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1.0 INNLEDNING

1.1.Bakgrunn	for	arbeidet
Balsfjord	Kommune	vedtok	sin	første	plan	om	rehabilitering	i	1999.	Denne	var	en	av	fire	
delplaner	i	helse- og	omsorgsplan	for	perioden	1999-2002.	Arbeidet	med	revidering	av	
rehabiliteringsplan	har	vært	en	lang	prosess,	og	ble	sist	startet	i	2008.	Arbeidet	ble	ikke	
ferdigstilt	grunnet	praktiske	forhold	i	kommunen,	samt	påvente	av	samhandlingsreform	
og	nye	lover.	
Ferdigstilling	av	rehabiliteringsplanen	ble	tatt	opp	høsten	2013.	Planen	er	internt	
revidert	med	innlemming	av	samhandlingsreform	og	nye	lover.	

Rehabiliteringsplanen	2014-2017	er	en	overordnet	plan	som	omhandler	Balsfjord	
kommunes	rehabiliteringstjenester	til	både	barn	og	voksne.	
Det	kommunale	ansvaret	for	helse- og	sosialtjenestene	er	omfattende,	og	samlet	sett	er	
det	kommunale	tjenestetilbudet	komplekst	og	sammensatt.	Kommunale	
rehabiliteringstjenester	er	derfor	i	hovedsak	organisert	slik	at	de	tilbys	på,	eller	i	
tilknytning	til	de	arenaer	der	den	enkelte	lever	livet	sitt,	det	vil	si;	i	eget	hjem,	i	
barnehagen,	på	skolen,	i	arenaer	for	fritidsaktiviteter,	samt	i	kommunale	institusjoner.

Forskrift	om	habilitering	og	rehabilitering	§	5	sier	at	kommunene	skal	planlegge	sin	re-
/habiliteringsvirksomhet,	og	ha	en	generell	oversikt	over	behov	for	habilitering	og	
rehabilitering	i	kommunen.	Tjenester	som inngår	i	kommunens	helse- og	
omsorgstjenestetilbud,	skal	integreres	i	et	samlet	tverrfaglig	re-/habiliteringstilbud,	
hvor	den	kommunale	helse- og	omsorgstjenesten	ved	behov	skal	samarbeide	med	andre	
etater.

Rehabiliteringsplanen er	en	overordnet	plan	hvor	formålet	er	å	vise	sentrale	og	lokale	
føringer,	samt tydeliggjøre	intensjonene,	verdiene	og	målene	for	en	helhetlig,	tverrfaglig	
og	koordinert	rehabiliteringstjeneste	overfor	barn	og	voksne	i	kommunen.
Rehabiliteringsplanen	skal	vise	hvordan	kommunen	velger	å	samordne	og	koordinere	
de	kommunale	tjenestene	og	peke	på	utfordringer	med	anbefalinger	om	aktuelle	tiltak.

Ferdigstillelsen	av	planen	har	vært	gjennomført	med	medvirkning	fra	representanter	
bl.a.	fra	kommunalt	råd	for	mennesker	med	nedsatt	funksjonsevne,	eldrerådet,	
kommunelege1,	skole- og	barnehagenettverk,	helse- og omsorgstjenesten,	og	NAV.
Representantene	har	kommet med	innspill	på	eget	temamøte	i	oktober	2013. Planen	
skal	revideres	hvert	4.	år.

1.2	Nasjonale	føringer
Det	har	i	de	senere	år	kommet	flere	forskrifter,	stortingsmeldinger	og	lovendringer	som	
har	betydning	for	den	samlede	rehabiliteringstjenesten	i	kommunen.	Dette	har	ført	til	
gjennomføring	av	flere	organisasjonsendringer/-justeringer	i	Balsfjord	kommune.	

Samhandlingsreformen	er	styrende	for	rehabiliteringsarbeidet	og	ble	behandlet	i	
Stortinget	den	27.april	2010	med	ikrafttredelse	01.01.12. Reformen	medførte	endring	i	
en	rekke	av	de	lover	som	tidligere	regulerte	helse- og	omsorgstjenestene	i	Norge,	og	ved	
gjennomføringen	av	reformen	1.	januar	2012,	trådte	flere	nye	lover	i	kraft.		Følgende	
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lover,	forskrifter	og	føringer	er	retningsgivende	for	gjennomføring/forvaltning	av	
rehabiliteringsarbeidet	i	kommunen:

Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	(Helse- og	omsorgstjenesteloven)	
Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	erstattet	kommunehelsetjenesteloven	
og	sosialtjenesteloven	fra	1.	januar	2012.	Den	nye	loven stiller	blant	annet	krav	til	
kommunene	knyttet	til	individuell	plan,	koordinator	og	koordinerende	enhet	for	
habilitering	og	rehabilitering.	

Lov	om	folkehelsearbeid	(Folkehelseloven)
Et	av	samhandlingsreformens	mål	er	økt	vektlegging	på	folkehelsearbeid	og	forebygging	
av	sykdom.	Lov	om	folkehelsearbeid	(Folkehelseloven)	ble	behandlet	i	Stortinget som	en	
del	av	samhandlingsreformen,	og	trådte	i	kraft	01.01.2012.	Lovens	formål	er	å	bidra	til	
en	samfunnsutvikling	som	fremmer	folkehelse,	herunder	utjevner	sosiale	
helseforskjeller.	Folkehelsearbeidet	skal	fremme	befolkningens	helse,	trivsel,	gode	
sosiale	og	miljømessige	forhold	og	bidra	til	å	forebygge	psykisk	og	somatisk	sykdom,	
skade	eller	lidelse.

Forskrift	om	habilitering	og	rehabilitering,	individuell	plan	og	koordinator
Som	en	del	av	kommunenes	nye	regelverk	er	det	kommet	ny	forskrift	som gjelder
habiliterings- og	rehabiliteringstjenester	etter	både	kommunehelsetjenesteloven	og	
spesialisthelsetjenesteloven. Forskriften	utdyper	hvordan	kommunene	skal	skaffe	seg	
en	generell	oversikt	over	behov,	planlegge	sin	habiliterings- og	
rehabiliteringsvirksomhet	og	sørge	for	at	det	tilbys	nødvendig	undersøkelse	og	
utredning.	

Lov	om	Pasient	og	brukerrettigheter	(Pasient- og	brukerrettighetsloven)
Pasientrettighetsloven	ble	endret	fra	1.	januar	2012	i	samsvar	med	helse- og	
omsorgstjenesteloven.	Pasient- og	brukerrettighetsloven	gir	den	enkelte	pasient	eller	
bruker	rettigheter	overfor	helse- og	omsorgstjenesten.

Lov	om	Spesialisthelsetjenesten	(Spesialisthelsetjenesteloven)	med	endringer	i	
samsvar	med	helse- og	omsorgstjenesteloven
Spesialisthelsetjenestens	ansvar	er	nedfelt	i	kapittel	2	i	lov	om	spesialisthelsetjenester.	
Her	er	ikke	rehabilitering	konkretisert	i	opplistingen,	men	kravet	utdypes	i	forskrift	om	
habilitering	og	rehabilitering.	Spesialisthelsetjenestens	forpliktelser	pålegger	
helseforetaket	så	snart	som	mulig	å	varsle	kommunen	når	det	ser	at	det	er	behov	for	en	
individuell	plan	som	omfatter	tjenester	både	fra	spesialisthelsetjenesten	og	kommunen.	
Spesialisthelsetjenesten	er	pålagt	å	medvirke	i	kommunens	arbeid	med	individuell	plan.

Lov	om	Helsepersonell	(Helsepersonelloven)
I	henhold	til	Helsepersonelloven	skal	helsepersonell	snarest	mulig	gi	melding	om	
pasienters	og	brukeres	behov	for	individuell	plan	og	koordinator.	Helsepersonell	som	
yter	spesialisthelsetjenester	skal	gi	melding	til	koordinerende enhet	for	habiliterings- og	
rehabiliteringsvirksomhet	i	spesialisthelsetjenesten.	Annet	helsepersonell	skal	gi	
melding	til	koordinerende	enhet	for	habiliterings- og	rehabiliteringsvirksomhet	i	
kommunen.	Loven	pålegger	helsepersonell	å	delta	i	arbeidet	med individuell	plan	når	en	
pasient	eller	bruker	har	rett	til	slik	plan.
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Andre	sentrale	lover,	i	forbindelse	med	rehabiliteringsplanen:
For	mer	om	lovene	henvises	direkte	til	lovene	i	Lovdata.

 Lov	om	folketrygd	(folketrygdloven)	ikrafttredelse	01.05.1997,	sist	endret	lov	
21.06.2013	

 Lov	om	barnevernstjenester	(barnevernloven)	ikrafttredelse	01.01.1993,	sist	
endret	lov	22.06.2012	

 Lov	om	barnehager	(barnehageloven)	ikrafttredelse	01.01.2006,	sist	endret	
lov	21.06.2013	

 Lov	om	grunnskolen	og	den	videregående	opplæringa	(opplæringsloven)	
ikrafttredelse	01.08.1999,	sist	endret	lov	21.06.2013	

 Lov	om	forbud	mot	diskriminering	på	grunn	av	nedsatt	funksjonsevne
(diskriminerings- og	tilgjengelighetsloven)	(01.01.12)

 Lov	om	sametinget	og	andre	samiske	rettsforhold	(Sameloven)	
ikrafttredelse	24.02.1989,	sist	endret	lov	27.06.2008	

 Lov	om	sosiale	tjenester	i	arbeids- og	velferdsforvaltningen	(	Lov	om	sosiale	
tjenester	i	NAV)	Ikrafttredelse	01.01.2010,	sist	endret	14.12.2012

Staten	legger	føringer	for rehabilitering	i ulike	dokument.	Aktuelle	dokumenter	i	
forbindelse	med	rehabiliteringsarbeidet	er:

 St.	melding	nr.	21	(1998-1999)	”Ansvar	og	meistring	– Mot	ein	heilskapleg
rehabiliteringspolitikk”

 St.	melding	nr.	25	(2005-2006)	”Mestring,	mening	og	mangfold”– framtidas	
omsorgsutfordringer	(Omsorgsplan	2015)

 St.meld.	nr.	47	(2008-2009)	Samhandlingsreformen,	som	m.a.	vil	se		nærmere	på	
organisering,	finansiering	og	forvaltning	på	hjelpemiddelområdet,	t.d.	
ansvarsfordeling	og	samarbeidsflater	mellom	stat,	kommune	og	andre	aktører.	

 St.meld.	nr	16	(2010-2011)	Nasjonal	helse- og	omsorgsplan	(2011-2015)	
 Nasjonal	strategi	for	habilitering	og	rehabilitering	2008	– 2011.	
 St.	Melding	nr.	29	(2012-2013)	”Morgendagens	omsorg”
 Forskrift	om	kvalitet	i	pleie- og	omsorgstjenesten	ikrafttredelse	01.07.2003
 Forskrift	om	en	verdig	eldreomsorg	(verdighetsgarantien)	ikrafttredelse	

01.01.2011
 Forskrift	om	kommunal	medfinansiering	av	spesialisthelsetjenesten	og	

kommunal	betaling	for	utskrivningsklare	pasienter	ikrafttredelse	01.01.2012
 FNs	standardregler	om	like	muligheter	for	mennesker	med	funksjonshemming	

ikrafttredelse

2.0 Balsfjord	Kommune	– status	og	utfordringer

2.1	Kort	om	Balsfjord	Kommune	
Kommunen	strekker	seg	over	et	geografisk	område	på	i	underkant	av	1500	km2 hvor	
landskapet	varierer	fra	flatt	jordbruksland	til	ville	fjellområder.	Folketallet	har	hatt	en	
jevn	nedgang	fra	1980-tallet,	hvor	det	var	over	sju	tusen innbyggere,	mot	dagens	ca.	
5500.	Hovedtrekket	i	befolkningsutviklingen	de	siste	5	år	er	likevel	at	tidligere	
befolkningsnedgang	nå	har	stagnert,	delvis	grunnet	økt	innflytting.	Balsfjord	har	
tradisjonelt	vært	en	typisk	jordbrukskommune,	en	av	de	største	i	Nord-Norge.	
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Kommunen	opplever	nå	etablering	av	flere	store industrivirksomheter,	samt	positiv	
utvikling	i	næringer	knyttet	til	reiseliv	og	turisme.	
Storsteinnes er	administrasjonssenter	og	det	største	tettstedet	i	kommunen.	Videre	
finner	vi	de	mindre	tettstedene	Nordkjosbotn,	Laksvatn,	Meistervik,	Malangseidet og	
Sand.	De	tre	sistnevnte	på	Malangshalvøya.
I	bygdene	ellers	finnes	ulike	aktiviteter	innen	lag	og	foreningsliv	hvor	flere	disponerer	
egne	bygde- eller	samfunnshus.	
Balsfjord	har	en	flott natur	og ligger	godt	til	rette	for	utøvelse	av	friluftsliv,	alt	fra	
tilrettelagte	lavterskeltilbud	til	fjelltopper	på	over	1500	moh.	Kommunesamfunnet	har
et	godt	kulturliv,	basert	på	langvarig	lokalt	engasjement	og	aktivitet.	Gjennom	slike	
aktiviteter	har	enkeltindividet	mulighet	til	å	bidra	og	være	med	å	forme	kommunen	som	
bosted,	og	det	frivillige arbeidet	er	med	på	å	skape	tilbud,	aktiviteter	og	liv	i	
lokalmiljøene.

2.2	Status	og	utfordringer
Tall	fra	Statistisk	Sentralbyrå viser	at	Balsfjord	kommune	har	en	langt	lavere	andel	
innbyggere	med	høyere	utdanning	enn	landsgjennomsnittet.	Kommunen	har	også	en	
høyere	andel	uføretrygdede	under	45	år	enn	landsgjennomsnittet,	og	større	andel	
personer	i	husholdninger	med	lav inntekt	enn	i	landet	for	øvrig.	Samtidig	er	det	positivt	
at	frafallet	i	videregående	skole	ikke	er	entydig	forskjellig	fra	landsgjennomsnittet.

Statusen	for	levekår	og	folkehelse	baserer	seg	på	Folkehelseprofilen	for	Balsfjord	2012	
og	kommunens	egne	erfaringer.	Hovedfunnene	her	viser	at	kommunen	har	høyere	andel	
eldre	enn	landsgjennomsnittet	samtidig	med	et	fødselsunderskudd. Kommunen	skiller	
seg	ikke	betydelig	fra	landet	for	øvrig	når	det	gjelder	spesifikke	helseutfordringer,	men	
det	er	viktig	å	ha	med	seg	at	livsstilssykdommer	er	et	økende	problem	i	samfunnet	
generelt	som	også	i	Balsfjord kommune	vil	gi	utfordringer.	Dette	knytter	seg	særlig	til	
kosthold,	manglende	fysisk	aktivitet,	røyking	og	bruk	av rusmidler. I	tillegg	er	det	også	
en	stor	andel	yngre	med	kroniske	lidelser	som	har	behov	for	både	helsetjenester	og	et	
tilbud	fra	omsorgstjenesten.

Balsfjord	kommune	står	som	de	fleste	andre	distriktskommuner	i	landet	overfor	en	
nokså	fundamental	utfordring	i	tiden	fremover.	Kommunen	skal:

 Fremme	helse,	aktivitet	og	deltagelse	hos	et	økende	antall	eldre	
 Forebygge	livsstilssykdommer	
 Gjennomføre	holdningsendring	i	befolkningen	og	helsetjenesten	fra	behandling-

og	kompenserende	kultur	til	mestringskultur

3.0 Sentrale	begreper	i	Rehabiliteringsarbeidet

Kapitlet gjør	rede	for	sentrale	begreper	og	prinsipper	som	er	bærende	for	
rehabiliteringsarbeidet	i	Balsfjord	Kommune.	

