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Innledning 
I følge nasjonale føringer må det skje store endringer i organiseringen av helse- og 

omsorgstjenestene i fremtiden for at de skal være bærekraftige. Flere oppgaver har allerede blitt 

flyttet fra spesialisthelsetjenesten til kommunene gjennom samhandlingsreformen og oppgavene 

skal i større grad løses der brukerne bor og oppholder seg.  

Habilitering- og rehabiliteringstjenester er lovpålagte kommunale tjenester. Dette er et verktøy som 

skal brukes til å sikre systematisk jobbing for et koordinert og helhetlig tilbud. Brukeren skal være i 

sentrum, og kommunen skal jobbe for brukers mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv. Planen 

skal kartlegge og beskrive dagens tjenester innen habilitering og rehabilitering. Videre skal den 

beskrive utfordringer i tiden fremover, og hvilke satsingsområder Lebesby kommune skal prioritere i 

tidsperioden 2021-2024.   

Utfordringer i Lebesby kommune 
Antallet eldre i Lebesby kommune vil øke i tiårene etter 2020. På samme tid vil det bli færre i de 

yngre aldersgruppene. Fremtidens eldre vil trolig være mer ressurssterke og ha bedre helse enn i 

dag.  

Når vi forventer en økning i personer over 80 år, vil det trolig bli økt behov for kommunale tjenester. 

For eksempel vil antall personer med demens trolig øke betraktelig, samtidig som dette er en gruppe 

pasienter som har et omfattende omsorgsbehov gjennom hele døgnet.  

Som konsekvens av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering er det en endring i 

ansvarsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Når sykehuset bygger ned sine 

tilbud innenfor feltet fører dette til at kommunen vil få flere komplekse brukere. Dette vil i fremtiden 

kreve mer samhandling, helhetlige tjenester og mer personell innenfor habilitering og rehabilitering.  

Det vil videre bli større bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren. Når tallet på 

yrkesaktive går ned i forhold til antall eldre vil det bli færre til å ivareta oppgavene innenfor helse og 

omsorg. Dette gjelder spesielt sykepleier- og fagarbeiderkompetanse. Lebesby kommune har per 

dags dato rekrutteringsutfordringer innenfor slikt personell.  

Definisjoner og begrep 
Habilitering og rehabilitering 
Definisjonen av habilitering og rehabilitering blir gjengitt i «Forskrift om habilitering og rehabilitering, 

individuell plan og koordinator»: 

«Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, 

bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte sammenhengende, og 

kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å 

få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive, eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å 

oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og 

arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.» 

Målgruppen for rehabilitering er i utgangspunktet alle med funksjonsproblem og som har behov for 
assistanse til å nå – eller holde ved like sitt optimale fysiske, sansemessige, intellektuelle, psykiske og 
sosiale funksjonsnivå. 
Det kan være funksjonsproblem knyttet til muskel – og skjelett, sansetap, sykdommer i nervesystem, 
kreft, hjerte- og lunge, hodeskader og kognitive funksjonshemninger, psykiske lidelser og rus.  
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Rehabilitering handler både om å endre individet sine forutsetninger for å fungere, og å kompensere 
for funksjonstap ved tilrettelegging og tekniske tiltak.  
 
Fire situasjoner med behov for habilitering eller rehabilitering: 

1. funksjons-svikt ved medfødte, kroniske sykdommer og tilstander 
2. funksjons-tap ved sykdom og skade som har oppstått senere i livet  
3. funksjons-vedlikehold for å unngå forverring av funksjonshemming 
4. funksjons-omstilling ved overgang til ny livs arena (eks vis fra skole til arbeid), eller ved endra 

krav i omgivelsene rundt den enkelte (eks vis bo - eller i arbeidssituasjonen) 
 

Rehabilitering handler om skader, sykdommer og andre tilstander som er ervervet. Habilitering 

handler om barn, unge og voksne med medfødte eller tidlige funksjonsnedsettelser.  

