Kommunedelplan for helse- og omsorg
2021-2035
Utkast planprogram
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1. Innledning
Kommunedelplan (KDP) for helse og omsorg er en plan som er overmoden for utarbeidelse. Det
finnes ikke en slik plan fra tidligere, og både nasjonalt og lokalpolitisk er det føringer for at
kommunen nå må planlegge for framtidas helsetjenester. Utarbeidelse av kommunedelplan for helse
og omsorg er ett av tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel, og det er også fulgt opp i den
kommunale planstrategien.
Planen skal være et overordnet styringsdokument som skal klargjøre og konkretisere de
utfordringene Skjervøy kommune står over for, samt tydeliggjøre nødvendige strategiske grep for å
møte disse. Planen bør være sterkt forankret hos politikere, innbyggere, fagmiljøer og brukere.
Utarbeidelse av KDP skal følge prosess i henhold til Plan- og bygningsloven. Det innebærer at det skal
utarbeides planprogram som gjør rede for prosess, sentrale tema, medvirkning, organisering og
framdrift.
Kommunedelplanen vil ikke inneholde bindende økonomiske tiltak, men danne grunnlaget for
kommunens årlige rullering av årsbudsjett og økonomiplan, som etter ny Kommunelov fungerer som
handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel, jfr modell under:
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b

Kommuneplan

Kommunal

Samfunnsdel og arealdel

planstrategi

Kommunedelplaner

Strategier, temaplaner,
handlingsplaner, reguleringsplaner

Økonomiplanen
Kommunen står overfor store investeringer innenfor sektoren, og det er lagt inn foreløpige estimat i
budsjett- og økonomiplanen. Før igangsetting skal det utarbeides en behovsanalyse. Det legges opp
til en bred analyse, som også vil utgjøre en vesentlig del av kommunedelplanen. Denne analysen vil i
realiteten bli første fase i arbeidet med KDP.
Nasjonale myndigheter har også satt fart i arbeidet med reformen «Leve hele livet». Det er mange
mulige fellespunkt her, og det foreslås at arbeidet med denne reformen går parallelt med KDP. Det
skal utarbeides en egen handlingsdel for «Leve hele livet», men den vil også være en del av KDP, men
da som overordnede målsettinger. Ting hører i hop.

1.1.

Formål med planen

Kommunedelplan for helse og omsorg 2021– 2035 skal være et politisk styringsdokument i arbeidet
med å utvikle et godt og kvalitetssikret tilbud for Skjervøy kommunes befolkning. Målet med
planarbeidet er, med utgangspunkt i dagens situasjon og befolkningsprognoser, å foreta
overordnede valg og prioriteringer for fremtidens helse- og omsorgstilbud i kommunen. Planarbeidet
skal også legge grunnlag for utvikling av tverrfaglig samarbeid og målrettet kompetanseutvikling og
rekruttering i det videre arbeidet på feltet.
Planen skal redegjøre for dagens situasjon og synliggjøre de utfordringer kommunen står overfor de
kommende åra. Den skal bidra til valg av gode strategier for å møte framtida med et bærekraftig
tjenestetilbud. Det er forventet at det i framtiden vil være et skifte i ressursinnsatsen - fra dagens
situasjon med reparasjon og behandling, til en ny fremtid hvor forebyggende arbeid, tidlig innsats og
en aktiv pasient- og brukerrolle er i sentrum.
Hovedmålene for helse og omsorg er lagt i kommuneplanens samfunnsdel. Planen bygger blant anna
på FNs bærekraftmål, og i denne sammenhengen gjelder det særlig bærekraftmål nr 3:
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Tiltak som favner bredt i befolkningen er best for folkehelsa
Legge til rette for at folk skal komme seg ut i naturen der man bor
Fokus på forebygging
Skape et aktivt idretts- og kulturmiljø som gir fysisk og psykisk helsegevinst
Følge opp reformen «Leve hele livet» - for et godt liv, hele livet

Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på et aldersvennlig samfunn, men det presiseres at
arbeidet for god helse gjelder alle aldersgrupper i befolkninga. Følgende tre hovedmålsettinger ligger
her:




Skjervøy har kvalitetsmessig god omsorg som er i forkant av utviklingen
Skjervøy har gode tjenester med fokus på helsefremming og livskvalitet
Skjervøy har innbyggere som opplever et trygt og aldersvennlig livsløp.

