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1.
1.1

Bakgrunn og innledning
Bakgrunn og hensikt med Strategi 2030

Styret i Helse Midt-Norge vedtok i 2015 (sak 3/2015) å iverksette arbeidet med en ny strategi for
utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge mot år 2030.
Vi står overfor store samfunnsendringer i årene som kommer. Befolknings- og bosettingsmønster er i
endring. Behandlingsmulighetene øker og det gjør også kostnadene. Teknologien er i utvikling, og
mulighetene er enorme. Forventningene til hva helsetjenesten kan levere er store allerede i dag og
vil fortsette å øke. Fremtidsbildet viser at dagens måte å organisere og drive helsetjenestene på, ikke
vil være bærekraftig i årene framover.
Helse Midt-Norge må ha strategier, kultur, lederskap og medarbeidere som møter utfordringene, til
det beste for pasientene. Mange av forutsetningene for utviklingen av spesialisthelsetjenesten er lite
forutsigbare og bestemmes ikke av sektoren alene, men av generelle samfunnsmessige forhold,
politiske myndigheter mv. Helse Midt-Norge RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får
tjenester av god kvalitet i henhold til blant annet helseforetakslovens– og
spesialisthelsetjenestelovens bestemmelser, pasient- og brukerrettighetsloven, Nasjonal helse- og
sykehusplan og årlige oppdrag og krav fra Helse og omsorgsdepartementet. Likevel er Helse MidtNorges evne til å forme framtida, tilpasse oss og utvikle spesialisthelsetjenesten innenfor de
rammebetingelser som finnes, avgjørende for å kunne tilby pasientene en fremragende helsetjeneste
i årene som kommer.
Strategi 2030 skal være vår rettesnor for utvikling og prioriteringer i årene som kommer.
Det framlagte forslaget viser våre muligheter, begrensninger og ambisjoner fram mot 2030.
Strategien gir en beskrivelse av hvor vi ønsker å være i 2030 og hvilke hovedgrep vi må ta for å
komme dit.
Strategi 2030 vil være en overordnet strategi som tar hensyn til det samla utfordrings- og
mulighetsbildet vi står overfor i utviklingen av et helhetlig tjenestetilbud og strategien har derfor et
perspektiv utover spesialisthelsetjenesten.
Våre ambisjoner skal nås i et samspill med pasienter, deres pårørende, våre medarbeidere,
kommuner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, private leverandører av spesialisthelsetjenester
og samfunnet forøvrig.

1.2

Føringer for arbeidet og prosess

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i oktober 2015 premisser for arbeidet med Strategi 2030. Dette
inkluderer blant annet:
 Det langsiktige utfordringsbildet fra Strategi 2020 ligger i hovedsak fast og arbeidet med ny
strategi skal bygge videre på dette.
 Ny strategi skal bygge på Helse Midt-Norges visjon ”På lag med deg for din helse” og verdiene
trygghet, respekt og kvalitet.
 Baseres på nasjonale føringer, som Nasjonal helse og sykehusplan
 Baseres på regionale vedtak/prioriteringer som anskaffelse og implementering av nytt
pasientadministrativt system (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) samt bygging av
nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.
 Strategien skal være overordna og gi retning for ønsket utvikling fram til 2030.
3
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 Strategien skal munne ut i et konkret og kortfattet strategidokument.
Det har vært gjennomført temamessige diskusjoner bl.a. med styrene både i Helse Midt-Norge RHF
og i de lokale helseforetak. I tillegg har det vært åpnet for alle å gi innspill gjennom nettsidene til
Helse Midt-Norge RHF. Regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte/konsernverneombud har både
gitt innspill til innholdet i notatene og bidratt til diskusjoner om følgende tema:
•
•
•
•

Den nye pasientrollen – pasientenes helsetjeneste
De store dilemmaer i helsetjenesten
Arbeidskraft og kompetanse
Fra fragmenterte til helhetlige tjenester

Temaene og diskusjonene rundt disse har hatt som intensjon å bidra til felles forståelse og kunnskap
om hvilke utfordrings- og mulighetsbilder og hvilke veivalg vi står overfor. En ambisjon har vært å
skape rom for felles refleksjoner i styrene slik at de er bedre rustet for framtidige veivalg.
Dette høringsnotatet, som skal danne grunnlag for Strategi 2030, sendes ut på høring, med
høringsfrist 30. september 2016. Det vises til høringsbrev for nærmere informasjon om det praktiske
rundt å avgi høringssvar. Høringsinnspillene vil bli sammenfattet og lagt fram for styret i Helse MidtNorge RHF 13. oktober 2016. Strategi 2030 skal etter planen vedtas av styret i Helse Midt-Norge RHF
10. november 2016.

2. Hovedpunktene i høringsnotatet
Høringsnotatet redegjør for de tyngste drivkreftene som påvirker både samfunnsutviklingen generelt
og utviklingen av helsetjenesten spesielt. En voksende og aldrende befolkning, endret sykdomsbilde,
et flyttemønster som trekker unge mot byene mens de eldre blir igjen i distriktene, mangel på
personell, økt kunnskap og en akselererende teknologisk utvikling som kan forandre hele samfunnet
vil påvirke oss. Mangel på koordinerte og sammenhengende tjenester trekkes også fram som en stor
utfordring. Så langt har vi møtt utfordringene med en vekststrategi, ved en betydelig økning i
ressursene. Fram mot 2030 vil ikke dette være en bærekraftig strategi.
Framtida byr også på nye muligheter som skapes gjennom et høyt kunnskapsnivå, andre måter å
arbeide på, avansert teknologi og et tettere samarbeid både mellom sykehusene og mellom sykehus
og kommuner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner mv. Samtidig vil framtida være preget av
vanskelige valg og stor innsats for å sikre en bærekraftig økonomi. Veksten i behov og forventninger
til hva helsetjenesten skal tilby vil overgå muligheten vi har for å utdanne og rekruttere personell og
samfunnets evne til å betale. De samlede ressurser må derfor benyttes bedre. Våre fremste redskap
for å møte utfordringene er å utnytte mulighetene medisinsk teknologisk utvikling og IKT gir oss, i
tillegg til kontinuerlig forbedring av driftsmodellene våre.
Framtidas helsetjenester må derfor preges av kultur for fleksibilitet, endringsvilje og tilpasningsevne.
Den største risikoen kan være at vi ikke gjør tilstrekkelig endringer. Tydeligere prioriteringer og
økonomisk bærekraft reises som premisser for utviklingsarbeidet. Det betyr også å være tydelig på
hva spesialisthelsetjenesten ikke lenger skal bidra med.
Helse Midt-Norges ambisjon er å tilby befolkningen i Midt-Norge fremragende helsetjenester.
Fremragende helsetjeneste dreier seg om å gi den enkelte pasient den beste tilgjengelige
kunnskapsbaserte behandlingen som er tilpasset hans eller hennes konkrete situasjon og behov for
behandling eller mestring. Fremragende helsetjenester betyr også at vi evner å prioritere og ser
helsetjenesten som en helhet innenfor de ressurser vi har til rådighet.
4
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Høringsnotatet foreslår, basert på vår visjon, verdier, utfordrings- og mulighetsbildet, følgende fire
strategiske mål som redskap for å oppnå ambisjonen om en fremragende helsetjeneste;
 Vi innfrir pasientenes helsetjeneste
Dette betyr;
 Vi har pasientenes behov som utgangspunkt for all behandling og kjernen i all pleie
 Vi legger til rette for at pasienter og pårørende tar del i behandlingen og mestrer sin
situasjon på en god måte
 Våre pasienter opplever likeverdighet i møte med helsepersonell
 Våre pasienter opplever tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester
 Våre pasienter opplever èn helsetjeneste som kommuniserer godt og deler informasjon
på tvers av nivåene
 Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse
Dette betyr;
 Vi baserer all pasientbehandling på kunnskapsbasert praksis
 Vi er tydelige på at vi ikke kan tilby «alt til alle»
 Vi legger standardiserte pasientforløp til grunn
 Vi gir pasientene trygge tjenester av god kvalitet
 Vi ser pasientsikkerhet i sammenheng med helse- miljø og sikkerhetsarbeid
 Vi har en endringskultur som baserer seg på åpenhet, kontinuerlig læring og deling av
erfaringer
 Vi har bygd systemer og kultur som gir muligheter til nettverkssamarbeid med industri,
akademia, nasjonale og internasjonale helsetjenesteaktører
 Vi forbedrer oss gjennom brukererfaringer, forskning, kontinuerlig utvikling og
innovasjon
 Vi er offensive i å ta i bruk ny teknologi for å gi pasientene god behandling innenfor
gjeldende økonomiske rammer
 Vi har gjennom arbeid med innovasjon bidratt til at ny kunnskap blir omsatt til god
praksis og deles med andre
 Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell
Dette betyr;
 Vi er en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass som sørger for ivaretakelse av
medarbeidere og deres kompetanse
 Vi rekrutterer, utvikler og beholder personell med rett kompetanse
 Vi har en fellesskapskultur der vi lærer av hverandre og bygger kompetanse på tvers
 Vi har synlige og ansvarlige ledere som arbeider mot felles mål
 Vi planlegger kompetanseutvikling, utdanning og virksomheten ut fra pasientenes og
tjenestens behov
 Vi har styrket samarbeidet med utdanningssektoren for å sikre at framtidige
medarbeidere utdannes i rett antall og med riktig kompetanse
 Vi utvikler og deler kompetansen sammen med primærhelsetjenesten og andre aktører
som medvirker i pasientforløpene
 Vi er gode lagspillere
Dette betyr;
 Vi tilbyr en god og sammenhengende helsetjeneste
 Vi har et tett og forpliktende samarbeid om behandling og personell
 Vi har en kultur for helhet, der det er resultatene for pasientene som teller
 Våre pasienter får rett behandling på rett sted til rett tid
5
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 Vi tar en aktiv rolle i videre utvikling av samhandling med kommunene
 Vi har et folkehelseperspektiv og bidrar til oppbygging av kunnskap om bedre
forebygging, behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene
Disse målene vil utfordre våre ledere og vi må derfor rekruttere, utvikle og støtte våre ledere slik at
spesialisthelsetjenesten kan utvikle seg i riktig retning.

3. Utfordringer og muligheter – de viktigste drivkreftene fram mot 2030
Utfordringene og mulighetene i helsetjenesten er mange og av ulik karakter. I stedet for å spå om
framtida, må vi heller forsøke å forstå hvilke drivkrefter som vil påvirke utviklingen av samfunnet
generelt og helsetjenesten spesielt i årene framover mot 2030. For å finne en riktig vei framover må
vi forstå driverne og være tilpasningsdyktige i tråd med disse.
Sentrale utviklingstrekk i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt er økende grad av
internasjonalisering, nye arbeids- og organisasjonsformer, en mer heterogen arbeidsstyrke og større
andel av eldre i befolkningen. Videre er utviklingstrekkene knyttet til krav til kontinuerlig omstilling
og læring, nye kompetansekrav og stadig endring i behandlingsmetoder og i teknologi. Drivkreftene
og utfordringene i helsetjenesten, og spesialisthelsetjenesten spesielt, kan i hovedsak deles i fire
kategorier;
o
o
o
o

Samfunnsperspektivet
Pasientperspektivet
Arbeidskraftperspektivet
Kunnskaps- og teknologiperspektivet

3.1 Samfunnsperspektivet - demografiske utfordringer og endret sykdomsbilde
Ved utgangen av 2015 var det 709 166 innbyggere i de tre fylkene som Helse Midt-Norge dekker.
Befolkningens alderssammensetning vil i løpet av de neste ti-årene endres kraftig, med stor vekst i
folketallet og antall eldre. Dette innebærer betydelig vekst i etterspørselen etter helsetjenester.
Framskrivning viser at Helse Midt-Norge vil ha en vekst i folketallet på 93 000 mennesker innen 2030
og en økning på 42 pst. i antall eldre over 67 år.
Alder har stor betydning for utviklingen av sykelighet. Sykdom øker med alderen, og eldre har ofte
flere sammensatte lidelser enn yngre. Behovet for helhetlige og godt koordinerte tjenester vil derfor
øke. 70 åringer bruker omtrent dobbelt så mye helsetjenester som en 40 åring. Økt antall eldre og en
økning i levealder vil gi en økning i antall mennesker som lever med en kronisk sykdom. I dag står 1
pst. av befolkningen for 20 pst. av bruken av spesialisthelsetjenester1. 10 pst. av befolkningen står for
66 pst. av bruken. De fleste storforbrukerne er i aldersgruppa 65 til 79 år. Nesten alle disse har en
kronisk sykdom, og mange har flere samtidige sykdommer. Det er også en høyere andel pasienter i
livets sluttfase blant storforbrukere.
Helsetilstanden i den Midt-Norske befolkningen er god, men de sosiale ulikhetene i helse er store. Jo
bedre utdanning og økonomi, jo bedre helse. Forekomsten av livsstilsykdommer, kroniske
sykdommer, kreft og muskel og skjelettsykdommer vil øke betydelig. Blant unge mennesker er det
særlig forventet en økning i behovet for rusbehandling og psykisk helsehjelp. Vi må organisere og
dimensjonere helsetjenesten så den også er rustet for å håndtere disse sykdomsgruppene.

1

Rapport fra SKDE; Storforbrukere av somatisk spesialisthelsetjeneste
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Hittil har helsetjenesten hatt stort fokus på behandling av sykdom og senkomplikasjoner, mens det
har vært mindre fokus på å fremme helse og forebyggende helseproblemer. For å skape pasientenes
helsetjeneste, må spesialisthelsetjenesten interessere seg mer for hva den kan bidra med både for å
forebygge at pasientene trenger behandling i spesialisthelsetjenesten, og ved å bidra til at pasienter
bedre mestrer sine liv med sykdom. Pårørende er en viktig ressurs for slik mestring. Samtidig kan det
være krevende å være pårørende at det i seg selv kan påføre sykdom/manglende egenmestring.
Bosettingsmønsteret har vært i sterk endring og har vært preget av en sterk sentralisering, med
befolkningsvekst i byene og markert nedgang i utkantkommuner. Det er særlig de unge og
innvandrere som flytter til byene. Denne utviklingen, kombinert med at vi blir stadig flere eldre, som
sjelden flytter, vil endre pasientsammensetningen i regionen. Alle kommuner vil få flere eldre, og
mange kommuner vil i 2030 ha nærmere en tredjedel av sine innbyggere over 67 år.
Spesialisthelsetjenesten må legge til rette for at de store pasientgruppene med kroniske og
sammensatte problemstillinger, i størst mulig grad får sine tjenester nær der de bor. Her vil
samhandling med kommunenes helse og omsorgstjeneste være avgjørende for at pasientene skal
kunne få et samlet, godt tilbud. Geografiske utfordringer krever et særskilt fokus på likeverdige tilbud
til befolkningen selv om tjenestene får ulik utforming. Sentraliseringstendensen som fører til at
andelen eldre i distriktene vil øke framover, kombinert med at mange kommuner i vår region har et
lavt innbyggertall (48 av 84 kommuner har færre enn 5000 innbyggere), vil kunne skape utfordringer
i forhold til å tilby robuste samarbeidsløsninger med kommunene. Teknologisk utvikling i samfunnet
og velferdsteknologi vil kunne gi muligheter til utstrakt samarbeid og informasjonsdeling mellom
pasient, kommune og spesialisthelsetjeneste til pasientens beste.
En slik tilnærming til demografi, sykdomsutvikling og teknologiske muligheter krever at
spesialisthelsetjenesten ser ut over sitt ansvarsområde. Økning i antall pasienter med sammensatte
lidelser har stor betydning for kapasitets- og samhandlingsbehov, både i og mellom sykehus og
mellom sykehus og kommunale tjenester.
De politiske og lovmessige rammene er i endring. Nye politiske føringer er økt grad av valgfrihet for
den enkelte pasient, både i hvordan, hvor, og av hvem helsetjenesten skal ytes, gjennom innføring av
fritt behandlingsvalg og økt innslag av private tjenesteytere. Samtidig er det en klar politisk
forventning om standardisering ut fra beste kunnskapsbaserte praksis. Det er også en tendens til
sterkere politisk styring, samordning og prioritering på nasjonalt nivå.
Den grunnleggende holdningen i det norske samfunnet er at helsetjenesten skal være tilgengelig for
alle. Solidaritetsaspektet står sterkt. Samtidig står den individuelle friheten også sterkt, formulert
som ansvar og myndighet over eget liv. En ser også en glidende overgang fra ønsker om, til behov
for, og i siste instans rett til tjenester. Bak denne utviklingen ligger både en individsentrert
rettighetstenkning og velferdsstatens ambisjon om å nå alle.
Det er varslet mulige strukturelle endringer av kommunekartet gjennom det pågående arbeidet med
kommunereformen. Videre pågår det en utredning om hvordan eierskapet til
spesialisthelsetjenesten skal organiseres.

