennomføre omorganiseringsprosesser i 
kommunen, hvor ledernivåene i tjenestene skal vurderes 
med tanke på kontrollspenn, innovasjonskrav og 
støtestrukturer.

7. Innovasjon og teknologi

Innovasjon
Demografsk utvikling, oppgaveoverføring fra spesialist helsetjenesten og samfunnsutviklingen 
forøvrig, krever endring i holdninger, forståelse og tlnærming tl hvordan gode helse- og 
omsorgstjenester kan gis i framtda.
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Innovasjon er prosessen med å se muligheter og skape endring i praksis, slik at det gir en merverdi 
for samfunnet. 
Slike endringsprosesser medfører gjerne vesentlige endringer i arbeidsmetodene eller i 
tjenesteutøvingen og det er derfor viktg med gode rammebetngelser, riktg ledelse og kompetanse 
og god metodikk når man skal gjennomføre innovasjonsprosjekter. Innovasjon er krevende og det 
kan ta td å skape endring i store organisasjoner. Det handler om å se sammenhengen mellom 
styring, kompetanse og systematsk forbedringsarbeid. 
Fornyelse innebærer en risiko fordi framtdsløsningene alltd er mer eller mindre usikre. Det er likevel
en større risiko ikke å være opptat av innovasjon, fordi vi vet at endring er nødvendig for å sikre en 
bærekrafig helse og omsorgstjeneste også i framtden.

I helse- og omsorgstjenestene her i Sørreisa jobbes det med innovasjon på  ere områder. Våren 2019
er det hovedsakelig disse satsningene som er aktueller

 Helhetlige pasientorløp for eldre og kronisk syke
 Hverdagsrehabilitering
 Velferdsteknologi

Utviklingsprosessene i helse- og omsorgstjenestene skal omfate vurdering av hvordan teknologi og 
samspill med pårørende og frivillige kan bidra tl gode tjenester.
Skal Sørreisa kommune lykkes med å holde fart og sikre en reel praksisendring må det gis 
rammebetngelser som muliggjør dete. Endringsarbeid har en merkostnad før efektene kommer – 
man må gjøre både gammelt og nyt. Dete må øverste politsk ledelse være klar over og ta hensyn 
tl, hvis styringssignalet framover skal være at innovasjonsarbeid på dete området er riktg og viktg.
 

Teknologi
E-helse er en samlebetegnelse som omfater IKT-anvendelse i helsevesenet. Målet er forbedringer av
kvalitet, sikkerhet og efektvitet innen helsevesenet gjennom bruk av informasjonsteknologi. 
Velferdsteknologi er et av satsningsområdene og det er et nasjonalt mål at velferdsteknologi skal 
være en integrert del av tjenestetlbudet i omsorgstjenestene innen 2020.
Velferdsteknologiske løsninger har tl hensikt å understøte og forsterke brukernes trygghet, 
sikkerhet, og å muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. Vi kan derfor si at 
velferdsteknologi ikke handler om teknologi, men om oss mennesker. 
Det har lenge vært et fokus på hvordan vi skal kunne håndtere hverdagen og livet på en enklere måte
ved hjelp av ulike teknologiske løsninger. Tendensen har vært at unge mennesker raskere ser 
muligheten tl å gjøre livet enklere ved bruk av teknologisk hjelpemidler enn eldre mennesker, som 
ofe er de som har mest bruk for denne typen hjelpemidler. 
Velferdsteknologiske hjelpemidler deles i fre ulike hoved-grupper;

 Trygghetsskapende teknologi   som kan føre tl opplevelse av trygghet og tl at enkelte kan bo 
lengere i sit hjem enn ellers.  

 Mestringsteknologier   bidrar tl at den enkelte kan ha kontroll over egen helsetlstand, og 
gjennom dete mestre sin hverdag bedre. 

 Utrednings- og behandlingsteknologier   kan gi avansert medisinsk utredning og behandling i 
hjemmet. 