3.1 Habilitering	og	Rehabilitering
Habilitering	og	rehabilitering	er	ett	av	områdene	det	i	samhandlingsreformen	skal	
legges	økt	vekt	på.	Det	er	også	en	målsetting	at	kommunene	skal	ha	et	tydeligere	ansvar	
for	dette	tjenesteområdet.	
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Re-/habilitering	krever	samarbeid	mellom	ulike	faggrupper,	etater	og	forvaltningsnivå.	
En	helhetlig	organisering	av	arbeidet	er	derfor	viktig.	Samarbeidsformer	og	rutiner	på	
tvers	av	nivåer	og	fagtjenester	må	til	enhver	tid	være	velfungerende.	Dette	innebærer	at	
det	må	satses	på	kompetanseutvikling	innen	re-/habilitering. Behovet	for	samhandling	
gjør	det	særlig	viktig	at	aktørene	har	en	felles	forståelse	av	de	viktigste	begrepene	som	
brukes,	og	at	det	er	bevissthet	om	områder	der	det	kan	være	ulike	oppfatninger. Det	bør	
tilstrebes at	alle	som	jobber	med	re-/habilitering	har	en	felles	ideologi	og	et	felles	
utgangspunkt	for	arbeidet.	

Habiliteringsbegrepet knyttes	vanligvis	til	bistand	til	personer	med	tidlig	ervervede	
eller	medfødte	funksjonsnedsettelser.
Rehabiliteringsbegrepet brukes	på	hjelpeapparatets	bistand	til	å	gjenoppbygge	
tidligere	mestrede	funksjoner	hos	mennesker	med	ervervede	funksjonsnedsettelser.
Begrepene	habilitering	og	rehabilitering	er	faglige	organisatoriske	begreper	som	begge	
bygger	på	samme	ideologi	og	fagforståelse.	Ofte	benyttes	rehabilitering som	et	
overordnet	begrep	for	både habilitering	og	rehabilitering,	og	vil	brukes	slik	videre	i	
rehabiliteringsplanen.

I	forskrift	om	habilitering	og	rehabilitering,	individuell	plan	og	koordinator	§	3 defineres	
rehabilitering	som:	tidsavgrensede,	planlagte	prosesser	med	klare	mål	og	
virkemidler,	hvor	flere	aktører	samarbeider	om	å	gi	nødvendig	bistand	til	
brukerens	egen	innsats	for	å	oppnå	best	mulig	funksjons- og	mestringsevne,	
selvstendighet	og	deltakelse	sosialt	og i	samfunnet.

Definisjonen	vektlegger	at	Rehabilitering	er	en	prosessmed	brukeren/pasienten	i	
sentrum:		

 Den	skal	være	planlagt	og	målrettet.	
 Brukerens/pasientens	individuelle	behov	og	mål	skal	være	utgangspunktet	for	

tjenesteyternes	bidrag.	
 Brukermedvirkningen	skal	være	optimal	og	tilpasset	den	enkeltes	forutsetninger	i	

alle	deler	av	prosessen.	
 Tjenesteyterne	skal	bistå	brukeren/pasienten	i	å	optimalisere	eller	vinne	tilbake	

sin	evne	til	selvstendighet	og	deltakelse.	
 Tjenester	fra	ulike	fag	og	sektorer	må	ses	i	sammenheng	og	bidra	til	å	realisere	

brukers	mål.	Skal	omhandle	både	fysisk,	psykisk	og	sosial	funksjon.	
 Samhandling	mellom	tjenesteytere	og	bruker	er	helt	avgjørende	for	å	lykkes.

Kjernen	i	habiliterings- og	rehabiliteringspolitikken	er	det	enkelte	menneskets	
livskvalitet,	mestring	og	deltakelse	sosialt	og	i	samfunnet.	Definisjonen	omfatter	både	
medisinsk,	sosial,	og	psykososial	rehabilitering	og	attføring.	Den	handler	både	om	å	
bedre	brukerens	funksjonsevne,	om	å	fjerne	barrierer	for	selvstendighet	og	deltakelse	i	
omgivelsene,	og	om	praktisk/økonomisk	hjelp.	
Rehabiliteringen	skal	sikre	brukeren	nødvendig	tilbud	av	koordinerte	tjenester	som	kan	
bidra	til	stimulering	av	egen	læring,	motivasjon,	økt	funksjons- og	mestringsevne,	
likeverd	og	deltakelse.	Målet	med	rehabilitering	er	dermed	å	gi	brukeren	muligheter	for	
mestring	og	deltakelse	på	alle	arenaer	i	samfunnet,	også	på	områder	der	helse- og	
omsorgstjenesten	ikke	har	et	selvstendig	ansvar,	som	i	skole/utdanning,	i	kultur- og	
arbeidsliv.	
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3.2	Samhandling og	tverrfaglighet
Gode	helse- og	omsorgstjenester	handler	ikke	bare	om	tilgang	til	tjenester,	innhold	og	
omfang,	men	også	om	at	tjenestene	henger	sammen	på	en	forsvarlig	og	god	måte.
Samhandling,	koordinering,	tverrfaglighet,	og	brukermedvirkning	er	bærende
prinsipper	i	rehabiliteringsideologien.	Rehabiliteringsarbeidet	bør	bære	preg	av	en	
helhetlig	samordning	av	tjenester	for	at	bruker	skal	kunne	utnytte	egne	ressurser	og	
ivareta	eget	liv.	Det	er	et	mål	at	alle	skal	kunne	leve	sitt	liv	på	egne	premisser,	kunne	ta	
egne	valg	og	motta	forutsigbare	tjenester	som	er	satt	i	sammenheng.	

Dette	forutsetter	et	tverrfaglig	samarbeid	mellom	faggrupper	som	jobber helhetlig	for	å	
nå	felles	mål.	Tverrfaglig	samarbeid	kan	kreve	at	en	som	tjenesteyter	må	gå	på	tvers	av	
vanlig	yrkesrolle	og	kompetansegrenser	ved	fordeling	av	arbeid.	Tverrfaglighet	er	ikke	
mulig	uten	likeverdighet.	Samhandlingsprinsippet	er	en	hjørnestein	i	
rehabiliteringsarbeidet	og	forutsetter	samhandling	mellom	likemenn.	Både	mellom	
bruker,	profesjoner	og	nettverk	er	den	gjensidige	respekten	en	forutsetning	for	et	godt
resultat.	

3.3 Brukermedvirkning	- et	sentralt	begrep	i	rehabiliteringsarbeidet.	
Rehabilitering	er	en	prosess	med	brukeren/pasienten	i	sentrum.	
Brukermedvirkning	og	individuell	tilpasning	av	tjenester	står	sentralt	i	nasjonale	
føringer	og	er	lovfestet	i	pasient- og	brukerrettighetsloven.	Medvirkning	innebærer	at	
pasient/bruker	får	anledning	til	å	gi	uttrykk	for	sitt	syn,	og	at	synet	tillegges	vekt	ved	
utforming	og	gjennomføring	av	tjenester.	Retten	til	medvirkning	bygger	på	respekt	for	
den	enkeltes	autonomi	og	integritet	og	er	en	forutsetning	for	at	tjenester	skal	kunne	
tilpasses	den	enkeltes	behov.	

Individnivå:
Pasient	og	brukers	rett	til	medvirkning	er	lovfestet	i	pasientrettighetsloven	§	3-1	som	
sier	at;
Pasient	og	bruker	har	rett	til	å	medvirke	ved	gjennomføring	av	helse- og	
omsorgstjenester,	og	ved	valg	mellom	tilgjengelige	og	forsvarlige	undersøkelses- og	
behandlingsmetoder.	Det	er	opp	til	pasienten	å	avgjøre	i	hvilken	grad	vedkommende	
ønsker	å	benytte	medvirkningsretten.	Graden	av	medvirkning	må	tilpasses	den	enkeltes	
individuelle	forutsetninger,	og	i	tilfeller	hvor	pasient	ikke	har	samtykkekompetanse,	har	
pasientens	pårørende	rett	til	å	medvirke	sammen	med	pasienten. Retten	til	medvirkning	
henger	nært sammen	med	retten	til	informasjon	og	samtykke	(pasientrettighetsloven	
§3-2-3-6,	§4-1-4-9).

I	rehabilitering	innebærer	brukermedvirkningen	at	bruker	får	medvirke	i	planlegging,	
utforming,	utøving	og	evaluering	av	eget	tjenestetilbud.	Brukerens	mål	skal	være	
ledende	i	rehabiliteringsarbeidet,	og	brukerens	innflytelse	skal	bidra	til	å	bedre	kvalitet	
på	tjenestene.	De	øvrige	aktørene	skal	bistå	og	assistere	brukerens	egeninnsats	for	å	
oppnå	best	mulig	funksjons- og	mestringsevne,	selvstendighet	og	deltakelse.	En	viktig	
arena	for	brukermedvirkning	i	Balsfjord	Kommune	er	pasient/brukers	deltakelse	i	
ansvarsgrupper	og	i	utarbeidelse	av	Individuell	plan.

Systemnivå:
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Brukermedvirkning	på	systemnivå	skal	ivaretas	gjennom	ulike	lovpålagte	råd	i	
kommunene.	Rådene	deltar	aktivt	i	planleggings- og	beslutningsprosesser	med	mål	om	å	
utvikle	innholdet	og	kvaliteten	i	tjenestene	samt	videreutvikle	en	tjeneste	tilpasset	
brukerens	behov.		System	for	innhenting	av	brukererfaringer	og	brukerundersøkelser	er	
også	brukermedvirkning	på	systemnivå.	Brukernes	organisasjoner	utgjør	en	stor	
ressurs	og	er	sentrale	samarbeidspartnere	og	bidragsytere	for	den	offentlige	helse- og	
sosialtjenesten. Arbeids- og	velferdsforvaltningen	(NAV)	er	også	pålagt	å	legge	til	rette	
for	brukermedvirkning	på	systemnivå	som	følge	av	NAV-reformen.

I	Balsfjord	kommune	skal	kommunalt	Råd	for	mennesker	med	nedsatt	funksjonsevne
bidra	til	å	sikre	bred	og	tilgjengelig	medvirkning	i	saker	som	særlig	angår	målgruppen.	
Rådet	er	representert	av	brukerorganisasjoner	og	politikere, og	er involvert	i	prosesser	
før	politiske	beslutninger	fattes.	
Eldrerådet i	Balsfjord	kommune	skal	få	til	behandling	saker	som	gjelder	eldres	levekår.	
Ungdomsrådet i	Balsfjord	Kommune	består	av	10	ungdommer	fra	alle	ungdoms- og	
videregåendeskoler	i	kommunen.	

3.4 Universell	utforming

Universell	utforming	dreier	seg	om	planlegging,	utforming	og	tilrettelegging	av	

samfunnets	omgivelser	og	produkter	slik	at	de	fremmer like	muligheter	til	

samfunnsdeltakelse.	Universell	utforming betyr	at	alle	mennesker	uavhengig	av	alder	og	

funksjonsevne,	skal	kunne	bruke	de	samme	bygninger,	anlegg	og	uteområder	på	en	

likeverdig	måte. Innenfor	boligsektoren	innebærer	dette	at	en	ved	nybygging,	utbedring	

og	ombygging	skal	vektlegge	at	bygninger,	fellesområde	og	uteareal	skal	være	brukbare	

for	et	vidt	spekter	av	mennesker:	barn,	unge	voksne,	småbarnsforeldre,	eldre,	

synshemmede	og	bevegelseshemmede.	

Universell	utforming	er	en	langsiktig	nasjonal	strategi	for	planlegging	og	utforming	av	

omgivelsene	for	å	oppnå	et	inkluderende	samfunn	med	full	likestilling	og	deltagelse	for	

alle. I formålsparagrafen	i	ny	plan- og	bygningslov §	1-1 (ikrafttredelse01.07.2009,	sist	

endret	10.08.2012)	heter	det	at	prinsippet	om	universell	utforming	skal	ivaretas	i	

planleggingen	og	kravene	til	det	enkelte	byggetiltak.	Diskriminerings- og	

tilgjengelighetsloven		§	9	sier	at offentlig	virksomhet	skal	arbeide	aktivt	og	målrettet	for	

å	fremme	universell	utforming	innenfor	virksomheten.	Tilsvarende	gjelder	for	privat	

virksomhet	rettet	mot	allmennheten.

4.0 Målgruppe og øvrig planarbeid

4.1	Målgruppe	for	Rehabilitering	i	Balsfjord	Kommune
Helse- og	omsorgstjenesteloven	§	3-1	stiller	krav	til	kommunen	om	å	tilby	alle	personer	
som	oppholder	seg	i	kommunen	nødvendige	helse- og	omsorgstjenester.	Loven	sier	
videre	at	kommunens	ansvar	omfatter	alle	brukergrupper,	herunder	personer	med	
somatisk	eller	psykisk	sykdom,	skade	eller	lidelse,	rusmiddelproblem,	sosiale	problemer	
eller	nedsatt	funksjonsevne.

I	nasjonal	strategi	for	rehabilitering	og	habilitering	2008-2011		forstås	nedsatt	
funksjonsevne som	tap	av	eller	skade	på	en	kroppsdel,	eller	i	en	av kroppens	
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funksjoner.	Dette	kan	for	eksempel	dreie	seg	om	nedsatt	bevegelses-,	syns- eller	
hørselsfunksjon,	nedsatt	kognitiv	funksjon,	eller	ulike	funksjonsnedsettelser	pga.	allergi,	
hjerte- og	lungesykdommer.	En	funksjonshemning oppstår	først	når	det	foreligger	et	
gap	mellom	individets	forutsetninger	og	omgivelsenes	utforming	eller	krav	til	funksjon.	
(GAP-modellen)

Målgruppen	for	rehabiliteringsarbeidet	i	Balsfjord	Kommune	tar	utgangspunkt	i	nevnte	
lovverk	og	omfatter	alle	brukergrupper.	Målgruppen	er		alle	som	har	behov	for	
sammensatte,	planlagte	og	koordinerte	tjenester	og	tiltak	for	å	oppnå	best	mulig	
funksjons- og	mestringsevne,	selvstendighet	og	deltakelse	sosialt	og	i	samfunnet.	
Rehabiliteringstilbudet	omfatter	alle	aldersgrupper	og	skal	gis	uavhengig	av	pasientens	
og	brukerens	boform.	

              
Figur 1.1: For å illustrere begrepet funksjonshemming brukes ofte GAP-modellen. Her uttrykkes graden av 
funksjonshemming som gapet mellom individets forutsetninger og samfunnets krav. Målet med rehabiliteringsprosessen vil 
være å minske gapet her imellom. 

