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0. Kommunestyrets vedtak 
Kommunestyret gjorde i sitt møte 02.11.2017 dette vedtak i sak PS 87/17 
Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad kommune: 
1. Overordnet plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad vedtas. 
2. Oversiktsdokumentet «Folkehelsen i Nannestad kommune» oppdateres jevnlig. 

1. Om planarbeidet 
Denne overordnede planen skal gi en oversikt som grunnlag for en helhetlig 
satsing knyttet til bedret folkehelse og en kvalitativt god kurativ innsats. 

Planen er utarbeidet av denne arbeidsgruppen: 

 Tom Sundar, kommuneoverlege 
 Kari Homble, virksomhetsleder Helse 
 Gunn-Frøydis Holtet, virksomhetsleder Støttetjenesten 
 Kai Krog Halse, spesialrådgiver Plan og strategi 

I tillegg er planen basert på faglige innspill fra Anne Line Gjersum (enhetsleder 
for Helsestasjonen), Mariette Habberstad (enhetsleder for Rus og psykiatri) og 
Ola Halse Kneppe (kommunepsykolog). 

2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 
Helse- og omsorgstjenesteloven angir i sin formålsparagraf disse oppgaver som 
kommunen skal ivareta: 
1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og 

nedsatt funksjonsevne 
2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd 

og likestilling og forebygge sosiale problemer  
3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,  
4. Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud 
5. Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, 

samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov 
6. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og 

verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig 
 
Videre heter det § 3-3: Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å 
forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved 
opplysning, råd og veiledning. 

Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder 
til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5. 

Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og 
aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for 
det. 

§ 3-4: Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 
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Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for 
samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre 
tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her. 

Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, 
slik at helse- og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. 

Folkehelseloven utfyller Helse- og omsorgstjenesteloven i sin §4: 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte 
befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting. 

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre 
myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, 
uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette 
for samarbeid med frivillig sektor. 

Videre heter det i §5 at kommunen skal ha nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke 
inn på denne. (j.fr vedlegg «Oversiktsdokument – Folkehelsen i Nannestad 
kommune). 

3. Nannestad kommunes ivaretakelse av lovverket 
Nannestad kommune bruker omlag 200 årsverk for å yte de tjenester som er 
pålagt gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven. Dette utgjør ca. 1/3-del av 
kommunens samlede antall årsverk. Tjenestene er fordelt mellom 3 
virksomheter med i alt 10 enheter. I tillegg kommer årsverk knyttet til 
virksomheten Kommunal drift som yter renholds- og vaktmestertjenester 
knyttet til disse virksomhetene (anslagsvis 10-15 årsverk). 

Nannestad kommune deltar også i tjenester som er organisert i form av 
kommunesamarbeid. I tillegg har kommunen et ansvar for at kommunens 
innbyggere har tilgang på fastlege. 

Virksom-
heter

Forebyggende 
helsevern Helse Støttetjenesten

Kommunesamarbeid 
Øvre Romerike

Regionalt 
samarbeid

Kommuneoverlege med 
miljørettet helsevern

Nannestad sykehjem
Konsulent for 

funksjonshemmede

Kommunepsykolog
1. etg. øst

Kommunalt øyeblikkelig 
døgntilbud (KØD)

Ahus

1. etg. midt
Kompetanse og 
arbeidssenter

BUP

Forebygging 2. etg. øst Felles legevakt
Helestasjonen 2. etg. midt Miljøarbeidertjenesten

Jordmortjenesten
Familieteam Servicefunksjoner Myrstad bokollektiv Miljørettet helsevern

Frisklivskonsulent
Rehabilitering, 

dagaktiviteter og praktisk 
bistand

Prestmosen omsorgs- og 
avlastningsbolig

Fastlegeordningen Hjemmesykepleien
Rus og psykisk 
helsetjeneste

E
n
h
e
t
e
r

DPS

Sorgstøtteenheten
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NB: Organisasjonskartet viser endret organisering innen Støttetjenesten med 
virkning fra 01.09.2017: 

Boveiledertjenesten og miljøterapitjenesten som er organisert under Rus- og 
psykisk helsetjeneste vil utgjøre miljøarbeidertjenesten. Brukere/ pasienter som 
per nå får tilbud fra eksisterende enheter vil bli overført miljøarbeidertjenesten  

Miljøarbeidertjenesten blir delt inn i ulike team. Hvert team har en teamleder 
med 3 årlig høyskoleutdanning som vil ha det faglige ansvaret for «sine» 
brukere/pasienter. Ansatte skal primært jobbe mot sine «gamle» målgrupper.   

Kommunen må imidlertid også ha i mente at de viktigste innsatser for å sikre en 
god folkehelse ligger utenfor helsetjenestene. Eksempelvis heter det i rapporten 
«Bedre føre var…» fra Folkehelseinstituttet (2011) om helsefremmende og 
forebyggende tiltak knyttet til psykisk helse: 

«Skal vi få til en forebyggingskultur, må vi kanskje først se utover helsevesenet. For 
i det forebyggende psykiske helsearbeidet kan tiltak knyttet til 
samfunnsøkonomi, arbeidsliv, boforhold, skoler, barnehager, familieliv og livsstil 
være vel så virkningsfulle som tiltak i helsevesenet.» 