3.2 Pasientperspektivet - utfordringer og forventninger
Helsetjenesten har blitt mer spesialisert og oppdelt. Antall helsearbeidere har økt, det har blitt flere
profesjoner, og hver profesjon er blitt mer spesialisert. Flere «breddespesialiteter» er på vei ut og
kunnskapsutvikling virker selvforsterkende i retning oppsplitting. Organiseringen av tjenesten har
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fulgt den samme utviklingen. Enheter og utstyr har blitt stadig mer spesialiserte. Oppdeling og
avgrensing gir driftsmessig oversikt for helsearbeideren og lederapparatet.
Mye av denne spesialiseringen er til pasientens beste. Samtidig opplever både pasienter og
tjenesteapparat ulemper med oppdeling. Pasientene ønsker å bli sett og møtt med helhet, samtidig
som de vil ha tilgang til den beste spesialkompetansen. Pasientene kan oppleve tjenestene som
uoversiktlige og fragmenterte, og at det glipper i overgangene mellom dem. I overgangen fra den ene
helsetjenesten til den andre er det risiko for at kvaliteten svikter og at pasienten blir skadelidende.
Fragmenteringen kan ramme de mest utsatte pasientgruppene, de med sammensatte og store
problemer, brukere med psykiske plager, rus-/ avhengighetsproblemer, og de mest
sykdomsbelastede eldste med flere sykdommer. Den rammer også alle med kroniske sykdommer
som har behov for oppfølging av flere.
Utviklingen som er beskrevet ovenfor krever at helsetjenesten ytes mer helhetlig.
Det er stor ubegrunnet variasjon i forbruk og medisinsk praksis, både mellom sykehus og mellom
helseforetak. Med ubegrunnet variasjon menes variasjon i forbruk av helsetjenester som ikke skyldes
tilsvarende forskjeller i befolkningens sykelighet. Dette kan både være et uttrykk for at befolkningen i
noen områder ikke får helsetjenester de har bruk for, eller et uttrykk for at befolkningen i andre
områder får behandling de ikke har nytte av, eller i noen tilfeller medfører unødig skade. Å redusere
ubegrunnet variasjon blir en sentral utfordring for å sikre befolkningen et likeverdig helsetilbud.
Stortingsmeldingen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 (Meld. St. 12 (2015 – 2016) oppsummerer
at helsetjenesten har gjennomgående utfordringer innen områdene kommunikasjon og involvering
av pasienter og pårørende og kompetanse, læring og ledelse. Meldingen peker på at den norske
helsetjenesten er god på overlevelse, men ikke nødvendigvis på opplevelse. Mange pasienter blir
unødig skadet som følge av ytelser eller mangel på ytelser i helse- og omsorgstjenesten. Bedre
samhandling, koordinering, kommunikasjon og medvirkning vil redusere og hindre pasientskader,
unødig ventetid og ekstra belastning for pasienter og deres pårørende.
Samfunnet beveger seg i retning mer individualisme. Det vil være en økende gruppe pasienter som i
tillegg til å ha høye forventninger, også har stor kjøpekraft og betalingsvilje. Disse pasientene vil
ønske å kunne kjøpe seg ut av eventuelle helsekøer, gjerne utfra en forventning om kvalitet. I 2016
har omlag 500 000 nordmenn private helseforsikringer, hvorav nesten alle er betalt av arbeidsgiver.
Det skal legges til rette for at pasientene i større grad har mulighet for å bli en del av
behandlingsteamet, slik at de sammen med sine pårørende kan bidra mer aktivt i beslutninger om
egen helse og behandling. Pasienter og pårørende skal være likeverdige samarbeidspartnere.
Prinsippet om at «ingen beslutninger skal tas om meg – uten meg» får gradvis sterkere fotfeste. Det
vil være viktig å legge til rette for at pasientene skal få medbestemmelse uten at det medisinske
ansvaret overlates til pasienten.

3.3 Arbeidskraftperspektivet
De demografiske endringene gir et økt behov for helsetjenester, men denne utfordringen kan ikke
møtes med en tilsvarende økt vekst i spesialisthelsetjenesten. En framskrivning av behovet for
personell, som følge av befolkningsendringene, viser at helseforetakene i Midt-Norge vil ha behov for
25 pst. flere årsverk fram til 2030. Kommunene vil ha tilsvarende eller større behov. Dette vil ikke
være bærekraftig.
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Dette betyr at vi må behandle flere pasienter med relativt sett færre ansatte. Det krever at
arbeidsprosesser og pasientforløp kontinuerlig forbedres, for å sikre tjenester i tråd med beste
medisinske praksis, riktig ressursbruk og riktig bruk av kompetanse og teknologi. Det betyr også at vi
må ta i bruk ny teknologi og tjenesteinnovasjon for å redusere kostnader og behovet for personell.
Kompetansebygging sammen med primærhelsetjenesten vil også være sentralt for å gi bedre
helhetlig tjenestetilbud og en mer riktig ressursbruk til pasientens beste.
Innen enkelte fag og i enkelte geografiske områder er det rekrutteringsproblemer. Det er behov for
bedre oversikt og styring av framtidige behov for bemanning og kompetanse. Nasjonal
bemanningsmodell er i ferd med å bli tatt i bruk og vil gi et godt grunnlag for en slik
kompetanseplanlegging. Samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre tilgang på riktig
kompetanse i riktig antall er nødvendig. Kommunale helsetjenester vil stå overfor tilsvarende
utfordringer og det vil derfor kunne oppstå konkurranse om arbeidskraft. Det er nødvendig med et
godt samarbeid med kommunene om kompetanseplanlegging.
Kompetansen som etterspørres i arbeidslivet, endrer seg raskt og vil kreve mye opplæring og etterog videreutdanning. Utfordringer knyttet til å rekruttere er en ting, men å beholde ansatte kan bli en
enda større utfordring. Det er blitt vanligere å skifte jobb i forhold til tidligere år. Helse Midt-Norges
ambisjon er derfor å være en attraktiv arbeidsgiver som fremmer gode utviklingsmuligheter for den
enkelte ansatte.
Framover må vi sikre rett kompetanse på rett plass til rett tid.

3.4 Kunnskaps – og teknologiperspektivet
Framtida vil preges av veksten i tilgjengelig medisinsk kunnskap og teknologisk utvikling. Medisinsk
forskning og innovasjon bringer fram nye behandlingsmuligheter, legemidler og medisinsk utstyr i
stort omfang og stadig høyere tempo. Nye sykdomstilstander lar seg behandle og krevende
behandlinger som tidligere enten var for kostbar eller medførte for stor risiko for pasienten, kan nå
gjennomføres. Mulighetene endres, og påvirker hva spesialisthelsetjenesten kan gjøre – både på
sykehus og utenfor sykehus.
Vi må framover sikre at forskningsresultater og nye innovative løsninger blir tatt i bruk i tjenesten og
at de danner grunnlag for en kunnskapsbasert og framtidsretta helsetjeneste. Helse Midt-Norge må i
større grad nyttiggjøre seg av nærheten vi har til de store forsknings- og fagmiljøene i vår regionen,
med tilgang på kompetanse og teknologi i verdensklasse.
Medisinskfaglig og teknologisk utvikling kan få avgjørende betydning for hvor og hvordan man
utfører diagnostikk og behandling, og dermed for organisering av helsetjenesten. Utviklingen kan
komme til å gå i to retninger parallelt; ytterligere samling av spisskompetente miljøer og særlig
ressurskrevende prosedyrer, samtidig som diagnostikk og behandlingsmuligheter desentraliseres.
Teknologisk utvikling kan både bidra til ønsket spesialisering, for eksempel gjennom personlig
tilpasset medisin, og til oversikt og håndtering av store mengder informasjon for bedre styring av
helhet, eksempelvis gjennom sanntids deling av pasientinformasjon for god samhandling. Slik
medisinsk-teknologisk utvikling øker, og prognosene for bruk av kostbare legemidler tilsier sterk
kostnadsvekst og ytterligere spesialisering.
Teknologiselskaper og -utviklere har identifisert helsesektoren som et stort satsingsområde for
nyvinninger og innovasjon. Forventningen om at helsesektoren skal bli mer moderne og
teknologibasert, vil forsterkes i årene framover.
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Med nye personlige innrettede teknologiske hjelpemidler kommer tilfanget av digitalisert
informasjon om helse og kropp til å skyte ny fart. «Big data» kan brukes både til å forebygge sykdom
og bidra til bedre behandling. Dersom helsetjenesten klarer å utnytte potensialet i pasientenes vilje
og evne til egendiagnostikk/egenbehandling og oppfølging, kan det redusere behovet for fysiske
konsultasjoner eller kontakter betydelig.
En annen side ved utviklingen er at de friske ønsker bekreftelse på at man er frisk. Flere aktører
kobler mobil teknologi med kroppsnære sensorer som registrerer ulike kroppsfunksjoner som for
eksempel blodtrykk, blodsukker og som varsler kritiske verdier og nivåer. Dette vil i neste omgang
avdekke risikofaktorer og motivere til kontakt med helsetjenesten for å vurdere funn eller avdekke
sykdom. Dette kan også øke presset på helsetjenesten. Flere ledende sykehus i USA har iverksatt
prosjekter for å se på hvordan de kan ta imot og nyttiggjøre seg pasient-generert helseinformasjon
for å sette inn forebyggende tiltak og tidlig innsats mot sine pasienter. IKT vil kunne avgjøre
helsetjenestens evne til å utnytte de muligheter man ser for seg på noen år gjennom å fange og
nyttiggjøre seg data både til forebygging, diagnostikk og forebygging.
De som ofte benevnes som «Generasjon Y» (født 1982 - 2000) er oppvokst med utstrakt bruk av
internettbaserte «dingser». De henter derfor mye av sin kontakt og informasjon både i arbeid og i
fritid og underholdning fra sine nettverk, og er typisk mer vant til å dele informasjon enn eldre
generasjoner. Samfunnet vil derfor endre seg i retning nettverksbasert fram mot 2030. Med
samfunnsendringen endrer våre ansatte og våre pasienter seg og vil forvente at nødvendig
informasjon og svar «alltid» er tilgjengelig. Dette krever at vi endrer måten vi arbeider på.
Det er store ulikheter i forhold til hvilke ressurser pasienter og deres pårørende har i forhold til å
benytte seg av teknologi, slik som nettbaserte tjenester. Bruk av ny teknologi i den eldre
befolkningen vil mest sannsynlig stige med de nye generasjoner som har erfaring fra teknologibruk i
arbeidsliv og fritid. Likevel vil nok kunnskap om digital teknologi være mindre i den eldre
befolkningen enn i andre grupper en god stund framover. Det vil være viktig å ha en bevissthet på å
sikre at innføring av ny teknologi ikke bidrar til større ulikheter innen helsetjenesten i årene som
kommer.

3.5 Konsekvenser av utfordringsbildet/konklusjon på driverne
Samfunnet er i stadig endring. Også helsetjenesten påvirkes av dette. Dagens måte å organisere og
drive helsetjenestene på, svarer ikke på det som drivkreftene forteller oss. Flere blir syke, flere blir
eldre, flere trenger hjelp over lengre tid, flere sykdommer kan behandles med ny og kostbar
teknologi og medisiner, i tillegg til at forventningene til spesialisthelsetjenesten vokser. Vi vil
framover ha utfordringer med å sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å dekke befolkningens
framtidige behov for helsetjenester og til å utføre framtidige oppgaver. Så langt har vi møtt
utfordringene med en vekststrategi, ved en betydelig økning i ressursene. Dette er ikke lenger en
bærekraftig strategi. Vi kan ikke lenger løse utfordringene ved å ansette flere folk og bruke mer
penger.
Vi må organisere tjenestetilbudet og arbeide annerledes enn før. Relativt blir det færre ansatte på
flere pasienter. Vi må derfor organisere bruken av tilgjengelig personell og ledere på en bedre måte
og sikre rett kompetanse fram i tid. Vi må benytte mulighetene som utviklingen i medisinsk
kunnskap, teknologi og innovasjoner kan gi oss. Vi må rigge oss for å ivareta og behandle de store
sykdomsgruppene som kommer. For å lykkes må vi løse utfordringene i nært samarbeid med
kommunene. De samlede ressurser i samfunnet må utnyttes bedre. Vi kan ikke fortsette som før, vi
er nødt til å endre oss.
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Vi står overfor et utfordringsbilde preget av høyt endringsbehov. Framtidas helsetjenester må ha
nødvendig fleksibilitet og tilpasningsevne. Dette vil kreve at vi utvikler en kultur som sikrer både
endringsvilje og endringskompetanse i organisasjonen.
Framtida vil være preget av vanskelige prioriteringer og stor innsats for å sikre en bærekraftig
utvikling slik som drivkreftene viser. Helsetjenesten vil ikke kunne tilby «alt til alle». Det vil være
uforenlig både med samfunnets bærekraft og foretaksgruppas økonomiske bæreevne. Det forventes
ikke realvekst i ressurstilgangen til spesialisthelsetjenesten de kommende årene ut over
kompensasjon for aktivitetsvekst som følge av endring i befolkningens størrelse og sammensetning.
Som bakteppe er det også viktig å ha med seg at enkelte land i Europa har hatt kutt i sine
helsebudsjetter på grunn av en krevende økonomisk situasjon. God kontroll med økonomien er en
forutsetning for riktige prioriteringer, og legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av
spesialisthelsetjenesten. En tydelig prioritering må til for å skjerme og videreutvikle tilbudet til de
pasientgruppene som har størst behov for å få sin behandling hos oss. Ikke minst må det en
tydeligere prioritering til for at vi fortsatt kan gjøre nødvendige investeringer i bygninger, medisinsk
teknisk utstyr, IKT og forskning og utvikling.
Det er noen utviklingstrekk som kan utfordre den norske velferdsmodellen med likeverdig
helsetilbud. Prioriteringer utfordres i to dimensjoner. For det første synes de økonomiske rammene å
bli stadig strammere. For det andre gjennom at det stadig utvikles kostbar behandling til nytte for
enkeltpersoner, uten at dette sees i et samfunnsperspektiv. Dette innebærer mindre penger til andre
pasientgrupper og andre aktiviteter i sykehusene, hvis vi ikke evner å effektivisere driften
tilsvarende. Konsekvensen kan bli at vi må ta beslutninger som utfordrer vår evne til å tilby en
likeverdig helsetjeneste.
Vi må samarbeide bedre internt i foretaksgruppa og med andre deler av helsetjenesten om en
hensiktsmessig arbeids- og ansvarsdeling. God samhandling er avgjørende for å sikre befolkningen
trygge, effektive og likeverdige helsetjenester.