4.2	Øvrig	planarbeid	i	kommunen
Balsfjords	Kommunes	rehabiliteringsplan	er	retningsgivende	for	alle	aktuelle	
brukergrupper	i	kommunen.	Rehabilitering	er	tiltaksområder	som har	
tilknytningspunkter	til	de	fleste	tiltaks- og	tjenesteområder	innen	helse- og	omsorg.	
Rehabiliteringsplanen	er	relatert	til	flere	andre	kommunale	planer.	Kommunen	har	
følgende	planer	innen	området	helse	og	omsorg;

-					Plan	for	psykisk	helsearbeid,	sist	revidert	i	år	2007.
- Rusmiddel	politisk handlingsplan 2012-2015
- Boligsosial	handlingsplan	2008-2012,	under	revidering.
- Kompetanseplan,	under	revidering.
- Folkehelseplan,	under	utarbeiding
- Demensplan	,	under	utarbeiding
- Kreft-plan
- Handlingsplan	- Sammen mot	vold 2013-2016
- Handlingsplan	for	å	forebygge	barnefattigdom 2012-2016
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5.0	Samhandlingsreformen

5.1	Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen	beskrives	som	en	”retningsreform”	hvor	arbeidsfordelingen	
mellom	stat	og	kommune	endres. En	skal	i	større	grad	skape	helhetlige	tjeneste-kjeder	
hvor	flere	av	helsetjenestene	skal	utføres	i	kommunen	der	folk	bor, mens	de	
spesialiserte	tjenestene	skal	overlates	til	spesialisthelsetjenesten.	
Kommunene	skal	i	større	grad	kunne	oppfylle	ambisjonene	om	forebygging	og	innsats	
tidlig	i	sykdomsforløpet	noe	som	vil	redusere	behov	for	spesialisthelsetjenester	i	
befolkningen	og	gi	en	mer	bærekraftig	utvikling. Det	legges	derfor	opp	til	økt	støtte	av	
pasientens	egenmestring,	økt	innsats	på	forebyggende	og	helsefremmende	tiltak	og	
utbygging	av	lavterskeltilbud.	

Samhandlingsreformen	ble	behandlet	i	Stortinget	den	27.04.2010	og	trådte	i	kraft	
01.01.12.	I	gjennomføring	av	reformen	brukes	rettslige,	økonomiske,	faglige	og	
organisatoriske	virkemidler.	De	største	pålagte	endringene	som	trådte	i	kraft	ved	
innføring	av	reformen	var:	

- ikraftsettelse	av	nye	lover	og	forskrifter

- innføring	av	kommunal	medfinansiering	for	bruk	av	spesialisthelsetjenestene	

- pålegg	om	samarbeidsavtaler	mellom	kommune	og	helseforetak.	

Fra	01.01.2016	trer	det	inn	en	plikt	for	kommunene	om	å	ha	døgnplasser	for	
øyeblikkelig	hjelp.

5.2	Samhandlingsreformen	i	Balsfjord	Kommune	– pålagte	endringer

5.2.1	Kommunal	medfinansiering	av	innbyggernes	bruk	av	spesialisthelsetjenesten
Økonomiske	intensiver	i	form	av	medfinansiering	av	innbyggernes	bruk	av	
spesialisthelsetjenesten	skal	stimulere	kommunene	til	å	rette	innsats	mot	forebyggende	
tiltak	og	tilrettelegging	for	behandling	og	oppfølging	i	kommunen	i	stedet	for	i	sykehus.

Pålegg	om	avtaler	mellom	kommunene	og	spesialisthelsetjenesten	er	hjemlet	i	ny	lov	om	
helse- og	omsorgstjenester	i	kommunene	§6-1	og	i	Lov	om	spesialisthelsetjenestene	§	2-
1	e	annet	ledd. Balsfjord	kommune	har	fra	2012	inngått	en	skriftlig	samarbeidsavtale	
med	Universitetssykehuset	i Nord-Norge	som	består	av	11	tjenesteavtaler.	Avtale	
nummer 2	omhandler:	”Retningslinjer	for	samarbeid	knyttet	til	innleggelse,	utskrivning,	
habilitering,	rehabilitering	og	lærings- og	mestringstilbud	for	å	sikre	helhetlige	og	
sammenhengende	helse- og	omsorgstjenester	til	pasienter	med	behov	for	koordinerte	
tjenester”.	 Fullstendige	avtaler	er	tilgjengelig	på:	
http://www.unn.no/balsfjord-kommune/category30761.html

5.2.2.	Døgnopphold	for	øyeblikkelig	hjelp
Døgnopphold	for	øyeblikkelig	hjelp,	blir	en	kommunal	plikt	fra	og	med	01.01.2016.
Kommunene	er	etter	lov	om kommunale	helse- og	omsorgstjenester §3-5	pålagt	å	
etablere	tilbud	om	akutte	døgnplasser:
”Kommunen	skal	sørge	for	tilbud	om	døgnopphold	for	helse- og	omsorgstjenester	til	
pasienter	og	brukere	med	behov	for	øyeblikkelig	hjelp.	Plikten	gjelder	kun	for	de	
pasienter	og	brukere	som	kommunen	har	mulighet	til	å	behandle,	utrede	eller	yte	
omsorg	til”
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Tilbudene	skal	gradvis	innfases	og	plikten	trer	i	kraft	f.o.m.	01.01.2016.	Det	finnes	egen	
forskrift	om	innholdet	i	plikten.
Balsfjord	kommune	har	per	dags	dato	en	pågående utredning	i	forhold	til	døgnopphold	
for	øyeblikkelig	hjelp,	og	opprettelse	av	interkommunal legevakt.	

5.2.3.	Tiltak	for	å	øke	kapasitet	i	omsorgstjenestene og	for	å	ta	mot	utskrivningsklare	
pasienter
Kommunen	skal	gi	behandling	og	oppfølging	lokalt	når	det	er	mulig	og	best	for	
innbyggeren.	Det	igangsettes	tiltak	slik	at	utskrivningsklare	pasienter	kan	tas	ut	fra	
sykehuset	raskere	enn	tidligere. Dette	forutsetter	god	samhandling	mellom	UNN	og	
kommunen,	økt	kapasitet	og	sirkulasjon	i	korttidsplassene,	økt	innsats	innen	
rehabilitering	og	kapasitet	i	hjemmetjenesten.

Balsfjord	Bo- og	Servicesenter	har	økt	kapasiteten	med	6	plasser	til	52. Det	er	også	tilført	
5,65	stillingsressurs.	Målgruppen	spisses	til	syke	med	omfattende	problemstillinger,	
lindrende	behandling	og	andre	korttidsopphold	som	krever	tverrfaglig	oppfølging.
Malangstun	Sykehjem	og	Eldresenter har	bevart	antall	plasser	på	32,	men	er	tilført én	
stillingsressurs,	1	årsverk.	Målgruppen	spisses	til	å	gjelde	utskrivningsklare pasienter	
fra	UNN,	med	behov	for	videre	utredning	og	eller	behandling.

Per	dags	dato	har	kommunen	ingen	plasser	direkte	øremerket	rehabilitering.	Tilbud	om	
rehabilitering	kan	gis	i	korttidsavdelingene	i	kommunen	som	en	del	av	kommunens	
totale	tilbud.

5.3	Samhandlingsreformen	i	Balsfjord	Kommune	– Helsefremmende	og	
forebyggende	arbeid

5.3.1	Folkehelsekoordinator
Balsfjord	kommune	har	fra	2010	hatt	en	folkehelsekoordinator	i	50%	stilling.
Kommunen	vedtok	å	øke	stillingen	til	100%	fra	01.01.2012.	Arbeidsområdene	til	
folkehelsekoordinator	har	vært	informasjonskampanjer	i	regi	av	Helsedirektoratet,	
utarbeide	oversikt	over aktivitetstilbud,	tilrettelegging	for	lavterskel	aktivitetstilbud
gjennom	samarbeid	med	frivillige	lag	og	foreninger,	videreutvikling	av	Ti	på	topp-
tilbudet,	samarbeide	med	Ishavskysten	Friluftsråd,	kompetansehevelse i	
sikkerhetsforebyggende	tiltak	for	eldre,	og	videreformidling	av	lærings-og	
mestringstilbud.	Våren	2011	startet	folkehelsekoordinator	arbeidet	med	å	etablere	
frisklivssentral	i	kommunen.	Folkehelsekoordinator		bruker	i	dag	deler	av	sin	
stillingsressurs	til	videreutvikling	og	drift	av	frisklivssentralen.

5.3.2 Frisklivsentralen
Frisklivsarbeid	er	en	del	av	det	forebyggende	og	helsefremmende	arbeidet	i	
kommunene	i	tråd	med	samhandlingsreformen.	
Frisklivssentralen	i	Balsfjord	kommune	er	et	tilbud	hvor	deltakere	skal	få	hjelp	til	
endring	av	levevaner	og	lære	om	sunne	livsstilvalg	med	fokus	på	fysisk	aktivitet,	
kostholds- og	røykevaner.	Målgruppen	er	voksne	i	yrkesaktiv	alder	som	står	i	fare	for,	
eller	relativt	nylig	har	utviklet	livstilrelatert	sykdom.	Frisklivsresepten kan	skrives	ut	av	
lege, annet	helsepersonell	eller	NAV,	eller	personer	kan	ta	direkte	kontakt.	
Reseptperioden	varer	i	tre	måneder.	I løpet	av	denne	perioden	kan	en	få	veiledning	i	
forhold	til	fysisk	aktivitet,	kosthold	og	røykeslutt.	Deltaker	og	veileder	utarbeider	en	
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plan	for	hva	frisklivsperioden	skal	inneholde. Frisklivssentralen	arrangerer	også	kurs	i	
kostholdsveiledning	og	røykeslutt.
Frisklivssentralene	er	forankret	i	kommunehelsetjenesten	og	har	tett	samarbeid	med	
andre	aktører	i	kommunen;	frivillige	organisasjoner,	private	aktører	samt	tjenester	i	
andre	sektorer.	

5.3.3	Lærings- og	mestringssenter
Lærings- og	mestringssentre har	som	mål å	utvikle	tilbud	og aktiviteter	som	fremmer	
læring	og	mestring	hos	ulike	brukergrupper	og	nærpersoner/pårørende,	samt	
brukerrepresentanter. Tilbudene	foregår i	grupper	med	fokus	på	nettverksbygging,	
erfaringsutveksling,	diskusjon	og	verktøy	for	selvhjelp.
Balsfjord	Kommune	har	hatt	et	prosjekt	om	interkommunalt	lærings- og	
mestringssenter	med	Tromsø	Kommune,	hvor	senteret	har	vært	organisert ved	UNN.	
Prosjektet er	nå	videreført	i	form	av	at	kommunens	innbyggere	får	tilbud	om	å	delta	på	
kurs	for	likemenn,	brukere	og	pårørende.	Ulike	modeller/kurs	som	utvikles	for	læring-
og	mestring,	kan	videreføres	og	implementeres	i	Balsfjord	Kommune.	

5.3.4.	Andre	helsefremmende	og	forebyggende	tiltak

Forbyggende	gruppetilbud	i	regi	av	fysioterapitjenesten
Fysioterapitjenesten	arrangerte	våren	2013	fallforebyggende	trening for	hjemmeboende	
eldre	i	kommunen	med	gruppetrening to	ganger	i	uka.	Høsten	2013	arrangerer	
fysioterapitjenesten	et	gruppetilbud	til	personer	med	ulike	smertetilstander	som	
fibromyalgi,	ME eller	andre	typer	muskel- og	leddsmerter.	Videreføring	av	gruppetilbud	
vurderes.

10	på	topp	og	tilrettelegging	av	friluftsliv
Arbeidet i	forbindelse	med	gjennomføring	av	ti	på	topp	har	vært	gjort	i	samarbeid	med		
frivillige	i	Balsfjord	og	omegn	tur-lag,	og	av ansatte	i	kommunen.	
Ishavskysten	Friluftsråd	har	sammen	med	folkehelsekoordinator	og andre	enheter	i	
kommunen	etablert	en	satsningsgruppe	for	friluftsliv	i	kommunen.	Friluftsrådet	jobber	
bl.a.	med	oversikt	over	turløyper,	universell	utforming;	eks.	rundt	Juksavann,	
turkartpakke,	læring	i	friluft	(skolesamarbeid)	og	folkehelsearbeid.

Stimulering	til	lavterskel	fysisk	aktivitet	i	det	frivillige	arbeidet
For	å	rekruttere	personer	som	ønsker å	drive	med	trimgrupper	har	det	vært	arrangert
aktivitetslederkurs i	regi	av	folkehelsekoordinator.	Hensikten	er	å	skape	
lavterskelaktivitet	der	folk	bor.	De	tilbudene	som	har	kommet	ut	i	fra	dette	er	stavgang	
grupper	og	etablering	av	trimgruppe	inne	i	klubbhus.	

Prosjekt	«Allidrett	i	familien»	høst	2012	- våren	2013.
«Allidrett	i	familien» er	et	familieprosjekt	hvor	målgruppa	er	inaktive	barn	og	foreldre	
som	ønsker	å	delta	i	aktivitet	som	er	inkluderende,	variert	og	uten	konkurranseelement.	
Arbeidsgruppa	har	bestått	av	helsesøster,	fysioterapeut	og	folkehelsekoordinator.	Det	
ble etablert	to	grupper	Aktiv	9	– 12	hvor foreldre	deltok	med	barna	sine	i	aktiviteten,	og	
en	gruppe	Aktiv	Ung	13	– 16	med	aktiviteter i	idrettshallen	like etter	skoletid	sammen	
med	en	aktivitetsleder.	
Det	er	et	ønske	fra	deltagerne	i	prosjektet	at	dette	skal	bli	et	varig	tilbud	i	kommunen.	
Her	kan	en	løsning	være	at	Frisklivssentralen	oppretter	et	tilbud	om	resept	for	familien.
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5.3.5 Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering er	en	tverrfaglig	arbeidsmodell	som	har	som	mål	at	mennesker	
som	opplever	en	funksjonsbegrensning,	skal	møtes	med	tilbud	om	trening	i	
hverdagslivets	gjøremål	i	egne	omgivelser	for	å	kunne	leve	et	mest	mulig	selvstendig	liv.	
Det	er	en	tidligintervensjon	for	å	forebygge	funksjonsreduksjon.	I stedet	for	å	passivt	
sette	inn	kompenserende	tiltak	etter	hvert	som	funksjonsevnen	avtar,	settes	det	inn	mye	
ressurser	i	starten.	Det	vil	si	at	brukere	blir	møtt	av	et etablert	tverrfaglig	team	
bestående	av	fysioterapeut,	ergoterapeut	og	hjemmehjelper/hjemmesykepleie	som	
foretar	en	grundig	kartlegging	av	brukerens	rehabiliterings-potensiale	og	hva	brukeren	
trenger.	Deretter	tilbys en	intensiv	rehabiliteringspakke/	treningsprogram	spesielt	
tilrettelagt	for	den	enkelte.	Treningen	forgår	i	eget	hjem	hvor	brukerens	egne	ressurser,	
ønsker	og	personlige	mål	er	utgangspunktet	for	tjenesten	som	leveres.	
Målet	er	å øke	livskvalitet,	egenmestring	og	funksjonsnivå	hos	brukerne,	for dermed	å	
forhindre	eller	redusere	konsekvensene	av	et	videre	problemforløp	og	et	omfattende	
pleiebehov.	Forløpet	er	basert	på	en	intensiv	innsats	i	oppstarten,	og	gradvis	avvikling	
av opptrening	etter	som	funksjonen	bedres.	

Som	metode	har	hverdagsrehabilitering	vært	prøvd	ut	i både	Sverige	og	Danmark, hvor	
evalueringer	viser	gjennomgående	mer	fornøyde	brukere	som	mestrer	mer	og	bor	
lengre hjemme,	fornøyde	ansatte	som	ikke	ønsker	seg	tilbake	til	tradisjonelle	
hjemmehjelpsoppgaver	og	lavere	utgifter	for	kommunen	(Månsson	2007,	Kjellberg,	og	
Ibsen	2012).	