De tre viktigste forebyggende tiltak i henhold til denne rapporten er: 
1. Høy sysselsetting: Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske 

problemer. Mot dette er konjunkturpolitikken og arbeidsmarkedspolitikken de 
viktigste grepene, samt tiltak som kan redusere sykefravær og behov for 
uføretrygd. 

2. Helsefremmende skoler: En helsefremmende skole er kjennetegnet ved et miljø 
hvor elevene ikke blir mobbet, hvor de er del av et fellesskap med jevnaldrende og 
hvor de opplever å mestre skolearbeidet. Mobbing er en sterk risikofaktor for 
psykiske problemer hos barn og unge. Flere programmer mot mobbing og 
atferdsproblemer har god effekt og anbefales gjennomført fortløpende i alle 
grunnskoler i Norge. 

3. Høykvalitets barnehager: Småbarns psykiske helse formes av den daglige 
omgang de har med andre mennesker. Barnehager av høy kvalitet har en rekke 
psykisk helsefremmende effekter for de fleste barn. Alle førskolebarn bør ha 
tilbud om en lett tilgjengelig, økonomisk overkommelig barnehage av høy 
kvalitet. 

Hovedutfordringen for Nannestad er derfor å videreutvikle den koordinerte og 
samhandlende innsats for å sikre god fysisk og psykisk folkehelse for 
kommunens innbyggere. 

4. Føringer fra kommuneplanen 
Kommuneplanen peker på disse suksessfaktorer for å ivareta folkehelsen: 
a) Folkehelse som premiss i all planlegging 
b) Gang- og sykkelveger til alle skoler 
c) Tilgang til tur- og rekreasjonsområder 
d) Aktivt kultur- og foreningsliv 
e) Boområder med god miljøkvalitet 
f) Økt vekt på folkehelsetiltak 
g) Felleskap og sosial tilhørighet 
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Kommuneplanen peker på disse suksessfaktorer for å ivareta 
oppvekstmiljøet: 
a) Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
b) Gode og kvalifiserte rollemodeller 
c) Trygge foresatte med engasjement 
d) Skolene som aktive nærmiljøsentra 
e) Trygge, sosiale fellesskap 
f) Nulltoleranse mot mobbing 
 
Kommuneplanen peker på disse suksessfaktorer knyttet til helse og omsorg: 
a) Tidlig innsats 
b) Frigjøre ressurser til opptrening og mestring 
c) Tilpasset omsorgstilbud 
d) Trygge boliger 
e) Vennskap og trygghet 
f) Nettverksbygging 
g) Samhandling med frivilligheten 
h) Hverdagsrehabilitering 
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5. Utfordringer for folkehelsen og helsetjenestene i Nannestad 
kommune 

 Demografiske endringer: Nannestad kommune vil fram mot 2030 få en høyere 
andel eldre innbyggere. Disse innbyggerne vil erfaringsmessig etterspørre flere 
helsetjenester enn innbyggere i arbeidsfør alder. 

 Økt innvandring: Nannestad kommune opplever at en stadig større andel av 
innbyggerne er innvandret fra andre land. Dette kan innebære reintroduksjon av 
sykdommer som vi har bekjempet og det kan føre til en forverring av folkehelsen. 
Disse utfordringene gjør at medarbeidere innenfor helse må tenke nytt – og 
vektlegge flerkulturell kompetanse - ved utøvelse av sine tjenester. Kommunen 
må i denne situasjonen også få økt kompetanse og fokus på kvinnehelse for å 
bedre innvandrerkvinnenes autonomi og helsesituasjon. 

 Økt individualisering: Krav om å være vellykket, kombinert med økt vektlegging 
av det personlige ansvar for egen skjebne, legger et press på mange i oppvekst og 
arbeidsliv slik at flere opplever å «møte veggen». Psykiske lidelser får derved økt 
oppmerksomhet i samfunnet og i helsetjenestene. 

 Pasientrettigheter og brukermedvirkning: Samfunnet blir stadig mer 
rettighetsbasert og det stilles nye krav om medvirkning for brukere/pasienter ved 
tildeling og utøvelse av tjenestene. Dette innebærer at omfanget av tjenestene kan 
stige mer enn antall brukere, noe som har konsekvenser for bemanning og 
prioritering av kommunens samlede ressurser. 

 Oppgaveoverføringer fra stat til kommune: Samhandlingsreformen innebærer at 
tyngre medisinske oppgaver blir overført fra statlig til kommunalt nivå. 
Kommunene har nå fått ansvar for kommunale akutte døgnplasser (KAD) – både 
innenfor somatikk og psykiatri. Dette innebærer at kommunene må etablere 
24/7/365 tilbud med stadig høyere krav til kompetanse. 

 Ubegrensede behov – begrensede ressurser: Velstandsutvikling og kunnskap om 
nye behandlingsmetoder gjør at befolkningen vil etterspørre stadig nye 
behandlinger for å forebygge og kurere sykdommer. Samtidig er det tegn som 
tyder på at de offentlige finanser blir satt under press i årene som kommer. Dette 
innebærer for kommunens del at Nannestad må sikre likeverdige og gode tjenester 
for flest mulig innenfor kommunens handlingsrom. 

