
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse 
Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet 

Dato: 10.10.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 14:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Liv Solberg Medlem  

Rolf Nilsen Medlem  

Harald Haugen Leder  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon  

Hanne Drøge Jakobsen Medlem  

Peggy Olsen Medlem  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for  

   

   

 

Merknader 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Neste møte:  

Uke 48 – da blir det blant annet budsjettbehandling. 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv-Merethe Sørensen Kommunalsjef helse- og omsorg 

Anette Holst Kommunalsjef oppvekst- og kultur 

Brita Fyhn Lærer 

Lillian Larsen  Rådgiver 

 

 

 



Lyngseidet, 10.10.2018 

 

 

 

 

Harald Haugen 

Leder         Lillian Larsen 

         Rådgiver  
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/18 Referatsaker   

RS 6/18 Protokoll - Råd for folkehelse 19.04.18  2018/101 

RS 7/18 Tusen takk for tilskudd til SMISO - Årsrapport 

2017 

 2015/53 

RS 8/18 Særutskrift Utvikling av NAV-kontor - Ny 

kontorstruktur 

 2017/704 

PS 12/18 Læringsnettverk "Gode pasientforløp for eldre og 

kronisk syke 

 2017/992 

 

Det ble gitt informasjon om flg saker: 

 

Samarbeid med valgfaget «Innsats for andre» ang. datakurs for eldre v/Brita Fyhn:  

Det var enighet om følgende: elevene ordner kurs i det mest grunnleggende. Det vil si hvordan 

sende e-post, hvordan opprette brev i word, hvordan søke på internett.  

Flere eldre har etterspurt et slikt kurs.  

Brita koordinerer med elevene. Elevene ordner opplegget, og fastsetter datoer. Råd for 

folkehelse annonserer kurset / får ut informasjon til aktuelle deltakere.  

Aktuelle dager er fredager mellom kl. 12:45 – 14:15.  

 

Resultat fra «Ungdataundersøkelsen 2018» v/kommunalsjef Anette Holst:  

Undersøkelsen gjøres hvert 3. år. Den er blitt gjennomført i 2013, 2016 og nå i 2018. Neste 

undersøkelse blir i 2021. Undersøkelsen tar for seg hele livet til ungdommene; skole, fritid, 

helse, adferd, framtidsutsikter osv. Undersøkelsen brukes videre i kommunens 

folkehelseoversikt. Anette gikk gjennom et utvalg av tallene i rapporten.  

Oppsummert: «Ungdom i Lyngen er fornøyd med helsa, skole og lokalmiljøet og har stor 

framtidstro sammenlignet med fylket, men er også plaget av depressive symptomer, røyker mer 

og flere har prøvd hasj».  

 

Eldrerådskonferansen:  

Rolf Nilsen orienterte fra konferansen.  

En del av programmet omhandlet samhandlingsreformen samt St. melding 15 Leve hele livet.  

På dag 2 var generasjonskonferansen. Her var mye av fokuset på bosetting i kommunene. 

Hvordan få ungdom å komme tilbake til kommunene etter endt utdanning? Rolf orienterte på 

generasjonskonferansen fra de ulike generasjonsmøtene som har vært i vår kommune.  

 

Fylkeseldrerådet ønsker å besøke eldrerådene ute i kommunene. Lillian tar kontakt med Line 

Samuelsen på fylket for mer informasjon vedr. dette.  

 

Foredrag om velferdsteknologi:  

Harald orienterte fra foredraget som Tone Bye fra Pensjonistforbundet holdt på Lyngstunet den 

26. september 2018. Det var godt oppmøte på foredraget, og mange ble nok overrasket over at 

velferdsteknologi ikke betyr mindre omsorg til den enkelte. 

 

 



 

 

Eldrerådskonferansen i Nord-Troms:  

Harald, Rolf og Liv deltok på konferansen som i år ble avholdt på Skjervøy. Liv orienterte fra 

konferansen. Tema i år var «aktive eldre». Hovedforedragsholder var Astrid Nøklebye Heiberg. 

Hun snakket en del om at vi må se på eldre som en ressurs. Hun satte fokus på det å være eldre i 

dag.  

 

Akuttberedskap i barneverntjenesten:  

Liv-Merethe orienterte i saken. Lyngen kommune har vært deltaker i et interkommunalt prosjekt 

som har utredet mulighetene for en interkommunal barneverntjeneste, samt en interkommunal 

akuttberedskap. Barnevernlederne i Nord-Troms ønsker et interkommunalt samarbeid rundt 

akuttberedskapen. Lyngen kommune går for en samarbeidsavtale om interkommunalt samarbeid 

rundt akuttberedskap.  