Balsfjord	Kommune	har	på lik	linje	med	landets	øvrige	kommuner	et	stadig	økende	
antall	eldre. Lengre	levealder	og	de	store	fødselskullene	fra	1945	til	1960	fører	til	at	
antallet	eldre	vil	bli	betydelig	høyere	i	årene	som	kommer.	I	tillegg skrives	pasienter	
tidligere	ut	fra	sykehus (jfr.	samhandlingsreformen) med	behov	for	videre	oppfølging	av	
tjenester	i	kommunen.	Dette påvirker	etterspørselen,	og	skaper	et	økt	press	på
kommunale	tjenester	som	lege,	fysio- og	ergoterapi,	i	tillegg	til	hjemmetjeneste	og	
institusjonsetterspørsel.	Kommunen har	per	i	dag	i	perioder	ventelister	på	
langtidsopphold	i	sykehjem	og	på	omsorgsbolig.	

BALSFJORD 2000 2004 2008 2013 2015 2020 2030 2040

Innbyggere 5749 5611 5529 5562 5523 5616 5807 5925
Over	80	år 274 272 292 332 333 382 516 549

Resultater fra Fredericia i Danmark: 

De tallene som foreligger fra Fredericia viser følgende: 525 eldre har vært gjennom et 
hverdagsrehabiliterings-forløp. 44 prosent er blitt avsluttet som helt selvhjulpne. 41 
prosent er blitt avsluttet med lettere hjelp enn etterspurt. 85 prosent har fått høyere 
livskvalitet. 
Dette har gitt glade og tilfredse borgere med økt livskvalitet, stolte medarbeidere og lavere 
sykefravær. 
Antall timer til pleie er falt med 23 prosent og antall timer til praktisk hjelp er falt med 5 
prosent. For Fredericia kommune (med 50.000 innbyggere) er den økonomiske gevinsten 
beregnet til 15 millioner pr år.
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Framskrivinger	viser	at	den	sterkeste	tilveksten	først	vil	skje fra	rundt	2020.	Samtidig	
som	etterspørselen	etter	pleie- og	omsorgstjenester	øker,	blir	det	relativt	sett	færre	i	
yrkesaktiv	alder	til	å	ta	seg	av	de	eldre.	Dette vil	gi	utfordringer	både	i	forhold	til	
rekruttering	av	arbeidskraft,	samt	finansiering	av	tjenester.
For	å	møte	fremtidsutfordringene	er	det	behov	for	en holdningsendring,	en faglig	
omstilling	av	den	kommunale	helse- og	omsorgstjenesten. Det	må	legges sterkere	vekt	
på	rehabilitering,	forebygging	og	tidlig	innsats.
Hverdagsrehabilitering	kan	være	et	av	flere	tiltak	for	å	bidra	til	bedre	helse	og	aktiv	
alderdom.	Hverdagsrehabilitering	vil	styrke	fremtidens	eldre	slik	at	de	i	større	grad	blir	i	
stand	til å	mestre	egen	tilværelse,	forblir	selvhjulpen,	uavhengig	og		aktivt	deltakende	i	
eget	liv	så	lenge	som	mulig. Skal	rehabiliterings- og	omsorgstjenestene	i	kommunen	
være	framtidsrettet	og	vinkles	mer	opp	mot	forebygging	i	alle	ledd	i	tråd	med	
samhandlingsreformen,	kan	hverdagsrehabilitering	være	et	viktig	satsingsområde.
Balsfjord	Kommune	har	høsten	2013	opprettet	en	prosjektstilling	i	forprosjekt	
hverdagsrehabilitering	for	å	utrede hvordan	hverdagsrehabilitering	kan	innføres	i	
Kommunen.

6.0	Samarbeid	og	koordinering	av	rehabiliteringstilbudet	i	
Balsfjord	Kommune

I	formålsparagrafen	for	forskrift	om	Habilitering	og	Rehabilitering,	individuell	plan	og	
koordinering	(§1)	understrekes	det	at	tjenestene	skal	tilbys	og	ytes	ut	fra	et	
brukerperspektiv.	De	skal	være	samordnet,	tverrfaglig	og	planmessig,	foregå	nærmest	
mulig	brukerens	vante	miljø	og	settes	i	en	meningsfylt	sammenheng	for	brukeren.

6.1	Koordinerende	enhet/funksjoner
Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenesteloven	§	7-3 pålegger	kommunene	å	
opprette	en	koordinerende	enhet	for	habiliterings- og	rehabiliteringsvirksomheten	i
kommunen.	Forskrift	om	habilitering	og	rehabilitering	§ 6	gir	koordinerende	enhet	det	
overordnede ansvar	for	arbeidet	med	individuell	plan	og	for	oppnevning,	opplæring	og	
veiledning	av	koordinator.	Overordnet	ansvar	for	individuell	plan	innebærer	at	enheten	
blant	annet	skal:
a.	motta	meldinger	om	behov	for	individuell	plan
b.	sørge	for	at	det	blir	utarbeidet	rutiner	og	prosedyrer	for	arbeid	med	individuell	plan.

Enheten	skal	bidra	til	at	de	ulike tjenesteyterne	samarbeider	om	planlegging	og	
organisering	av	rehabiliteringstilbudene	og	tilrettelegger	for	brukermedvirkning.	
Hensikten	med	ordningen	er	å	ivareta	et	helhetlige	tjenestetilbud	for	personer	som	har	
behov	for	langvarige	og	koordinerte	tjenester.	Enheten	skal	ha	ansvar	for	at	tjenestene	
sees	i	sammenheng,	og	at	det	er	kontinuitet	i	tiltakene	over	tid,	uavhengig	av	hvem	som	
har	ansvaret.	Enheten	skal	sørge	for	at	kommunen	har	koordineringsfunksjoner	som	er	
synlig	og	etablert,	slik	at	både	brukere	og	samarbeidspartnere	lett	kan	komme	i	kontakt	
med	enhet	eller	fagpersoner	som	innehar	denne	funksjonen.	

Koordineringsfunksjonene blir	ivaretatt	på	flere	nivåer	og	av	flere	enheter	i	Balsfjord	
Kommune.	Kommunen	har	siden	2003	tillagt	koordinerende	enhets	overordnede	
funksjon	til	Enhet	for	Psykisk	helse,	Rus	og	Rehabilitering.	Enheten	har	en	rolle	som	
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pådriver	for	kartlegging, planlegging	og	iverksetting	av	rehabiliterings-prosesser.	I	
tillegg	har	enheten	overordnet	ansvar	for	kunnskap,	veiledning,	opplæring	og	
iverksettelse	av	individuell	plan.	Enhet	for	Psykisk	helse,	Rus	og	Rehabilitering	har	flere	
fagpersoner som	ivaretar	dette	arbeidet,	som;	konsulent	for	personer	med	nedsatt	
funksjonsevne,	psykisk	helsearbeidere	og	ansatte	i	rusomsorgen.
Enheten	er	synlig	og	tilgjengelig	i	kommunen,	og	mottar	henvisninger	fra	brukere,	
pårørende,	personell	innen	helse- og	omsorgstjenesten,	tildelingskontoret	ved	UNN	og	
andre	samarbeidspartnere.	
Mottatt	henvisning	blir	videre	fordelt til	den	fagperson	som	er	aktuell	ut	ifra	brukerens	
problemstilling.	Denne ivaretar	det	videre	koordinerende	arbeidet	ved	å	innkalle	andre	
aktuelle	fagtjenester	for	opprettelse	av	arbeidsgruppe,	utnevning	av	koordinator	og	
utarbeidelse	av	individuell	plan.	Aktuelle	fagtjenester	avhenger	av	brukerens	
behov/situasjon,	og	kan	være	lege,	fysioterapeut,	ergoterapeut,	NAV,	skole,	barnehage,	
helsesøster,	PPT,	evt.	fagavdelinger	ved	UNN.

Samhandlingsreformen	har	ført	til	at	flere	pasienter	skrives	tidligere	ut	fra	helseforetak	
med	behov	for	videre	oppfølging	i	kommunen.	Det	koordinerende	ansvaret	for	
utskrivningsklare	pasienter	fra	UNN	som	har	behov	for	videre	kommunal	oppfølging	i	
form	av	koordinerte	tjenester	ivaretas	av	korttidsavdelingen	ved	Balsfjord	Bo	og	
Servicesenter.	Kartlegging,	samordning	og	iverksettelse	av	tiltak	skal	følges	opp	
gjennom	tverrfaglig	samarbeidsteam.

6.2	Individuell	plan
Alle	som	har	behov	for	langvarige	og	koordinerte	tjenester	etter	helse- og
omsorgstjenesteloven,	spesialisthelsetjenesteloven	og	psykisk	helsevernloven	har	rett	
til	å	få	utarbeidet	en	individuell	plan. Med	behov	for	”langvarige	tjenester”	menes	at	
behovet	må	ha	en	viss	varighet,	men	det	kreves	ikke	at	behovet	skal	være	varig	eller	
strekke	seg	over	et	bestemt	antall	måneder	eller	år.	Med	behov	for	”koordinerte	
tjenester”	menes	at	behovet	må	gjelde	to	eller	flere	helse- og	omsorgstjenester,	det	vil	si	
tjenester	fra	forskjellige	tjenesteytere,	og	at	tjenestene	bør	sees	i	sammenheng.

I	forskrift	om	Habilitering	og	Rehabilitering,	individuell	plan	og	koordinering	kapittel	5,		
§16	står	det	at

 Pasient	og	bruker	med	behov	for	langvarige	og	koordinerte	helse- og
omsorgstjenester,	har	rett	til	å	få	utarbeidet	individuell	plan”

 Vedkommende	har	rett	til	å	delta	i	arbeidet	med	sin	individuelle	plan,	og	det	skal
legges	til	rette	for	dette.

 Pårørende	skal	trekkes	inn	i	arbeidet	i	den	utstrekning	pasienten/brukeren	og
pårørende	ønsker	det.

Arbeidsprosessen	med	individuell	plan	skal	skje	i	nært	samarbeid	med	brukeren,	og	skal	
bidra	til	at	tjenestemottakere	som	har	behov	for	det	får	et	helhetlig	og	individuelt	
tilpasset	tjenestetilbud.	Planen	skal	være	et	verktøy	og	en	metode	for	samarbeid	mellom	
tjenestemottaker	og	tjenesteapparatet,	og	mellom	de	ulike	tjenesteyterne.	De	ulike	
tjenesteytere	skal	samarbeide	slik	at	planen	blir	et	helhetlig	tilbud	for	den	det	gjelder.	
Den	individuelle	planens	innhold	og	omfang	skal	tilpasses	behovene	til	den	enkelte
pasient	eller	bruker	hvor	det	er	brukers	mål	som	skal	legges	til	grunn.	
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Individuelle	planer	utarbeides	i	kommunen ut	ifra	enkeltbrukers	behov. I kommunen	
har	det	primært	blitt	utarbeidet	individuelle	planer	for	funksjonshemmede	og	personer	
med	utfordringer	i	forhold	til	rus	og	psykiatri.	Det	er	da	koordinerende	enhet	(enhet	for	
psykisk	helse,	rus	og	rehabilitering),	helsesøster,	fysioterapeuter,	skole- og	
barnehageansatte som	ivaretar	det	skriftlige arbeidet. Den	senere	tid har	det vært	en	
økende	etterspørsel	på	individuelle	planer	til	andre	brukergrupper som	har	behov	for	
sammensatte	tjenester,	for	eksempel	kreft- og	slag-pasienter.	Samtidig	har	
arbeidsfordelingen	av	det	skriftlige	arbeidet	endret	seg	i	form	av	at skole- og	
barnehageansatte	har	fraskrevet	seg	denne	oppgaven	da	den	ikke	er	lovpålagt i	henhold	
til	opplæringsloven.	Det	er	behov	for	en	administrativ	avklaring i	forhold	til	
arbeidsfordeling,	hvor	Balsfjord	Kommune	avgjør/tydeliggjør	om	individuelle	planer	
kan	utarbeides	av	andre	aktører	utenfor	helse- og	omsorgstjenesten.

6.3	Ansvarsgruppe/	nettverksgruppe	og	koordinator
For	barn,	unge	og	voksne	med	sammensatte	vansker	og	behov,	kan	det	være	
hensiktsmessig	å	etablere	en	ansvarsgruppe.	Bruk	av	ansvarsgruppe	er	ikke	lovpålagt,	
men	er en	god	samarbeidsform.	Brukeren/foresatte,	hjelpeverge/verge	skal	være	
informert	om	og	samtykke	i	henvisning	til	tverrfaglige	tiltak	ved	hjelp	av	skriftlig	
samtykkeskjema.
Opprettelse	av	ansvarsgruppe	kan	gjøres	av	koordinerende	enhet,	eller	av	fagtjeneste	
som	mottar	henvisning.	Personell	som	yter	helse- og	omsorgstjenester	etter	helse- og	
omsorgstjenesteloven	skal	snarest	mulig	gi	melding	om	pasienters	og	brukeres	behov	
for	individuell	plan	og	koordinator(	§	23). Ansvarsgruppen	er	sammensatt	ut	ifra	
brukerens	tjenestebehov,	og	består	av	personell	fra	ulike	fagtjenester	og	etater,	av	
bruker	og	pårørende.	Ansvarsgruppen	skal	gjennom	sin	virksomhet	gjøre	det	enklere	for	
brukeren/pårørende	å	forholde seg	til	tjenesteapparatet,	og	lette	brukerens	
/pårørendes	totalsituasjon.	Ansvarsgrupper	er	også	en	god samarbeidsform	for	
utarbeidelse	av	individuell	plan.	

I	ansvarsgruppen	skal	det	velges	en	koordinator,	og	brukerens	ønske	av	koordinator	
skal	vektlegges.	Retten	til	å	få	utpekt	en	koordinator	i	kommunen	er	hjemlet	i	helse	og	
omsorgsloven	og	i	forskrift	om	Habilitering	og	Rehabilitering,	individuell	plan	og	
koordinering	kap	5,	§	21. Koordinator	skal	være	kontaktperson,	og	har	ansvar	for	å	følge	
opp	innspill	fra	tjenestemottaker	og	pårørende.	Koordinator	har	også	en	viktig	rolle	i	
samhandlingen	med	spesialisthelsetjenesten	og	skal	sørge	for	at	pasienten	får	et	
”sømløst	”tilbud.

6.4	Faste	tverrfaglige	samarbeidsteam	
Det	er	i	kommunen	etablert	flere faste	tverrfaglige	samarbeidsteam	for	å	sikre	en 
helhetlig	og	koordinert	tjenesteyting. Dette	er	forum	både	for	å	drøfte	samhandling	og	
koordinering	på	systemnivå,	og tverrfaglige	samarbeidsteam	som	inkluderer	og	
omhandler	den	enkelte	bruker.	

6.4.1	Tverrfaglige	samarbeidsteam	med	NAV
Målgruppen	er	henvisninger	hvor	brukere/	pårørende	har	behov	for	tverrfaglig	
planlegging,	vurdering	og	samordning	av	tiltak	innen	området	rus,	psykiatri,	mennesker	
med	nedsatt	funksjonsevne,	samt	barnevern.	Tiltakene ivaretas	gjennom faste	
månedlige	samarbeidsteam	med	NAV,	psykisk	helse,	rus	og	rehabilitering	og	
økonomienheten.
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6.4.2	Tverrfaglig	ukentlig	samarbeidsteam	i	pleie	og	omsorgstjenesten:	
Fast	ukentlig	samarbeidsforum	sammensatt	av;	fag- og	enhetsledere	for	hjemmetjeneste	

og	sykehjem	i	de	4	ulike	regionene,	lege,	fysioterapeut,	og	kommunal	kreftsykepleier.	