Brukermedvirkning 
Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er 

en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. 

Brukermedvirkning er også et sentralt punkt i kvalitetsreformen «Leve hele livet», under 

innsatsområde 4 – «helsehjelp». Hvor det viktigste spørsmålet til eldre er, hva er viktig for deg? 

Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og terapeutisk verdi i tillegg til å være et virkemiddel 

for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som 

en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes utfordringer. 

Forebygging 
Dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. 

Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar. 

Lokale føringer 
Pleie- og omsorgsplan – Lebesby kommune 

Lebesby kommune baserer seg på BEON-prinsippet,” Beste Effektive Omsorgs Nivå”. Med bakgrunn i 

dette har de som utviklet planen konsentrert seg om å foreslå tiltak som hovedsakelig utgjør en 

styrkning av hjemmebasert omsorg og en samtidig utvikling av demensomsorgen i kommunen. Dette 

gjør at brukere kan bo hjemme lengre.  

Minst 20 % av sykehjemsplassene bør være øremerket for korttidsopphold. Kjøllefjord sykehjem har i 

dag 3 korttidsplasser, i tillegg til en egen avlastningsleilighet for pasienter som har behov for 

rehabilitering og observasjon av boevne før hjemreise. Det er viktig at et korttidsopphold må kunne 

tilbys uten lang ventetid, slik at brukeren får utredning, behandling eller rehabilitering snarest mulig. 

Dette for å unngå en forverring av brukerens helsetilstand og dermed forlenget institusjonsopphold.   

Videre skal helsetjenesten ha felles fokus på hverdagsrehabilitering, aktiv omsorg og palliativ 

omsorg/død. St.meld. 29 peker ut disse områdene som omsorgstjenestenes viktigste utfordringer og 

der det er muligheter for utvikling. Det skal videre være fokus på helhetlig menneskesyn, 

medbestemmelse og spesialtilpassede brukertilbud. Videre skal det bli satset på helsefremmende 

aktivitet og forebyggende tiltak. Fokuset som er beskrevet i pleie- og omsorgsplanen er her i tråd 

med innsatsområdet 2- «aktivitet og fellesskap» i kvalitetsreformen «Leve hele livet». 
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Nasjonale føringer: 
Habilitering- og rehabiliteringsplanen blir utformet med bakgrunn i relevant lovverk. Det sentrale 
lovverket er følgende: 
 
Tjenester som tilbys og ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 5   

- Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. 
Pasient- og brukerrettighetsloven §1-3, punkt d.   

- Omhandler rett til helse- og omsorgstjenester og rett til medvirkning og informasjon.  
Videre beskrevet i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.   

- Formålet med forskriftene er å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller 
medisinsk habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering 
av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. 
Formålet er også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og 
eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på 
tvers av forvaltningsnivåene. 

- Forskriftene skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes 
o ut fra et pasient- og brukerperspektiv, 
o i eller nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø, 
o samordnet, tverrfaglig og planmessig, 
o i en for pasientens og brukerens meningsfylt sammenheng. 

Utdypet i veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinater (IS 2651). 
- Detaljinformasjon om gjennomføring av tiltak beskrevet i forskrift om habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator.  

 

Innsatsområdene i stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre 

o Et aldersvennlig Norge  
o Aktivitet og fellesskap  
o Mat og måltider  
o Helsehjelp  
o Sammenheng i tjenestene  

Kommunen skal ta hensyn til kvalitetsreformen i alt arbeid omkring eldre i kommunen.  Leve hele 

livet skal eldre få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet.  

Videre ble det i «opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)» skissert fire 

hovedutfordringer i arbeid med habilitering i rehabilitering fremover. 

- Brukermedvirkning: Tjenesteapparatet tilbyr ikke tjenester tilpasset brukerens behov. De 

klarer heller ikke å få fram hva som er brukerens mål.  