Akuttberedskapen kan ikke ivaretas godt nok med dagens bemanning. Barneverntjenesten har 

fått økt bemanning med 1 årsverk, til 4 årsverk. Man er i gang med å starte en prosess med å 

inngå samarbeidsavtale vedr. akuttberedskap med Storfjord og Kåfjord kommuner.  

 

Nedleggelse av Lenangen omsorgssenter?:  

I økonomiplanen for perioden 2018-2021 er det stilt spørsmål med om Lyngen kommune har 

økonomi til å drifte to omsorgssenter i fremtida, og om tilbudet med omsorgsboliger ved 

Lenangen omsorgssenter må opphøre.  

 

Liv-Merethe orienterte i saken.  

Råd for folkehelse er imot at omsorgssenteret i Lenangen skal legges ned. Budsjettene som 

fastsettes må være realistiske i forhold til drift. Råd for folkehelse blir å følge denne saken opp 

under budsjettbehandlingene.  

 

Høstsammenkomst med Ungdomsrådet:  

Det planlegges ei samling i november på Lyngstunet i dagligstua i 3. etg. 

Ungdomsrådet har møte den 18.10.18 kl. 15:45 på rådhuset 1. etg.  

Liv og Harald møter i Ungdomsrådet.  

 

Sterk og stødig i Lyngen:  

Det kom opp spørsmål hva «Sterk og stødig i Lyngen» er. «Sterk og stødig» er en nasjonal 

modell for aktivitetsgrupper for seniorer og er et ledd i satsningen på forebyggende helsearbeid. 

Målgruppa for treningene er eldre med begynnende funksjonssvikt og ustøhet. Kommunen søker 

personer som ønsker å bli frivillige instruktører. 

 

Aktiv Lyngen:  

Prosjektet er knyttet opp mot barn og unge. Dette er et forebyggende tiltak, og er et 

lavterskeltilbud. 

 

Demensvennlig samfunn:  

Det er opprettet ei arbeidsgruppe i henhold til kampanjen. De som sitter i arbeidsgruppa er 

Harald Haugen (Råd for folkehelse), Randi Moen (Helselaget Vårvon), Kjellaug Grønvoll og 

Janne Elveslett. Kampanjen går ut på å kurse offentlig og privat servicenæring på hvordan 

møte en dement person. Inn i kampanjen tenker kommunen også aldersvennlig samfunn. Man 

tenker her om det er mulig å få benker/stoler inn i butikken hvor eldre kan sitte ned i løpet av 

handleturen.  

 



Det er opprettet et demensteam. I teamet sitter Janne Elveslett (enhetsleder langtidsavdeling på 

Lyngstunet), Bjarte Skille (lege), Ingvild Grønvoll (leder for hjemmetjenesten), Ragnhild 

Kviteberg og Nina Johansen (sykepleiere i hjemmetjenestene). Demensteamet skal kartlegge i 

forhold til tildeling av tjenester.  

 

Dagtilbud til demente – kommunen har omorganisert tilbudet, og har nå et samlet tilbud i 

kommunen. Tilbudet gis en dag i uka for aktuelle deltakere i hele kommunen.   



 

PS 11/18 Referatsaker 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 10.10.2018 

 

Behandling:  

Det vises til protokoll for hver enkelt referatsak.  

 

VEDTAK: 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med de særskilte kommentarene. 

Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering med de særskilte kommentarene. 

 

 

RS 6/18 Protokoll fra møte 19.04.2018 i Råd for folkehelse 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 10.10.2018 

 

Behandling:  

Liv-Merethe kommenterte at det er blitt et godt samarbeid med Frivilligsentralen. Har en fra 

Frivilligsentralen som henter beboerne på Lyngstunet ut på sykkeltur etc. Er et positivt 

samarbeid.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering.  

 

 

RS 7/18 Årsrapport 2017 – SMISO  

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 10.10.2018 

 

Behandling:  

Råd for folkehelse tar årsrapporten til etterretning.  

 

VEDTAK:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

  



 

 
 

RS 8/18 Utvikling av NAV-kontor – ny kontorstruktur 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 10.10.2018 

 

Behandling:  

Liv-Merethe orienterte om saken slik den er pr. i dag. NAV Troms vil fortsatt at det skal bli 

større NAV-kontor, og går for en vertskommunemodell mellom Lyngen og Storfjord/Balsfjord. 

Dette er ikke noe de ansatte på NAV Lyngen ønsker. Denne saken skal opp i neste 

partnerskapsmøte.  

 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse støtter vedtaket fra kommunestyret, med tillegget fra Lyngen AP v/Sølvi 

Jensen.  