Andre	aktuelle	samarbeidspartnere	innkalles	ved	behov.

6.4.3	Andre ukentlige	tverrfaglig	samarbeidsmøter:
 Mellom	Psykisk	helse,	rus	og	rehabilitering og	legetjenesten	
 Mellom ergo/fysioterapitjenesten og	legetjenesten
 Mellom	helsesøster,	barnevern	og	psykisk	helse ift	arbeid	med	barn	og	unge
 Mellom	NAV,	bygg	forvaltningen og	psykisk	helse,	rus	og	rehabilitering	

(boligsosialt	team)

7.0	Kommunale	helse- og	omsorgstjenester

Lov	om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	m.m.	av	01.01.12	pålegger	alle	
kommuner	å	tilby	følgende:
§	3-2	Kommunens	ansvar	for	helse- og	omsorgstjenester
Kommunens	helse- og	omsorgstjeneste	skal	omfatte	følgende	oppgaver:
1.Helsefremmende	og	forebyggende	tjenester,	herunder:
a.	helsetjeneste	i	skoler	og
b.	helsestasjonstjeneste
2.Svangerskaps- og	barselomsorgstjenester
3.Hjelp	ved	ulykker	og	andre	akutte	situasjoner,	herunder:
a.	legevakt,
b.	heldøgns	medisinsk	akuttberedskap	og
c.	medisinsk	nødmeldetjeneste
4.Utredning,	diagnostisering	og	behandling,	herunder	fastlegeordning
5.Sosial,	psykososial	og	medisinsk	habilitering	og	rehabilitering
6.Andre	helse- og	omsorgstjenester,	herunder:
a.	helsetjenester	i	hjemmet,
b.	personlig	assistanse,	herunder	praktisk	bistand	og	opplæring	og	støttekontakt,
c.	plass	i	institusjon,	herunder	sykehjem	og
d.	avlastningstiltak.

For	noen	av	disse	tjenestene	er det	krav	om	enkeltvedtak	(6.	a-d).	Andre	tildeles	etter	
medisinsk	faglig	vurdering.
Balsfjord	kommune	har	7	enheter	innen	helse	og	omsorgstjenesten.	Herav	2	enheter	
med	sykehjem	på	Storsteinnes	og	på	Meistervik	hvor	også	hjemmetjenesten	er	integrert	
i	enheten.	I	tillegg	er	det	enheter	for	hjemmetjeneste	på	Laksvatn	og	i	Nordkjosbotn,	
samt enhet	for	boligtjeneste	for	funksjonshemmede	og	en	enhet	for	Rus,	psykiskhelse	og	
Rehabilitering.	Barnevern- og	helseenheten	organiseres	med	lege-,	ergo- og	fysioterapi-
og	helsesøstertjeneste	på	Storsteinnes	og	på	Meistervik.	Barnevernstjenesten	er	
lokalisert	på	Storsteinnes.	
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7.1.		Kommunale	helse- og	omsorgstjenester	som	tildeles	etter	medisinskfaglig	
vurdering

7.1.1.	Helsestasjon	og	skolehelsetjeneste
Balsfjord	kommune	har	tre	100	%	helsesøsterstillinger.	Helsestasjonen	og	
skolehelsetjenesten	har	oversikt	over,	og	følger	opp	alle	barn	og	unge	i	kommunen	
mellom	0	og	20	år.	De	har	særlig	ansvar	for	barn	med	sykdom	eller	nedsatt	
funksjonsevne.	Regelmessig	kontakt	med	barn	og	unge	fra	nyfødtperioden	til	
skolepliktig	alder	gir	tjenesten	muligheten	til	å	tidlig	fange	opp	barn	med	spesielle	
behov.	Helsestasjonen	mottar	også	fødselsmelding	på	samtlige	barn	i	kommunen,	og	får	
informasjon	fra	sykehusene	dersom	et	barn	fødes	med	sykdom	eller	nedsatt	
funksjonsevne.	Fagtjenesten	har	dermed	naturlig	en	koordinerende	funksjon	og	er	
igangsetter	av	det	tverrfaglige	habiliteringsarbeidet	for	barn	og	unge	i	kommunen.

7.1.2.	Legetjenesten
Legetjenesten	består	av	fastlegeordning	og	legevaktordning	som	skal	sikre	befolkningen	
behov	for	øyeblikkelig	hjelp	hele	døgnet.	Det	er	pr	tiden	7	legestillinger	i	kommunen;	en	
av	disse	er	kommunelege	1 og	to	er	turnuslegestillinger.
Fastlegen	har	ansvar	for	medisinskfaglig	undersøkelse	og	behandling, og	for	å	henvise	til	
spesialisthelsetjenesten	ved	behov.	Fastlegen	skal	bidra	til	en	helhetlig	rehabilitering,	og	
spiller	en	viktig	rolle	i	samhandling	med	ulike	kommunale	instanser	og	med	
spesialisthelsetjenesten.	

7.1.3.	Ergo-/	Fysioterapitjeneste
Kommunen	har	én	ergoterapeut	i	80	%	stilling.	Fysioterapitjenesten	omfatter	7	
fysioterapeuter;	3	kommunale	fysioterapistillinger,	1	turnusfysioterapeut	og	3	
privatpraktiserende	som	deler	175%	driftstilskudd.	
Tjenesten	jobber	med	undersøkelse/vurdering,	behandling,	opptrening,	rehabilitering,	
forebygging,	tilrettelegging	av	miljø,	vurdering	og	formidling	av	hjelpemidler	samt	
vurderinger	ift kognitiv	funksjon	og	ADL.	Tjenesten	vektlegger	samarbeid	med	andre	
instanser,	og	gir	råd	og	veiledning	til	samarbeidspartnere.	Ergo- og	fysioterapeutene	er	
med	på	å	koordinere	tiltak	i	samarbeid	med	øvrige	faggrupper,	og	har	en	viktig	rolle	i	
ansvarsgruppene.

7.1.4.	Psykisk	helsetjeneste	
Psykisk	helsetjeneste	bistår	personer	med	behandlingsopplegg	i	samarbeid	med	
spesialisthelsetjenesten	og	fastleger.	Fagtjenesten	tilbyr	kartlegging,	oppfølging	og	
støttesamtaler.	Det	vektlegges	mestring	i	hverdagen	og	deltagelse	i	lokalmiljø.	Tjenesten	
er	ambulant	og	tildeles	etter	søknad/henvisning.	Målgruppen	er	personer	med	psykiske	
problemer/lidelser.

7.1.5.	Rus	og	avhengighetsproblematikk	
Rehabilitering	innen	rus	og	avhengighetsproblematikk	omfatter	veiledning,	støtte	og	
oppfølging	av	behandlingstiltak	i både	kommunal	helsetjeneste	og	
spesialisthelsetjenesten.
Tjenesteområdet	omfatter	rusmiddelmisbruk	som	alkohol,	narkotika	og	medisiner.	I	
tillegg	kan	det	være	aktuelt	med	tilnærming	ved	ulike	former	for	spilleavhengighet.
Rusmiddelmisbruk	og	annen	avhengighetsproblematikk	krever	tverrfaglig	og	
sammensatt	innsats.	Tjenesten	jobber	også	med	forebyggende	arbeid.
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7.2 Kommunale	helse- og	omsorgstjenester	med	krav	om	enkeltvedtak
Fellesbetegnelsen	”andre	helse- og	omsorgstjenester”	i	Lov	om	kommunale	helse- og	
omsorgstjenester	§	3-2	omhandler	det	som	i	dag	ofte	omtales	som	pleie- og	
omsorgstjenesten.		Inndelingen	sammenfatter	også	tjenester	som	har	felles	
saksbehandlingsregler,	og	det	skal	i	utgangspunktet	fattes	enkeltvedtak	etter	
forvaltningslovens	regler	for	disse	tjenestene. Med	enkeltvedtak		menes	en	avgjørelse	
som	gjelder	rettigheter	eller	plikter	til	en	eller	flere	bestemte	personer	
(forvaltningsloven	§2	b).	Dette	innebærer	at	det	stilles	formelle	krav	til	saksbehandling	
etter	forvaltningsloven.	Et	enkeltvedtak	skal	være	gjenstand	for	en	konkret	og	
individuell	vurdering,	der	regler	om	habilitet,	veilednings- og	taushetsplikt	gjelder	på	
alle	stadier	av	saksbehandlingen.	Et	enkeltvedtak	kan	påklages	til	nærmeste	overordnet	
forvaltningsinstans	jf.	forvaltningsloven	§	28	og	pasient- og	brukerrettighetsloven	§7-6.	
Klagefrist	etter forvaltningsloven §	29	er	3	uker. Andre	helse- og	omsorgstjenester,	i Lov	
om	kommunale	helse- og	omsorgstjenester	§	3-3	omfatter:

a.	helsetjenester	i	hjemmet,
b.	personlig	assistanse,	herunder	praktisk	bistand	og	opplæring	og	støttekontakt,
c.	plass	i	institusjon,	herunder	sykehjem	og
d.	avlastningstiltak.

7.2.1	Helsetjenester	i	hjemmet
Tjenesten	yter bistand	til	personer	som	har	behov	for	personlig	hjelp,	pleie	og	medisinsk	
faglige	helseoppgaver	i	hjemmet.	Tjenesten	vil	i	første	rekke	omfatte hjemmesykepleie	
og	hjemmetjeneste	i	ambulant	psykisk	helsetjeneste	og	rusomsorg.	Tjenesten	er	
ambulant	og	tildeles	etter	søknad.

7.2.2 Praktisk	bistand	
Tjenesten	omfatter	hjelpetjenester	som	hjemmehjelp	og	miljøarbeid-tjenester, både	
ambulant	og	i	bofellesskap. Tjenesten	ytes	av	personell	med	fagkompetanse,	og	tilbyr
hjelp	til	egenomsorg	og personlig	stell,	hjemmehjelp	og	hjelp	til	praktiske	gjøremål	i	
hjem	som	for	eksempel	innkjøp	av	varer,	matlaging,	klesvask m.m. Det	er	et	mål	å	bidra	
til	å	gjøre	den	enkelte mest	mulig	selvhjulpen	i	dagliglivet,	og	tjenesten	skal	hvis	det	er	
hensiktsmessig,	også	innebære	opplæring	i	dagliglivets	praktiske	gjøremål.	Tjenestene	
tilbys	i	hjem,	i	tilrettelagte	boliger	og	i	bofellesskap.

7.2.3 Brukerstyrt	personlig	assistent	(BPA)	
Brukerstyrt	personlig	assistent	er	en	lovpålagt	ordning	hvor	brukeren	selv	er	med	på	å	
rekrutterer	assistenter	til	praktisk	og	personlig	hjelp	i	hverdagen.	Målet	er	at	brukeren	
skal	få	et	mest	mulig	aktivt	liv,	hvor	brukeren	selv	definerer	assistentens	
arbeidsoppgaver.	Tjenesten	tildeles	etter	søknad	og	imøtekommes	til	personer	med	
sammensatt	tjenestebehov	og	til	yngre	brukere	av	helse- og	omsorgstjenester.

7.2.4	Omsorgslønn	
Omsorgslønn	er	en	lovpålagt	økonomisk	godtgjøring	til	personer	som	har	et	særlig	
tyngende	omsorgsarbeid.	
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7.2.5	Plass	i	institusjon,	og	tilrettelagte	boligtjenester
Kommunen	har	tilbud	om	heldøgns	sykehjemsplass	ved	2	kommunale	sykehjem	på	
Storsteinnes	og	i	Meistervik.	I	tillegg	har	kommunen tilrettelagte	boliger	med	heldøgns	
omsorgstjenester	i	Laksvatn,	Nordkjosbotn	og	på	Storsteinnes.	Boligene er	øremerket	til	
eldre,	til	mennesker med nedsatt	funksjonsevne,	og	til	psykisk	helsevern.		
I	tillegg	eier	kommunen	boliger	som leies	ut til	mennesker	som	av	ulike årsaker	har	
behov	for	det. Dette	kan	være	av sosiale	årsaker,	rus/psykiatri,	funksjonshemmede,	
kommunalt	ansatte	og	eldre.	
Institusjonsplasser,	korttidsplass	i	sykehjem	og	omsorgsboliger	tildeles	etter	søknad	av	
overordnet	inntaksteam	bestående	av	kommunelege	1,	og	institusjonsledere.	
Enhetsleder	ved	psykisk	helse,	rus	og	rehabilitering	tiltrer	ved	behov.	Andre	kommunale	
boliger	tildeles	av	boligsosialt	team,	bestående	av	representant	fra	bygg	forvaltningen,	
NAV	og	enhet	for	psykisk	helse,	rus	og	rehabilitering.		

7.2.6	Avlastning	
Avlastningstiltak	er	tilbud	til	personer	og	familier	med	særlig	tyngende	omsorgsarbeid	
for	å	hindre	overbelastning,	gi	omsorgsyter	nødvendig	fritid	og	ferie	samt	mulighet	til	å	
delta	i	vanlige	samfunnsaktiviteter.	Tjenesten	kan	gis	i	privat	besøkshjem	eller	i	
døgnbemannet	avlastningsbolig.	I	enkelte	tilfeller	kjøpes	tjenester	fra	private	aktører.

7.2.7	Formidling	av	hjelpemidler:
Hjelpemidler	vil	vanligvis	inngå	som	en	del	av	en	helhetlig	plan	for	den	
funksjonshemmede.	Hjelpemidler	skal	løse	brukerens praktiske	problemer	eller	bidra	til		
å	lette	pleien.	Forskrift	om	rehabilitering	og	habilitering,	individuell	plan	og	
koordinering	§ 9	beskriver	kommunens	plikt	til	å	sørge	for	formidling	av	nødvendige	
hjelpemidler	og	for	å	tilrettelegge	miljøet	rundt	den	enkelte.	Lov	om	folketrygd	§10	
beskriver	stønad	til	utlån	av	tekniske	hjelpemidler	når	skaden/funksjonshemmingen	
har	en	varighet	på	mer	enn	2-3	år.	Dette	gjelder	områdene	bevegelse,	syn,	hørsel,	
kognitiv funksjon,	bil,	bolig,	arbeidsplass	og	skole.	

Kommunen har	lager	for	utlån	av	tekniske	hjelpemidler	når	skaden/
funksjonshemmingen	har	en	varighet	på	inntil	2	år.	Dette	er enklere	hjelpemidler	innen	
området	bevegelse.	Alle	kan	rette	en	henvendelse	og	det	er	ikke	krav	om	skriftlig	
søknad.	Kommunens	lager	er	lokalisert	på	Storsteinnes.	Hjelpemiddelkoordinator har	
oversikt	og	ansvar	for	tekniske	hjelpemidler	i	kommunalt	lager, for	ut/innlevering	og	
vedlikehold.

De	fleste	tjenesteutøvere	og	brukere	kan	søke	hjelpemiddelsentralen	om	tekniske	
hjelpemidler.	Kommunalt personell	kan	bidra	ved	vurdering	og	utfylling	av	søknad.
Kommunens	ergo- og	fysioterapitjeneste	er	sentral	i	vurderinger	og	begrunnelse	av	
hjelpemiddelbehov	og	tilpasninger	i	forhold	til	bevegelse,	bolig, bil,	syn,	hørsel,	IT	og	
andre	tekniske	hjelpemidler	der	det	kreves	spesialtilpasning.	Dette	i	samarbeid	med	
NAV	Hjelpemiddelsentral i	Tromsø.
Kommunen	har	en	samarbeidsavtale	med	NAV	Hjelpemiddelsentralen	i	Troms	(sist	
revidert	2012)	om	å sammen	sørge	for	gode	hjelpemiddelløsninger	for	brukerne.
Hjelpemiddelsentralen	har	rådgivnings-og	veiledningsfunksjon	overfor	kommunale	
samarbeidspartnere. Kommunen	sørger	for	kartlegging,	utredning,	opplæring	i	bruk	og	
oppfølging	av	hjelpemidler	og	tilrettelegging	gjennom	ergonomiske	tiltak.
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Koordinerende	enhet er	koordinator	mellom	hjelpemiddelsentralen	i	Tromsø	og	
kommunen.	