- Samhandling og koordinering: Tjenestene i kommunene henger ikke sammen som en helhet 

for den enkelte bruker.  

- Kapasitet: Det er for lang ventetid for enkelttjenester. 

- Faglig kvalitet, arbeidsform og/eller organisering: Lokale tjenester oppnår ikke brukernes 

forventninger eller generelle faglige standarder.  

Lokalt: 

Organisering av tjenester og dagens utfordringer: 
I hele Norge er det forventet en fordobling av eldre over 80 år i 2040. I kombinasjon med 

samhandlingsreformen er dette er et godt argument for at de kommunale habiliterings- og 

rehabiliteringstjenestene styrkes. Tjenestene i Lebesby kommune må tilpasses denne realiteten. Det 
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er i dag generelt lite ventetid på tjenester innenfor habilitering og rehabilitering i Lebesby kommune. 

Samtidig vil en økning i kapasitet føre til en større andel med forebyggende arbeid og tidlig innsats.  

Samhandling er viktig for å kunne effektivisere tjenestene i kommunen. Dette er en forutsetning for 

gode habilitering- og rehabiliteringstjenester. I Lebesby kommune er de fleste tjenestene 

samlokalisert på et felles helsesenter. Dette er en fordel i samhandlingsøyemed. Samlokalisering av 

tjenester har vist seg å fremme samarbeid rundt tilbud i kommunen, og føre til mer koordinerte 

tjenester.  

Koordinerende enhet og individuell plan 
Alle brukere og pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få 

utarbeidet en individuell plan(IP). Koordinerende enhet har ansvar for det overordna arbeidet med IP 

og koordinator. Det er koordinerende enhet som gjør vedtak når det blir søkt om IP. Dette skal bidra 

til å sikre et godt rehabiliterings- og habiliteringstilbud i kommunen.  

Individuell plan har til hensikt å skape kontinuitet i oppfølging av barn, ungdom eller voksne med 

habilitering- eller rehabiliteringsbehov. Dette innebærer å utarbeide en plan med brukerstyrte mål 

som går over lengre tid.  

Utfordringer: 

- Lav bruk av individuell plan og koordinator utenom for habilitering av barn og unge. 

- Det er ingen systematisk opplæring i koordinatorrollen. Dette fører til at de samme blir 

koordinator uansett problemstilling.  

- Det er lite kunnskap både blant kommunalt ansatte og i befolkningen om dette tilbudet. 

Behov for klargjøring og mer informasjon om hvem som har rett til slike tjenester, og 

kommunens ansvar i forbindelse med dette.  

Medisinsk rehabilitering 

Består av fysioterapitjenesten, friskliv og hverdagsmestring.  Arbeider med forebygging og 

behandling i alle aldersgrupper gjennom poliklinisk behandling, gruppetilbud, veiledning, 

tilrettelegging og formidling av tekniske hjelpemiddel.  

Tilbud i Lebesby kommune 

- Fysioterapitjenester 

o 1,5 stillinger kommunalt ansatte fysioterapeuter. Har ansvar for ergoterapitjenester. 

o Psykomotorisk fysioterapi, 50% stilling.  

o Hjelpemiddeltekniker: 50% stilling. 

- Hverdagsrehabilitering 

- Rehabilitering av brukere på korttidsplass 

- Hjelpemiddelformidling 

- Friskliv  

o Frisklivssentral 

 Treningsgruppe for eldre 

 Trening i varmtvannsbasseng 

 Treningsgruppe for beboere på sykehjem 

 Turgruppe for rus og psykisk helse 

 Fagpersoner: fysioterapeut, ruskoordinator, psykolog, psykiatrisk sykepleier.  

Utfordringer ved medisinsk rehabilitering: 
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- Ergoterapi: Stillingsressursen er ikke besatt. Hjelpemiddelformidling og ergoterapitjenester 

blir utført av fysioterapeuter.  