 Velværeteknologi   gir økt bevissthet om egen helse og bistår i praktske gjøremål i det daglige 
uten at nedsat funksjon eller helse er årsaken tl bruk av teknologien. 

Her i Sørreisa har innbyggerne lenge hat mulighet tl å få tldelt trygghetsalarm. Eterhvert har også 
døralarmer, fall- og bevegelsessensorer blit tat noe i bruk.
Utover dete har kommunen vår i liten grad tat i bruk velferdsteknologiske løsninger.
For å sikre nødvendig innovasjon og økt bruk av slike løsninger deltar Sørreisa kommune nå i et 
interkommunalt prosjekt og velferdsteknologi.
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Utprøving og implementering av teknologi kan skape utrygghet både hos ansate, brukere og 
pårørende. Skal Sørreisa kommune lykkes med å høste gevinstene av digitale løsninger og 
velferdsteknologi, er det avgjørende at det sikres en stabil kunnskapslink mellom helsetjenesten og 
IKT-kompetansen i kommunen. Gjennom å utpeke en IKT-medarbeider med et dedikert ansvar for 
helsesektorene, vil denne i tet samarbeid med helsetjenesten, kunne bidra tl å se sammenhenger, 
potensiale, begrensinger og farer knytet tl bruk av teknologi innenfor helse- og omsorgsfeltet.

MÅLr Innbyggerne skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen, med et godt arbeidsliv og 
tilretelagt aktivitet i et folkehelseperspektiv (fra voksen og gammel i samf.planen)

Strategier Tiltak

Sørreisa kommune skal planlegge for 
gode tjenester inn i en fremtd med 
betydelig  ere eldre.

Vi skal utvikle av tjenestetlbudene gjennom dialog med 
befolkningen, hvor behov og ønsker kartlegges.

Vi skal systematsk ta i bruk velferdsteknologi som et 
supplement tl -og en erstatning for- ordinære helse- og 
omsorgstjenester

Vi skal utorme tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer for 
de ulike tjenesteområdene

Sørreisa kommune skal legge tl rete 
for hverdagsmestring og 
velferdsteknologi i alle livsfaser som 
ivaretar den enkeltes behov.

Vi skal vurdere smarthusløsninger når kommunen bygger nye 
boliger.

Vi må sikre infrastruktur, utstyr og løsninger, som er nødvendig
for å ta i bruk hensiktsmessige velferdsteknologiske 
hjelpemidler

MÅLr Kommunen skal ha kompetente arbeidstakere både i innenfor næringsliv og privat og 
offentlig tjeneste (fra næring i samf.planen)

Motvere for bedre utnytelse av den 
teknologiske utviklingen og de digitale
plattformene.

Helse- og omsorgstjenesten skal medvirke i kartlegging og 

utvikling av kommunens digitale strategi.

Helse- og omsorgstjenesten skal ta i bruk og benyte digitale 

løsninger, der det vurderes som formålstjenlig

8. Helse- og sosialberedskap

Formålet med helse- og sosialberedskap er å verne liv og helse. I tllegg skal beredskapen bidra tl at 
alle som bor eller oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester også ved 
kriser og katastrofer.
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Helse- og sosialberedskap favner vidt. Kommunen må være forberedt på å kunne håndtere alt fra 
lokale ulykker og akute hendelser, tl svikt i drikkevannsforsyning og medisinske og sosiale tltak ved 
radioaktvt nedfall og alvorlige smitetlfeller.