4. Strategi 2030 – «Fremragende helsetjeneste»
Helse Midt-Norge legger til grunn en ambisjon om å tilby våre pasienter en fremragende
helsetjeneste. En fremragende helsetjeneste oppnår vi kun i lag med pasienter og deres pårørende.
Fremragende helsetjeneste dreier seg om å gi den enkelte pasient den beste tilgjengelige
kunnskapsbaserte behandlingen som er tilpasset hans eller hennes konkrete situasjon og behov for
behandling eller mestring. Fremragende helsetjenester betyr også at vi evner å prioritere og ser
helsetjenesten som en helhet innenfor de ressursene vi har til rådighet. Det betyr at
spesialisthelsetjenesten av og til må si nei.
Vi skal bidra til at pasientene tilbys en fremragende helsetjeneste uansett hvor de befinner seg i
pasientforløpet. Fremragende helsetjeneste betyr at vi tar et ansvar for å spille andre gode, både
innen spesialisthelsetjenesten og i vår samhandling med kommunene. I dette ligger også at det
tilrettelegges for at pasientene og deres pårørende skal gis mulighet til å delta aktivt i beslutninger
om egen helse og behandling. Det handler om å skape et godt møte mellom pasient, pårørende og
helsetjenesten. I en fremragende helsetjeneste blir alle pasienter og pårørende behandlet med
respekt, opplever åpenhet, folkeskikk og god kommunikasjon i møte med vår tjeneste. Den offentlige
helsetjenesten skal fortsatt være en bærebjelke i velferdsstaten, og være den tjenesten pasientene
velger. Ambisjonene er høye. Vi ønsker å tilby befolkningen i Midt-Norge en god og framtidsretta
helsetjeneste, både medisinsk, teknologisk og omsorgsmessig.
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Vår ambisjonbyggerbådepå vår visjon «Pålag med deg for din helse»og regionenstre verdier;
respekt,trygghet og kvalitet. Dette er illustrert i figuren under. Utøvelsenav verdieneer vesentlig
for byggingav tillit og omdømme.Vår visjon og våre verdier liggerfast. Nå er det derfor den
foreslåtte ambisjonenmed tilhørendestrategiskemål som er til høring.

5. Strategiske mål
Basertpå vår visjon,verdier, utfordrings og mulighetsbildet foreslåsfire strategiskemål som redskap
for å oppnå ambisjonenom en fremragendehelsetjeneste.

5.1 Vi innfrir pasienteneshelsetjeneste
Nøkkelentil god helseliggerikke nødvendigviskun i fravær av sykdomalene.Stadigflere lever hele
eller store deler av livet med en diagnoseeller skade.Godhelseliggerogsåi mestring;evnentil å
mestre sin egensituasjon,oppleveselvbestemmelseog føle verdighet.Denneerkjennelsenkrever en
endringi måten vi møter pasientenepå.
Å skapepasienteneshelsetjenestehandlerom å skapeet godt møte mellom helsetjenesten,pasient
og pårørende.Pasienteneshelsetjenestehandlerogsåom holdningerog folkeskikk.Pasienteneog
derespårørendeskalopplevelikeverdigheti sitt møte med helsepersonell.Pasienteneskalfå
tilpassetinformasjonog opplæringsamt ha reell mulighet til å delta i beslutningerknyttet til egen
behandling.Helsepersonellskal leggetil rette for samvalgved spørsmålom ulike
behandlingsalternativog informerte valg.Dette vil kreve økendekompetanseinnen
helsekommunikasjon
.
Pasientenes behovskalværeutgangspunktetfor utvikling,praksisog ledelseav helsetjenesten.
Spesialisthelsetjeneste
n må sammenmed kommuneneleggetil rette for godeog helhetlige
pasientforløp,innen og på tvers av behandlingsnivåog geografi.Pasienteneskaloppleveat vi
samarbeidertett med andre for å gi en helhetlig behandling.Ikke minst vil anskaffelseav en felles
pasientjournalløsningmed kommunene muliggjøredette.
I 2030innfrir vi pasienteneshelsetjeneste.Dette betyr;
Vi har pasientenesbehovsom utgangspunktfor all behandlingog kjernen i all pleie
Vi leggertil rette for at pasienterog pårørendetar del i behandlingenog mestrer sin
situasjonpå en god måte
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 Våre pasienter opplever likeverdighet i møte med helsepersonell
 Våre pasienter opplever tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester
 Våre pasienter opplever èn helsetjeneste som kommuniserer godt og deler informasjon på
tvers av nivåene

5.2 Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse
Oppdatert og god utnyttelse av kunnskap er en forutsetning for å levere trygge og gode
helsetjenester gjennom hele pasientforløpet, og for å utnytte ressursene effektivt. Våre beslutninger
og handlinger skal baseres på kunnskapsbasert praksis. Systematisk innhenting og anvendelse av
brukererfaringer vil være viktig del av kunnskapsgrunnlaget.
Vi kan framover ikke lenger tilby alt til alle. Det vil ikke være forenlig med vår bæreevne. Vi må
prioritere tydeligere for å skjerme og videreutvikle tilbudene til de pasientgruppene som har størst
behov for å få behandling hos oss. Det betyr også å fjerne ubegrunnet variasjon. Utfordringen
handler ikke bare om at noen får for mye behandling, men også at andre får for lite, og at noen får
feil behandling.
Utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon, kunnskapsoppsummeringer, bruk av
teknologi, kvalitetssystemer og ledelse er sentrale virkemidler for en kunnskapsbasert helsetjeneste.
Gode helsetjenester er avhengige av å skape og ta i bruk ny kunnskap, omsette forskning til
innovasjon og bedre praksis. For å drive gode sykehus er klinisk forskning i klinikken/avdelingene og
implementering av ny kunnskap i klinisk praksis gjennom lokale og regionale pasientforløp viktig.
Utviklingen av kultur for å forbedre og finne nye måter å arbeide og samarbeide på blir viktig.
Medisinskfaglig utvikling og utvikling innen helseteknologi er internasjonal i sin natur. Selv om det vil
utføres mye fremragende forskning og innovasjon i Midt-Norge og Norge frem mot 2030, vil en stor
del av grunnlaget for medisinskfaglig utvikling og utvikling innen helseteknologi komme utenfra.
Samfunnet utvikler seg i retning nettverksbasert, derfor vil våre ansatte også utvikle seg i samme
retning. Endringstakten vil øke med økt tilgang på kunnskap. Mye av denne kunnskapen vil være
tilgjengelig innenfor nettverk på tvers av industrier. Helse Midt-Norge bør derfor legge vekt på å
bygge systemer og kultur som gjør at vi kan delta i og invitere til at industri, akademia, nasjonale og
internasjonale helsetjenesteaktører deltar i våre nettverk, og at vi kan delta i andres nettverk.
Det er viktig å utnytte potensialet til forskning og innovasjon for å effektivisere helsetjenesten. Vi må
bli bedre til å utnytte fordelene av å ha nærhet til store og viktige samfunnsinstitusjoner og bedrifter,
som for eksempel NTNU og SINTEF.
Innovasjon vil være en nøkkelfaktor for å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i
framtidens helsetjeneste. Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre tjenester, men
også om endringer i virksomheten i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser,
organisatoriske løsninger og pasientflyt.
Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko og det hender at pasienter og brukere blir unødig
skadet i møte med helsetjenesten. For at pasientene skal motta en trygg og sikker behandling, må
også helsepersonell ha det trygt og sikkert på arbeidsplassen. God pasientsikkerhet gjør på sin side
arbeidsplassen til et tryggere sted for medarbeiderne. For å kunne unngå uønskede hendelser i
helsetjenesten er det nødvendig å bli mer bevisst på sammenhengen mellom arbeidsmiljø,
pasientsikkerhetskultur og risiko for uønskede hendelser. Vi må bygge en felleskapskultur der vi
lærer av hverandre og utvikler kompetanse på tvers.
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I 2030 tar vi i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse. Dette betyr;
 Vi baserer all pasientbehandling på kunnskapsbasert praksis
 Vi er tydelige på at vi ikke kan tilby «alt til alle»
 Vi legger standardiserte pasientforløp til grunn
 Vi gir pasientene trygge tjenester av god kvalitet
 Vi ser pasientsikkerhet i sammenheng med helse- miljø og sikkerhetsarbeid
 Vi har en endringskultur som baserer seg på åpenhet, kontinuerlig læring og deling av
erfaringer
 Vi har bygd systemer og kultur som gir muligheter til nettverkssamarbeid med industri,
akademia, nasjonale og internasjonale helsetjenesteaktører
 Vi forbedrer oss gjennom brukererfaringer, forskning, kontinuerlig utvikling og innovasjon
 Vi er offensive i å ta i bruk ny teknologi for å gi pasientene god behandling innenfor gjeldende
økonomiske rammer
 Vi har gjennom arbeid med innovasjon bidratt til at ny kunnskap blir omsatt til god praksis og
deles med andre

5.3 Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell
Motiverte ansatte og deres kompetanse er sykehusenes og helsetjenestens viktigste ressurs.
Spesialisthelsetjenesten må være en god arbeidsplass som sørger for å ivareta medarbeiderne og
deres kompetanse. Helse Midt-Norge må bli en attraktiv arbeidsgiver for å rekruttere, utvikle og
beholde medarbeidere. Å lykkes med utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling er avgjørende
for å nå ambisjonen om en fremragende helsetjeneste.
Driverne medfører et krav om betydelig endring i arbeidsprosessene, organiseringen, hvordan
teknologien understøtter pasientbehandlingen, og dermed hvordan kompetansen brukes.
Digitalisering og automatisering vil kunne bidra til å minske ressursbehovet på enkelte områder,
mens nye områder og kompetansefelt vil vokse fram innen bl.a. IKT, fysikk, biologi og logistikk.
Rett kompetanse skal møte pasienten i hele forløpet. Det betyr at kompetansen må organiseres og
styres i forhold til pasientforløp og pasientbehandling. Kvaliteten skal sikres gjennom at
medarbeidere med relevant og dokumentert kompetanse gjennomfører behandlingen. Dette åpner
opp for at vi kan tenke annerledes på hvem som utfører aktiviteten gjennom oppgavedeling i forhold
til den profesjonsbaserte planleggingen vi hittil har bygget på.
Vi trenger å videreutvikle kulturen for å drive kontinuerlig endringsarbeid, bli bedre i planlegging av
aktiviteten og sikre at pasienten møter den kompetente medarbeider og det kompetente teamet, og
som planlegger for fremtidens kompetansebehov. Å være leder i spesialisthelsetjenesten er krevende
og fokuset på lederutvikling må derfor styrkes.
Behovet for kunnskapsoppdatering, etter- og videreutdanning øker fordi fagutvikling og teknologisk
utvikling stadig går raskere. Derfor må vi legge til rette for mer effektiv læring og utvikling i
arbeidshverdagen.
Sammen med utdanningsinstitusjonene må det framtidige behovet estimeres bedre og innholdet
videreutvikles slik at det blir mer relevant i forhold til pasientenes og tjenestens behov. Videre må
spesialisthelsetjenestens lovpålagte hovedoppgave om utdanning planlegges og gjennomføres med
økt kvalitet og riktig ressursbruk og tettere integrert i daglig drift. Læringsmål må nås raskere
gjennom å videreutvikle måten opplæring, grunn-, etter- og videreutdanning gjøres på.
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I 2030 rekrutterer og beholder vi høyt kompetent personell. Dette betyr;
 Vi er en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass som sørger for ivaretakelse av
medarbeiderne og deres kompetanse
 Vi rekrutterer, utvikler og beholder personell med rett kompetanse
 Vi har en fellesskapskultur der vi lærer av hverandre og bygger kompetanse på tvers
 Vi har synlige og ansvarlige ledere som arbeider mot felles mål
 Vi planlegger kompetanseutvikling, utdanning og virksomheten slik at den er tilpasset
pasientenes og tjenestens behov
 Vi har styrket samarbeidet med utdanningssektoren for å sikre at framtidige
medarbeidere utdannes i rett antall og med riktig kompetanse
 Vi utvikler og deler kompetansen sammen med primærhelsetjenesten og andre aktører
som medvirker i pasientforløpene

5.4 Vi er gode lagspillere
Det er nødvendig å få samhandlingen innenfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten til å fungere hver for seg. Like nødvendig er det å få samhandlingen mellom
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten til å fungere. En
samhandlingsorientert helsetjeneste til en aldrende befolkning med mer sammensatte lidelser vil
være preget av mange overganger og behov for presisjon i samhandlingen både i forhold til
helsefaglig kvalitet og tid/logistikk. Dette krever godt lagspill.
Innebygget kunnskap i systemet for kommende felles pasientjournal betyr at helsearbeiderne får
hjelp til å gi riktig behandling til riktig tid, i tråd med beste praksis for pasientbehandling.
Pasientjournalen skal også redusere mulighetene til å gjøre feil. Koblet sammen med forutsigbare
pasientforløp får vi en mer effektiv og sammenhengende helsetjeneste som øker pasientsikkerhet og
kvalitet på tvers av helsetjenestenivåene i hele regionen.
Utvikling og endring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom pasienter, pårørende,
helseforetakene, kommunene og andre som yter helsetjenester. Framtidas kapasitetsutfordringer
må i større grad løses ved at pasientene behandles utenfor sykehus. Det betyr forebygging, nye
pasientforløp, innovasjon, bruk av ny teknologi og ikke minst samarbeid i og om helse på tvers av
nivåer. Vi må tenke annerledes om hva en spesialisthelsetjeneste og et sykehus er. En påstand er at
vi hittil har vært altfor opptatt av å organisere husene, ikke så mye av tjenestene som ytes der. De
globale trendene trekker i retning av at helsetjenestene i økende grad flytter hjem til den enkelte.
Våre pasienter skal få rett behandling på rett sted til rett tid. Dette krever også en tydeligere
oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene. I den videre utvikling av sykehustilbudet, må alle
sykehus samarbeide tettere enn i dag. Skal vi evne å opprettholde en desentralisert helsetjeneste og
unngå sentralisering, må sykehusene i større grad arbeide sammen i team. Nasjonal helse og
sykehusplan legger til grunn at det skal være team av sykehus akkurat som det skal være team av
helsepersonell. Små og store sykehus er gjensidig avhengige av hverandre. Store sykehus må for
eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus, for å utnytte felles kapasitet og kompetanse. Da blir
det viktig for tryggheten og kvaliteten i behandlingen at samhandlingen mellom sykehusene bygger
på god rolleforståelse og gjensidig respekt. Dette krever også et godt lagspill.
En fremragende helsetjeneste fordrer også et godt internt lagspill i hvert enkelt sykehus, DPS og
DMS. Ulike profesjoner må jobbe sammen i velfungerende team, slik at kompetansen utnyttes til det
beste for pasientene.
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Vi må utvikle en kultur for helhet der det er resultatene for pasientene som teller. Dette innebærer
forpliktelser om samarbeid både innen og mellom ulike lokasjoner, positiv omtale av kollegaer og
gjensidig støtte og hjelp for å bedre virksomheten. Vi skal være lagspillere, som alle skal bidra til å
spille andre gode.
Presset på spesialisthelsetjenesten er avhengig av tilbudet som gis i kommunene. Presset som
kommunene opplever er avhengig av tilbudet som gis i spesialisthelsetjenesten. Resultatet av det
tjenestetilbudet pasientene får er helt avhengig av samarbeid og samordning.
Det er ikke et mål at aktiviteten i spesialisthelsetjenesten skal øke, snarere tvert i mot. For å møte
framtidas utfordringer må spesialisthelsetjenesten interessere seg mer for hva den kan bidra med
både for å forebygge at pasientene ikke trenger behandling i spesialisthelsetjenesten og ved å bidra
til at de som har fått behandling mestrer sine liv med sykdom. Herunder må spesialisthelsetjenesten i
større grad bistå kommunene med nødvendig kunnskap og kompetanse som kan nytte gjøres i
forebyggende arbeid.