- Friskliv og hverdagsmestring: Mangler fagpersonell som har ansvar for ernæring, søvn og 

røykeslutt. Bør bli prioritert med tanke på forebyggende tiltak i kommunen.  

- Lavt antall deltakere i gruppetreninger og tilbud. Behov for større fokus blant kommunens 

ansatte, spesielt henvisninger fra fastlegene.  

Kommunale habilitering – og rehabiliterings tjenester  skal ikke bare være av medisinsk art, men også 

dekke sosiale og psykososiale behov. Det er av stor betydning at kommunen også opprettholder den 

sosialfaglige tilnærmingen for å sikre en helhetlig oppfølging av mennesker med psykiske lidelser, 

rusmiddelavhengighet , varig nedsatt funksjonsevne og mennesker som må omstille seg i forhold til 

bolig, arbeid og sosial deltakelse som følge av sykdom eller skade.   

Psykisk helse og rus 
Tjenesten har som oppgave å gi tilbud om rehabilitering og tilfriskning for personer som sliter med 
rusmisbruk og dårlig psykisk helse. Tjenestene innenfor feltet er ikke samordnet i en tjeneste, men 
omfattes i dag av 2 fagpersoner som er organisert under avdeling Helse. Tilbudet i Lebesby kommune 
består i dag av psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent i 100% stilling. Tjenestene følger primært opp 
hver sine pasientgrupper og har separate møter med samarbeidsparter i tillegg til faste fellesmøter.  
Skal dekke alle aldersgrupper. Samarbeider med skole, NAV, Politi, spesialisthelsetjenesten og 
kommunal helsetjeneste.   
 
Utfordringer:   

- Samordning i en felles tjeneste – behov for utarbeidelse av rutiner, fagutvikling og 
kollegaveiledning.  

- Rekruttere og beholde fagpersonell    
- Mangler kommunepsykolog i tjenesten.  
- Opprette og vedlikeholde gode rehabiliteringstilbud lokalt i kommunen for å unngå 

unødvendig overføring til spesialisthelsetjenesten. 
- Å sikre pasienter med alvorlig psykisk lidelse/og eller samtidig rus og 

avhengighetsproblematikk kontinuitet , helhet og medvirkning i tilbudet.  
- Sikre godt ettervern lokalt for å hindre tilbakefall, sikre integrering i etterkant av behandling 

slik at brukeren klarer å opprettholde rusfrihet.  
- Unge med psykiske helseproblemer er økende.  
- Utvikle et bedre tilbud rundt pårørendearbeid.  

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Lebesby kommune består i dag av en helsesykepleier under 

utdanning. Helsesykepleier følger barn og unge i alderen 0-20 år med helseundersøkelser, veiledning 

og støtte til barn og deres foreldre. Helsestasjon følger det nasjonale helsestasjonsprogrammet som 

er anbefalt av helsedirektoratet. Det tilbys hjemmebesøk til alle nyfødte barn, som ofte er barnets 

første møte med kommunehelsetjenesten. Videre følges barnet opp gjennom fastsatte 

konsultasjoner på helsestasjon. Konsultasjonene består av foreldresamtale, vaksinering og 

helseundersøkelse. Barnets utvikling følges gjennom kartlegging av vekt, høyde, motorikk, syn, 

hørsel, språk, kognitive- og sosiale ferdigheter fram til skolestart. Barnet følges videre opp i 

skolehelsetjenesten i faste alderstrinn. Barn og foreldrene kan også be om individuell oppfølging av 

helsesykepleier ved behov. Helsesykepleier har en viktig rolle i det å avdekke avvik hos barn, og 

henvise videre til andre tjenesteytere. Helsesykepleier samarbeider tett med 

kommunehelsetjenesten, PP-tjenesten, barnehage og skole. 
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Lebesby kommune har avtale med Vadsø kommune om kjøp av jordmortjeneste, som følger opp 

gravide i kommune. Hun har kommunebesøk 1 gang per måned gjennom året. Det er også inngått 

avtale med Porsanger kommune, hvor gravide i indre del av Laksefjorden kan benytte.  