Sørreisa kommunes plan for kommunal krisehåndtering legger opp tl at helse- og sosialtjenesten skal
ha en representant inn i kommunens kriseledelse. Dete er viktg for å sikre nødvendig oversikt, 
vurderinger og koordinering av disse tjenestene. Plan for psykososialt kriseteam inngår som delplan 
tl den overordna krisehåndteringsplanen 
Sørreisa kommune har ikke noen samla plan for helse- og sosial beredskap. Det er imidlertd jobbet 
fram sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner, for  ere av de viktge sårbarhetsområdene helse- og 
sosialtjenesten står ovenforr

 Atomberedskapsplan
 Smitevernplan m/lokal pandemiplan
 Evakueringsplaner for Sørreisa omsorgssenter
 Håndtering bortall av elektrisk kommunikasjon
 Håndtering av strømbrudd
 Oppgaveprioritering ved bortall av arbeidskraf og/eller redusert framkommelighet
 Håndtering av brann ved Sørreisa omsorgssenter og Sørreisa legekontor
 Legemiddelberedskap
 Ledelse og organisering av helse- og omsorgstjenester under kriser 

I det videre arbeidet er med helse- og sosialfaglig beredskap er det viktg at Sørreisa kommune søker 
å få på plass et felles samordnet planverk, slik at nødvendig oversikt og helhet ivaretas best mulig.

MÅLr Sørreisa er en ren, ryddig og trygg kommune (fra samfunnssikkerhet i samf.planen)

Strategier Tiltak

Sørreisa skal ha en god og oppdatert 
Ros-analyse.

Vi skal gjøre en ROS analyse for helse- og sosial beredskap.

Vi skal utarbeide en samlet plan for helse- og sosial 
beredskap

9. Slik skal helse- og omsorgsplanen følges opp

Temaplan for helse- og omsorg i Sørreisa kommune utdyper kommuneplanens samfunnsdel innenfor
det aktuelle tjenesteområdet.
Helse- og omsorgsplanen gjelder for perioden 2019-2030 og skal støte opp under de overordnede 
målene i kommuneplanens samfunnsdel. Planen vil ha et handlingsprogram som tl enhver td skal 
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være oppdatert, slik at det følger økonomiplanperiodens 4 år. Handlingsprogrammet vil også peke på
tltak som er gjennomført og tltak som skal realiseres innenfor planperioden.
Helse- og omsorgsplanen skal justeres hvert 4 år i tråd med eventuelle endringer i kommuneplanens 
samfunnsdel.
Revidert handlingsprogram legges fram for politsk behandling årlig.

Temaplanenes handlingsprogram skal løfes inn økonomiplanens handlingsdel. 
Helse- og omsorgstjenestens handlingsprogram må derfor være evaluert og revidert årlig innen 
utgangen av januar måned, slik at neste økonomiplanperiode blir hensyntat. 

Økonomiplanens handlingsplan er det viktgste verktøyet for å sikre økonomisk planlegging og styring
av kommunen. Denne skal vise kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i de 
neste fre budsjetår eller mer. Den angir ressursfordeling og spesifserer resultatmål og/eller tltak 
som er tenkt gjennomført i henhold tl kommuneplanen. 
Helhetlig styring med konkrete langsiktge mål og strategier for temaområdene skal følges opp på 
tjeneste- og enhetsnivå. Strategisk ledelse evaluerer resultater og analyserer disse opp mot 
satsingsområdene ved årsmelding. Dete følges opp og korrigeres ved neste års budsjet og i 
økonomiplanen. Kommuneplanprosessen følger 4-årshjulet og seter utviklingen inn et langsiktg 
perspektv ved neste revisjon.
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10. Helse- og omsorgsplanens handlingsprogram      
Gjennomføringsår

Strategier Tiltak Ansvarsområde tdligere 2020 202
1

202
2

202
3

sener
e

Samspill med pårørende og 
frivillige
Sørreisa kommune skal utvikle
og legge tl rete for en 
helhetlig pårørendestrategi. 
Denne skal verdsete og styrke
det viktge omsorgsarbeidet 
som ytes av brukerens 
netverk og bygge opp under 
brukerens egenmestring. *)

 Vi skal utorme en helhetlig 
pårørendestrategi for Sørreisa 
kommune, hvor både kartlegging og bruk
av pårørenderessurser, støtebehov, 
tjenestetlbud og samhandling framgår.