I 2030 er vi gode lagspillere. Dette betyr;
 Vi tilbyr en god og sammenhengende helsetjeneste
 Vi har et tett og forpliktende samarbeid om behandling og personell
 Vi har en kultur for helhet, der det er resultatene for pasientene som teller
 Våre pasienter får rett behandling på rett sted til rett tid
 Vi tar en aktiv rolle i videre utvikling av samhandling med kommunene
 Vi har et folkehelseperspektiv og bidrar til oppbygging av kunnskap om bedre
forebygging, behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene

6. Bruk og operasjonalisering av Strategi 2030
Strategi 2030 vil, når denne blir vedtatt, være vår rettesnor for utvikling og prioriteringer i årene som
kommer. Det vil være viktig at strategien gjøres kjent og brukes aktivt i organisasjonen. Strategien vil
være på et overordna nivå. Operasjonalisering av strategien vil både skje gjennom arbeid med
utviklingsplaner og andre regionale fagplaner, samt videre arbeid med utvikling av kultur, lederskap
og medarbeidere i foretaksgruppa.
Sammenhengen mellom ulike strategier og planer er illustrert i figuren nedenfor. Alle
helseforetakene starter nå arbeidet med å lage utviklingsplaner. Arbeidet med utviklingsplaner vil ha
en langt bredere og omfattende involvering og medvirkning enn hva arbeidet med Strategi 2030 har
hatt. Utviklingsplanene skal virke sammen med langtidsplan/langtidsbudsjett og skal gi samlet
retning for utvikling av kompetanse, teknologi, samhandling, organisering, bygg mv. Utviklingsplanen
skal vise mulige endringer i oppgavefordeling og sykehusstruktur, aktivitet, kapasitetsbehov,
organisering og driftsøkonomi, samt konsekvenser av endringer og alternative løsninger.
Utviklingsplanene skal beskrive et målbilde og tilhørende tiltak som leder til pasientenes
helsetjeneste og god pasientbehandling.
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Organiseringog
ledelse
Samhandlingog
oppgavedeling
Strategi
2030

Kompetanse

Pasientbehandling

Teknologiog utstyr

Bygg

HelseMidt -NorgeRHFhar et ansvarfor at utviklingsplanenei helseforetakeneseesi sammenhengog
sikrer det totale helsetilbudeti regionen. Basertpå de lokaleutviklingsplaneneog sørgefor ansvaret
vil HelseMidt - NorgeRHFutarbeideen regionalutviklingsplan.Dennevil inngåsom grunnlagfor
Helseog omsorgsdepartementets
neste revisjonav Nasjonalhelseog sykehusplan.Revideringav
øvrigeregionalestrategierog fagplanervil bli gjennomførtetter at Strategi2030og utviklingsplanene
er vedtatt.
Det leggesopp til at Strategi2030 rullereshvert fjerde år.
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Høringsliste
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Brukerorganisasjoner
Arbeidstakerorganisasjoner
Høyskoler og universitet i Midt-Norge

-34-

Side 1 av 3

Fra: Barsleth Solgunn[Solgunn.Barsleth@afjord.kommune.no]
Dato: 01.08.2016 12:31:51
Til: Stjern Vibeke; Johansen Per; Braseth Eli; Løkling Hilde
Tittel: VS: Oppdatert informasjon om bosettingssituasjonen

Fra: Rune S. Foss [mailto:rsf@imdi.no]
Sendt: 1. august 2016 09:31
Til: Midtre Gauldal ; 'post@aukra.kommune.no'; post@averoy.kommune.no; 'post@giske.kommune.no';
Postmottak Leksvik kommune; post@oppdal.kommune.no; post@rauma.kommune.no;
post@stranda.kommune.no; post@sula.kommune.no; 'post@sunndal.kommune.no';
post@surnadal.kommune.no; postkasse@verran.kommune.no; Postmottak Åfjord kommune;
'postmottak@alesund.kommune.no'; 'postmottak@aure.kommune.no'; Bjugn Postmottak;
'postmottak@eide.kommune.no'; postmottak@frana.kommune.no; 'postmottak@frosta.kommune.no';
postmottak@froya.kommune.no; 'postmottak@grong.kommune.no'; postmottak@haram.kommune.no;
postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@heroy.kommune.no;
'postmottak@hitra.kommune.no'; 'postmottak@inderoy.kommune.no';
'postmottak@snillfjord.kommune.no'; postmottak@klabu.kommune.no;
postmottak@kristiansund.kommune.no; 'postmottak@levanger.kommune.no';
postmottak@malvik.kommune.no; 'postmottak@melhus.kommune.no';
postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@molde.kommune.no;
postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@naroy.kommune.no;
'postmottak@orkdal.kommune.no'; 'postmottak@orland.kommune.no';
'postmottak@orsta.kommune.no'; postmottak@overhalla.kommune.no; Postmottak Rissa kommune;
'postmottak@selbu.kommune.no'; 'postmottak@skaun.kommune.no';
postmottak@skodje.kommune.no; postmottak@snasa.kommune.no;
'postmottak@steinkjer.kommune.no'; postmottak@stjordal.kommune.no;
'postmottak@sykkylven.kommune.no'; postmottak@tingvoll.kommune.no;
'postmottak@ulstein.kommune.no'; 'postmottak@verdal.kommune.no';
postmottak@vestnes.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no;
tk.postmottak@trondheim.kommune.no; vikna@vikna.kommune.no;
'postmottak@agdenes.kommune.no'; Postmottak Osen kommune; Postmottak Roan kommune;
postmottak@rennebu.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no;
'postmottak@holtalen.kommune.no'; 'postmottak@tydal.kommune.no';
'postmottak@namsskogan.kommune.no'; postmottak@namdalseid.kommune.no;
'postmottak@royrvik.kommune.no'; postmottak@lierne.kommune.no;
'postmottak@hoylandet.kommune.no'; 'postmottak@fosnes.kommune.no';
'postmottak@flatanger.kommune.no'; postmottak@leka.kommune.no;
'postmottak@orskog.kommune.no'; postmottak@rindal.kommune.no;
'postmottak@smola.kommune.no'; 'POST@SANDOY.KOMMUNE.NO';
postmottak@vanylven.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no;
post@norddal.kommune.no; 'postmottak@stordal.kommune.no'; postmottak@nesset.kommune.no;
post@gjemnes.kommune.no; 'postmottak@midsund.kommune.no'; post@halsa.kommune.no
Emne: Oppdatert informasjon om bosettingssituasjonen
Denne epost bes videresendt til ordfører, rådmann, ansvarlig for flyktningetjeneste og ansvarlig for
voksenopplæring
Til alle bosettingskommuner!
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IMDi har tidligere orientert kommunene om utviklingen i bosettingsbehovet. Her vil vi gi en kort
oppdatering til kommunene. For ytterligere informasjon viser vi til anmodningsbrevet for bosetting i 2017
som kommunene vil motta i september.
Generell bosetting av flyktninger
Landets kommuner har sagt ja til å bosette vel 16 000 flyktninger i 2016. Dette samsvarer godt med det
oppdaterte bosettingsbehovet per juni 2016 som også er på 16 000. Dette gjelder samlet for flyktninger
fra asylmottak, overføringsflyktninger og enslige mindreårige.
IMDi regner med at kommunene vil greie å bosette nær 16 000 flyktninger i løpet av 2016. Dette vil med
bred margin være ny rekord i antall bosatte på ett år. Trass i få bosettingsklare flyktninger ved starten av
året og at det har tatt noe tid før UDI behandler alle asylsakene, var 55 prosent av kommuneplassene
disponert første halvår. I Midt-Norge var 60 prosent enten bosatt eller utsøkt til kommuner pr
20.07.2016. Skal det lykkes å bosette alle de 16 000 innen årets utgang, må kommunene likevel planlegge
for en travel høst og førjulsvinter.
IMDi Midt-Norge vil i løpet av august ta kontakt med en del kommuner som ennå ikke har påbegynt
bosetting eller som så langt har bosatt eller fått utsøkt få sammenholdt med sine vedtakstall. Kommuner
som allerede nå eller kort frem i tid er klare for å bosette eller få søkt ut flere for bosetting, må gjerne selv
kontakte IMDi Midt-Norge.
Bosettingsbehovet i 2017 vil fortsatt være høyt, men noe lavere enn i 2016, og er pr. i dag anslått til
13 000 – 15 000. Det endelige bosettingsbehovet for 2017 fastsettes i september 2016 og måltallet vil
fremgå av anmodningbrevet for 2017 som kommunene mottar i september.
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Behovet for bosetting av enslige mindreårige i år er mindre enn først antatt. Status i juli 2016 er at det
kun er et fåtall bosettingsklare enslige mindreårige over 15 år som ikke er tildelt kommune. UDI har økt
saksbehandlingskapasiteten, men opplæring av nye medarbeidere kombinert med ferieavvikling, gjør at
antall vedtak først øker betydelig fra andre halvdel av august, og vil øke ytterligere i september, oktober
og november.
Siste prognoser er at 1 810 enslige mindreårige under 18 år vil ha fått opphold og være bosettingsklare
innen 30. september, og med høy grad av sikkerhet være bosatt innen 3 måneder, dvs. innen årets
utgang. Dersom kommunene får til rask bosetting av enslige mindreårige mot slutten av året, bør i tillegg
de 300 som blir bosettingsklare i oktober, kunne bosettes i år. Det betyr at om lag 2 100 enslige
mindreårige bør kunne bosettes i 2016.
Kommunene har vedtatt å bosette vel 2 800 enslige mindreårige i 2016, men IMDis informasjon fra
kommunene tilsier at om lag 2 200 av vedtaksplassene vil være reelt realiserbare innen årets utgang.
Dette samsvarer godt med behovet for å bosette 2 100 enslige mindreårige som har fått tillatelse innen
utgangen av oktober.
Bosettingen av enslige mindreårige i 2016 og 2017 må sees i sammenheng. Samlet vil det for 2016 og
2017 være behov for å bosette om lag 4 400 enslige mindreårige. Dersom kommunene bosetter 1 800/2
100 enslige mindreårige i 2016, vil det være behov for å bosette om lag 2 200/2 600 i 2017. Det endelige
måltallet for 2017 vil bli fastsatt i september og presisert i anmodningsbrevet for 2017.
Det er behov for alle de plassene kommunene har vedtatt for enslige mindreårige. Fordelingen på det
enkelte år vil være avhengig av UDIs vedtakskapasitet og hvor mange kommunene greier å bosette mot
slutten av året. IMDi har som det fremgår over, fått tilbakemeldinger om at en del kommuner ikke klarer å
få på plass tiltak for å innfri vedtaket om å bosette enslige mindreårige i 2016, eller de vil ikke klare å
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iverksette hele vedtaket. IMDi ber kommuner som er i en slik situasjon, om å ta kontakt med sitt
regionkontor for å drøfte utsatt realisering av vedtaket til 2017, eventuell konvertering av slike plasser til
ordinær flyktningebosetting i 2016.
Når det gjelder enslige mindreårige under 15 år, er det fortsatt en manko på plasser i 2016. 430 barn
under 15 år skal bosettes i år, og det mangler fremdeles rundt 60 plasser til disse. Neste år skal 770 under
15 år bosettes. Kommuner som vurderer å bosette enslige mindreårige under 15 år, bes ta kontakt med
det regionale Bufetatskontoret.
Utdypende informasjon i september
Kommunene vil som nevnt motta ny og oppdatert informasjon om bosettingssituasjonen i
anmodningsbrevet for 2017 i september. Frem til da ønsker vi dere en god avslutning på sommeren og ser
frem til samarbeidet i en travel høst!
Mvh
IMDi Midt-Norge
Rune S. Foss
regiondirektør
91760020 rsf@imdi.no
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Til alle bosettingskommuner i Midt-Norge
Hei alle sammen,
IMDi Midt-Norge ønsker å oppdatere bosettingskommunene og asylmottakene om
bosettingsarbeidet i vår region så langt i 2016. Vi vil også gi dere kontaktinformasjon for
IMDI Midt-Norge i sommerferien 2016.
Som vi har informert dere om i vårt informasjonsbrev datert 15.03.16, var det i årets første
måneder et sammensatt bilde som preget bosettingssituasjonen både nasjonalt og
regionalt. Det var få flyktninger i asylmottakene som hadde fått innvilget oppholdstillatelse
og som ventet på å få tildelt en bosettingskommune, til tross for at det satt over 20.000
asylsøkere i mottakene som ikke hadde fått behandlet sine søknader av UDI. Flere
kommuner hadde meldt inn ledig bosettingskapasitet, og IMDi hadde utfordring med å
finne nok flyktninger til disse. Det er gledelig at situasjonen nå er i ferd med å snu: UDIs
kapasitet til å behandle asylsøknader har økt, i tillegg behandler de en større andel av
sakene med høy sannsynlighet for å få opphold. Det betyr at det blir stadig flere flyktninger
på mottak som IMDi kan tildele bosettingskommune. UDI har en troverdig plan for å ta
igjen det manglende antallet vedtak fra årets første måneder i løpet av sensommer og
høst.
Pr 31.mai 2016 var det 4535 bosettingsklare flyktninger i Norge. Syria, Eritrea og
Afghanistan utgjør tre største flyktninggrupper. Når det gjelder enslige mindreårige, er det
Afghanistan og Eritrea som er utgjør størst bosettingsbehov.
Til tross for få bosettingsklare flyktninger i asylmottakene i årets første måneder bosatte
kommunene flere flyktninger enn ifjor på samme tidspunkt. Per 16.juni 2016 var det
bosatt 822 personer i Midt-Norge. Dette er 229 flere enn på samme tid i fjor, 360 flere
enn i 2014 og 624 flere enn i 2013 på samme tidspunktet! Det foreligger avtale med
kommunene om bosetting av ytterligere 437 personer.
Det er to viktigste momenter som forklarer det høye bosettingstallet: ved utgangen av
2015 var det mange flyktninger som allerede hadde fått tildelt en bosettingskommune,
og som ble faktisk bosatt tidlig i 2016. Kommunene har også fått bosette 100 flere
overføringsflyktninger enn i fjor på samme tidspunkt.
Det er positivt at det så langt ble bosatt flere flyktninger i år enn i fjor. Men som dere kan
se på tabellen nedenfor, må det bosettes enda flere for å kunne komme i mål.

Måltall for bosetting i Midt-Norge i 2016
Måned
Månedlig
måltall
Antall
bosatt i
måneden
Måloppnåel
se (%)
Måltall i
2016
Faktisk
bosetting i
2016
Måloppnåel
se (%)

jan
233

feb
233

mar
233

april
233

mai
233

juni
233

81

164

177

146

143

35

70

76

63

61

111
(pr
16.06)
48

233

466

699

932

1.165

1.398

81

245

422

568

711

35

53

60

61

61

822
(pr
16.06)
59 (pr
16.06)
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juli
233

aug
233

sept
233

okt
233

nov
233

des
233

1.631

1.864

2.097

2.330

2.563

2.790

Kommunene må forberede seg til rekordhøyt bosettingstempo i 3.
og 4. kvartal
Bosettingssituasjonen har som nevnt ovenfor endret seg, og i løpet av 3. og 4. kvartal vil
antall bosettingsklare flyktninger uten tilbud om bosettingskommuner øke. Vi ber derfor
kommunene om å planlegge for økt bosettingstempo både utover sommeren og etter
sommeren.
IMDi vil fordele så mange flyktninger som mulig til kommunene i sommer og holde
saksbehandlingskapasiteten oppe gjennom hele sommeren. Oversikt over
saksbehandlere som skal være på jobb i sommerferien er vedlagt.
Vi har tidligere i egne skriv til kommunene – sendt til både ordførere, rådmenn,
flyktningtjenester og voksenopplæringer – orientert om at IMDi periodevis i år på grunn
av begrenset antall bosettingsklare flyktninger, har måttet prioritere å tildele flertallet av
de bosettingsklare til de 11 store kommunene som vi har forpliktende samarbeidsavtale
med samt ytterligere 5-6 kommuner som bosetter jevnt og kvartalsvis.
Ta kontakt!
Nå er tilgangen på bosettingsklare flyktninger så vidt god at vi ønsker at flest
mulig kommuner kommer i gang med sin bosetting. Mange mindre kommuner
har allerede fått utsøkt flyktninger. Kommuner som er klare til eller snarlig er
klare til å bosette, bes nå aktivt ta kontakt med IMDi for å avklare presentasjon
og utsøking.