 Vridning av innsatsen fra kurativ til forebyggende innsats: Framtidas 
utfordringer kan ikke løses med kurativ innsats alene. Nannestad kommune må vri 
sin samlede innsats overfor innbyggerne mot forebygging og 
hverdagsrehabilitering for å sikre et godt liv for alle innbyggere. Da må alle 
virksomheter og enheter – innenfor og utenfor helsetjenestene - spille på lag til 
innbyggernes beste. 

6. Positive utviklingstrekk og muligheter knyttet til folkehelse 
 Bedret folkehelse og økt levealder: I perioden etter krigen har landet gjennomgått 

en utvikling hvor befolkningen, blant annet gjennom endringer av livsstil og 
matvaner, har blitt stadig friskere og lever lenger. Alvorlige diagnoser er, som 
følge av den medisinske utvikling, ikke lenger synonymt med tidlig død. 

 Økt utdanningsnivå: En stadig større del av befolkningen har fått tilgang til økt 
utdanning. Dette innebærer at befolkningen også har økt kunnskap om 
forebygging av sykdom og har bedre forutsetninger for å bidra til å takle sykdom 
når den kommer. 
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 Bedrede boforhold: Flere har nå har sunne boforhold med rent vann, trygge 
matvarer, gode sanitære forhold, godt inneklima og skjerming mot støy. Nye 
boliger er også universelt utformet slik at beboerne kan forbli ved ulike 
funksjonsnedsettelser. Alt dette er viktige elementer knyttet til folkehelse. 

7.  «Folkehelsepyramiden» 

• Gode helse- og omsorgstjenester til 
innbyggere med nedsatt 
funksjonsevne

• Helsetjenester som vektlegger 
samhandling og høy grad av 
profesjonalitet

En variert og 
inkluderende 
frivillig sektor

• Tidlig innsats og 
samhandling med 
helsetjenestene

Godt oppvekts- og 
læringsmiljø

• Veiledning, oppfølging, 
forebygging og tidlig 
innsats

Primære helsetjenester: 
Jordmor, helsesøster og 

fastleger

Trygge sosiale forhold og 
boforhold

Tilhørighet i trygge familier

Rent vann og trygg mat

 
God folkehelse og lavere forekomst av sykdom og psykiske lidelser er avhengig 
av at samfunnet (offentlig, privat og frivillig sektor) som helhet fungerer. 

I et globalt perspektiv er eksempelvis mangel på rent vann og trygge sanitære 
forhold blant de største helseutfordringene. 
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8.  «Omsorgstrappa» 
Palliativ pleie

Demensomsorg

Heldøgns pleie

Legetjenester

Behandling

Akutt hjelp

Samhandling

Behandling

Akutt hjelp

Samhandling

Heldgøgns pleie

Rehabilitering

Legetjenester

Omsorgsbolig med heldøgns tjenester

Hverdagsrehabilitering

Fastlege / Legevakt

Dagsenter

Hverdagsrehabilitering

Omsorgsbolig

Fastlege / Legevakt

Hjemmehjelp

Tekniske hjelpemidler

Trygghetsteknologi

Fastlege / Legevakt

Oppsøkende virksomhet

Sosialt nettverk

Tilgang til boliger med livsløpstandard

Fastlege / Legevakt

Folkehelse og kulturelle aktiviteter

Lavterskel tilbud på helsestasjonen knyttet til svangerskap, barnog unge samt vaksinering

Brukere med 
behov for fast 

plass på 
sykehjem

1. trinn

2. trinn

3. trinn

Hjemme-boende 
uten omfattende 

behov for 
kommunale 

tjenester

Hjemme-boende 
med behov for fore-
byggende tiltak og 

tilrettelegging

Hjemmeboende med 
behov for hjemme-
baserte tjenester

Hjemmeboende med 
behov for hjemme-

sykepleie
4. trinn

8. trinn

7. trinn
Brukere med behov 
for spesialist-helse-

tjenester

Brukere med behov 
for kortids-opphold 

på sykehjem

LMS: Brukere med 
behov for heldøgns 

legetjenester

   Omsorgstrapp for Nannestad kommune

Brukertilpasset tjenestetilbud 5. trinn

6. trinn

Tilbakeføring til "Beste Effektive Omsorsgsnivå"
(BEON)

 
Omsorgstrappa innebærer: 

 Tidlig innsats 
 Økt vektlegging av hjemmebaserte tjenester 
 Boliger med livsløpsstandard 
 Forebygging og rehabilitering framfor behandling og institusjonalisering 
 Helse- og omsorgstilbud tilpasset den enkelte bruker 
 Innsatsen rettes inn mot beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 
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9. «Samhandlingsblomsten» 

Kommunal tjeneste 
knyttet til helse

eller omsorg

NB: Brukerens 
behov i sentrum

Barnehagene
(inkludering / 
forebygging /
observasjon /

tiltak)

Skolene
(inkludering / 
forebygging /
observasjon /

tiltak)
Barnevernet
(utredning / 

tiltak til barnets 
beste)

PPT
(sakkyndig 
vurdering / 
veiledning)

Kultur
(Folkehelse-

fremmende tiltak /  
kulturskole / 

bibliotek)

Kommunal
drift

(vedlikehold / 
renhold / bolig)

Andre
helse- og omsorgs-

tjenester i 
kommunen

Fastlegene
(diagnose / 
behandling)