 Vi skal utarbeide og implementere et 
kartleggingsverktøy for 
pårørenderessurser og 
pårørendebelastning

 Vi skal utvikle nye lærings- og 
mestringstjenester for pårørende

 Vi skal kartlegge behov og muligheter for
pårørende netverk/ likemannstltak

 Vi skal kartlegge behov og muligheter for
nye tjenstestetlbud tl pårørende

X

X

X

X

X

Gjennom god 
brukermedvirkning skal 
kommunen utvikle et godt og 
koordinert samarbeid med 

 Vi skal utvikle en helhetlig strategi for 
kommunalt samarbeid med lag, 
foreninger og frivilligsentral.

X
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Gjennomføringsår

Strategier Tiltak Ansvarsområde tdligere 2020 202
1

202
2

202
3

sener
e

frivillige ressurser.  Vi skal kartlegge behov og muligheter for
opplæringstlbud tl frivillige, lag og 
foreninger

 Vi skal kartlegge behov og muligheter for
nye aktvitetstlbud i regi av frivillige, lag 
og foreninger 

X

X

X

Tidlig ute med tlreeelegging 
og gode tltak 
Sørreisa skal ha en god 
helsestasjon, skolehelse- og 
barneverntjeneste med 
oppfølging fra fødsel tl 
voksenliv

 Vi skal ta i bruk BedreTverrfagligInnsats- 
modellen, som sikrer helhetlig innsats på 
et tdlig tdspunkt, samordning og 
medvirkning både på system- og på 
individnivå 

 Vi skal avklare behov -og mandat for 
interne samhandlingstltak rundt barn og 
unge

 Vi skal kartlegge behov og muligheter for
netverks-/ likemannstltak

X X

X

X

Sørreisa kommune skal bidra 
tl at innbyggerne kan leve et 
liv uten vold *)

 Vi skal tlby skole og barnehage et årlig 
samarbeid, om tema forebygging av vold 
og overgrep 

 Vi skal implementere handlingsplan for 

X

X

X

X

X X X X
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Gjennomføringsår

Strategier Tiltak Ansvarsområde tdligere 2020 202
1

202
2

202
3

sener
e

vold i nære relasjoner i tjenesten -og 
bekjentgjøre den i befolkningen

Sørreisa kommune skal ha et 
helhetlig fokus på å forebygge 
og utsete forverrelse av skade
og sykdom hos innbyggerne *)

 Vi skal utvikle og tlpasse 
frisklivssentralens tlbud slik at den 
favner barn og unge

 Vi skal utvikle en helhetlig og 
tverrsektoriell strategi med fokus på 
ernæring, fysisk aktvitet, livsmestring og 
hverdagsglede for alle aldersgrupper.

 Vi skal videreutvikle forbyggende 
hjemmebesøk for hjemmeboende eldre

X

X X

X

X

Tjenester fortrinnsvis der folk 
bor
Sørreisa kommune skal 
tlretelegge tjenestene slik at 
innbyggerne kan ta ansvar og 
være aktv i eget liv med sine 
iboende ressurser, og bo 
lengst mulig i egen bolig.

 Vi skal videreutvikle modell for familie- 
og netverksarbeid rundt brukerne

 Vi skal iverksete 
hverdagsrehabiliteringstltak

X X X

X

Sørreisa kommune legger tl 
rete for hverdagsmestring og 
velferdsteknologi i alle 
livsfaser som ivaretar den 
enkeltes behov

 Vi skal ta i bruk velferdsteknologiske 
løsninger for å trygge og støte opp 
under den enkeltes egenmestring

X
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Gjennomføringsår

Strategier Tiltak Ansvarsområde tdligere 2020 202
1

202
2

202
3

sener
e

Sørreisa kommune skal 
planlegge for gode tjenester i 
en fremtd med betydelig  ere
eldre

 Vi må dimensjonere lokalene for drif av 
legetjenester m/ tlleggsfunksjoner

 Vi må dimensjoner lokaler for 
rehabiliteringstjenester

X

X

X

X

X

X

Alle skal kunne bo godt og 
trygt   

 Vi skal kartlegge behov og muligheter for
responssenter velferdsteknologiske 
løsninger

 Vi skal kartlegge behov for boligkonsept 
som favner behovet hos ulike 
brukergrupper i hht boligsosial plan

X

X

X

Mestring og livskvalitet
Sørreisa kommune skal 
tlretelegge tjenestene slik at 
innbyggerne kan ta ansvar og 
være aktv i eget liv med sine 
iboende ressurser, og bo 
lengst mulig i egen bolig.