Behov for økt bosettingskapasitet for enslige mindreårige under
15 år.
Pr 31.05 var det 540 enslige mindreårige (EM) bosettingsklare i Norge hvorav 250 under
15 år. Tabellen under viser en stor økning på antall enslige mindreårige under 15 år. Det
er Bufetat som har bosettingsansvar for den gruppen

Bosettingsklare enslige mindreårige: bosettingsplasser og ventetid
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Kilde: Bosettingsmånedsrapport – mai 2016: side 4.

Enslige mindreårige flyktninger er spesielt sårbare og skal prioriteres i
bosettingsarbeidet. Den yngste gruppa EM er selvsagt særlig utsatt. De trenger trygge
og gode oppvekstsvilkår, og bosetting av disse krever et tilpasset apparat i
kommunene. Målet er at de skal bosettes innen tre måneder når de får innvilget
oppholdstillatelse. Tabellen over viser at pr 31. mai var det 246 enslige mindreårige
som hadde ventet på bosetting mer enn tre måneder hvorav 97 uten tilbud om
bosettingskommune. 80 prosent av enslige mindreårige uten tilbud om
bosettingskommune (78) er de under 15 år, og de har ventet mer enn tre måneder.
Det vil si at kun 19 enslige mindreårige over 15 år ikke har fått tildelt
bosettingskommune.
Det er uheldig at de yngste enslige flyktningbarna må vente lengre enn andre
bosettingsklare flyktninger. Vi ber kommuner med vedtak om bosetting av
enslige mindreårige å vurdere konvertering av noen av plassene til bosetting
av de minste barna. Ta kontakt med IMDi hvis dette er aktuelt. Samtidig ber vi
kommuner som ikke har vedtak om å bosette EM, om å stille seg velvillig hvis Bufetat
finner konkrete fosterhjem for EM i disse kommunene. Vi gjør oppmerksom på at det
gis et ekstra tilskudd på kr 100.000 til kommunene for hver EM som bosettes – dette
gjelder også når Bufetat finner fosterhjem.
Så langt har kommunene fattet vedtak om å bosette 2 800 enslige mindreårige
flyktninger i år. De siste prognosene viser at det er behov for å bosette om lag 2 100
enslige mindreårige flyktninger, hvor av om lag 600 er under 15 år. Det tilkommer
riktignok ca 300 unge som nylig har rukket å fylle 18 år. Totalt altså ca 2400. Behovet
for plasser til enslige mindreårige over 15 år i 2016 er dekket, mens det fortsatt er en
betydelig mangel på plasser til de under 15 år.

Kvoten for overføringsflyktninger i 2016
Som vi tidligere har informert kommunene om, er det behov for å gjenbosette 3.120
overføringsflyktninger i år. Dette er en økning på 1.000 personer som skyldes større
kvote for syriske overføringsflyktninger. Nedenfor finner dere oversikten over kvoten for
overføringsflyktningene i 2016.
Underkvote

Antall

Flyktninger fra Syria i
Midtøsten (Libanon,
Jordan og Tyrkia)

3000

Åpne plasser

120

I samarbeid med UDi, PU og PST har IMDi allerede gjennomført fire uttakskommisjoner
til Libanon. Hittil i år er det innvilget oppholdstillatelse til 1.700 syrere i Libanon.
Det er ganske mange av flyktningene som vil ha behov for psykologisk oppfølging etter
ankomst, noe som skyldes den situasjonen de har levd under de siste årene.
Les gjerne mer om kulturorienteringsprogrammet på IOM sine nettsider;
http://www.iomosloco.com/index_no.html.
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Bosettingsbehov for perioden 2016- 2017 skal revideres
Det avholdes møte i «Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og
nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre» den 23.-24.juni 2016. Formålet med
møtet er å evaluere ankomst- og mottakssituasjon og revidere bosettingsbehov for
inneværende og neste år.
Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon til alle kommuner om oppdatert
bosettingsbehov for både 2016 og 2017 så snart etterarbeid og konklusjoner etter møtet
i Nasjonalt utvalg er ferdigstilt. Anslagsvis ultimo juni eller primo juli.
IMDi antar at konklusjonen kan bli et behov for bosetting i 2016 på 16.000 mot 18.000 i
forrige prognose. Et behov på 16.000 er om lag i tråd med det antall vedtaksplasser
kommunene har stilt til rådighet. For 2017 kan bosettingsbehovet bli fastsatt litt lavere
enn for 2016. Behovet vil uansett være langt under tidligere prognose på 21.000. Dette
skyldes først og fremst lavere ankomster av asylsøkere.

Anmodning 2017
Hvis Nasjonalt utvalg fastsetter endelig bosettingsbehov på sitt møte nå i juni, vil IMDi
anmode kommunene for 2017 i august d.å. Hvis utvalget velger å utsette dette til sitt
møte i august, vil anmodning bli gjort i september.

IMDi Midt-Norge ønsker dere en God sommer 2016!
: IMMER!!
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KONTAKTINFORMASJON FOR IMDI MIDT-NORGE I
SOMMERFERIEN
Arbeidstiden i sommerferien
Kl 08.00-15.00
Kontaktinformasjon
Uke 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Karin Erland ker@imdi.no tlf 46 54 80 25
Ashna Sablagi asa@imdi.no tlf 90 24 36 96
Fiffi Namungunga . fina@imdi.no tlf 90 28 85 31
Rune Gjerdevik . rgj@imdi.no tlf 46824537
Knut Johansen kmj@imdi.no tlf 45 84 56 61
Marte Lintoft mli@imdi.no tlf 45 39 73 50
Tonje Irene Sandåker tsa@imdi.no 9478 37 85
Fakher Haidar fha@imdi.no tlf 90 59 06 46 (har fri torsdager og fredager til uke
31)

Uke 26
1.
2.
3.
4.

Rune Gjerdevik . rgj@imdi.no tlf 46824537
Karin Erland ker@imdi.no tlf 46 54 80 25
Marte Lintoft mli@imdi.no tlf 45 39 73 50
Fakher Haidar fha@imdi.no tlf 90 59 06 46 (har fri torsdager og fredager til uke
31)
5. Ashna Sablagi asa@imdi.no tlf 90 24 36 96
6. Fiffi Namungunga . fina@imdi.no tlf 90 28 85 31
7. Tonje Irene Sandåker tsa@imdi.no 9478 37 85
Uke 27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rune Schancke Foss. rsf@imdi.no tlf 91 76 00 20
Karin Erland ker@imdi.no tlf 46 54 80 25
Marte Lintoft mli@imdi.no tlf 45 39 73 50
Fiffi Namungunga . fina@imdi.no tlf 90 28 85 31
Jean Hitimana jhi@imdi.no tlf 97 63 66 91
Tonje Irene Sandåker tsa@imdi.no 9478 37 85
Fakher Haidar fha@imdi.no tlf 90 59 06 46 (har fri torsdager og fredager til uke
31)

Uke 28
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rune Schancke Foss. rsf@imdi.no tlf 91 76 00 20
Camilla Juul. cju@imdi.no tlf 90 28 71 07
Karin Erland ker@imdi.no tlf 46 54 80 25
Marte Lintoft mli@imdi.no tlf 45 39 73 50
Fiffi Namungunga . fina@imdi.no tlf 90 28 85 31
Jean Hitimana jhi@imdi.no tlf 97 63 66 91
Fakher Haidar fha@imdi.no tlf 90 59 06 46 (har fri torsdager og fredager til uke
31)
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Uke 29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rune Schancke Foss. rsf@imdi.no tlf 91 76 00 20
Åse Krogstad Slind aks@imdi.no tlf 90 23 02 89
Fiffi Namungunga . fina@imdi.no tlf 90 28 85 31
Jean Hitimana jhi@imdi.no tlf 90 36 41 25
Marte Lintoft mli@imdi.no tlf 45 39 73 50
Camilla Juul. cju@imdi.no tlf 90 28 71 07
Fakher Haidar fha@imdi.no tlf 90 59 06 46 (har fri torsdager og fredager til uke
31)

Uke 30
1.
2.
3.
4.
5.

Rune Schancke Foss. rsf@imdi.no tlf 91 76 00 20
Ashna Sablagi asa@imdi.no tlf 90 24 36 96
Åse Krogstad Slind aks@imdi.no tlf 90 23 02 89
Camilla Juul. cju@imdi.no tlf 90 28 71 07
Fakher Haidar fha@imdi.no tlf 90 59 06 46 (har fri torsdager og fredager til uke
31)

Uke 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rune Schancke Foss. rsf@imdi.no tlf 91 76 00 20
Ashna Sablagi asa@imdi.no tlf 90 24 36 96
Åse Krogstad Slind aks@imdi.no tlf 90 23 02 89
Rune Gjerdevik . rgj@imdi.no tlf 46824537
Knut Johansen kmj@imdi.no tlf 45 84 56 61
Fakher Haidar fha@imdi.no tlf 90 59 06 46 (har fri torsdager og fredager til uke
31)

Uke 32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rune Schancke Foss. rsf@imdi.no tlf 91 76 00 20
Ashna Sablagi asa@imdi.no tlf 90 24 36 96
Camilla Juul. cju@imdi.no tlf 90 28 71 07
Fakher Haidar fha@imdi.no tlf 90 59 06 46
Åse Krogstad Slind aks@imdi.no tlf 90 23 02 89
Knut Johansen kmj@imdi.no tlf 45 84 56 61
Rune Gjerdevik . rgj@imdi.no tlf 46824537

Uke 33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rune Schancke Foss. rsf@imdi.no tlf 91 76 00 20
Ashna Sablagi asa@imdi.no tlf 90 24 36 96
Camilla Juul. cju@imdi.no tlf 90 28 71 07
Fakher Haidar fha@imdi.no tlf 90 59 06 46
Åse Krogstad Slind aks@imdi.no tlf 90 23 02 89
Marte Lintoft mli@imdi.no tlf 45 39 73 50
Knut Johansen kmj@imdi.no tlf 45 84 56 61
Rune Gjerdevik . rgj@imdi.no tlf 46824537
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9. Tonje Irene Sandåker tsa@imdi.no 9478 37 85
Uke 34:
Kun Fiffi Namungunga har ferie .
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Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Njøsavegen 2
6863
LEIKANGER

Deres ref:

Vår ref:

Arkivkode:

2013/69480-6

345

Dato:

11.06.2016

Akuttberedskap i kommunalt barnevern
Det vises til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 1. september 2015 til
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Henvendelsen ble 18. september 2015 oversendte til
direktoratet for videre oppfølgning. Direktoratet beklager en lang saksbehandlingstid.
Fylkesmannen viser i sin hevendelse til brev fra statsråden av 18. juni 2015, hvor det pekes på at
alle barn i Norge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner uavhengig av hvor i landet de bor.
Det fremgår av brevet at kommunene må ha en «tilstrekkelig beredskap» slik at barn i krise kan
få nødvendig hjelp også utenom kontortid.
Fylkesmannen har mottatt flere henvendelser fra kommuner som er usikre på hva som menes
med «tilstrekkelig beredskap». Kommunene har bedt fylkesmannen om en presisering av
minimumskravene som barnevernloven stiller for å sikre at barn og unge får den hjelpen de
trenger utenom ordinær arbeidstid. Fylkesmannen redegjør for at det i Sogn og Fjordane er
mange små barneverntjenester som ikke har opplevd akutte situasjoner utenfor arbeidstid.
Fylkesmannen ser behovet for å sikre at barn og unge til en hver tid får den hjelpen de trenger,
samtidig som man vurderer at det vil være umulig for mange kommuner å ha en døgnbemannet
barnevernvakt.
Akuttberedskap i norske kommuner
Det er den kommunale barneverntjenesten som har ansvaret for at barn som oppholder seg i
Norge får nødvendig hjelp og beskyttelse. Barneverntjenesten har dette ansvaret på dagtid,
kveldstid og i helgene.
For å bistå kommunene i dette ansvaret finansierer Barne- og likestillingsdepartementet
alarmtelefonen som er et nødnummer for barn og unge. Alarmtelefonen er et kontaktpunkt for
barn og unge når den kommunale barneverntjenesten er stengt, og det ikke finnes en lokal
barnevernvakt som kan ta i mot henvendelsen. Alle telefoner blir besvart av erfarne
medarbeidere. Alarmtelefonen gir hjelp over telefon og formidler kontakt til aktuelle
hjelpetjenester.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er kjent med at det er store variasjoner i
akuttberedskapen i norske kommuner, og at det har ikke vært store endringer i perioden 2008 –
2013. I 2013 hadde 135 av 428 kommuner en barnevernvakt. Disse befant seg stort sett i sentrale

Saksbehandler:
Anders Henriksen
www.bufdir.no

Organisasjonsnr:
986 128 433

Postboks 2233
3103 Tønsberg
Telefon: 466 15 000

postmottak@bufetat.no
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strøk.1 Barnevernvaktene overtar ansvaret fra det den kommunale barneverntjenesten etter
kontortid, og håndterer situasjoner som ikke kan vente til neste virkedag.
Akuttberedskapen i norske kommuner varierer fra døgnbemannede barnevernvakter med høy
kompetanse til forskjellige former for bakvaktsordninger. Innholdet i bakvaktsordningene kan
variere fra allment kjente og formaliserte kontaktpunkter til mere tilfeldige private telefonnumre
hvor det i varierende grad er mulig å få kontakt. Noen barneverntjenester kan ikke kontaktes
utenfor vanlig arbeidstid, og overlater ansvaret for å bistå barn og unge i akuttsituasjoner til
andre hjelpeinstanser. I NOVA rapport 5/2009 konkluderes det med «at det ikke er klare
retningslinjer for organisert beredskap i kommunene og at en i mange kommuner baserer seg på
at barnevernleder kan ringes etter kontortid». Det har blitt dokumentert store forskjeller mellom
fylkene, og Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland kommer dårligst ut. Det er påvist en
sammenheng mellom akuttberedskap og antall innbyggere i kommunen.2
Aktuelt regelverk
Norge er forpliktet gjennom FNs barnekonvensjon til å beskytte barn og unge mot alle former for
fysisk og psykisk vold, overgrep og generell omsorgssvikt. Myndighetene skal iverksette
nødvendige tiltak for å forebygge, avdekke og følge opp slike forhold. Barneverntjenesten har en
viktig rolle i dette arbeidet.
Barneverntjenesten skal «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, jf. barnevernloven § 1-1. Ansvaret
for å sikre barn nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ligger hos barneverntjenesten.
Barneverntjenesten har dette ansvaret på dagtid, kveldstid, i helgene og i perioder med
ferieavvikling.
Barnevernloven stiller ingen konkrete krav til organiseringen av barneverntjenestens
akuttberedskap. Barnevernloven § 1-4 stiller imidlertid krav til forsvarlige tjenester. Kravet til
forsvarlighet gjelder tilsvarende for barneverntjenestens organisering og håndtering av barn som
befinner seg i akuttsituasjoner. Ved organiseringen av akuttberedskap for barn og unge skal
barnets beste være et grunnleggende hensyn, jf. artikkel 3 i FNs barnekonvensjon.
Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter
barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3b annet ledd. Tilsynsansvaret omfatter en vurdering av
forsvarligheten av barneverntjenestens akuttberedskap.
Direktoratets vurderinger
Dersom barnevernlovens formål skal oppfylles, må barneverntjenesten kunne håndtere alle
situasjoner hvor barn befinner seg i en krisesituasjon og står i fare for å bli vesentlig
skadelidende på grunn av forholdene i hjemmet. Innenfor rammene av denne tolkningsuttalelsen
vil direktoratet trekke frem noen grunnleggende forutsetninger som må være på plass for at
barneverntjenesten skal kunne håndtere slike situasjoner på en forsvarlig og lovlig måte. En
faglig anbefaling av god praksis i akuttarbeidet i kommunalt barnevern kan ikke gis innenfor
rammene av en tolkningsuttalelse.
Departementet beskrev kravene til akuttberedskap i kommunalt barnevern i meldingsdelen av
Prop. 106L (2012-2013) punkt 7.5 på side 60 på følgende måte:

1
2

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014). Akuttarbeidet i kommunalt barnevern
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014). Akuttarbeidet i kommunalt barnevern

2
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Det er urealistisk å tenke seg at en i Norge skal ha barnevernvakt tilgjengelig i alle kommuner.
Vi mener imidlertid at alle kommuner bør ha beredskapsordninger som sikrer tilstrekkelig og
riktig kompetanse til å gi barn og familier i akutt krise nødvendig hjelp til rett tid. Et eksempel
kan være samarbeidsavtale med en barnevernvakt for å kunne ha tilgang til denne
kompetansen når akutte situasjoner oppstår. En slik samarbeidsavtale kan videre inkludere en
ordning som sikrer at kommunens innbyggere som henvender seg til Alarmtelefonen for barn
og unge kan få kontakt med den samarbeidende barnevernvakten for råd og veiledning.
Barneverntjenestens plikt til internkontroll ble omtalt på følgende måte:
Plikten til internkontroll innebærer at kommuner med små barneverntjenester må vurdere
egen tilstand og kunne dokumentere at kommunen er i stand til å oppfylle kravene i
barnevernloven, samt i gitte situasjoner være i stand til å kompensere for manglende
kompetanse og ressurser, Dette innebærer også at kommunene må sørge for nødvendig
akuttberedskap. 3
Barnevernlovens krav til forsvarlig organisering av barneverntjenestens akuttberedskap, tilsier
ikke nødvendigvis at alle kommuner i Norge må ha en døgnåpen barnevernvakt med spesialisert
kompetanse som umiddelbart kan rykke ut. Geografiske forhold tilsier at en slik organisering
ikke er mulig i alle landets kommuner.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige tjenester i
barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig
utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av en bakvaktsordning pr.
telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner forutsetter et tett samarbeid med politiet
og andre hjelpeinstanser, kan barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til
andre alene. En bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra
med barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det
oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at barnevernledere
eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i krisesituasjoner er ikke
en forsvarlig organisering barneverntjenestens akuttberedskap.
Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap. Et slikt
samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.