7.3	Aktivitets,	fritids-		og	dagtilbud
Målet	med	rehabilitering	skal	være	å	gi	økte	muligheter	for	deltagelse	og	mestring,	og	
omfatter	dermed	deltakelse	på	alle	arenaer	i	samfunnet;	skole,	arbeid,	kulturliv	osv.
Kommunen	tilbyr	tjenester	for	å	tilrettelegge	slik	at	aktivitets- og	fritidstilbud	er	
tilgjengelig	for	alle	uavhengig	av	funksjonsevne.	Tiltakene	er	viktige	for	mange,	og	bidrar	
til	meningsfull	innhold	i	hverdagen.	Balsfjord	Kommunen har	følgende	tilbud:	

7.3.1	Tilrettelagt	fritid:
Det	er	et	mål	at	alle,	uansett	forutsetninger	skal	kunne	delta	i	kultur	og	fritidsaktiviteter	
ut	fra	egne	ønsker	og	behov.	

Ledsagerbevis:	
Et	ledsagerbevis	er	et	dokument	i	form	av	et	kort	som	utstedes	til	den	
funksjonshemmede.	Ledsagerbeviset	skal	gi	den	funksjonshemmedes	ledsager	fri	
adgang	til	offentlige	kultur- og	fritidsarrangementer	samt	offentlig	transportmidler	som	
den	funksjonshemmede	ikke	ville	kunne	delta	i/	nyttiggjøre	seg	uten	bistand.	
Ledsagerbevis	utstedes	gratis	av	bostedskommune.	Nedre	aldersgrense	for	søkere	er	
normalt	8	år.	Søknad	behandles	av	koordinerende	enhet.

Støttekontakt	og	fritidsassistent
Formålet	med	tjenestene	er	å	hjelpe	den	enkelte	til	en	meningsfull	fritid	og	sosial	
deltakelse. Støttekontakt	gir	personlig	assistanse	til	deltakelse	i	fritidsaktiviteter.	
Fritidsassistent	legger	til	rette	for	gruppeaktiviteter	relatert	til	fritiden.	Tjenesten	
tildeles	etter	søknad	og	behandles	av	koordinerende	enhet.

Transporttjeneste	for	funksjonshemmede	(TT-kort):
Tjenesten	tilbys	brukere	som	har	behov	for	dør-til-dør	transport	for	å	kunne	delta	i	
aktiviteter.	Ordningen	skal	brukes	til	fritidstransport,	og	er	ment	for	brukere	som	av	
ulike	årsaker	har	vanskelig	for	å	benytte	seg	av	vanlig	kollektivtransport	i	kommunen.	
Kortet	dekker	et	bestemt	antall	reiser	hvor	bruker	betaler	en	egenandel	for	hver	tur.	
Søknad	behandles	av	kommunen,	hvor	fylkeskommunen	utsteder	TT-kort.

Parkeringstillatelse	for	forflytningshemmede:
Tillatelsen	gir	brukeren	rett	til	å	parkere	på	offentlig	skiltet	og	reservert	parkeringsplass	
uten	å	betale	avgift,	og	uten	å	måtte	følge	den	lengste	fastsatte	parkeringstiden.
Det	er	pasientens	manglende	evne	til	å	ta	seg	fram	og	tilbake	til	parkeringsplass	som	er	
det	medisinske	grunnlag	for	pasientens	rett	til	parkeringstillatelse.	Legeerklæring	og	
pasientens	redegjørelse	for	forhold	som	medfører særlig	behov	for	parkeringslettelse,	
legges	til	grunn	for	vurderingen.	Søknad	behandles	av	koordinerende	enhet.

7.3.2	Aktivitetstilbud:

Sandbukt	aktivitetssenter	(1.etg):
Aktivitetssenteret	er	et	dagtilbud	med	ulike	aktiviteter	til	funksjonshemmede 5	dager	pr	
uke,	hvor	mange	brukere	er	personer	med	utviklingshemming.	Pr	2013	er	det	16	
brukere	ved	denne	delen	av	senteret.	Brukere	av	dette	tilbud	er	vanligvis	de	som	ikke	
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kan	inngå	i	ordinære	arbeidstilbud	eller	arbeidstilbud	ved	Sandbukt	AS.	Plass	tildeles	
etter	søknad.

Sandbukt	aktivitetssenter	(	2	etg):
Tilbyr 3	dager	i	uka	aktiviteter,	arbeidstrening	og	velferdstilbud	til	personer	med	
psykiske	lidelser	og	rusproblemer.	Det	er	ca.	20	personer	som	bruker	tilbud	ved	
senteret. Det	gis	også	tilbud	i	BULA-huset	på	Storsteinnes	med	middag	og	sosialt	
treffested.	Aktivitetssenteret driver også	kantine	i	helsesenteret	3	dager	pr	uke.

Dagsenter/dagplasser	i	sykehjem,	
Tjenesten	er	et	tilbud	ved	Balsfjord	Bo	og	Service	Senter	og	ved	Malangstun	Sykehjem	og	
Eldresenter	til	hjemmeboende	eldre.	Målsetningen	er	av	forebyggende	karakter,	og	det	
tilbys	sosiale	aktiviteter,	samt	oppfølging	av	ernæringstilstand	og	egenomsorg.	Brukerne	
får	transport	til	og	fra,	samt	at	det	serveres	måltider.	Egenbetaling	for	oppholdet	
fastsettes	fra	sentral	myndighet.
Balsfjord	Bo	og	Service	Senter har	organisert	tilbudet	3	dager	i	uka,	hvorav	en	er	
reservert	til	mennesker	med	demens.	Malangstun	har	organisert	tilbud	2	dager	i	uka.	I	
Nordkjosbotn	gir	frivillige dagsenter	tilbud	2	ganger	pr	mnd.	Dette	er	organisert	på	
Kløverlund.

Private	møteplasser/dagsenter
Dette	er	et	sosialt	tilbud	hvor	eldre	møtes	etter	behov	og	ønsker.	Tilbudet	drives	i	regi
av	private	lag	og	foreninger.

Tirsdagsklubben
Tirsdagsklubben	er en	fritidsklubb	med	tilbud	om	sosialt	møtested	for	voksne	personer	
med	utviklingshemming.	Klubben	er åpen	hver	tirsdag	fra	kl	18.00	– 20.30,	og	har	de	
siste	år	vært	lokalisert	i	dagsenterlokalene	til	Balsfjord	Bo- og	Servicesenter. Formålet	er	
å	gi	brukergruppen	sosial	deltakelse,	trivsels- og	mestringsopplevelser,	og	å	forebygge	
isolasjon.

Kulturskolen
Har	ulike	tilbud	for	både	barn,	unge	og	voksne.	Det	gis	opplæring	i	instrumenter,	kor,	
korps,	teater,	sang.	Kulturskolen	har	en	musikkgruppe,	Trudilutten,	som	består	av	
voksne	personer	med	nedsatt	funksjonsevne. Plass	tildeles	etter	søknad.

Idrettslag
Det	finnes	flere	idrettslag	i	kommunen	som	gir	tilbud	til	folk	i	alle	aldersgrupper.	Flere	
av	idrettslagene	har	i	samarbeid	med	kommunen	tilrettelagte	tilbud	for	personer	med	
funksjonsnedsettelser,	som	blant	annet	7èr	fotball	(Balsfjord	Stars) og	turngruppe.	Det	
fins også	et	tilrettelagt	danse-/bevegelsesgruppe for	ungdom	med	behov	for	
tilrettelegging.	

Sommerleker/Fylkesidrettsleker
Hvert	år	arrangerer	Bardu	kommune	Fylkeslekene	for	psykisk	utviklingshemmede.
Fylkeslekene	er	et	arrangement	hvor	idrettsglede	står	sterkt	i	fokus.	Det	konkurreres	
blant	annet	i	løp,	kast	på	kjegle,	boccia	og	svømming.
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Frivillige	organisasjoner
Flere	lag	og	foreninger	gir	tilbud	om basseng,	trimgruppe,	stavgang,	seniordans,	
turmarsjer,	turløyper/postkassetrim.	Det	finnes	også	flere	skytterlag	i	kommunen,	som	
har	utviklet	tilrettelagte	opplegg	for	personer	med	funksjonsnedsettelser. LHL	Balsfjord	
arrangerer	for	eksempel	aktiviteter	som	stavgang,	gruppetreninger	og	seniordans.

7.3.3	Forebyggende	tiltak til	barn	og	unge:

BULA-huset
Er en	møteplass	og	et	aktivitetshus	for	ungdom	i	kommunen.	Huset	er	et forebyggende	
tiltak	for	et	sunt	og	trygt	ungdomsmiljø	i	kommunen.	Huset	er	åpent	2	kvelder	i	uken	og	
tilbyr/arrangerer ulike	fritidsaktiviteter. Målgruppe	er	7.-9.-klasse	samt	9.klasse-18	år.
BULA-huset	gir	et	verdifullt	tilbud	for	ungdom	i	kommunen,	særlig	for	utsatt	ungdom	
som	ikke	deltar	i	andre	organiserte	tilbud	på	fritiden,	og	er	en	viktig	arena	for	mestring,	
personlig	utvikling,	og	et	sted	å	møte trygge	rollemodeller	og	veiledere. Noen	av	
tiltakene	gjennomføres	i	nært	samarbeid	med	TVIBIT.

«BRY	DÆ»- et	fritidstilbud	for	ungdom
Er	et	tverrfaglig	fritidsprosjekt	for	ungdom	i	hele	kommunen	fra	8	klasse	til	
3.videregående	skoleår. Visjonen	er	å	gi	ungdom	positive	opplevelser	og	mestring	fra	
ungdomstida	i	Balsfjord,	samt	bevisstgjøre	ungdom	om	å	bry	seg	om	hverandre,	miljø	og	
samfunn,	samt	stoppe	mobbing	og	utsette/unngå	bruk	av	snus,	tobakk	og	rusmidler. Ila
6	måneder deltar	ungdom	i en	kreativ	prosess som	avslutter med	en	forestilling.	
Antall	ungdom	som	deltar	har	steget	for	hvert	prosjektår,	hvor	90	ungdom	deltok	i	2013.
Samarbeidspartnere	er	Enhet	Psykisk	helse,	Rus	og	ReHabilitering,	BULA-huset,	
Kulturskolen,	Den	Norske	kirke	og	medspillere	fra	det	frivillige	kulturlivet	i	kommunen.	
«Bry	dæ»	finansieres	ved	bruk	av	personellressurser	og	driftsmidler	fra	de	ulike	
samarbeidspartnere,	samt	eksterne	midler	fra	lokale	foreninger,	Frifond	og	aktiv	
ungdom.

8.0	Hjelpeordninger	etter	opplæringsloven

8.1		Pedagogisk	Psykologisk	Tjeneste	 (PPT)
PPT	er	en	lovpålagt	tjeneste	i	henhold	til Opplæringslovens	§	5.6.	PPT er	kommunens	
sakkyndige	instans,	og skal	bidra	til	å	sikre	barn/	ungdom/	voksne	som	trenger	særskilt	
hjelp,	gode	opplærings- og	utviklingsvilkår. Flere	lover	og	forskrifter	regulerer	PPTs	
arbeidsområder,	hvor	den	mest	sentrale	er	opplæringsloven	med	forskrifter.	PPT skal	
arbeide	med	hovedfeltene	forebygging,	praktisk	rådgivning,	kartlegging/	utredning	og	
oppfølging av	elever.	 Arbeidsoppgavene	består	av å:

 Undersøke/vurdere	enkeltsaker	etter	forespørsel	fra	bla.	foreldre,	skole,	
barnehage,	kommunen	eller	eleven	selv.	

 Gi	råd	til fagpersonale	i	skole	og	barnehage,	skoleadministrasjon,	foreldre	og	
andre.	Rådgivningen	kan	omfatte	spesialpedagogiske	og	sosialpedagogiske	tiltak,	
der	siktemålet	er	tilpasset	lærings- og	utviklingstilbud.	

 Gjennomføre	sakkyndig	vurdering	vedrørende	behov/	rett	til	
spesialundervisning	i	hht.	opplæringslovens	§	5.1.

 Jobber	med	kartlegging	og	gjennomføring	av	tester
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 Gi	direkte	hjelp	til	elever	eller	ordne	med	undersøkelser/	behandling	hos	andre	
der	tjenesten	ikke	selv	har	kompetanse/	kapasitet.	

 Legge	vekt	på	forebyggende	tiltak	i	samarbeid	med	andre	organ	som	har	med	
barn	og	ungdom	å	gjøre.	

PPT har	primært	ansvar	for	barn	og	ungdom,	men	gir	også	hjelp	til	mennesker som	i	
voksen	alder	ønsker	hjelp	i	forbindelse	med	lese- skrive	problemer,	for	eksempel	i	
forbindelse	med	voksenopplæring,	attføring	eller	studier.

8.2 Barnehager	og	skoler
Barnehagen	skal	støtte	og	ta	hensyn	til	det	enkelte	barn,	samtidig	som	hensynet	til	
fellesskapet	ivaretas.	Barnehagen	skal	sikre	barn	under	opplæringspliktig	alder	et	
oppvekstmiljø	som	både	gir	utfordringer	som	er	tilpasset	barnets	alder	og	funksjonsnivå	
og	trygghet	mot	fysiske	og	psykiske	skadevirkninger (Forskrift	om	rammeplan	for	
barnehagen	del	1). Alle	elever	i	grunnskolen	og	i	videregående	skoler	har	rett	til	et	godt	
fysisk	og	psykososialt	miljø	som	fremmer	helse,	trivsel	og	læring	(Opplæringsloven § 9a-
1).	Eleven	og /eller	foresatte	kan	kreve	at	PPT utarbeider	en	sakkyndig	vurdering	
relatert	til	behov	for	spesialundervisning.	Dersom	eleven	har	rett	til	
spesialundervisning,	fatter	rektorer	enkeltvedtak.

Tilpasset	undervisning:	Elever	i	grunnskolen	og	elever/	lærlinger	i	videregående	
opplæring	har	rett	til	tilpasset	opplæring.	Alle	elever	skal	så	langt	som	mulig	gis	en	
opplæring	som	tar	hensyn	til	den	enkeltes	forutsetninger	og	evner	(Opplæringsloven	
§1-2).	Før	spesialundervisning	tilbys,	skal	skolen	ha	prøvd	ut	tilpassede	tiltak.	

Spesialundervisning: Dersom	eleven	ikke	får	tilfredsstillende	utbytte	av	det	ordinære	
opplæringstilbudet,	har	hun/han	rett	til	spesialundervisning.	(Opplæringsloven	§ 5-1)	
Spesialundervisning	er	en	juridisk	rett	som	enkelte	elever	med	særskilte	behov	har.