NAV
(arbeid /
stønad)

Politiet
(SLT)

Samarbeidende 
kommuner

(interkommunale 
tjenester)

Frivillig
sektor

Akershus 
fylkeskommune 

(VGS)

Spesialist-
helsetjenesten

(diagnose / 
behandling)

Fylkeslegen
(tilsyn)

Nasjonale helse-
myndigheter
(rundskriv / 

veiledere)

 
Blomsten får næring når: 
 Når Nannestad kommune legger til rette for samhandling internt i kommunen og 

med regionale / statlige aktører 
 Vi har etablert en VI-kultur i Nannestad som setter brukerens behov i fokus 
 Alle ansatte samhandler til brukerens beste 
Blomsten visner når: 
 Særinteresser får dominere over fellesskapet behov – «ikke mitt bord» 
 Det ikke er innhentet nødvendige samtykker til at samarbeidende tjenester kan 

utveksle nødvendig informasjon til brukerens beste 
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10. Kommunens utfordringer knyttet til samhandling 
Kommunene utgjør grunnmuren i den norske velferdsstaten knyttet til sine 
oppgaver og 
tjenester til 
kommunens 
innbyggere. 

Staten er 
fragmentert mellom 
flere departementer 
og direktorater som 
har sine 
styringslinjer ned til 
kommunens 
virksomheter og 
enheter. Dette skal 
sikre likeverdige 
tilbud og forsvarlige 
standarder for 
kommunenes 
tjenester. 

Dette kan også 
innebære en 
målkonflikt blant 
profesjonene knyttet 
til departementenes 
og kommunenes 
ulike 
styringssignaler. 

Dette innebærer 
imidlertid at 
kommunen er det 
eneste 
forvaltningsnivå som 
– ut fra sin totale 
økonomiske ramme 
– må foreta 
prioriteringer og 
finne praktiske 
løsninger for en 
optimal og samlet ressursutnyttelse. 

Dette ansvar tilligger kommunestyret og rådmannen. 

Gitt disse rammebetingelser må Nannestad kommune være innovativ med sikte 
på å bedre ressursutnyttelsen, men like viktig: Ved å lykkes med forebyggende 
tiltak – og derved bedre folkehelsen - kan kommunen settes enda bedre i stand 
til å produsere fullgode tjenester i samsvar med de statlige lover og forskrifter.  

Alternativet er å prioritere hvilke lover som kan brytes for å ivareta statens krav 
til økonomisk forsvarlig drift. For å sikre en samlet optimal ressursutnyttelse, vil 

Øvrige 
departementer 
og direktorater

Særlover og 
forskrifter

Helse og 
omsorgs-

departementet

Helse- og 
omsorgstjeneste-

loven
Helsepersonellove

n
Psykisk helsevern-

loven
m.fl.

Kommunale 
virksomheter og 

enheter

Kommunestyret

Stortinget

Departementer / Direktorater

(Sær-)Lover / Forskrifter / Rundskriv / 
Statlige retningslinjer → Rapportering / 

Tilsyn 
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det heller ikke være en farbar veg å nedprioritere nødvendig teknisk drift og 
vedlikehold for å imøtekomme de statlige lovkrav knyttet til helse og omsorg. 

11. Etablerte arenaer for samhandling 
Parmøter mellom tjenestene 

Alle ansatte i to og to tjenester møtes 2 ganger pr år. Agenda for møtene er 
relasjonsbygging mellom ansatte i tjenestene for å lette samarbeidet i konkrete 
saker. 

Brukerrettet samhandlingsforum (BRUS) – avholdes hver 6. uke 

 Benyttes av fagpersoner som jobber med barn og unges psykiske helse i 
kommunen. 

 Tar opp saker der det er behov for samarbeid mellom flere instanser for å finne 
gode og nyttige hjelpetiltak. 

 Deltakelse fra BUP, lederne for PPT, Barneverntjenesten, Helsestasjonen, Rus og 
psykisk helsetjeneste, kommunepsykologen og kommuneoverlegen. Ved behov; 
konsulent for funksjonshemmede. 

Kommunalt BRUS 

Samme formål og deltakere som BRUS, men uten deltakelse av BUP. Sakene 
behøver ikke være relatert til psykisk helse. 

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 

Formålet med dette tiltaket er å unngå menneskelige lidelser som følge av 
kriminalitet og rusmiddelbruk og skal bidra i: 

 Komplekse enkeltsaker med behov for bistand fra flere tjenester. 
 Å utforme forebyggende tiltak i kommunen. 
 Samarbeid mellom politi og kommune. 

SLT er forankret i politirådet som består av ordfører, lensmann, rådmann og 
SLT-koordinator. 

Det er i tillegg en koordinerende gruppe bestående av lederne for 
Barneverntjenesten, Rus og psykisk helsetjeneste, Helsestasjonen, rektor ved 
ungdomsskolen og SLT-koordinatoren. 

Los-prosjektet 

Formålet med prosjektet er å gi omsorgspersoner, eleven og skolen de spesifikke 
verktøy og støtte for å redusere og eliminere fravær. Kommunen tar sikte på å 
iverksette endringstiltak i hjemmet ovenfor den enkelte elev og dennes familie, 
som er med på å underbygge de tiltak som iverksettes på skolen. 