3

Prop 106L (2012-2013) side 61

3
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Kravene til internkontroll i barnevernloven § 2-1 annet ledd tilsier at alle kommuner må være i
stand til å redegjøre og dokumentere hvordan de oppfyller kravene barnevernloven stiller til
akuttberedskap. Barneverntjenestens tilgjengelighet, kompetanse og samarbeid med andre
hjelpeinstanser vil her være sentralt.

Med hilsen

Anna Bjørshol (e.f)
Fung. avdelingsdirektør

Anders Henriksen
fung. seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Statens Helsetilsyn
Fylkesmannsembetene
Sentralenheten for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Alle fylkesnemnder
Bufetats regioner
Barneombudet
Alle landets kommuner
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Rundskriv
Landets kommuner
Landets fylkesmenn
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Folkehelseinstituttet

Nr. I-2/2016

Vår ref 16/1850 KTA KJSA

Dato 06.06.2016

OM FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK I KOMMUNENE
1.

INNLEDNING

Regjeringen vil realisere pasienten og brukerens helse- og omsorgstjeneste i Norge. Det er
pasientenes og brukernes behov som skal stå i sentrum for alt vi gjør. For personer med behov
for helse- og omsorgstjenester, må det legges til rette for et tjenestetilbud med god kvalitet,
der aktivitet og mestring i eget liv står sentralt. Kommunens sørge for-ansvar for å yte
nødvendige helse- og omsorgstjenester inkluderer herunder en plikt til å arbeide
forebyggende. Et tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunens ansvar for det forebyggende
helse- og omsorgsarbeidet, og som kan bidra til økt mestring i eget liv, kan være systematiske
forebyggende hjemmebesøk i kommunene.
2.

GJELDENDE RETT

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 første ledd tydeliggjør kommunens ansvar for å fremme
helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Disse oppgavene inngår som
en del av de nødvendige helse- og omsorgstjenestene etter § 3-1 og forsvarlig helsehjelp etter
§ 4-1. Ved å legge til rette for økt innsats tidlig i utviklingsforløpet av sykdom og sosiale
problemer, herunder forebygging og tidlig intervensjon, kan man forhindre en negativ
utvikling av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale forhold. Samtidig kan man få kartlagt
befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester i nær fremtid.

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@hod.dep.no
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Forebygging i helse- og omsorgstjenestene innebærer at kommunen iverksetter tiltak på riktig
tidspunkt i et utviklingsforløp av sykdom, funksjonstap eller sosiale problemer sett opp mot
hva som er mest effektivt for å redusere lidelse og oppnå best mulig helse, levekår og
funksjonsevne. Bestemmelsen sier ikke noe om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten skal
arbeide for at blir iverksatt, men gir tjenesten anledning til å utvise nytenking og kreativitet
med sikte på å finne frem til formålstjenlige virkemidler tilpasset spesielle befolkningsgrupper
og lokale behov.
Opplysning, råd og veiledning er en viktig del av det forebyggende arbeidet og omfatter blant
annet oppsøkende virksomhet overfor utsatte grupper, samt opplysningsvirksomhet,
rådgivnings- og veiledningstjenester. Kommunens ansvar for å gi opplysning, råd og
veiledning må sees i sammenheng med den rett den enkelte pasient eller bruker har til å
medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-1.
Bestemmelsen må også ses i sammenheng med kommunens oppgaver i folkehelsearbeidet,
herunder særlig folkehelseloven § 5. Etter bestemmelsen i folkehelseloven skal kommunen ha
nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer
som kan virke inn på denne. Oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning og
faktorer som påvirker denne, vil bidra til å synliggjøre dagens behov for tjenester og til å
foreta framskrivninger av behov for helse- og omsorgstilbud, herunder innretning og omfang
av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i tjenesten, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-1 og 3-3 første ledd.
3.

NÆRMERE OM FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK

Helse- og omsorgsdepartementet anser forebyggende hjemmebesøk som et sentralt praktisk
og konkret verktøy i kommunenes forebyggende arbeid, som kan føre til at flere kan leve
lenger i egen bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet.
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet iverksatte Helsedirektoratet et treårig
utviklingsprogram (2011 – 2013) for forebyggende hjemmebesøk til eldre. Evalueringen av
utviklingsprogrammet viser at formålet med de fleste hjemmebesøk er å fremme helse og
mestring. Blant annet var temaene under hjemmebesøket sikkerhet i hjemmet, fysisk helse,
boforhold, selvhjulpenhet, ernæring, sosialt nettverk, hjelpemidler og aktiviteter.
Fra 2003 – 2013 har det vært en økning fra 8 % til 25 % av landets kommuner som tilbyr
forebyggende hjemmebesøk. Det er altså et stadig større antall kommuner som tilbyr dette.
Evalueringen viser imidlertid at tilbudets faglige innhold og metodikk i liten grad er fastlagt,
noe som videre gjenspeiles i at en del kommuner oppgir mangel på veiledningsmateriale som
en av årsakene til at de ikke tilbyr forebyggende hjemmebesøk.
Erfaringer fra Sverige og Danmark viser at forebyggende hjemmebesøk kan være en viktig
del av kommunens forebyggende tiltak og at besøket kan ha en positiv forebyggende effekt på
eldres funksjonsevne. I Danmark skal kommunene tilby forebyggende hjemmebesøk en gang
det året personen fyller 75 år, og årlige besøk etter fylte 80 år. I Sverige har det vært tilbud om
forebyggende hjemmebesøk siden slutten av 1990 – tallet, men dette er ikke et lovpålagt krav.
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Formålet med hjemmebesøkene i Danmark og Sverige er at brukeren og kommunen sammen
kan drøfte brukerens livssituasjon og eventuelle behov for hjelp til å utnytte egne ressurser,
bevare brukerens funksjonsnivå, og at besøkene kan brukes i et helsefremmende og
forebyggende perspektiv. Sentrale tema er blant annet informasjon om kommunens helse- og
omsorgstilbud, kost og mosjon, sosialt fellesskap og fallrisiko.
4.

DEPARTEMENTETS VURDERINGER

Formålet med forebyggende hjemmebesøk vil ofte være å hente frem den enkeltes ressurser,
bidra til å tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk
og aktiv lengst mulig. De nye eldre vil trolig i større grad enn tidligere generasjoner eldre
fremme ønske om å ha aktive og selvstendige liv også når de går inn i 80- og 90-årsalderen.
Gode levevaner vil bidra til å kunne leve aktive liv lenger og opprettholde helse og
funksjonsevne. God tilrettelegging kan bidra til at eldre kan få et aktivt og selvstendig liv også
når helse og funksjonsnivå blir redusert.
Temaer for det forebyggende hjemmebesøket kan på denne bakgrunn typisk være sikkerhet i
hjemmet, den enkeltes funksjonsnivå og behov for hjelpemidler, boforhold, ernæring, fysisk
aktivitet, praktisk bistand, læring og mestring, og sosialt nettverk. Det kan også være sentralt
å gi informasjon om frivillig sektor og kommunens tilbud, samt å gi senioren anledning til å
kunne fortelle hva de opplever av hindringer i kommunen. Det kan være hensiktsmessig at
tilbudet om hjemmebesøk kommer sammen med et alternativt tilbud om et forebyggende
gruppeopplegg, for å øke deltagelsen i det forebyggende arbeidet. Dette for å kunne gi et
tilbud også til de som ikke ønsker besøk av kommunen i eget hjem.
Det vil være særlig viktig å sørge for at tilbudet rettes mot personer som ikke allerede mottar
helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Det er vesentlig at tiltaket er tilpasset den enkelte
kommunes struktur, at det er forankret i kommunens ledelse, og at det inngår i kommunens
samlede satsing på helsefremming og forebygging.
Helse- og omsorgsdepartementet anser forebyggende hjemmebesøk som et sentralt
virkemiddel i kommunenes forebyggende arbeid, som kan føre til at flere kan leve lenger i
egen bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet. Med flere
eldre i befolkningen blir kommunenes kunnskap om befolkningens sammensetning og
demografiske utvikling viktig for å skape livskvalitet for den enkelte og solidaritet mellom
innbyggerne. Kunnskap om eldres behov og analysekompetanse av demografiske endringer
vil gi grunnlag for planlegging lokalt, og forebyggende hjemmebesøk vil kunne bidra til å
styrke den enkelte kommunes kartlegging og planlegging med hensyn til utviklingen av
behovene for helse- og omsorgstjenester i befolkningen.
5.

VEIEN VIDERE

Evalueringer viser at stadig flere kommuner på selvstendig initiativ tar i bruk forebyggende
hjemmebesøk, samtidig som enkelte kommuner oppgir manglende veiledningsmateriale som
en årsak til at de ikke har igangsatt tilbud om forebyggende hjemmebesøk.
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Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en
veileder om forebyggende hjemmebesøk, som skal ses i sammenheng med andre
forebyggende tiltak rettet mot eldre. Veilederen forventes ferdigstilt innen utgangen av 2016.

Med vennlig hilsen

Petter Øgar (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kjersti Sandem
førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlagt følger Rundskriv I-2/2016 om forebyggende hjemmebesøk i kommunene,
som beskriver hvordan kommunene kan bruke forebyggende hjemmebesøk som del
av sitt tjenestetilbud til eldre. Rundskrivet er del av regjeringens satsning på å styrke
de eldres ressurser, og å sikre dem gode og trygge helse- og omsorgstjenester.
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Rundskrivet finnes også på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-22016om-forebyggende-hjemmebesok-i-kommunene/id2503186/.
Med vennlig hilsen
Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no
For generelle henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet:
vennligst bruk adressen postmottak@hod.dep.no
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Lovendring 9. juni:

*  Ť  Ť?Ť   Ť  
Stortinget har nå vedtatt lovendringen som medfører at enkelte pasienter/
brukere vil ha rett til sykehjemsplass eller tilsvarende tjenestenivå i
omsorgsbolig. Retten skal beskrives i en lokal forskrift.
RO er kommunens rådgiver i tjenesteutvikling og vil i forbindelse med lovendringen tilby bistand, juridisk og praktisk, til å få på plass en kommunal
forskrift slik det nå er stilt krav om.

.5ʛ ʛ 5 ʜ\
' ťE(mange har det fra før)




Definere kommunens omsorgstrapp
Beskrive sykehjemmets funksjon
Beskrive plasser i bolig med heldøgns tjenestetilbud

Ťť Ť  







Utarbeide kriterier for tildeling og for venteliste
Forslag til forskrift
Brukermøter/annen involvering
Høringsrunde
Endelig forskriftsutforming og vedtak
Kunngjøring
*5ʪ 55ʫ
For nærmere informasjon og tilbud, ta kontakt med seniorrådgiver Einar Holand (einar.holand@ro.no / 952 65 515) eller
ro@ro.no / 74 83 97 99.
)

  ʫʫʪʀ ʪʀ

ʫ  ʀ ʫLJKP;
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Åfjord kommunestyre
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Saksbehandler: Eli Johanne Braseth

Vedlegg: Veteranplan for Fosen

VETERANPLAN FOR FOSEN

Sakens bakgrunn og innhold:
De siste årene er det fra myndighetenes side viet økt oppmerksomhet til veteraner gjennom
stortingsmelding, og handlings- og oppfølgingsplaner fra regjeringen. En veteran defineres
her som en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende
eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks, justis- og forsvarssektoren. Veteranplan
for Fosen har fokus på veteraner og deres familier før, under og etter internasjonale oppdrag.
Planen gjelder for personell i forsvaret, politiet og ulike enheter i utenrikssektoren.
Det er tidligere opplyst fra Ørland Hovedflystasjon at det bor 473 veteraner på Fosen, de
fleste i Ørland kommune, der det bor 258 veteraner. Etter dette har flere med bostedsadresse
på Fosen deltatt i internasjonale oppdrag. Det forventes også økt tilflytting til Fosen som en
følge av etablering av kampflybasen, noe som også kan indikere at det blir flere veteraner på
Fosen.
Fosenkommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Roan, Leksvik, Åfjord, Roan og Osen har i
rådmannsforum besluttet at det er formålstjenlig å utarbeide en felles veteranplan for Fosen,
noe som legger til rette for felles innsats, deling av kompetanse, og lik behandling i
kommunale tjenester, til gode for alle veteraner i Fosen og deres familier.
Ørland og Bjugn kommuner i samarbeid med Ørland Hovedflystasjon og Fosen Helse IKS
har fått mandat av rådmannsforum Fosen å utarbeide veteranplan. Arbeidet har vært utført i
dialog med rådmannsgruppen i Fosen, lederforum i helse og omsorg Fosen og
arbeidsutvalget for sivil-militær samhandling i regi Fosen Helse IKS. I planarbeidet er det
også gjort et strategisk utvalg av personer som har erfaring og/eller posisjon som er av
spesiell relevans for veteranplanen som har hatt mulighet til å komme med innspill og
deretter fått planen til høring.
Det er flere som har gitt tilbakemelding på e-post om at de har mottatt planen, men at de ikke
har noen konkrete innspill. De innspill som er kommet er tatt til følge i vedlagte plan, med
unntak av innspill fra RVTS Midt, (Ressurssenter for Vold og traumatisk stress) til planens