Det er disse hovedmålsettingene med en rekke tiltak som skal følges opp i kommunedelplanen for
helse og omsorg.

1.2.

Planavgrensning

Tjenestene som skal omfattes av denne planen er: pleie- og omsorg, helsestasjonen inkl skolehelseog jordmortjeneste, fysio- og ergoterapi, habilitering og rehabilitering, rus og psykiatri, legetjeneste
og barnevern. Det vil være naturlig at det på sikt også utarbeides temaplaner for spesifikke
tjenesteområder. I denne omgang vil det utarbeides en egen temaplan for «Leve hele livet».
Det er inngått noen interkommunale samarbeid innenfor helse og omsorg: det gjelder samarbeid om
legevaktsentral med Nordreisa kommune, tilbud om spesialisthelsetjenester ved DMS,
akuttberedskap innen barnevernet sammen med Kåfjord og Nordreisa, og et krisesentertilbud for 9
kommuner som driftes av Tromsø kommune. Disse vil tillegges mindre vekt i KDP, men det vil være
naturlig å se på mulige nye oppgaver for interkommunale samarbeid.

2. Rammer for planarbeidet
Prosessen styres av Plan- og bygningsloven. Kommunedelplanen vil ellers bli utforma innenfor
rammene av nasjonalt lovverk, forskrifter, statlige krav og forventninger.

2.1.

Nasjonale føringer

Det er i de seinere åra vedtatt en rekke Stortingsmeldinger og NOU’er som til sammen viser retning
og forventning til kommunens helsetjenester. Viktig her er:
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Meld. St. 29 (2012-2013): Omhandler blant anna velferdsteknologi
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Meld. St. 26 (2014-2015): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
Regjeringas opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering
Meld. St. 19 (2018-2019): Folkehelsemeldinga
Meld. St. 7 (2019-2020): Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
Rom for trygghet og omsorg (2009): Husbankens veileder for utforming av omsorgsboliger og
sykehjem
 IKT i helse- og omsorgstjenestene St. melding 9 (2012-2013): En innbygger – en plan
 NOU 2020:15 – Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av
demografiutfordringer i distriktene
o Rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distrikt
o Tilflyttings- og rekrutteringsarbeid i distriktene – en oppsummering av kunnskap
o Framskrivninger av etterspørsel etter arbeidskraft i kommunene

Av sentrale lover og forskrifter på feltet nevnes følgende:
 Helse- og omsorgstjenesteloven
 Pasient- og brukerrettighetsloven
 Folkehelseloven
 Pasientjournalloven
 Helsepersonelloven
 Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene
 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten
 Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien)
 Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn
 Primærhelsemeldingen
 Teamarbeid og integrering av fastlegene i det totale helse- og omsorgstilbudet

2.2.

Regionale føringer

Troms og Finnmark fylkeskommune har ikke utarbeidet nye planer innen helse. Gjeldende fylkesplan
for perioden 2014-2025 har noen få overordnede strategier for folkehelse. Essensen her er at
folkehelse skal ivaretas i all planlegging, og at folkehelse er et tverrsektorielt ansvar.

2.3.