Utfordringer: 

- Prioritering av både tidkrevende oppfølging av enkeltindivid, og forebyggende tiltak på 

befolkningsnivå. 

- Lang reiseavstand til tettsteder utenfor Kjøllefjord.  

- Unge med psykiske helseproblemer er økende.  

Hjemmetjenesten: 

Beskrivelse av tjenester/tilbud i Lebesby kommune: Hjemmetjenestene består av hjemmesykepleien 

med base i Kjøllefjord og Lebesby, renhold, matombringing, omsorgsboliger og dagtilbud. Innenfor 

feltet habilitering og rehabilitering i hjemmetjenestene er det startet arbeid med 

hverdagsrehabilitering i samarbeid med fysioterapeut (medisinsk rehabilitering). Det foregår også 

arbeid med habilitering av voksne og barn med psykisk utviklingshemming. Videre satser kommunen 

på velferdsteknologi.  

Utfordringer: 

- Jobbe forebyggende med hjemmeværende brukere. Ta i bruk hverdagsrehabilitering 

systematisk. Godt samarbeid med fysioterapeut og lege for best mulig oppfølging. Sette av 

ressurser til hjemme trenere.  

- Starte forebyggende livsstilstiltak for brukere av hjemmetjenestene for å motvirke 

livsstilssykdommer.  

Kjøllefjord sykehjem 
Beskrivelse av tjenester/tilbud i Lebesby kommune: Kjøllefjord sykehjem tilbyr tjenester til brukere 

med det største pleie- og omsorgsbehovet. Sykehjemmet, som er lokalisert i Kjøllefjord helsesenter, 

har 18 pasientrom delt i tre avdelinger; Skjermet enhet, avdeling A og B. Det er 3 senger per i dag 

som er tilgjengelig til rehabilitering, korttidsplass og avlastning. Skjermet enhet ble til våren 2016 og 

er forbeholdt for de mest urolige beboerne med demenssykdom. Per dags dato fungerer ikke 

skjermet enhet optimalt, men intern utviklingsarbeid pågår. Vaskeriet har sine lokaler i underetasjen 

ved Kjøllefjord helsesenter. 

Utfordringer 

- Få til gode rehabiliteringsopphold for korttidspasienter. Gode rutiner med oppfølging av 

fysioterapeut og lege. Videre er det behov for sykepleiere med spesialkompetanse innenfor 

rehabilitering.  

 

Logoped 

Det er logoped tilgjengelig gjennom PP-tjenesten som kan kontaktes ved behov både for barn og 

voksne. Ellers blir logopediske problemstillinger fulgt opp av spesialisthelsetjenesten.  

 

Skoler og barnehager 

Det er et naturlig samarbeid rundt barn og unge med behov for habilitering. Skolen er pålagt å 

samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn med 
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helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker. Habilitering av barn foregår ofte på 

skolen eller i barnehagen.  

Utfordringer 

- Det er viktig at skoler og barnehager får tilstrekkelige økonomiske overføringer for å kunne 

tilsette personer som skal jobbe med habilitering basert på sakkyndig vurdering. Barn og 

unge er i skole og barnehage store deler av hverdagen, og dette gjør at mye av habilitering vil 

foregå der.  

- Det er videre viktig å unngå «turnover» på assistenter som arbeider opp mot barn med 

spesielle behov. Dette gjelder spesielt for å få et godt samarbeid om den enkelte bruker med 

behov for habilitering. For å kunne gjennomføre dette er det en forutsetning å ha langsiktige 

planer som kan legge et forutsigbart grunnlag for faste stillinger over lengre tid. 

 

Andre samarbeidspartnere i habilitering og rehabilitering: 

- Barnevern 

o Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som 

kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. 