-66-

punkt 4.2: «De ulike tjenesteområdene beskrevet på en oversiktlig og informativ måte. Men
det burde ha stått av hva den enkelte tjeneste selv vil tilby eller gjøre for veteranene og
deres familier. Det hadde derfor vært ønskelig med mer forpliktende formuleringer
knyttet til de aktuelle tjenesteområdene. Likeledes burde det ha stått at Ørland kommune
«har tatt på seg et spesielt ansvar for å …….» , i stedet for det litt uforpliktende « … vil
Ørland kommune kunne ta spesialt ansvar for å ……».
Det foreslås at dette innspillet fra RVTS Midt tas med i første revidering av planen i
2017.
Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:
Veteranplan for Fosen har fokus på veteraner og deres familier før, under og etter
internasjonale oppdrag. Jfr. Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015), er familiene
våre sterkeste sosiale fellesskap, og viktige tradisjons- og kulturbærere. En familie som
skaper og sikrer en trygg ramme om barns oppvekst er viktig, uavhengig av familieform. En
god barndom er en tilværelse der barnet har trygg og stabil tilknytning til omsorgspersoner,
tilstedeværelse av gode voksenmodeller og barnehage, skole og nærmiljø som bidrar til
positiv utvikling.
I kommuneplanens samfunnsdel 203-2014 er folkehelse løftet fram som en grunnleggende
verdi. Oppvesktmiljøet i Åfjord skal gi trygghet og gode utviklingsmuligheter til barn. Dette
legges også til grunn i kommunens Folkehelseplan.
Oppsummering:
Veteranplan for Fosen er utarbeidet for å ivareta dagens og fremtidens veteraner på Fosen.
Planen har et familieperspektiv, og det anses at veteranens familie er en del av
utenlandsoppdraget. Fosenkommunene ønsker også gjennom planen og tiltak i planen å
anerkjenne og verdsette veteranens kompetanse.
På grunn av at de fleste veteraner på Fosen og deres familie per i dag er bosatt i Ørland
kommune, vil Ørland kommune ta spesielt ansvar for å heve kompetansen til sitt
nøkkelpersonell innenfor helse og oppvekst hvor også de andre Fosenkommunene inviteres
til deltakelse.
Samarbeid og kommunikasjon mellom forsvar og sivilsamfunn ligger til grunn for
tjenesteutviklingen og tiltakene i planen. Det er et viktig mål for Fosenkommunene å
vedlikeholde og videreutvikle en velfungerende militær-sivil samhandling til gode for
veteraner og deres familier. Veteranplan for Fosen vil gjennomgås og revideres årlig ut i fra
behov, og i takt med kommunal kompetanseheving og tjenesteutvikling.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Veteranplan for Fosen.
2. Kommunestyret ber om at Veteranplan for Fosen innarbeides i kommunedelplanene for
helse og velferd, og oppvekst.
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1 Bakgrunn for veteranplan Fosen
En veteran er en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende
eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren. Denne planens fokus
er på veteraner og deres familier før, under og etter internasjonale oppdrag. Planen gjelder for
personell i forsvaret, politiet og ulike enheter innen utenrikssektoren.
De siste årene er det fra myndighetenes side viet økt oppmerksomhet til veteraner. Stortingsmelding nr.
34 (2008–2009) «Fra vernepliktig til veteran». Om ivaretakelse av personell før, under og etter
deltakelse i utenlandsoperasjoner» (Veteranmeldingen) ble fulgt opp av «I tjeneste for Norge.
Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste»
(2011). Målet med handlingsplanen var å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personell
før, under og etter internasjonal tjeneste for Norge, og styrke tverrsektoriell kompetanse og
samhandling. I 2014 fulgte videre «I tjeneste for Norge. Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse
av personell før, under og etter internasjonal tjeneste».
Disse dokumentene legger alle vekt på at Norge har en god helse- og omsorgstjeneste og et godt
velferdssystem, men at det likevel er behov for mer kunnskap om den enkelte veterans spesielle
situasjon, og at koordineringen av eksisterende tilbud kan bli bedre. Det sivile helsevesenet og
Forsvaret har et overlappende ansvar for oppfølgingen av det personellet som faller inn under
bestemmelsene i forsvarspersonelloven og dennes regel om ett års oppfølging fra Forsvaret. Det er
viktig at helsetilbud fra det sivile helsevesenet og Forsvaret er samordnet. (Regjeringens handlingsplan
s.62). Forsvaret har etablert ettårsprogram for å gi god oppfølging ett år etter avsluttet
utenlandstjeneste til Forsvarets personell og deres familier og pårørende. Etter dette skal veteraner
følges opp av samfunnets ordinære helse- og omsorgstjenester og velferdsfunksjoner. Dette setter høye
krav til disse tjenestenes fleksibilitet, rådgivning og veiledning og ikke minst, kompetanseoppbygging.
I regjeringens oppfølgingsplan fra 2014 oppfordres kommuner som har innbyggere som har vært i
internasjonal tjeneste å utarbeide en kommunal handlingsplan.
Vi har tidligere fått opplyst fra Ørland Hovedflystasjon at det bor 473 veteraner på Fosen; 258 i
Ørland kommune, 93 i Bjugn kommune, 66 i Rissa kommune, 35 i Leksvik kommune, 17 i Åfjord
kommune og 4 i Roan kommune. Tallene er økende. Vi er kjent med nye internasjonale oppdrag, hvor
flere som deltar har bostedsadresse i kommunene på Fosen. Det forventes også økt tilflytting til Fosen
som en følge av etablering av kampflyfasen, noe som også kan indikere økning i antall veteraner fram
i tid.
Fosenkommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Roan, Leksvik, Åfjord og Osen har i rådmannsforum besluttet at
det er formålstjenlig å utarbeide en felles veteranplan for Fosen, noe som legger til rette for felles
innsats, deling av kompetanse, og lik behandling i kommunale tjenester, til gode for alle Fosens
veteraner og deres familier.
Ørland og Bjugn kommuner i samarbeid med Forsvaret og Fosen Helse IKS har fått mandat av
rådmannsforum Fosen å utarbeide veteranplanen.
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2 Om arbeidet med planen
Arbeidsgruppen for utarbeidelse av Veteranplan for Fosen har bestått av:





Marit Knutshaug Ervik, kommunalsjef, Ørland kommune
Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef, Bjugn kommune
Sverre Stai, stasjonsprest, Ørland Hovedflystasjon
Malin Noem Ravn, forskningskoordinator, Fosen Helse IKS

Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» for ivaretakelse av personell før, under og etter
internasjonal tjeneste har vært et overordnet styringsdokument i arbeidet med Veteranplan for Fosen. I
tillegg har Veteranplan for Bergen blitt brukt som inspirasjon og referanse.
Planarbeidet har vært utført i dialog med rådmannsgruppen i Fosen, lederforum for helse og omsorg
Fosen og arbeidsutvalget for sivil-militær samhandling i regi Fosen Helse IKS. I planarbeidet er det
også gjort et strategisk utvalg av personer som har erfaring og/eller posisjon som er av spesiell
relevans for veteranplanen, se nedenfor, som har hatt mulighet til å komme med innspill.
Planarbeidet har inkludert innspill fra brukerrepresentanter fra to hovedgrupper av brukere som vi
forventer har noe ulik tilnærming til og forventninger til feltet: Veteraner som har avsluttet aktiv tjeneste
m/familie, og forsvarsansatte som er i aktiv tjeneste m/familie. Dette er ivaretatt gjennom at strategisk
arena for militært og sivilt samarbeid involverer en lokal representant fra en veteranorganisasjon
(NVIO/NROF) og lokal representant fra en arbeidstakerorganisasjon (BFO/NOF).

Framdriften i arbeidet med Veteranplan for Fosen:







5. februar 2016 Møte med veteraninspektøren.
5. februar 2016 Presentasjon av planarbeidet i rådmannsmøte i Fosen. Beslutning om felles
veteranplan fremfor enkeltvise planer for kommunene.
17. mars 2016 Orientering om planarbeidet i møte i strategisk arena for Militært-sivilt
samarbeid Fosen.
18. mars 2016 Orientering om planarbeidet i møte i lederforum for helse og omsorg Fosen.
1. april 2016 Utkast til Veteranplan for Fosen.
4. april 2016 Utkast Veteranplan for Fosen sendes til et strategisk utvalg som er kontaktet på
forhånd:
o En veteran som har flere utenlandstjenester for Forsvaret, ektefelle og barn
o En veteran som har flere utenlandstjenester for Politiet, ektefelle og barn
o Tidligere familiekoordinator Ørland Hovedflystasjon/tidligere rådgiver i
Forsvarsstaben/Veteranavdelingen
o Veteraninspektøren
o Stabssjef Ørland Hovedflystasjon
o Ordførere i Ørland og Bjugn kommuner
o Rådmenn i Ørland og Bjugn kommuner
o Lederforum helse og omsorg Fosen
o Lederforum oppvekst Fosen
o Strategisk arena for sivil-militær samhandling, inkludert brukerrepresentanter fra
veteran- og arbeidstakerforeninger
o Kommuneoverlege i Ørland kommune
o Samfunnsmedisiner i Fosen Helse IKS
o Tverrfaglig forebyggende team i Ørland kommune
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25. april 2016 Frist på innspill til Veteranplan for Fosen.
4. mai 2016 Utkast til Veteranplan for Fosen legges ut til høring på kommunenes hjemmesider,
og sendes til det strategisk utvalget som hadde anledning til å komme med innspill.
25. mai 2016 Frist høringsuttalelser til Veteranplan for Fosen.
Juni 2016 Behandling i rådmannsgruppa i Fosen.
Videre behandling i kommunestyrene i den enkelte kommune.

Veteranplan for Fosen skal ha årlig gjennomgang og oppdatering i strategisk arena for sivil-militær
samhandling Fosen. Denne arenaen består av representanter fra kommunene Bjugn og Ørland, Fosen
Helse IKS, 138 Luftving Ørland Hovedflystasjon, Forsvarsstaben, Forsvarets Sanitet, Feltprestkorpset,
Familievernkontoret i Sør-Trøndelag og RVTS Midt-Norge, og brukerrepresentanter fra veteran- og
arbeidstakerorganisasjonene.
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3 Kunnskapsbasis
3.1 Kunnskap om veteraners levekår
Rapport om Veteraners Levekår (SSB 2013) baserer seg på en utvalgsundersøkelse blant personer
som har tjenestegjort i utlandet for Forsvaret eller Politiet. Rapporten beskriver sentrale
levekårsindikatorer og sammenligner med referansegrupper fra Statistisk sentralbyrås ordinære
levekårsundersøkelser.
Stort sett vurderer veteranene tjenesten i utlandet som positiv, men opplevelsen av hvordan de blir
møtt av samfunnet ellers er noe mer negativ. Ut ifra undersøkelsen konkluderes at veteraner er en
gruppe med høy grad av deltakelse på arbeidsmarkedet sammenlignet med referansegruppene.
Sykefraværet er omtrent det samme som referansegruppen. Den høye yrkesaktiviteten er en sentral
årsak til at veteraner i hovedsak har høye inntekter. Undersøkelsen viser også at veteraner har minst
like god fysisk og psykisk helse som referansegruppen. Videre at veteraner er aktive sosiale personer
med gode nettverk av venner og personer de kan stole på.
Afghanistan-undersøkelsen fra 2012 er en tverrsnittsundersøkelse av militært personell som har
tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001-2011. Spørsmålene i undersøkelsen var knyttet til psykisk
helse. Undersøkelsen viser at de fleste av afghanistan-veteranen har god psykisk helse i gjennomsnitt
fire år etter hjemkomst fra Afghanistan, men også at en andel har psykiske helseplager på samme
tidspunkt. Nivået av helsesvikt er lavere enn i en tidligere norsk undersøkelse av Libanonveteraner
(UNIFIL-undersøkelsen), og også lavere enn hovedtendensen i utenlandske studier av veteraner fra
krigene i Afghanistan og Irak. En liten gruppe har psykiske eller fysiske skader som følge av tjenesten.
Høy grad av belastning øker faren for stressplager etter hjemkomst, men for de fleste avtar
stressplagene over tid. Utenlandstjeneste gir risiko for psykososialt stress hos familien som kan føre
til psykiske problemer. Stressreaksjoner kan føre til konflikter i parforhold og tilpasningsproblemer
etter hjemkomst. Et annet funn er at Afghanistan-undersøkelsen viser at en andel har et
alkoholforbruk som defineres som risikofylt eller skadelig. Undersøkelsen viser imidlertid at en stor
andel av de som har vært med i undersøkelsen opplever utenlandstjenesten og erfaringene som
positive.

3.2 Pilotprosjekt Østerdalen 2011-2014
Pilotprosjekt Østerdalen har vært et samarbeid mellom Forsvaret og kommunene Elverum og Åmot
for å utvikle og prøve ut modeller for:
• Samarbeid mellom Forsvaret og kommunen slik at den enkelte veteran tilbys nødvendig
helsehjelp, og at denne hjelpen er helhetlig og kunnskapsbasert og gis på riktig omsorgsnivå.
• Oppfølging av veteranenes nærmeste familie gjennom samarbeidsavtale mellom Forsvaret,
kommunens hjelpeapparat og regionale støtteapparat, så som det lokale
familievernkontoret.
• Samarbeidet mellom Forsvaret, kommunene og Arbeids- og velferdsetaten med formål å
yte tilpasset og tilrettelagt bistand og oppfølging med sikt på å komme i arbeid
I sluttrapporten konkluderes det med at strukturer og ordninger rundt veteraner må ivareta:
• At tjenesteytere i og utenfor helsetjenesten har tilstrekkelig kompetanse for å utøve sine
oppgaver
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• At feltets aktører evner å samhandle på en effektiv måte
• God koordinering av tiltak som rettes mot veteranen og veteranfamilien
• At fokus på stresshåndtering og forebygging av stressrelaterte lidelser hos veteranen og
veteranfamilien forsterkes
• At det igangsettes forskning rettet mot familieområdet med utgangspunkt i norske forhold
Videre står det i sluttrapporten at dette kan ivaretas ved å:
• Etablere og forankre regionale fagnettverk med basis i RVTSene (Ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging) med ansvar for formidling (kompetanseheving),
faglig støtte og programutvikling innenfor området.
• Utvikle kommunen som tjenesteleverandør når det gjelder ivaretakelse og oppfølging av
veteranen og den familie. Barnehage, skole, helsestasjon, PP-tjeneste og barnevern må gis
tilstrekkelig kompetanse gjennom kursing blant annet fra RVTSene. Det etableres
hensiktsmessige samarbeids- og samhandlingsordninger mellom kommunene og Forsvaret.
BUFetat gis en mer aktiv rolle når det gjelder oppfølging av forsvarsfamilier.
I sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen konkluderes det altså med at strukturer og ordninger
rundt veteraner må ivaretas. Av dette kan vi lære at det er viktig med å utvikle kommunale tjenester
og fagnettverk på Fosen, lokalt og nasjonalt rettet mot veteranens utfordringer. Slik at man
kommunalt understøtter Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge».
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4 Fosenkommunenes tiltak
Ifølge Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» har kommunene en sentral rolle i
veteranarbeidet, og det anses at det er på det kommunale nivået at utfordringene er størst. Flere
innbyggere i Fosenkommunene har gjennom sin innsats i utenlandstjeneste utsatt seg selv for tunge
belastninger. Slike opplevelser kan føre til utfordringer i etterkant av tjenesten. Det gjelder både for
tjenestegjørende og for deres familier og pårørende, som her anses å være en del av oppdraget.
Familie og pårørende kan oppleve bekymring og usikkerhet, og de tar belastningene som er hjemme.
Erfaring viser at det går bra med de fleste veteraner, noen få sliter og enda færre blir syke.
Veteraner og deres familier og pårørende med behov for helsetjenester kan altså variere og være
svært ulike.