Individuell	opplæringsplan	– IOP
Opplæringsloven § 5-5 stadfester	at	”For	elever	som	får	spesialundervisning,	skal	det	
utarbeides	individuell	opplæringsplan”.	Planen	skal	vise	realistiske	mål	for	opplæringen,	
innholdet	i	opplæringen	og	hvordan	opplæringen	skal	drives/gjennomføres.
Skolen	skal	hvert	år	utarbeide	skriftlig	årsrapport i	forhold	til	opplæringen	eleven	har	
fått,	og	en	vurdering	av	elevens	utviklingen.
Kommunen	har	utarbeidet	en	spesial/sosial	pedagogisk	plan	for	tilrettelegging/
tildeling	av	spesialpedagogiske timer,	som	er	forpliktende	for	skolene.
Nettverk	barnehage	tildeler	spesialressurser	til	den	enkelte	barnehage.	Det	skal	
foreligge	en	tilrådning	fra	PPT	for	at	søknaden	skal	bli	godkjent.

8.3 Videregående	opplæring/skole
Ungdom	som	har	fullført	grunnskole	eller	tilsvarende,	har	rett	til	3	års	videregående	
opplæring.	Retten	til	opplæringen	må	skje	i	løpet	av	5	år	(6	år	med	lærebedrift)	og	
senest	det	året	eleven	fyller	24	år.	Ved	søknad	kan	retten	utvides	med	ett	år.
Ungdom	som	ut	fra	sakkyndig	vurdering	ikke	kan	følge	nasjonal	læreplan,	får	tilbud	om	
spesialundervisning. Etter vurdering	fra	PPT kan	eleven få	inntil	to	år	med	ekstra	
opplæring	for	å	nå	sine	individuelle	opplæringsmål.	
Ungdom	med	spesialundervisning	skal	ha	en	individuell	IOP.	Denne skrives	av	
kontaktlærer	og	faglærere	og	skal	være	godkjent	av	eleven,	foresatte/verge	og	rektor.
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8.4 Fra	videregående	til	arbeid
De	fleste	elevene	på	særinntaket	velger	yrkesfaglig	opplæring.	Det	innebærer	at	de	også	
har	mål	om	å	tilegne	seg	et	framtidig	yrke.	For	elever	med	IOP	vil	vurderingene	i	forhold	
til yrke	og	arbeidsplass	starte	ved første skoleår	med	faglig	tilpasning,	og utprøving	av
yrkespraksis.	I	løpet	av	fjerde/femte	skoleår	er	målet	at	eleven	har	fått	en	framtidig	
arbeidsplass	og	kan	bruke	en	stor	del	av	skoletiden	til	å	opparbeide	rutiner	i	jobben.	
Ifølge	opplæringsetaten	i	Fylkeskommunen	pågår	det	nå	en	drøfting	i forhold	til	hvilke	
elever	som	skal	ha rett	på	fjerde/femte skoleår.	Bl.a.	omhandler	dette	om retten	skal	
omfatte	elever	med opplæringsmål	med	fokus	på	mestring	av	generelle	
hverdagsaktiviteter	eller/og elever	med opplæringsmål	knyttet	til	mestring	av	yrkesfag,

8.5	Eksterne	hjelpeinstanser	for	barnehager	og	skoler i	Balsfjord	kommune
Aktuelle	samarbeidspartnere	for	skolene	i	Balsfjord Kommune	er;	
PPT, barnevernet,	helsesøster,	ergo-/fysioterapitjenesten,	og	psykisk	helsearbeider	for	
barn	og	unge. I	tillegg	tilbyr	Habiliteringsenheten	ved	UNN	tverrfaglig	utredning	av	barn	
med	sammensatte	vansker	av	alle	slag og	er	en	aktuell	ekstern	hjelpeinstans.	Barn	kan	
henvises	dit av	lege	eller	PPT,	hvor	foresatte	er	de	formelle	søkerne	for	sine	barn.	Som	
oftest	skjer	dette i	nært	samarbeid	med	skolen	og	PPT.

8.6	Voksenopplæringa	i	Balsfjord	kommune
Voksenopplæringa	holder	til	i	Jetmundsenbygget	på	Storsteinnes. Balsfjord	kommune	
tilbyr	følgende	lovfestede	opplæringstilbud	innenfor	voksenopplæring:

Grunnskole	for	voksne	
Opplæringsloven	§	4A-1 gir	personer	over	16	år	som	trenger	grunnskoleopplæring rett	
til	gratis	opplæring.
Retten	gjelder:	
- De	som	ikke	har	fullført	grunnskolen.	
- De	som	har	fullført	grunnskolen,	men	som	likevel	trenger	mer	grunnskoleopplæring.	
- Norske	statsborgere	og	utlendinger	med	bosettingstillatelse.	

Spesialundervisning	for	voksne	
Opplæringsloven §	4A-2 gir	voksne	som	har	særlige	behov	for	opplæring	for	å	kunne	
utvikle	eller	holde	ved	like	grunnleggende	kunnskap	rett	til	spesialundervisning.	
Retten	gjelder	også	de	som	har	behov	for	opplæring	på	grunn	av	sykdom	eller	skade.	
Spesialundervisning	blir	gitt	på	bakgrunn	av	sakkyndig	vurdering	utført	av	PPT	i
Balsfjord,	Storfjord	og	Lyngen.	
Tilbudet	er	gratis	og	tilrettelegges	for	den	enkelte	som	enetimer	eller	i	grupper.	

Norsk	for	fremmedspråklige	
Introduksjonsloven	§	17 gir	voksne	innvandrere	med	oppholdstillatelse	som	danner	
grunnlag	for	bosettingstillatelse,	rett	og	plikt	til	å	gjennomføre	300	timer	opplæring	i	
norsk	og	samfunnskunnskap.	
Opplæringen	skal	styrke	innvandreres	muligheter	til	å	kunne	delta	aktivt	i	arbeids- og	
samfunnslivet.	
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9.0			Andre	offentlige	hjelpeinstanser

9.1.		NAV	
Arbeids- og	velferdsforvaltningen	(NAV)	består	av	partnerskapet	mellom	Arbeids- og	
velferdsetaten	og	kommunens	tjenester	og	oppgaver	etter	Lov	om	sosiale	tjenester i	
arbeids- og	velferdsforvaltningen	(Lov	2009-12-18 nr	131).	NAV	arbeider	under	
visjonen	«Vi	gir	mennesker	muligheter».	I	dette	ligger	arbeidet	med	å	fremme	overgang	
til	arbeid	og	aktivitet,	og	oppnå	sosial	og	økonomisk	trygghet	for	den	enkelte	bruker.		

Alle	landets	kommuner	har	et	lokalt	NAV-kontor.	NAV har	ca.	12.000	ansatte	over	hele	
landet,	og	har	nesten	hele	befolkningen	som	brukere.	Etaten	forvalter	rundt	en	tredel	av	
statsbudsjettet	gjennom	ordninger	som	sykepenger,	arbeidsavklaringspenger,	
dagpenger,	pensjon,	barnetrygd,	kontantstøtte	m.m.	I	tillegg	forvalter	NAV	kommunens	
budsjett	for	sosiale	tjenester.	

Oppfølging	
Hovedoppgaven	for	NAV-kontoret	er	veiledning	og	oppfølging	av	den	enkelte	bruker.	I	
dette	arbeidet	ligger	det	å	avklare	brukers	behov og	tilpasse	oppfølgingen	ut	fra	dette.	
Målet	med	arbeidet	er	å	avklare	brukers	muligheter	for	yrkesdeltakelse	og	
selvforsørgelse.

NAV	har	tilgang	til	en	rekke	tiltak	som	kan	benyttes	i	oppfølgingsarbeidet.	Før	tiltak	blir	
igangsatt,	må	NAV	kartlegge	bruker	og	dens	muligheter	i	arbeidsmarkedet.	Tiltaket	som	
eventuelt	blir	gjennomført,	må	vurderes	å	være	hensiktsmessig	og	nødvendig	for	at	
bruker	skal	komme	seg	i	arbeid	eller	beholde	arbeidet.	NAV	rår	over	ca	25	ulike	tiltak	
for	å	komme	seg	inn	i	arbeidslivet,	og	ca	20	tiltak	med	formål	å	beholde	arbeidet.	

De	mest	brukte	tiltakene	er	arbeidspraksis,	lønnstilskudd	og	kurs	/	utdanning.	

Arbeidspraksis	kan	gjennomføres	både	i	ordinære	og	i	skjermede	bedrifter.	NAV	
Balsfjord	har	tett	samarbeid	med	flere	ordinære	bedrifter	i	forbindelse	med	dette	
arbeidet.	Innen	skjermet	sektor	er	det	Sandbukt	AS	som	er	mest	brukt.	De	leverer	
tjenesten	arbeidspraksis	(herunder	også	«grønt	arbeid»),	arbeid	med	bistand	og	varig	
tilpasset	arbeid.	I	tillegg	blir	Tromsprodukt	AS	også	benyttet	i	en	del	tilfeller.	

Basismøte
Underveis	i	oppfølgingsarbeidet	kan	det	bli	behov	for	å	drøfte	brukers	muligheter	i	
møter	med	alle	samhandlende	aktører	tilstede.	Basismøte	er	brukt	som	benevnelse	for	
slike	møter.	I	dette	møtet	er	bruker	selv	med,	sammen	med	NAV,	fastlegen,	arbeidsgiver	
og	andre	aktuelle	aktører.	Bruker	selv	kan	velge	å	ha	med	seg	tillitsvalgt,	pårørende	eller	
andre	som	han/	hun	ønsker	skal	bistå	i	saken.	

Inkluderende	Arbeidsliv
Det	er	et	sterkt	fokus	på	arbeidslinjen,	og	ordningen	med	inkluderende	arbeidsliv	er	
etablert.	Et	inkluderende	arbeidsliv	(IA)	har	som	mål	å	gi	plass	til	alle	som	kan	og	vil	
arbeide.	Arbeidsgiver	og	arbeidstaker	har	hovedansvaret	for	å	finne	løsninger	som	kan	
hindre	fravær.	NAV	er	en	viktig	støttespiller	i	dette	arbeidet.	Det	er	et	NAV	
Arbeidslivssenter	i	hvert	fylke,	som	undertegner	IA-avtalen	på	vegne	av	NAV	og	følger	
opp	arbeidsgivere	som	er	blitt	IA-bedrifter.	IA-arbeidsgivere	skal	følge	opp	egne	ansatte	
som	på	grunn	av	sykdom	eller	alder	har	problemer	med	å	fungere	i	jobb.	Det	er	fokus	på	
å	redusere	sykefraværet	og	forhindre	utstøting	fra	arbeidslivet,	samt	å	forsøke	å	
inkludere	personer	som	i	dag	er	utestengt	i	fra	arbeidslivet	på	grunn	av	redusert	
arbeidsevne.
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Balsfjord	kommune	som	arbeidsgiver	er	en	IA-bedrift.	Den	har	rutiner	for	oppfølging	av	
egne	ansatte,	og	samarbeider	både	med	NAV	Arbeidslivssenter	og	lokalt	NAV-kontor	i	
sitt	oppfølgingsarbeid.				

Kontaktperson
I	NAV- kontoret	vil	alle	som	har	behov	for	bistand	over	tid	få	en	kontaktperson	som	vil	
følge	saken	deres,	og	denne	vil	være	koordinator	i	forhold	til	å	samarbeide	mot	interne	
eller	eksterne	instanser.

Kontaktperson	for	alvorlig	syke/funksjonshemmede	barn	og	voksne
Det	finnes	en	ordning	med	kontaktperson	for	alvorlig	syke/	funksjonshemmede	barn	og	
voksne	ved	hvert	NAV-kontor.	Denne	kontaktpersonen	skal	være	en	koordinator	for	
brukere	med	alvorlig	sykdom/	funksjonshemming,	og	vil	da	kunne	bistå	i	forhold	til	å	gi	
informasjon	om	stønader	som	bruker	vil	kunne	ha	rettighet	til,	skrive	søknader,	eller	
man	vil	kunne	være	et	kontaktledd	til	andre	interne	eller	eksterne	instanser.	

9.2	Personlig	økonomi	og	gjeldsproblematikk.
Ifølge	Lov	om	sosiale	tjenester	i	arbeids- og	velferdsforvaltningen,	er	formålet	med	loven	
å	bedre	levekårene	for	vanskeligstilte,	bidra	til	sosial	og	økonomisk	trygghet,	herunder	
at	den	enkelte	får	mulighet	til	å	leve	og	bo	selvstendig,	fremme	overgang	til	arbeid,	sosial	
inkludering	og	aktiv	deltakelse	i	samfunnet.	Videre	skal	sosialtjenesten	(kommunen)	gi	
opplysning,	råd	og	veiledning	som	kan	bidra	til	å	forebygge	sosial	problemer.	Kan	ikke	
sosialtjenesten	selv	gi	slik	hjelp,	skal	den	så	vidt	mulig	sørge	for	at	andre	gjør	det.	

De	som	ikke	kan	sørge	for	sitt	livsopphold	gjennom	arbeid	eller	ved	å	gjøre	gjeldende	
økonomiske	rettigheter,	har	krav	på	økonomisk	stønad,	som	tar	sikte	på	å	gjøre	
vedkommende	selvhjulpen.	
Langvarig	vanskelig	privatøkonomi,	med	utilstrekkelig	inntekt	og	boutgifter	som	ikke	
står	i	forhold	til	betalingsevne,	kan	føre	til	sosial	resignasjon	og	isolasjon.	Med	dette	
kommer	ofte	dårlig	selvbilde	og	lite	tro	på	egne	ressurser	og	muligheter.	Faren	for	en	
utvikling	mot	psykososiale	problemer,	rus	og	psykiske	vansker,	er	alltid	til	stede.

NAVs	avklaring	og	oppfølging	av	den	enkelte	bruker	skal	fange	opp	alle	sider	som	har	
betydning	for	brukers	muligheter	for	deltakelse	i	arbeidslivet	og	derved	være	
selvforsørget.	

9.3	Økonomisk	råd	og	veiledning.
Tiltaket	innebærer	kartlegging	og	utredning av	husstandens	økonomiske	situasjon,	med	
sikte	på	å	avdekke	eventuelt	behov	for	midlertidige	hjelpetiltak.	Parallelt	med	dette	må	
det	arbeides	med	å	forbedre	brukers	økonomiske	situasjon,	gjennom	oppfølging	i	
forhold	til	arbeid	og	aktivitet,	boforhold,	m.v.	
Fra	01.07.04	ble	sosialtjenesten	pålagt	å	ta	seg	av	forarbeidet	i	gjeldssaker	til	
namsmannen.	

9.4	Sandbukt	AS	(tidl.	Balsfjord	Arbeidssamvirke	-BASVO)
Sandbukt	AS	er	godkjent	tiltaksarrangør	for	NAV,	og	tilbyr	følgende	tiltak:	

 Varig	tilrettelagt	arbeid	(VTA)	for	de	som	har	en	uføretrygd
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 Arbeidspraksis	i	skjermet	virksomhet	(APS)	for	de	som	trenger	å	få	avklart	sin	
arbeidsevne

 Arbeid	med	bistand	(AB)	som	er	ment	for	de	som	trenger	litt	tilrettelegging	og	
oppfølging	for	å	komme	seg	ut	i	arbeidslivet.

Innenfor	Arbeidspraksis	i	skjermet	virksomhet	tilbyr	Sandbukt	også	«Grønt	Arbeid»	i	
samarbeid	med	lokal	gårdbruker.	Sandbukt	har	et	nært	samarbeid	med	næringslivet	
både	lokalt	og	i	omkringliggende	kommuner,	og	kan	gjennom	dette	tilby	flere	arenaer	
for	arbeidsutprøving	og	arbeidspraksis.
Sandbukt	AS	gir	også	et	arbeidstreningstilbud	til	skoleelever	med	særskilte	behov	for	
oppfølging	og	tilrettelegging.	I	gjennomsnitt	har	det	vært	tatt	inn	2	skoleelever	hvert	år.	