Kommunale føringer

Helse er ett av åtte hovedområder i kommuneplanens samfunnsdel. De prioriteringene som er gjort
her, skal følges opp i KDP. Overordnede målsettingene innenfor «Inkludering og mangfold» og
«boliger» i samfunnsplanen er også relevante her.
Andre relevante planer/strategier/utredninger:






Handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel, budsjett- og økonomiplan 2021-24
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2025, revidert i desember 2020
Plan mot vold i nære relasjoner, 2017
Rekrutterings- og kompetanseplan innen helse og omsorg (interkommunal plan som nå skal
revideres)
Folkehelseutfordringer i Skjervøy kommune, 2017
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3. Tema i planen
Det er stadig flere oppgaver som legges til kommunene. Samhandlingsreformen, kommunereformen,
nasjonale planer og lovverk stiller store krav til kommunene. Det stilles høyere krav til
tjenestekvalitet og stadig flere oppgaver legges til kommunene. Enda viktigere er den demografiske
utviklinga og rekrutteringsutfordringer innen flere yrkesgrupper i helsesektoren. Framtidas oppgaver
skal løses innenfor økonomiske rammer som ikke kan forventes være romsligere. Om
befolkningsnedgangen fortsetter, vil dette medføre lavere rammeoverføringer og derfor strenge
prioriteringer.
Folkehelse og forebyggende tiltak skal være bærende prinsipp for all samfunnsutvikling. Den nye
folkehelseloven krever at kommunene skal ha innbyggernes helse, både med hensyn til fysisk og
psykisk helse, fremst i pannebrasken i all samfunnsplanlegging.
Det er store og mange oppgaver som skal løses, og det er derfor nødvendig å strukturere og
prioritere tema for denne planen.

A) Kartlegging av omsorgstjenester og framtidig dimensjonering
Med utgangspunkt i omsorgstrappa kartlegges dagens tjenester, og framtidig dimensjonering av
tjenestene på de ulike trappetrinnene tar utgangspunkt i den demografiske utviklinga i perioden fram
mot 2030 og 2040. Herunder også boliger og institusjonsplasser for å dekke behovene i
planperioden. Et viktig spørsmål som da kommer opp, er:
Hvilket tjenestenivå skal Skjervøy legge seg på? Her er det behov for å beskrive tjenestenivået på en
måte som gjør det mulig å sammenligne med andre kommuner. Pleiefaktor og ATA-tid (ansikt til
ansikt) i hjemmetjenesten er indikatorer som kan beskrive tidsbruk og tjenestenivå.

side 6

Planprogram helse- og omsorgsplan

(Illustrasjon fra Frøya kommune)
Det er viktig at Husbanken involveres her ift deres finansieringsordninger.

B) Ressursanalyse
De to viktigste faktorene for å yte helsetjenester er de menneskelige ressursene (kompetanse) og de
økonomiske rammene. For at både kompetanse og økonomi skal strekke til for morgendagens
helsetjenester, vil dette være et viktig tema i planen. Hvordan brukes ressursene i dag? Hvilke
endringer bør eventuelt gjøres for å bedre kvalitet og effektivitet?

C) Rekruttering og kompetanse
Kommunen skal i gang med å revidere den regionale rekrutterings- og kompetanseplanen fra 20162020. Helse- og omsorg er den sektoren som det er forventet størst utfordringer med å skaffe
arbeidstakere i årene framover. Mulighet for rekruttering kan påvirke graden av framtidig
ressursutnyttelse og tjenestekvalitet. Kravet til kommunen sin kompetanse øker i takt med utvikling i
demografi og øker forventninger til de kommunale tjenestene, fra innbyggerne og fra statlige
styresmakter.
Helse- og omsorgstjenestene skal yte tjenester til unge og eldre. Vi står overfor nye utfordringer, ny
kunnskap og krav til endring og omstilling av vår måte å yte tjenester på. Dette gir oss
mange kompetanseutfordringer. For å sikre at vi også kan yte kvalitative gode tjenester i framtida,
må vi ha ledere og medarbeidere med nødvendige kvalifikasjoner, kunnskap og holdninger.
Tallet på tjenestemottakere og oppgaver øker drastisk de neste 20-25 årene sammenlignet med
tallet på innbyggere i arbeidsfør alder. Tiltak og endringer bør iverksettes tidlig for å møte denne
virkeligheten. En strategisk og systematisk satsing på kompetanse er nødvendig for at kommunen
skal kunne lykkes som en god velferdsprodusent.