 

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. Enst.  

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse tar referatsaken til orientering. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/992 -3 

Arkiv: F10 

Saksbehandler:  Liv Merethe Sørensen 

 Dato:                 06.09.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/18 Lyngen Råd for folkehelse 10.10.2018 

31/18 Lyngen levekårsutvalg 19.09.2018 

 

Orientering om Læringsnettverket Gode pasientforløp for eldre og kronisk 

syke 

Henvisning til lovverk: 

 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Lov om folkehelse 

 

 

Vedlegg 

1 Tjenesteavtale 2 

2 Kommunens sjekkliste for innleggelsesrapport 

3 Samhandlingsflytskjema 

 

Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 19.09.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 10.10.2018  

 

Behandling: 

Kommunalsjef Liv-Merethe Sørensen orienterte i saken.  

Bakgrunnen for læringsnettverket er å sikre gode pasientforløp, og sikre overgangene i 

pasientforløpet. Fra UNN til korttidsavdelinga, og videre til hjemmet evt. langtidsavdelinga. 

Videre skal det tenkes helhetlig, og gjøre gode faglige vurderinger sammen med bruker før tiltak 

bestemmes. Målet er at bruker skal kunne ha et aktivt liv i eget hjem lengst mulig, med den 

hjelpen de har behov for.  

 

Råd for folkehelse gir uttrykk for at det var ei god og innholdsrik orientering av Liv-Merethe! 

 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling. Enst.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering. 

 

Saksopplysninger 

 

Lyngen kommune signerte 1. desember 2017 avtale om deltakelse i Læringsnettverket Gode 

pasientforløp for eldre og kronisk syke – Troms/ Ofoten og Finnmark 2018 – 2019.  

 

Deltakelse i nettverket innebærer 4 samlinger og arbeid mellom hver samling. Deltakere fra 

Lyngen er leder i hjemmetjenesten/ leder i korttidsavdeling/ fagutviklingssykepleier ved 

langtidsavdeling/ ergoterapeut og fysioterapeut.  

Læringsnettverket hadde en oppstart med første samling i juni måned. 

 

Begrunnelse for Lyngen kommunes deltakelse: 

 Vi ønsker å forbedre overgangene i pasientforløpet. Fra UNN til Korttidsavdeling og 

videre til hjemmet eventuelt langtidsavdeling.  

 Tenke helhetlig og gjøre gode faglige vurderinger sammen med bruker før tiltak 

bestemmes. 

 Spørsmålet Hva er viktig for deg et er verktøy for å finne motivasjon, tillit og drivkraft 

til å ønske å bo hjemme lengst mulig.  

 

Mål:   

 Bruker skal kunne ha et aktivt liv i eget hjem lengst mulig, med den hjelpen de har 

behov for.  

 

Visjon: 



 Gi gode og individuelle tjenester der bruker bor 

 

 

 

Generelle opplysninger om saken 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 

kommunene i UNNs nedslagsfelt opprettet et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som fikk 

følgende oppdrag:  

 

«OSO oppnevner et KSU som lager prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter, inkludert 

plan for hvordan prosedyrene skal implementeres i organisasjonene. Innrapporterte avvik 

benyttes i pågående arbeid og etter vedtatte prinsipper for kontinuerlig forbedring». 

 

Utvalget har bestått av representanter fra både UNN og kommuner samt brukerrepresentant. 

KSUèt la fram et forslag til flytskjema og sjekkliste for OSO i vår. For å sikre gode 

pasientforløp i overføring av apsienter mellom UNN og kommunene er det viktig å sikre at 

tilstrekkelig og relevant informasjon overføres mellom sykehus og kommune.  

OSO anbefalte derfor at flytskjema og sjekkliste skulle sendes kommuner i UNN-området, med 

oppfordring til å ta disse i bruk. Samme informasjon og oppfordring sendes også alle avdelinger 

i UNN, i tillegg til at informasjon gis i UNNS egen informasjnskanaler. 

 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Tjenesteavtale 2 mellom Lyngen kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, om 

retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering, 

lærings- og mestrings for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til 

pasienter med behov for koordinerte tjenester.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen deltakeravgift. Kommunene/ deltakerne dekker egne utgifter til reise og opphold på 

samlingene, samt intern ressursbruk. 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

Gode samhandlingsrutiner mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen gir bedre helhetlig 

pasientforløp og forebygger reinnleggelser. 

 

 

 

Folkehelse/friluftsliv 

Gode pasientforløp, rask og riktig helsehjelp er med på å gi god folkehelse og til å ha et aktivt 

liv hjemme lengst mulig.  

 

 

 

 

 