For	2013	har	Sandbukt	12	godkjente	plasser	på	VTA,	10	plasser	på	APS	og	12	plasser	på	
AB.	Pr.	2013	har	Sandbukt	7	ansatte	fordelt	på	4	arbeidsledere,	1	attføringsansvarlig,	1	
veileder	i	AB	og	daglig	leder.

Sandbukt	tilbyr	følgende	produkter	og	tjenester:
Vaskeri,	bruktbutikk,	jobbfrukt,	skolefrukt,	re-design	produkter,	tennbrikketter,	
strøsand	i	sekker.	I	tillegg	har	vi	en	serviceavdeling	som	påtar	seg	diverse	
arbeidsoppgaver	for	andre	bedrifter	og	for	Balsfjord	kommune.

10.0 Rehabiliteringsinstanser	utenfor	kommunen.

10.1	Rehabiliteringsklinikken	ved	Universitetssykehuset	Nord-Norge
Rehabiliteringsklinikken	arbeider	for	at	befolkningen	i	Helseregion	Nord	skal	få	et	
fullverdig	tilbud	om	medisinsk	rehabilitering/habilitering	på	lokal-,	sentral	og	
regionsykehusnivå. Rehabiliteringsklinikken	er	organisert	i	avdelinger	og	senter	som	til	
sammen	står	for	klinikkens	behandlingstilbud.	Det	er:
Fysikalsk	og	rehabiliteringsmedisinsk	avdeling: Gir	tilbud	om	vurderings- og	
rådgivningsopphold,	rehabiliteringsopphold	og	dagtilbud	til	personer	med	ulike	
tilstander	som	har	medført funksjonssvikt.
Habiliteringsavdelingen:	Gir	tverrfaglige	tilbud	til	barn,	unge	og	voksne	med	medfødte	
eller	tidlig	ervervede	funksjonshemninger.	Avdelingen	yter	ambulant	og	poliklinisk	
tjenester	til	pasienter,	pårørende	og	bistandspersoner	i	primærhelsetjenesten.
Terapeutavdelingen: Ulike	faggrupper	bidrar	i	ulik	grad	med	utredning,	behandling	og	
rehabilitering	av	pasienter	henvist	fra	avdelinger	og	poliklinikker.
Lærings- og	mestringssenteret: Driver	med	gruppebasert	opplæring	for	pasienter	og	
pårørende	i	alle	aldre.
Ambulant	RehabiliteringsTeam	(ART):	Består	av	tverrfaglige	team	som	gir	både	
polikliniske	og	ambulante	tilbud	til	enkeltpersoner	som	har	rehabiliteringsbehov	i	
foretakets	kommuner.	ART	jobber	for	et	sammenhengende	rehabiliteringsforløp	for	
hver	enkelt	pasient,	og	gir	pasientene	oppfølging	i	sykehus,	andre	institusjoner	og	
hjemme.	
For	mer	informasjon	om	de	ulike	behandlingstilbudene	se:
http://www.unn.no/rehabiliteringsklinikken/category9246.html
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10.2 Tilbud	ved	private	opptrenings- og	rehabiliteringsinstitusjoner
Tilbud	ved	private	opptrenings- og	rehabiliteringsinstitusjonene	er	en	del	av	
spesialisthelsetjenesten.	
Det	kreves	henvisning	fra	lege	på	sykehus,	fastleger,	bedriftshelsetjeneste	eller	private	
spesialister.	Eget	henvisningsskjema	sendes	direkte	til	den	enkelte	institusjon	og	finnes	
på	www.helse-nord.no/rehabilitering. Her	finnes	også	en	oversikt	over	de	ulike	
rehabiliteringstilbud	som	tilbys.	

11.0 Udekkede	behov/	utfordringer	i	kommunen

11.1	Dagtilbud	for	yngre	voksne	med	fysisk	funksjonshemming
Kommunen	har	ikke	et	eget dagsenter for	yngre	voksne	med fysisk	
funksjonshemminger.	Kommunen	har	få	personer	med	fysisk	funksjonshemming,	og	
dermed	ikke	grunnlag	for	å	bygge	ut	et	eget	dagsenter.	Når	det	er	behov	for	et	dag- og	
aktivitetstilbud	må	dette ivaretas	ved	integrering	og	tilrettelegging	av	eksisterende	
dagtilbud	for	eksempel	ved	Sandbukt	Aktivitetssenter,	eller	ved	Bo- og	Servicesenter	i	
kommunen. Alternativt	ved	samarbeid	og	tilrettelegging	for	bruk	av	gårdsbruk	og	
lignende.	

11.2	Dag/aktivitetstilbud	på	gårder
I	forbindelse	med	prosjektet	”Grønt	Arbeid” ble	det	også	prøvd	ut	kjøp	av	
aktivitetstilbud	til personer	med	rus/psykiske	problemer.	Dette	har	fungert	som	gode	
tiltak	og	er	ønskelig	å	videreføre.	Også	andre	grupper	kunne	være	aktuell	i	forhold	til	
kjøp	av	dagtilbud	på	gårder,	for	eksempel	yngre	demente.

11.3 Logopedtjenester
Kommunen	har	ikke	egen	logoped.	Logoped-tjenester	blir	i	dag	ivaretatt av	
privatpraktiserende	logoped	i	Tromsø,	ved	Statlig	Tyngdepunkt	– Afasi	og	Stemme	ved	
Sonjatun, Nordreisa,	og	ved	Områdegeriatri	tjeneste, Finnsnes.
Barn	i	grunnskolen	og	voksne	med	særskilt	behov	for	opplæring	har	rett	til	tilbud	om	
logoped	eller	audiopedagog	fra	kommunen.	Logopedtjenester,	og	reiseutgifter dekkes	av	
folketrygden	når	kommunen	ikke	kan	gi	et	tilbud	etter	opplæringsloven.	Det	dekkes	
inntil	25	behandlinger	via	tilsagn	fra	HELFO/Nav.
Det	kan	være	vanskelig	å	få	etablert	en	kommunal	logopedstilling	i	Balsfjord	Kommune.
Kommunen	kan	derimot	bidra	med	synliggjøring	av tilgjengelige	tjenester	i	
nabokommuner	bl.a.	i	form	av	økt informasjon	på	hjemmeside.	Kommunen	kan	også
legge	til	rette	for	avtale	med	logoped	om	logoped-dager	innad	i	kommunen.

11.4 Bassengbehandling/oppvarmet	basseng
Kommunen	har	per	i	dag	ikke	tilbud	om	behandling	i	basseng.	Polarbadet	og	bassenget	
på	Laksvatn	Skole	har	tidligere	blitt	benyttet	av	fysioterapitjenesten	til	bassengterapi,	
men	har	fungert	dårlig	grunnet	lange	avstander	og	begrenset	oppvarming	og	
åpningstider.	
Det	er	i	dag	et	pågående	arbeid	med	bygg	av	nytt	bassenganlegg på	Storsteinnes	med	
varmebasseng.	 Bassenget	vil	benyttes	av	fysioterapitjenesten	til	individuell- og	
gruppebehandling.	Målgruppen	vil	være	barn	og	voksne	med	funksjonshemming,	samt	
personer	med	kroniske	sykdommer.	Konkret	bruk	må	vurderes	ut	i	fra	
fysioterapitjenestens	kapasitet	og	prioriteringer	til	enhver	tid.	
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Bassenget	vil	også	kunne	benyttes	til	forebyggende	arbeid	i	regi	av	andre	aktører	som	
for	eksempel	Frisklivssentralen	og	LHL.	

11.5 Drosje/	transport	rullestolbrukere
Kommunen	har	ikke	drosje	for	rullestolbrukere,	og	tjenesten	må	bestilles	fra	
nabokommunen Storfjord.	Dette	medfører	økte	kostnader	for	rullestolbrukere,	
eksempelvis	400-500	kr	ekstra	for	turen	til	Storsteinnes.	Dette	tilbudet	gir	i	tillegg	lite	
rom	for	spontanitet,	da	en	slik	tur	må	planlegges	i	god	tid	og	gjerne	samkjøres	med	
andre	brukere.	
Tildeling	av	drosje	og	drosjeløyve	er	ikke	et	kommunalt	ansvar.	Rullestolbrukere	vil	
også	videre	måtte	bruke nabokommunenes	drosjer	ved	behov.	
Det	er	minibusser	for	rullestolbrukere	ved	Malangstun	og	Balsfjord	Bo- og	Servicesenter	
som	kan	lånes	til	private	formål.

11.6 Støttekontakt/	fritidsassistent
De	økonomiske	rammene	er	begrenset	i	forhold	til	etterspørselen,	og	det	har	vært	en	
økning	i	antall	søkere. Personer	som	har	denne	tjenesten	får	innvilget	fra	1	til	3	timer	
per	uke,	noe	mange	opplever	som	for	lite	i	forhold	til	behov.
Det	er	behov	for	gjennomgang av	flere	forhold	rundt støttekontaktordningen;	avlønning,	
rekruttering,	samt tilbud	til	grupper	gjennom	ordningen	fritidsassistnent	og	
treningskompis.	

11.7 Fritidstilbud	til	barn	og	unge	med funksjonshemming
Kommunen har	flere	gode	eksempler	hvor	barn	med	nedsatt	funksjonsevne	har	fått	et	
godt aktivitets/	og	fritidstilbud	i	eksisterende	idrettslag.	Erfaringer	viser	at	utfordring i	
forhold	til	tilrettelegging	og	deltagelse	blir	mer	fremtredende	når	barna	når	13/14-års	
alderen. Ungdommer	med	funksjonshemming	kan	delta	i	BRYDÆ eller	BULA-huset. Det
er etablert	et	samarbeid	med	idrettslag	i	forhold	til	unge	voksne	med	tilrettelagt	
fotballtilbud/fysisk	aktivitet	(Balsfjord	Stars).
Kommunen	må	videreutvikle	samarbeidet	med	lag	og	foreninger	om	tilrettelagt	aktivitet	
for barn	og	unge.	Dette	gjennom	kreative	løsninger,	samarbeid	og	prosjekt.	

11.8 Lærings	og	mestringssenter
Kommunen	har	et	etablert	samarbeid	med	Tromsø	kommune	om	lærings- og	
mestringstilbud.	Dette	tilbudet	kan	videreutvikles	og	inkludere	samarbeid	med	UNN	og	
brukerorganisasjoner,	og	bl.a.	åpne	for	interkommunale	kurs.

11.9 Kommunal	rehabilitering	i	institusjon
Kommunen	har	ingen	sengeplasser	direkte	øremerket	rehabilitering.	Tilbud	om	
rehabilitering	gis	i	korttidsavdelingene	i	kommunen	som	en	del	av	kommunens	totale	
tilbud. Tilbudet	om	rehabilitering	i	korttidsplasser,	men	det	faglige	innholdet	må	
videreutvikles	med	vekt	på	kompetanse	og	kvalitet	i	tilbudet.

11.10 Individuell	plan
Som	følge	av	ny	helse- og	omsorgs	lov	er	det	behov	for	å	utarbeide	retningslinjer	for	
praktisk	arbeid	i	kommunen	og	prosess i	kommunen.	Blant	annet	i	forhold	til	
koordinator	og	ansvarsgruppens	rolle.	Dette	arbeidet	sluttføres	våren	2014.
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Det	er	en	økning	i	antall	brukergrupper	med	behov	for	individuell	plan.	Konsekvensene	
er	at	også	flere	fagtjenester	innen	helse- og	omsorgstjenesten	må	ivareta	arbeidet	med	
utarbeidelse	av individuelle	planer.

12.0 Tiltaksplan

TILTAK KOSTNAD TIDSRAMME ANSVARLIG
Kjøp	av	Dag-
/aktivitetstilbud som	
tilbud	til	
a) personer	med	

funksjons-
nedsettelse

b) Rus/	psykiatri
c) Demens

200`

																																						200`
																																		200`

2015

																																					2014
																																	2015

Helse- og	
omsorgsnettverket.

2.	Logopedtjenester
a. Informere	om	

logoped-tjenester	
b. Legge	til	rette	for	

at	logoped	kan	ha	
kontordager	i	
Balsfjord	
Kommune

2014

2015

Helse- og	
omsorgsnettverket.

2. Basseng:	
tilrettelegge	for	
behandling	i	
basseng
a) Utleie	av	

basseng til	lag/	
foreninger/	
private

b) Innkjøp	av	
utstyr

15`

																																	
																																	

																																		 2015

Fysioterapitjenesten

Bygg/	Friskliv/	
Folkehelse

3.	Videreutvikle	
fritidstilbud	til	barn	og	
unge	med	
funksjonshemminger.
Samarbeide	med	lag	og	
foreninger

																																						100` 											I	planperioden ved
			 							prosjektmidler

Enhet	for	rus,	psykiatri	
og	rehabilitering

4.	Videreutvikling	av
lærings- og
mestringstilbud
- informere	om kurs for	
aktuelle	
brukergrupper/	
diagnoser

Folkehelsekoordinator,	
ergo-/fysioterapi- og	
legetjenesten,	enhet	for	
psykisk	helse,	rus,	og	
rehabilitering

5.	Rehabilitering	i	
institusjon	gis	i	
korttidsavdeling	ved	
Balsfjord	bo- og	
servicesenter

																																					2015 Balsfjord	Bo- og	service	
senter/	Helsenettverket
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6.	Nye retningslinjer	for	
individuell	plan,	
koordinator og	
rehabilitering

																																					2014 Enhet	for	psykisk	helse,	
rus	og	rehabilitering,	
enhet	for	helse	og	
barnevern.

7.	Implementering	av	
hverdagsrehabilitering	i
helse	og	
omsorgstjenestene.
Pilotprosjekt	i	regionen	
Storsteinnes:
a)	 Søke	eksterne	
prosjektmidler
b)	Kompetanseheving
og	holdningsendring på	
tvers	av	faggrupper	i	
kommunen	med fokus	
på forebygging,	
rehabilitering,	tidlig	
intervensjon	og	
hverdagsmestring	i	alle	
ledd.
Kick	off	kurs	og	
oppfølgingsdager.

						 50 %	prosjektleder
25	%	fysioterapeut
25	%	ergoterapeut
20	%	sykepleier
50	%	hjemmetrener
50 %	hjemmetrener

Erfaringer	fra	
pilotprosjektet	vil	
avklare	struktur	for	
innføring	av	
hverdagsrehabilitering	i	
andre	regioner.	

Gjennomføring	
avhenger	av	eksterne	
prosjektmidler

 Søke	omdisponering
 omdisponering
 omdisponering
 omdisponering
 søke	prosjektmidler
 søke	prosjektmidler

																										2015-2016 Kommunalsjef	for	helse	
og	omsorg,
Enhet	for	helse	og	
barnevern,	
Enhet	for	
hjemmetjeneste	
Storsteinnes,	
Enhet	for	rus, psykiatri	
og	rehabilitering,
Ergo-/	
fysioterapitjenesten,
Helsenettverk

8.	
Revidere	retningslinjer	
for	støttekontakt.

Revidere	retningslinjer	
for	avlastning.

Revidere	retningslinjer	
for	fritidsreiser.

																													
																								2014-2015 Enhet	for	psykisk	helse,	

rus	og	rehabilitering,	
enhet	for	helse	og	
barnevern.