D) Heltidskultur
Kommunestyret har i forbindelse med budsjett- og økonomiplan vedtatt følgende:
Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide forslag til prosjekt om heltidskultur innenfor
helse- og omsorgsetaten. Konkrete tiltak som bør vurderes å inngå i prosjektet er økt bemanning,
eget kommunalt bemanningskontor, prosjektkoordinator, lønnskompensasjon for ugunstige vakter,
rekrutteringstiltak og styrking av trepartssamarbeidet. Formålet med prosjektet må være å få flere
faste, hele stillinger i etaten.
Kommunen har startet arbeidet med kartleggelse antall deltidsansatte innenfor helse og omsorg, og
det er igangsatt et arbeid for å utrede muligheter for tiltak og målsettinger for å få flere hele
stillinger. KS sin strategi for heltidskultur benyttes her. Arbeidsgruppa for heltidskultur vil involveres i
arbeidet med KDP.
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E) Helhet og samordning
Hvordan sikre mer og bedre samhandling, horisontalt og vertikalt.

F)

Velferdsteknologi

Kommunen har vært med i et interkommunalt prosjekt for å legge grunnlaget for planlegging og
investering av velferdsteknologi både i boliger og institusjon. Vi har også ansatt en digital sykepleier
som skal følge denne satsinga videre. Til nå har fokus vært retta mot
sykesignalanlegg, trygghetsalarmer og annen tryggetskapende løsninger (eks sporingsteknologi/GPS,
bevegelsesteknologi). Men det vil være aktuelt å bygge videre på flere og andre velferdsteknologiske
løsninger. Eksempelvis nye måter å ha kontakt med hverandre på via digitale plattformer,
som igjen kan gi brukerne trygghet, og hjelpeapparatet oversikt og kort vei til å sette inn hjelpetiltak
så raskt som mulig. Det er også viktig at kompetansen følger på.

G) Innovasjon
Innovasjon er å tenke nytt og enda smartere, å finne løsninger på nye og gamle utfordringer.
Innovasjon kan også være å ta i bruk eksisterende løsninger på nye måter. Innovasjon medfører
gjerne vesentlige endringer i arbeidsmetodene eller i tjenesteutøvingen. Det vil nok tvinge seg fram
endring som er nødvendig for å sikre innbyggerne gode og tilgjengelige tjenester også i framtiden.

H) Folkehelse og forebyggende arbeid
Folkehelseloven forplikter kommunene til å fastsette overordna mål og strategier for
folkehelsearbeid. Folkehelse handler om helse og trivsel, forebygging av psykisk og somatisk sykdom,
beskyttelse mot helsetrusler og fokus på sosiale faktorer. Dette er et tverrsektorielt arbeid og derfor
utfordrende å ha som tema i KDP, men samtidig handler dette om forebygging. Forebygging vil være
sentralt tema og skal omfatte alle bruker- og aldersgrupper. Her er det viktig at man har tar med
momenter fra folkehelseprofilen for kommunen som ble publisert 16.02.2021 inn i arbeidet med KDP
(vedlegg 4).

I)

Leve hele livet

Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre ble vedtatt i Stortinget
november 2018. Den skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp
når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin
kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye
og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og
måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.
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Det utformes en egen handlingsplan på dette temaet, men hovedlinjene skal også nedfelles i KDP.

J) Rus og psykisk helse
Tjenesten har stort nasjonalt fokus og nye tjenester er kommet til. Det er viktig at psykisk helse
omfatter alle aldersgrupper, jfr blant anna regjeringas opptrappingsplan for psykisk helse for barn og
unge. Ungdata-undersøkelsen, som nå gjennomføres blant ungdomsskoleelevene i Skjervøy, vil gi
nyttig informasjon om status for trivsel og psykisk helse i denne aldersgruppa. Kommunen deltar fra
1.1.2021 i FACT, et prosjekt som særlig skal ha fokus på personer med sammensatte og komplekse
utfordringer inne rus og psykisk helse. Både faktagrunnlag fra Ungdata og erfaring med FACT er
momenter som kan gi nyttig informasjon til framtidige prioriteringer innenfor området. Men også på
dette området vil det være viktig å ha fokus på forebygging og tidlig innsats, slik at brukere kan leve
mest mulig selvstendige liv.