Losfunksjonen har sitt daglige virke som en del av fagmiljøet på skolen, og får 
veiledning og ha et tett samarbeid med PPT og familieveiledere. Dette sikrer at 
losen får umiddelbar informasjon om fraværet og lettere få innpass i 
lærerkollegiet, noe som er avgjørende for fasiliteringen av en god skolehverdag. 
Det er også enklere for den enkelte lærer å kontakte losen ved akutt behov. 
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Kommuneoverlegenettverket for Øvre Romerike 

Kommuneoverlegene har faste møter hvor det drøftes saker av felles interesse 
innenfor smittevern, helseberedskap, miljørettet helsevern og psykisk helsevern. 

Helseledernettverket for Øvre Romerike 

Kommunaldirektører og virksomhetsledere innenfor helse har faste møter hvor 
det drøftes saker av felles interesse med sikte på bedre løsninger for og 
koordinering av tjenestene. 

Overordnet samarbeidsavtale mellom Nannestad kommune og Ahus 

Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011, § 6-1 pålegger kommunene og 
det regionale helseforetaket i helseregionen å inngå samarbeidsavtaler. Loven 
krever at det er kommunestyret som inngår samarbeidsavtalene. Det 
framkommer av loven at samarbeidet og avtalene skal ha som målsetting å bidra 
til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud av helse- og 
omsorgstjenester. Forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus 
er et av tiltakene i oppfølgingen av samhandlingsreformen. 

Helse Sør - Øst RHF har bestemt at Akershus universitetssykehus HF skal inngå 
avtale med kommunene i sitt opptaksområde, hvor Nannestad kommune inngår. 

Formålet med samarbeidsavtalene er å fremme samhandlingen mellom 
kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsplassering. 
Avtalene gir partene mulighet for å etablere et strukturert samarbeid med gode 
samarbeidsrutiner. 
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12. Virksomhet Forebyggende helsevern 
Virksomhetens  viktigste utfordringer: 
 Sørge for at kommunen har nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne 
 Fremme folkehelse, bidra til gode miljømessige forhold, forebygge sykdom og 

skader 
 Tilrettelegge for en godt fungerende fastlegeordning og legevakttjeneste 

 
Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Kommuneoverlege 
/ virksomhetsleder 1,0 Hele befolkningen 

 Helse- og 
omsorgstjenesteloven: 
medisinskfaglig 
rådgivning 

 Folkehelseloven: 
Samfunnsmedisin 

 Smittevernloven 
 Psykisk helsevern-

loven  
Ansvarsområder og oppgaver 

1. Kommunens medisinsk-faglige rådgiver 
2. Faglig myndighet innen smittevern, miljørettet helsevern, psykisk helsevern og 

helsemessig beredskap 
3. Tilretteleggingsansvar for fastlegeordningen og legevakttjenesten 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
 God samhandling mellom kommunale helse- og omsorgstjenester  
 Hensiktsmessig integrering av fastlegeordningen i kommunens helse- og 

omsorgstjenestetilbud 
 Sikre smittevernberedskap og epidemiologisk oversikt, samt oversikt over 

folkehelsen  
 

Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 
Miljørettet 
helsevern 2,0 De 6 ØRU-

kommunene 
Folkehelselovens kap. 3: 
Miljørettet helsevern 

Ansvarsområder og oppgaver 
1. Ha oversikt over faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller 

indirekte kan ha innvirkning på helsen 
2. Forebygge, håndtere og begrense helseskadelige miljøfaktorer 
3. Prioritere tilsyns- og rådgivningsarbeid i barnehager og skoler 

 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
 Sikre lovpålagte tjenester til de seks ØRU-kommunene 
 Gjennom føre tilsyn ved de 50 skoler og 150 barnehager som omfattes av 

tjenesten  
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Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Kommunepsykolog 1,0 

- Innbyggere med 
psykiske lidelser 

- Veiledning til 
kommunalt 
ansatte 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og 
omsorgstjenester 

Ansvarsområder og oppgaver 
1. Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge 11-18 år, gravide og 

foreldre 
2. Rådgivning til personell innen barnehage, skole, helse- og sosialtjenester 
3. Strategisk veiledning knyttet til forebygging og folkehelse 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
 Utvikle tjenesten på systemnivå 
 Sikre bærekraftige samhandlingsrelasjoner 
 Identifisere grupper med behov for tidlig innsats 

Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Familieteamet 
(inkl. SLT 
koordinator) 

3,0 Barn og unge 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven § 3-: 
Helsefremmende og 
forebyggende arbeid 

Ansvarsområder og oppgaver 
1. Opplysning, råd og veiledning for å fremme helse og forebygge sykdom, skade og 

sosiale problemer. 
2. Familieteamet tilbyr tjenester knyttet til forebygging av samlivsbrudd, 

familievern og gode oppvekst- og utviklingskår for barn og unge i hjem og skole. 
3. SLT koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) 

jobber på systemnivå for å tilby tjenester samt fremme samarbeid om 
forebyggende tiltak og arbeid for barn og unge. 

Tjenestens viktigste utfordringer: 
 Videreutvikle rutiner for samarbeid mellom kommunens tjenester 
 Sikre kapasitet til forebyggende innsats 
 Økt kollektiv innsats for å styrke kommunens forebyggende arbeid 
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Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Frisklivskonsulent 1,0 Innbyggere over 18 
år.  