4.1 Militært-sivilt samarbeid på Fosen
Et godt samarbeide mellom militære og sivile aktører er en forutsetning for å kunne tilby veteraner
og deres familier så gode tjenester som mulig. I regi av Fosen Helse IKS har sentrale aktører på Fosen
formalisert samarbeidsrelasjoner, og utviklet samarbeidsmodeller for militær-sivil samhandling på
nye områder. Intensjonen er å etablere, vedlikeholde og videreutvikle velfungerende samarbeid
mellom militære og sivile tjenester for bedre å identifisere og møte behovene til den forsvarsansatte,
veteraner, deres familie og lokalsamfunnet.
Det etablerte militær-sivile samarbeidet kan anses som et av de viktigste tiltakene Fosenkommunene
gjør med tanke på veteranarbeidet. Samarbeidet ligger også til grunn for de ytterligere tiltakene
Fosenkommunene har utviklet for veteraner, og vil sikre grunnlag for stadig utvikling av nye og bedre
tjenester.
I Militært-sivilt samarbeid på Fosen foregår samhandlingen mellom militære og sivile aktører på to
gjensidig avhengige nivå: Et overordnet, strategisk nivå og et tjenestenivå. Dette samarbeidet er
nedfelt i en intensjonsavtale, signert i juni 2015 av Veteraninspektøren, sjef 138 Luftving Ørland
Hovedflystasjon, sjef Forsvarets Sanitet, leder RVTS-Midt, daglig leder Familievernkontoret i SørTrøndelag, daglig leder i Fosen Helse IKS, rådmann i Bjugn kommune og rådmann i Ørland kommune.
På overordnet og strategisk nivå foregår samarbeidet i en strategisk arena. Strategisk arena gjør sitt
arbeide i dagssamlinger, og møtes 3-4 ganger i året. Strategisk arena for militært-sivilt samarbeid
Fosen koordineres av Fosen Helse IKS, og har representanter fra Ørland og Bjugn kommuner,
Veteranavdelingen i Forsvarsstaben, 138 Luftving, Ørland Hovedflystasjon, Forsvarets sanitet,
Feltprestkorpset, Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, RVTS Midt og RVTS Øst (observatør). NTNU
Samfunnsforskning har bidratt i denne arenaen med prosessledelse og sekretærfunksjon.
Arbeidet på denne arenaen er blant annet å sørge for at forutsetningene for samarbeid i
tjenestearenaene er på plass, og at de som deltar fra både militær og sivil side blir gitt et mandat som
gir muligheter for tjenesteutvikling innenfor gitte rammebetingelser. Oppgaver i denne arenaen er
også å håndtere samarbeidet på et overordnet nivå, sørge for å iverksette nye tjenester ved behov,
samt å bistå ved samarbeidsutfordringer som måtte oppstå. Hovedmålet til denne arenaen er altså å
legge til rette for at tjenestesamarbeidet fungerer, samt å fungere som direkte forbindelse inn til
respektive ledelsesnivå i alle sektorene/sikre forankring.
På tjenestenivå skal konkrete tjenester spisses og videreutvikles gjennom samarbeide mellom
militære og sivile aktører, og sørger slik for effektive tjenester som møter behovene til veteraner og
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forsvarsfamilien. Det skal være tydelig hvem brukerne skal forholde seg til og tjenestene skal være
sømløse.
Den Strategiske arenaen har satt ned et arbeidsutvalg, AU – bestående av representanter fra Bjugn
kommune, Ørland kommune, Forsvaret ved 138 Luftving, og Fosen Helse IKS, som møtes månedlig.
På tjenestenivå er seks aktiviteter foreløpig identifisert, planlagt og iverksatt:




Rask psykisk helsehjelp - tilpasset forsvarsansatte/veteraner og familier.
Kompetanseoppbygging, samarbeid med RVTS-Midt og Modum bad
Samarbeid mellom Forsvarets familiekoordinator, Familievern og aktuelle
kommunale instanser.
 Samarbeid og informering: Skole, oppvekst og helse (etablert kommunikasjonsarena
mellom 138 Luftving og kommunene som for eksempel internasjonale oppdrag)
 Samarbeid mellom Feltprestkorps og Ørland og Bjugn menigheter
 Samarbeid for kompetanseoverføring fra Spesialisthelsetjenesten (ved Fosen Helse
IKS/Fosen DMS) til leger i Forsvarets sanitet (eksempelvis gynekologi)
Disse samarbeidstjenestene inngår som del av Fosenkommunenes veteranarbeid.
Arbeidet i Militært-sivilt samarbeid Fosen vil følges av forskning, som både fokuserer på
tjenesteutviklingen og selve samarbeidet. Videre brukerinvolvering vil også skje gjennom en planlagt
brukerundersøkelse om veteraner og forvarsansatte med familiers behov for helsetjenester.
Undersøkelsen vil gjennomføres av NTNU Samfunnsforskning i løpet av andre kvartal 2016, som del
av et følgeforskningsprosjekt/forprosjekt. Denne undersøkelsen vil styrke beslutningsgrunnlaget for
videre utvikling av tjenestene.

4.2 Oppfølging og ivaretakelse av personell og familien
I mars 2016 etablerte kommunene Ørland og Bjugn i samarbeid med Ørland Hovedflystasjon og
Fosen Helse IKS en informasjons- og kommunikasjonsarena med mål om jevnlig og gjensidig
informasjonsutveksling mellom Flystasjonen og kommunene. Fosen Helse IKS ivaretar de øvrige
Fosenkommunenes interesser i denne sammenhengen, og har etablert informasjonskanaler inn i
hver enkelt kommune. Fokuset har vært på informasjon og kunnskap om internasjonale oppdrag sett
i et familieperspektiv, og på denne bakgrunn behov for kompetanse i kommunale tjenester.
Informasjons- og kommunikasjonsarenaen vil aktiveres to ganger i året.
I de kommunale tjenestene er fastlegen en nøkkelperson, og fastlegens engasjement og kompetanse
omkring belastninger og senvirkninger ved utenlandstjenester er viktig. For noen kan oppfølging fra
fastlege være tilstrekkelig, eventuelt kan fastlegen henvise til spesialisthelsetjenestene.
Alle Fosenkommunene har psykiatri- og rustjeneste som er et gratis lavterskeltilbud, hvor det ikke er
nødvendig med henvisning fra lege. Tjenesten tilbyr samtaler som kan være nyttige for veteraner og
deres familier og pårørende. For denne type tjenester kan det tas kontakt med den kommunen man
bor og oppholder seg.
«Rask psykisk helsehjelp» i regi Fosen Helse IKS er et gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten
henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen en til to uker. Behandlingen baserer seg på
veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske
lidelser. Tjenesten skal blant annet bidra til forebygging og behandling av angst- og
depresjonsproblemer på et tidlig tidspunkt, og til å mestre eget liv. Rask Psykisk Helsehjelp er et
tilbud for hele befolkningen, men ansatte i Rask Psykisk Helsehjelp skal kurses i veteranrelaterte
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utfordringer, og dermed ha relevant kompetanse også spesielt rettet mot forsvarsansatte/veteraner
og deres familier. De vil også kurses spesielt i pårørendeproblematikk.
Problemer som oppstår hos en veteran vil raskt påvirke hele familien, både barn og voksne. Det er
derfor viktig at hjelpetjenestene har et familie- og nettverksfokus. Overgangen fra utenlandstjeneste
til hjemmelivet er ofte vanskelig og krevende for alle parter. I tillegg kan veteraner med store
traumer skape store utfordringer for familielivet. Dette er utfordringer som kan komme lenge etter
avsluttet utenlandstjeneste. Familievernkontoret i Sør-Trøndelag kan være et sted å henvende seg
dersom problemer oppstår. For enkelte kan det være nyttig å kontakte dem før utreise. Hensikten
kan da være å avklare forventninger i familien før utreise.
Familievernkontoret i Sør-Trøndelag har utekontor på Brekstad 1-2 ganger per måned. Dette er et
tilbud for alle Fosenkommunene. I tillegg har kommunene ulike familietjenester knyttet til
helsestasjonen som kan benyttes. For denne type tjenester kan det tas kontakt med den kommunen
man bor og oppholder seg.
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er en interesseorganisasjon som har
etablert kameratstøttearbeid som driver et omfattende, frivillig, forebyggende arbeid blant
veteraner som sliter, og deres pårørende. NVIO har kontaktpersoner som bor på Fosen.
Når det gjelder barn som sliter på grunn av at en av foreldrene er i utenlandstjeneste, kan det
viktigste bidraget fra kommunen være å se og støtte disse barna da de kan få belastninger som kan
forstyrre trygghet og konsentrasjon i hverdagen. Noen ganger kan det også gi endret adferd hos
barnet. Det er derfor viktig at foreldre orienterer barnehageansatte og lærere, slik at de kan være
oppmerksomme på eventuelle belastninger eller endringer hos barnet. Psykologisk tjeneste (PPtjenesten) som er en støttefunksjon for private barnehager og skoler kan benyttes for best å
imøtekomme det enkelte barns behov.
Skolehelsetjenesten benyttes av større barn som samtalepartner om problemer de sliter med. Denne
tjenesten har lav terskel og stor tillit hos elevene. Det er viktig at skolehelsetjenesten har nødvendig
kompetanse og tid for disse barna, og at de har god kunnskap om eventuelle belastninger elever kan
ha knyttet til foreldrenes innsats i utenlandstjeneste.
Veteranplan for Fosen legger vekt på viktigheten av å styrke kompetansen knyttet til
utenlandstjeneste for veteraner og deres familie, til kjernepersonell i kommunene som fastlegene,
helsesøster, skolehelsetjenesten, psykiatri- og rustjenesten, PP-tjenesten, tro og livssyn og NAVkontorene. Kommunene må jobbe tverrfaglig, spesielt når det gjelder barn, hvor helse og oppvekst
må benytte kompetansen til det beste for barnet. Det er viktig å koordinere tjenestene, slik at
brukerne opplever tjenestene som helhetlig.
På grunn av at de fleste veteraner og deres familier per i dag er bosatt i Ørland kommune, vil Ørland
kommune kunne ta spesielt ansvar for å heve kompetansen til sitt nøkkelpersonell gjennom for
eksempel kurs i regi av fagnettverk under ledelse av RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress
og selvmordsforebygging), hvor også de andre Fosenkommunene inviteres til deltakelse. Dette
nøkkelpersonellet vil sitte med erfaringer og kompetanse som kan nyttiggjøres de andre
kommunene. Følgende ressurspersoner i de ulike tjenesteområder kan kontaktes av andre
kommuner:
• Kommuneoverlege
• Ledende helsesøster
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• Fagleder psykiatritjenesten
• Fagleder rustjenesten
• PP-tjenesten
• Diakon
• Rådgiver NAV
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5 Anerkjennelse
Anerkjennelse betyr mye for alle som har vært ute i risikofylte oppdrag på vegne av Norge, og
likeledes for deres familier og pårørende jfr Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge».
Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai er innført som synlig uttrykk for samfunnets
anerkjennelse.
Alle veteraner i Fosen inviteres til årlig markering 8. mai på Ørland, hvor ordfører i Ørland kommune
er vertskap. Markeringen vil inneholde faglige og kulturelle innslag, og avsluttes med middag. Ørland
kommune er ansvarlig for arrangementet i samarbeid med Ørland Hovedflystasjon.
I følge Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge», så anses også samfunnets kunnskap om
hva et risikofylt internasjonalt oppdrag innebærer, og hvilken unik kompetanse et slikt oppdrag gir,
også en viktig anerkjennelse. I oppfølgingsplanen er det lagt vekt på at det er viktig for veteranen å få
god informasjon om støtteordninger og behandlingstilbud, og bli møtt med kunnskap og kompetanse
i offentlig sektor. I «Veteranplan for Fosen» foreligger konkrete tiltak for å styrke kompetansen innen
helse-, familie- og velferdstjenester i Fosenkommunene. Kommunene i Fosen ønsker gjennom denne
planen og de tiltak som er skissert å vise sitt samfunnsansvar ved å etablere et velfungerende
samarbeid mellom militære og sivile tjenester for bedre å identifisere og møte behovene til
veteraner, deres familie og lokalsamfunnet. I så måte er «Veteranplan for Fosen» ment som en
anerkjennelse av veteraners deltakelse i internasjonale oppdrag, og for deres familier og pårørende.
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6 Verdsette veteranens kompetanse
De aller fleste veteraner har opplevd at erfaringene fra utenlandstjenesten har gitt dem en positiv
personlig vekst og utvikling, og økt kompetanse på ulike fagfelt. Kompetanse innen beredskap og
katastrofer er et område som mange veteraner er erfarne på. Videre har de opparbeidet kompetanse
på kulturmøter. Denne kompetansen kan benyttes i opplæringsaktiviteter. Veteraner må ses som de
ressursene de har potensiale å være for sivilsamfunnet.
Ørland og Bjugn kommuner vil i samarbeid med veteranorganisasjonene legge til rette for at
veteranene kan etablere en kommunal veterangruppe i Fosen. Her kan diakon være behjelpelig. Det
er viktig å skape arena/nettverk for veteranene og deres familier/pårørende. Dette er viktig både i et
forebyggende perspektiv, og viktig for veteraner som ikke er i aktiv tjeneste. Diakon får ansvaret for
etablering og drift av gruppen. I tillegg til det sosiale fellesskapet gruppen kan tilby, kan også gruppen
være en base for å hente kompetanse til opplæring i Fosen. Dette vil representere en ressursbase for
Fosenkommunene. Her kan kommunene ta kontakt når det gjelder flyktningarbeid og
kulturforståelse, der veteraner anses å kunne ha en særskilt kompetanse gjennom sin internasjonale
erfaring.
Ørland kommune vil videreutvikle samarbeidet med forsvaret der ansvarlig for beredskap i
kommunen er pådriver for gjensidig personellutveksling på øvelser og opplæringsaktiviteter.
På bakgrunn av foreliggende plan vil Fosenkommunene utvikle og distribuere informasjonsmateriell
for veteranene og deres familier, slik at de er oppmerksomme på kommunenes tilbud, kompetanse
og ordninger.
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7 Fremover
Veteranplan for Fosen er utarbeidet for å bedre ivareta dagens og fremtidens veteraner på Fosen.
Per i dag er det veteraner i alle Fosenkommunene, og det forventes at Fosen får flere veteraner fram
i tid på grunn av flere internasjonale operasjoner. Foreliggende plan gjelder for personell og dennes
familie fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren - før, under og etter utenlandstjenesten. Planen har
et familieperspektiv, og det anses at veteranens familie er en del av utenlandsoppdraget.
Samarbeid og kommunikasjon mellom forsvar og sivilsamfunn ligger til grunn for tjenesteutviklingen
og tiltakene i denne planen. Det er et viktig mål for Fosenkommunene å vedlikeholde og
videreutvikle en velfungerende militær-sivil samhandling til gode for forsvarsansatte, veteraner og
deres familier. Dette samarbeidet er en pågående prosess.
Veteranplan for Fosen vil gjennomgås og revideres årlig i Strategisk arena for militær-sivil
samhandling Fosen, i takt med kommunal kompetanseheving og tjenesteutvikling. Det strategiske
samarbeidet mellom militære og sivile aktører, samt følgeforskning som gjennom
brukerundersøkelser vil avdekke veteraner og deres familiers ønsker og behov fremover, og vil ligge
til grunn for videre revidering av planen.

Veteranplan for Fosen

13

-81-

8 Kilder
Departementene 2014. I tjeneste for Norge. Regjerningens oppfølgingsplan for ivaretakelse av
personell før, under og etter internasjonal tjeneste (2014-2017).
Forsvarets sanitet 2012. Undersøkelse av psykisk helse hos norsk militært personell som har
tjenestegjort i Afghanistan 2001-2011.
Meld. St. 14 (2012-2013). Kompetanse for en ny tid. Statistisk sentralbyrå: Veteraners Levekår –
Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner (2013).
Pilotprosjekt Østerdalen 2014. Sluttrapport. (Upublisert dokument)
Veteranplan for Bergen 2015. I tjeneste for Norge – med bosted i Bergen. – Hvordan skal Bergen
kommune hedre, ivareta og nyttiggjøre seg soldater som har vært i operativ utenlandstjeneste?

Veteranplan for Fosen

14

-82-

Vedlegg – Kontaktinformasjon
Bjugn kommune

72 51 95 00

Leksvik kommune

74 85 51 00

Osen kommune

72 57 82 00

Rissa kommune

73 85 27 00

Roan kommune

72 51 00 00

Ørland kommune

72 51 40 00

Åfjord kommune

72 53 23 00

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag

73 99 05 00

RVTS Midt-Norge

72 82 20 05

Rask psykisk helsehjelp, Fosen Helse IKS

97 96 96 20

NAV

55 55 33 33

NVIO Fosen

72 52 76 76

Forsvaret – Veteranen (kontortid 0800-1500)

80 08 50 00

Kameratstøttetelefon (etter kontortid)

80 04 85 00

Se også kontaktinformasjon på: https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/veteranorganisasjoner
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