K) Barnevern
Fra 1.1.2022 overføres flere av oppgavene fra BUF-dir til kommunene. Dette er en del av
barnevernsreformen/oppvekstreformen. Kommunen deltar i et nasjonalt veiledningsprosjekt som
har som mål å styrke og forbedre barnevernstjenesten. Dette arbeidet handler om
kvalitetsforbedring, og det er viktig at forslag til tiltak innlemmes i KDP. Her kan det også være tiltak
som kan gjennomføres sammen med andre kommuner, blant anna fosterhjemsoppfølging (oppgaver
fra 1.1.2022) og kompetanseheving. Kommunen samarbeider allerede med to andre kommuner
(Nordreisa og Kåfjord) om akuttberedskap.

4. Prosess og medvirkning
Utarbeidelse av planen organiseres som et ordinært prosjekt med styringsgruppe og prosjektgruppe.
I tillegg vil to særskilte arbeidsgrupper på hhv heltidskultur og «Leve hele livet» jobbe parallelt med
KDP, og gruppene vil delta på workshop sammen med prosjektgruppa for KDP. Telemarksforskning
leder workshop, gjennomfører intervju, gjennomfører analyser og ferdigstiller planen. Kommunen
har ansvar for prosessen og medvirkning.
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4.1.

Prosjektorganisering

Den viktigste delen av prosjektet er medvirkning. Derfor må prosjektgruppa være bredt sammensatt,
både av ansatte på flere nivå i organisasjonen, tillitsvalgte og verneombud, representanter fra både
eldreråd, ungdomsrådet og Mental Helse.
Forslag til sammensetning, prosjektgruppe: kommuneoverlege, leder sykehjem/sykestue, leder
hjemmetjenesten, avdelingsleder rus- og psykiatrien, representant fra ergoterapi/friskliv, leder eller
avdelingsleder for TU-tjenesten, folkehelsekoordinator, ansatt fra helsestasjonen,
brukerrepresentanter, tillitsvalgt og hovedverneombud. I tillegg foreslås det at politikere også deltar
på workshops.
Prosjekteier
Kommunestyret

Styringsgruppe:
Kommunedirektørens ledergruppe
Prosjektansvarlig:
Helse og omsorgssjef

Prosjektledelse:
Telemarksforskning
Arbeidsgruppe:

Arbeidsgruppe:s
kultur

Leve hele livet
Prosjektgruppe
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5. Framdrift
Siden Telemarksforskning skal bistå med utforming av både en behovsanalyse og KDP, vil
framdriftsplanen inkludere begge trinn i prosessen. Det legges opp til følgende framdriftsplan:
Faser i arbeidet
Forslag til planprogram legges fram for kommunestyret
Varsel om planoppstart og planprogram på høring i 6 uker
Vedtak, fastsetting av planprogram i kommunestyret
Telemarksforskning arbeider med behovsanalyse, analyse av nåsituasjonen
og arbeidsgruppene arbeider med hovedtemaene som er relevante for
behovsanalysen.
Behovsanalysen legges fram for kommunestyret
Arbeid i prosjektgrupper KDP
Telemarksforskning ferdigstiller planen.
Kommunestyret behandler forslag til KDP
Forslag til KDP legges ut på offentlig høring min 6 uker
Bearbeiding av høringsinnspill, styringsgruppe
Endelig vedtak i kommunestyret
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Tid
9.3.21
10.3.21-23.5.21
8.6.21
Våren 2021

8.6.21
30.8.21-30.09.21
12.10.21
15.10.-26.11.
29.11.-3.12.21
14.12.21
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