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §-1: 
Lovens formål 

Ansvarsområder og oppgaver 
1. Forebyggende helsetjeneste til kommunenes innbyggere over 18 år. 
2. Henvisning ved frisklivsresept fra fastlegene, NAV, familieteam, helsesøstrene, 

rus og psykisk helsetjeneste, flyktningetjeneste, barnevernstjenesten, eller 
deltageren tar selv kontakt med frisklivssentralen.  

3. Fokus på endring av levevaner og mestring av helseplager innen leveområdene 
fysisk aktivitet, tobakk og kosthold. 

Tjenestens viktigste utfordringer: 
 Stor pågang med henvisninger i forhold til kapasitet.  
 Deltakerne som starter opp har behov for tett oppfølging i reseptperioden.  
 Sikre kontinuitet i tjenesten. 

Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Helsestasjonen 
 

Jordmødre: 
1,1 
Helsesøstre: 
8,2 

Gravide, foreldre, 
barn og unge 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og 
omsorgstjenester 

Ansvarsområder og oppgaver 
1. Helsefremmende og forebyggende arbeid:  

a. Helsetjenester i grunnskoler og videregående skole 
b. Helsestasjonstjeneste 
c. Helsestasjon for ungdom 
d. Smittevern 

2. Svangerskaps- og barselomsorg 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
 Håndtering av myndighetskrav og forventninger  
 Tilflytning til kommunen og økt andel flerkulturelle innbyggere 
 Tverrfaglig samarbeid med vekt på tidlig innsats 
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13. Virksomhet Helse 
Virksomhetens viktigste utfordringer: 
 Optimal ressursbruk i møte med endrede behov og føringer. 
 Legge til rette for at innbyggerne kan få mulighet til å bo hjemme lengst mulig. 
 Sikre kvalifiserte medarbeidere til en tjeneste i endring. 

Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Nannestad 
sykehjem 

Helse felles: 
4,0 
Syke-
hjemmet: 
62,4 

Innbyggere med behov 
for tjenester i henhold 
til Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2. 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
tilbud om opphold i 
sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester 

Ansvarsområder og oppgaver 
1. Å gi gode og trygge tjenester til beboere som har behov for heldøgns pleie og omsorg. 
2. Samhandling for å bidra til at innbyggerne får riktige tjenester basert på LEON-

prinsippet. 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
 Avklare og håndtere forventninger til tjenesten. 
 Økt bevissthet i befolkningen om rettigheter og alternative måter å organisere tjenesten. 
 Ivareta kommunens ansvar overfor pasienter som ikke vil motta helsehjelp samtidig med 

at vi reduserer bruken av tvang. 
Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Servicefunksjoner 15,2   
Ansvarsområder og oppgaver 

 Sørge for at pasienter og brukere tilbys et sunt og variert kosthold av god kvalitet. 
 Sørge for en god renholdstjeneste som ivaretar smittevern og et godt inneklima.     
 Bistå med vaskeritjenester for pasienter og brukere. 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
1. Sikre at pasienter får rett mat til rett tid, i en tid hvor de klassiske måltidene er i endring, 

spesielt opp mot individuell oppfølging og spesialkost.   
2. Samkjøre produksjonen slik at den ivaretar alle brukere av våre tjenester, internt og 

eksternt. 
3. Ivareta periodisk renhold med dagens bemanning. 
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Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Rehabilitering, 
dagaktiviteter og 
praktisk bistand 

21,4  

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester 

Ansvarsområder og oppgaver 
 Ansvarsområde er dagsenter, dagaktivitetstilbud for demente, hjemmehjelp, fysioterapi, 

ergoterapi, hjelpemiddelhåndtering, «vaktmestertjenester» for hjemmeboende m.m. 
 Oppgavene blir vel helse- og omsorgshjelp til brukerne/pasientene som benytter/ har 

vedtak på disse tjenestene. 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
1. Økt dagaktivitetstilbud for demente i samsvar med behovet i befolkningen. 
2. Helsefremmende/forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 75 år, samt oppfølging 

av hjemmeboende demente med pårørende. 
3. Styrke arbeidet med brukermedvirkning og hverdagsrehabilitering. 

Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Hjemmesykepleien 27,5   

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester 

Ansvarsområder og oppgaver 
 Yte nødvendig helsehjelp til hjemmeboende pasienter slik at de kan bo hjemme så lenge 

som mulig 
 Gi omsorg og hjelp til de som ønsker hjemmedød  
 Yte tilstrekkelig hjelp til demente hjemmeboende 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
1. Gi trygghet for pårørende slik at det oppleves trygt at pasienten kan være hjemme lenge 

med tilfredsstillende hjelp. 
2. Sikre kompetanse og endringsvillighet i tjenesten. 
3. Øke bruken av velferdsteknologi 
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14. Støttetjenesten 
Psykososialt kriseteam: 
Tjenesten har ansvar for organisering og drift av kommunens psykososiale kriseteam som 
trer i kraft ved kriser, ulykker og katastrofer. 
Virksomhetens viktigste utfordringer: 
1) Tilby gode tjenester tilpasset den enkeltes behov og rettigheter 
2) Bistå barn/ungdom og familier på et tidlig tidspunkt 
3) Videreutvikle samarbeidet internt og med de øvrige virksomhetene 

Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Konsulent for 
funksjonshemmede 1,0 

Mennesker med variert 
bistandsbehov i alle 
aldersgrupper 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester 
hovedmålet for tjenesten er  

Ansvarsområder og oppgaver 
 Behandle søknader om støttekontakt og avlastning 
 Behandle søknader om brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
 Rekruttere bistandsytere og drifte de ulike ordningene 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
1) Videreutvikle samarbeidet internt og til øvrige virksomheter 
2) Utfordringer ved at konsulent tjenester er et «enmannskontor» 

Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Kompetanse og 
arbeidssenter 6,6 

Mennesker med 
psykisk 
utviklingshemming 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester 

Ansvarsområder og oppgaver 
 Kompetanse og arbeidssenter skal gi et meningsfylt og tilrettelagt arbeids- og dagtilbud 

til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming. 
Tjenestens viktigste utfordringer:  
1) Legge til rette for nye brukere og brukergrupper. 
2) Sikre arbeidsmiljøet for brukere med behov for spesiell tilrettelegging. 
3) Tverrfaglig samarbeid i dialog med den enkelte bruker. 

Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 
Miljøarbeider-
tjenesten (ny 
organisering per 
01.09.2017) 

30,6 
Mennesker med 
langvarig behov for 
koordinerte tjenester 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester 

Ansvarsområder og oppgaver 
 Legge til rette for at hver enkelt kan mestre dagliglivets ferdigheter med utgangspunkt i 

egne ressurser 
 Tilby boveiledning til brukere og pårørende 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
1) Øke kompetansen til ansatte for å imøtekomme fremtidige krav ovenfor brukere med 

sammensatte diagnoser 
2) Videreutvikle samarbeidet internt og med øvrige virksomheter i kommunen 
3) Kvalitetssikring og dokumentasjon av tjenestene 
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Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Myrstad 
bokollektiv 15,2 

Mennesker over 18 år 
med psykisk 
utviklingshemming 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester 

Ansvarsområder og oppgaver 
 Botilbud etter tildeling av Koordinerende enhet 
 Personlig hygiene, ernæring og oppfølging av foreskrevet medisinsk behandling.  
 Oppfølging av brukerne i arbeid, fritidstilbud og vedlikehold av egne ressurser 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
1) Videreutvikle kompetansen blant ansatte, spesielt rettet mot kommunikasjon og 

tegnspråk. 
2) Arbeide for fortsatt reduksjon av sykefraværet med fokus på arbeidsnærvær 
3) Gi et adekvat tjenestetilbud til våre beboere også når de blir eldre og får tilleggs-

diagnoser 
 

Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Prestmosen 
omsorgs- og 
avlastningsbolig 

16,8 

Barn/unge med nedsatt 
funksjonsevne 
Aldersgruppa er 0 – 18 
år 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester  

Ansvarsområder og oppgaver 
 Gi lovpålagt avlastning til barn/ungdom med funksjonsnedsettelse som bor hjemme hos 

foreldre/foresatte 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
1) Bedre samarbeidet med pårørende, spesielt for barn og unge med avlastningstilbud 
2) Utarbeide fast turnus som sikrer stabile personellressurser rundt den enkelte bruker. 
3) Øke kompetansen hos personalet i samsvar med endringer i brukernes forutsetninger og 

behov 
Funksjon Årsverk Målgruppe Lovgrunnlag 

Rus og psykisk 
helsetjeneste 13 

Mennesker med 
psykiske lidelser 
og/eller rusavhengighet 
i alle aldersgrupper 
som nyttiggjør seg 
tilbudet. 

Helse- og omsorgs-
tjenesteloven §3-2: 
Kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester 
Lov om psykisk helsevern 
§ 3,6: tvang, pasient og 
brukerrettighetsloven 

Ansvarsområder og oppgaver 
 Kartlegge og vurdere behov for tjenester i samråd med brukerne 
 Støtte til mestring av eget liv 
 Tverrfaglig samhandling til pasientens beste 
 Bistand til mennesker i akutt krise ved brå og uventet død (ref. planverk kriseteam) 
Tjenestens viktigste utfordringer: 
1) Bedre tilbud til pasienter med behov for oppfølging 24/7/365. 
2) Økt pasientflyt med mål om å gi riktig dimensjonering av tilbudet. 
3) Smidig samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
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15. Tiltak for å bedre kvaliteten i tjenesteutøvelsen 
Kommunen er gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å drive 
systematisk kvalitetsforbedring og arbeide systematisk med pasient- og 
brukersikkerhet. Det innebærer planlegging, iverksetting, evaluering og 
systematisk forbedringsarbeid. Kvalitetsforbedring skal være en sentral oppgave 
for ledelsen ved den enkelte virksomhet. Her kan nevnes flere tiltak på flere 
områder for å støtte virksomhetenes arbeid med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet: 

 En mer aktiv pasient- og brukerrolle 
 Strukturer som støtter kvalitetsarbeidet 
 Kvalitetsforbedring i tjenestene gjennom økt kunnskap og innovasjon 
 Utnytte de nye muligheter som følger av digitaliseringen som skjer i 

samfunnet rundt oss, med særlig vekt på velferdsteknologi. 
 Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet 

Nannestad kommune vektlegger slik tildeling og utøvelse av tjenester: 

 Klare kriterier for tildeling av tjenester: Kommunen skal sikre at tjenester tildeles 
rettferdig og i samsvar med statlige krav og forventninger. 