 Vi skal utvikle lærings- og 
mestringstjenester, bla

 Aldring og alderdom
 Velferdsteknolog
 Rusmiddelmisbruk
 Psykisk helse
 Demens

 Vi skal utvikle folkeopplysningsarbeid 
rundt ulike tema, muligheter og tltak, 
bla

 egenmestring
 Vold og overgrep
 Rusmiddelmisbruk
 Psykisk helse
 Velferdsteknologi

X

X

X
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Gjennomføringsår

Strategier Tiltak Ansvarsområde tdligere 2020 202
1

202
2

202
3

sener
e

 Vi skal kartlegge behov og muligheter for
arbeidsrelatert aktvitet for ulike grupper
og nivå – initere nye tltak X

Det skal være gode sosiale 
møteplasser i kommunal og 
privat regi

 Vi skal kartlegge suksesskriterier for hva 
som hemmer og fremmer sosiale 
møtearenaer for alle aldersgrupper

X X

Sørreisa kommune skal følge 
opp regjeringas strategi for et 
aldersvennlig samfunn 
Flere år- fere muligheter  *)

 Vi skal utvikle en helhetlig og 
tverrsektoriell kommunal plan for 
oppfølging av strategien.

X X

Samhandling rundt 
pasientforløp
Vi skal utvikle –og ta i bruk 
modell for samarbeid mellom 
de kommunale 
helsetjenestene –og/eller 
spesialisthelsetjenesten for 
oppfølging av kronisk syke 
pasienter og pasienter med 
store –og sammensate behov.
*)

 Vi skal implementere nyutviklet 
kartleggingsverktøy, samt evaluere og 
videreutvikle dete

 Vi skal utvikle og implementere 
rutnebeskrivelse for samhandling 
mellom aktørene

 Pårørende/netverk
 Interne samarbeidsparter
 Eksterne samarbeidsparter
 Koordinerende enhet -system

 Vi skal videreutvikle og implementere 
rutner for dokumentasjon av helsehjelp

X X

X

X

X

Vi skal ha ei foroverlent 
koordinerende enhet, som 

 Vi skal utorme og implementere
tjenestebeskrivelse for koordinerende 

X X
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Gjennomføringsår

Strategier Tiltak Ansvarsområde tdligere 2020 202
1

202
2

202
3

sener
e

bidrar tl at de kommunale 
helse- og omsorgstjeneste kan 
gi helhetlige og samordna 
rehabiliterings- og 
habiliteringstjenester der 
bruker bor.  *)

enhet i Sørreisa kommune 

 Vi skal systematsk kartlegge behov og 
muligheter for ulike kompetanseteam i 
helse- og omsorgstjenesten

X X

Pasientsikkerhet og 
brukermedvirkning
Sørreisa kommune skal jobbe 
systematsk med 
kvalitetsforbedring og pasient-
og brukersikkerhet i helse- og 
omsorgstjenesten.  *)

 Vi skal ta i bruk i trygge hender 24-7:
 Tiltakspakke for tdlig oppdagelse

av forverret tlstand 
 Tiltakspakke for ledelse av 

pasientsikkerhet

 Vi skal utvikle rutner for informasjon tl 
pasient/ bruker og pårørende ved påført 
skade eller død, som følge av alvorlig 
feilbehandling i kommunehelsetjenesten.