Barnevernet er en viktig samarbeidspartner i arbeid med habilitering- og 

rehabilitering. 

- PPT 

o PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, 

praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er 

at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal 

også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med 

særskilte behov. Denne tjenesten er involvert i habilitering av barn og unge.  

- NAV 

o NAV er involvert i rehabiliteringsprosesser når det er snakk om tilbakeføring til 

arbeid. Dette er gjerne i samarbeid med fastlege.  

- Fastlege 

o Har medisinskfaglig ansvar i habilitering- og rehabiliteringsarbeidet.  

 

Satsningsområder 
Sammendrag: 

- Videreutvikle tilbud om hverdagsrehabilitering, og gi personell kompetanse innenfor feltet.  

- Øke kompetanse om rehabiliteringsarbeid i hjemmetjenesten og sykehjemmet.  

- Ha fokus på brukermedvirkning gjennom økt bruk og tilbud om individuell plan. 

- Videreutvikle tilbudet i frisklivssentralen slik at dette treffer en større del av befolkningen. 

- Styrke det tverrfaglige samarbeidet for å kunne tilby en mer helhetlig tjeneste til kommunens 

innbyggere.  

- Videreføre arbeid med implementering av velferdsteknologi.  

- Øke samarbeidet med brukerorganisasjoner og frivillige lag. 
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Handlingsplan 
Satsningsområder Mål Tiltak Ansvarlig 

Koordinerende enhet og individuell 
plan 

Økt bruk av individuell plan Sikre god opplæring i 
koordinatorrollen. 

Koordinerende enhet 

Utarbeide veileder for nye 
koordinatorer 

Koordinerende enhet 

Utarbeide system og innkjøp av 
elektronisk individuell plan.  

Sektorleder helse og omsorg 

Utarbeide informasjonsrutiner for 
individuell plan for ansatte i skole-, 
og helse og omsorgstjenesten.  

Koordinerende enhet 

Medisinsk rehabilitering Videreutvikle frisklivssentral i tråd 
med behovet i befolkningen 

Styrke arbeid med barn og ungdom 
med tanke på forebyggende tiltak.  

Frisklivskoordinator 

Kartlegge behov for nye tilbud.  Frisklivskoordinator 
 

Involvere frivillige organisasjoner i 
større grad.  

Frisklivskoordinator 
 

Få kompetanse innen ernæring, 
søvn og røykeslutt.  

Sektorleder helse og omsorg 
Frisklivskoordinator 

Bedre samarbeid med legetjenesten 
om henvisning av pasienter til 
frisklivstilbud.  

Sektorleder helse og omsorg 
Frisklivskoordinator 
 

Psykisk helse og rus Bedring av samarbeid, og et bedre 
tilbud lokalt til den enkelte bruker.  

Få ett bedre samarbeid mellom 
fagprofesjoner i tjenesten.  

Sektorleder helse og omsorg 
Ruskonsulent og psykiatrisk spl. 

Få økt kompetanse ved tilsetting av 
kommunepsykolog.  

Sektorleder helse og omsorg 
 

Utvikle nye rehabiliteringstilbud 
lokalt.  

Ruskonsulent og psykiatrisk spl. 

Sikre godt ettervern lokalt i 
etterkant av behandling.  
 

Ruskonsulent og psykiatrisk spl. 
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Etablering av Digitalt Fact team i  
samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og  5  
kommuner i Midt Finnmark  

Ruskonsulent og psykiatrisk spl.  
Sektorleder helse- og omsorg 

Øke kompetanse for behandling av 
barn og unge med psykiske 
helseproblemer.  

Sektorleder helse og omsorg 
Psykiatrisk spl. Og psykolog 

Opprette tilbud med fokus på 
pårørendearbeid.  

Sektorleder helse og omsorg 
Ruskonsulent og psykiatrisk spl. 

Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten 

Planlegging og videreutvikling av 
tjenesten 

Utarbeide prioriteringsnøkkel med 
tanke på både forebyggende tiltak 
og oppfølging av enkeltindivider. 

Helsesykepleier – helsestasjon 

Ha et tilbud til unge med psykiske 
helseproblemer.  

Sektorleder helse og omsorg 
Helsesykepleier – helsestasjon 

Ha et godt organisert tilbud også til 
brukere i utkanten av kommunen 
(Lebesby, Veidnes osv.) 

Sektorleder helse og omsorg 
Helsesykepleier – helsestasjon 

Hjemmetjenesten Videreutvikle forebyggende 
helsearbeid 

Utarbeide handlingsplan for 
hverdagsrehabilitering, og rutiner.  

Avd.leder hjemmebasert omsorg 
Hverdagsrehabiliteringsteam 

Innarbeide gode tverrfaglig 
samarbeid rundt forebyggende 
arbeid. 

Avd.leder hjemmebasert omsorg  
Hverdagsrehabiliteringsteam 
Fysioterapiavdelingen 

Oppstart av forebyggende 
livsstilstiltak for brukere i fare for 
kronisk sykdom.  

Avd.leder hjemmebasert omsorg 
Ansvarlig sykepleier 
Fysioterapiavdelingen 

Kjøllefjord sykehjem Et bedre tilbud til korttidspasienter Utarbeide gode rutiner med 
oppfølging av fysioterapeut og lege 
for korttidspasienter.  

Avd.leder sykehjem 
Fysioterapiavdelingen 
Legetjenesten 

Øke kompetanse innenfor 
rehabilitering blant sykehjemmets 
ansatte.  

Avd.leder sykehjem  
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Skoler og barnehager Stabilt miljø i habilitering Ha færrest mulig ansatte rundt hver 
enkelt elev med spesielle behov.  

Sektorleder oppvekst og kultur 
Rektor, Kjøllefjord skole og 
oppvekstsenteret Lebesby 
Bestyrer Galgeneset barnehage 

God informasjon til brukere og 
pårørende 
 
 
 
 
 
 

Gjennomgang og oppdatering av 
informasjon på kommunens 
hjemmesider. 
 
 
 
 
 
 
 

Avdelingsvis i tillegg til spesifikke 
tilbud som individuell plan, 
hjelpemidler osv.  

Sektorleder og avdelingsledere i 
helse  

Utsending av oversikt over tilbud 
innen habilitering og rehabilitering, 
læring og mestring og 
likemannsarbeid til kommunale 
tjenester og samarbeidspartnere.  

Koordinerende enhet 
Helsesykepleier – helsestasjon 

Sikre nødvendig kompetanse og 
tilstrekkelig kapasitet tilpasset 
befolkningens behov 

Utarbeide oversikt over behov for 
habilitering og rehabilitering i 
befolkningen 

 Koordinerende enhet 

Sikre kompetanse i tråd med behov Tilsette ergoterapeut i 50% stilling 
eller mer. 

Sektorleder helse- og omsorg 

Sette av konkret stillingsressurser til 
frisklivsarbeid 

Sektorleder helse- og omsorg 

Tilsette kommunepsykolog i 100% 
stilling. 

Sektorleder helse- og omsorg 

Sikre logopedtilbud til befolkningen. Sektorleder helse- og omsorg 

Øke kompetanse innenfor 
re/habilitering på omsorgsbolig og 
sykehjem. 

Sektorleder helse- og omsorg 
Avd.leder sykehjem  
Avd.leder hjemmebasert omsorg 

Øke faglig kompetanse for 
hjemmetrenere til 
hverdagsrehabilitering.  

Sektorleder helse- og omsorg 
Avd.leder hjemmebasert omsorg 

Sette av stillingsressurser til arbeid 
med koordinerende enhet.  

Sektorleder helse- og omsorg 

 