X

X

X

Sørreisa kommune skal 
tlretelegge tjenestene slik at 
innbyggerne kan ta ansvar og 
være aktv i eget liv med sine 
iboende ressurser, og bo 
lengst mulig i egen bolig.

 Vi skal utvikle rutner for systematske 
bruker og pårørende samtaler som sikrer
at disse får nødvendig og tlpassa 
informasjon om egen situasjon, slik at de 
kan delta aktvt i planleggingen rundt 
eget tjenestetlbud.

 Vi skal videreutvikle rutner og praksis 
rundt ivaretakelse av barn som 
pårørende

 Vi skal kartlegge behov for ulike 

X X

X

X
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Gjennomføringsår

Strategier Tiltak Ansvarsområde tdligere 2020 202
1

202
2

202
3

sener
e

brukerråd og legge tl rete for samarbeid

Ledelse, rekrueering og 
kompetanse
Sørreisa kommune skal være 
en atraktv kommune, med en
rekruteringsstrategi som 
sikrer god kompetanse og 
kvalitet i kommunens 
tjenester for innbyggerne.

 Vi skal revidere kompetanseplan for 
helse- og omsorgstjenesten og 
handlingsplan skal utarbeides

 samtale som verktøy
 egenmestring
 samhandling
 teknologi

 Vi skal beskrive helse- og 
omsorgstjenestens 
rekruteringsutordringer nærmere og 
dete skal inngå i kunnskapsgrunnlaget 
for kommunens rekruteringsplan 

X X

X

Sørreisa kommune skal ha 
ledere med ret kompetanse 
og forutsetninger på plass for 
å utvikle tjenestene i forhold 
tl stadige krav om endring og 
fornying.  *)

 Vi skal legge tl rete for 
kompetanseheving som skal styrke 
ledernes endringskompetanse

 Vi skal gjennomføre 
omorganiseringsprosesser i kommunen, 
hvor ledernivåene i tjenestene skal 
vurderes med tanke på kontrollspenn, 
innovasjonskrav og støtestrukturer.

X X

X

Innovasjon og teknologi
Sørreisa kommune skal 
planlegge for gode tjenester 

 Vi skal utvikle tjenestetlbudene gjennom
dialog med befolkningen, hvor behov og 

X
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Gjennomføringsår

Strategier Tiltak Ansvarsområde tdligere 2020 202
1

202
2

202
3

sener
e

inn i en fremtd med betydelig 
 ere eldre.

ønsker kartlegges.

 Vi skal systematsk ta i bruk 
velferdsteknologi som et supplement tl 
-og en erstatning for- ordinære helse- og 
omsorgstjenester 

 Vi skal utorme tjenestebeskrivelser og 
serviceerklæringer for de ulike 
tjenesteområdene

X

X

X

X

X

Sørreisa kommune skal legge 
tl rete for hverdagsmestring 
og velferdsteknologi i alle 
livsfaser som ivaretar den 
enkeltes behov.

 Vi skal vurdere smarthusløsninger når 
kommunen bygger nye boliger.

 Vi må sikre infrastruktur, utstyr og 
løsninger, som er nødvendig for å ta i 
bruk hensiktsmessige 
velferdsteknologiske hjelpemidler

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Motvere for bedre utnytelse 
av den teknologiske 
utviklingen og de digitale 
plattformene.

 Helse- og omsorgstjenesten skal 
medvirke i kartlegging og utvikling av 
kommunens digitale strategi.

 Helse- og omsorgstjenesten skalta i bruk 
og benyte digitale løsninger, der det 
vurderes som formålstjenlig

X X

X X X X X

Helse og sosial beredskap  Vi skal gjøre en ROS analyse for helse- og X X
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Gjennomføringsår

Strategier Tiltak Ansvarsområde tdligere 2020 202
1

202
2

202
3

sener
e

Sørreisa skal ha en god og 
oppdatert Ros-analyse.

sosial beredskap.

 Vi skal utarbeide en samlet plan for 
helse- og sosial beredskap

X
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