 Gjensidig forventningsavklaring: Tjenesten og brukeren avklarer i fellesskap 
mål, innsats og lengde for tildelt tjeneste/ytelse. 

 Brukermedvirkning: Brukere (eventuelt ved deres pårørende eller verge) er 
likeverdige samarbeidspartnere i den påfølgende organisering og utøvelse av 
tjenestene. 

 Prosedyrebibliotek i helsetjenesten: Dette er et digitalt støtteverktøy 
(helsebiblioteket.no) for helsesektoren med kunnskapsbaserte prosedyrer og 
tilhørende kunnskapsstoff til bruk i praktisk utøvelse, kvalitetssikring og 
dokumentasjon, samt kompetanseutvikling. Dette verktøyet er nå tatt i bruk i 
kommunen og brukes av sykepleiere og andre helsefagarbeidere. 

 Dokumentasjon: All planlegging og gjennomføring av behandling skal 
dokumenteres i kommunens elektroniske pasientjournalsystemer. 

 Nye løsninger: Det forventes at kommunen og tjenestene kontinuerlig vurderer å 
endre sine arbeidsmåter og rutiner som følge av de nye digitale verktøy som 
finnes i markedet – eksempelvis det «digitale barnevernet». 
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16. Samhandling om folkehelse 
Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som 
direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel.  

Formålet med folkehelsearbeidet, jfr. folkehelseloven § 1, 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”. 

Dette skal skje ved å kartlegge forhold som påvirker helsen, sette opp mål for 
arbeidet for å bedre denne og innarbeide målene i kommunens planer, og 
komme med konkrete tiltak for å bedre folkehelsen. 

Dette arbeidet skal gjennomføres sentralt i kommunene, men de enkelte 
relevante enheter forutsettes å bidra med opplysninger og erfaringer. 

Oppvekstvilkår for barn og unge er særlig omtalt som et område arbeidet skal 
rettes inn mot, og de som arbeider med barn og unge må bidra til kommunens 
folkehelsearbeid. I dette forebyggende arbeid for barns helse og trivsel må 
derfor helse- og omsorgstjenesten, barnehage, skole, Helsestasjonen, 
Forebyggende tjenester, PPT, sosial- og barneverntjenesten bidra særskilt med 
kunnskap inn mot kommunens forebyggende arbeid. 

En bærebjelke i folkehelsearbeidet er frisklivssentralen, som har fått stor 
oppslutning rundt sitt aktivitetsrepertoar. Frisklivssentralen søker å innrette 
sine tilbud til utsatte grupper gjennom et samarbeid med fastlegene, 
helsestasjonen, NAV og flyktningetjenesten. Friskliv er en ressurseffektiv 
tjeneste som kan gi innsparinger i andre innsatsområder – i form av økt 
deltakelse i arbeids- og samfunnsliv samt økt livskvalitet for den enkelte. 

17. Samhandling til brukernes beste 
Brukere med sammensatte behov vil ofte være avhengig av – og har derved krav 
på – gode og koordinerte tjenester fra ulike virksomheter og enheter innenfor og 
utenfor kommunens tjenesteapparat. For å kunne yte disse koordinerte tjenester 
må kommunen ha samarbeidsarenaer hvor behov for og utførelse av disse 
tjenestene blir utredet, planlagt og gjennomført. Alle tjenesteytere er underlagt 
taushetsplikt, men helsepersonell i tillegg underlagt en vidtrekkende 
yrkesmessig taushetsplikt med spesifikke konsekvenser ved brudd på denne. 

Ved behov for fritak fra lovbestemt taushetsplikt må det – som hovedregel - 
innhentes et frivillig og informert samtykke fra brukeren selv og/eller de 
foresatte/verge. I et slikt samtykke må det framgå eksplisitt hvilke opplysninger 
som er unntatt taushetsplikt, hvilke instanser disse opplysninger skal deles med 
og hensikten for bruk av disse. Instanser som mottar slike opplysninger har 
taushetsplikt som hindrer at disse ikke tilflyter andre personer eller instanser. 
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18. Oversikt over samhandlende virksomheter og enheter 
Kommunens helse og omsorgstjenester er avhengig av god dialog og tett 
samhandling med kommunens øvrige tjenester for å kunne forebygge, fange opp 
innbyggere i risikosoner og tilby adekvat behandling for ulike fysiske og 
psykiske lidelser. De viktigste tjenester og ressurser utenfor helseområdet er:  

 Barnehagene 
 Skolene 
 Barnevernet 
 PPT 
 Kommunal drift (VAR og eiendom) 
 Kultur 
 Frivillig sektor 

I tillegg må Nannestad kommune i sitt planarbeid vurdere helseeffekter av nye 
tiltak og etablerte ordninger – eksempelvis: 

 Hvordan legge til rette for en helsefremmende skolevei hvor elevene i større grad 
går eller sykler? 

 Hvordan legge til rette for at fysisk inaktive får insentiver til økt fysisk aktivitet? 
 Hvordan kan kommunen legge til rette for møteplasser for innbyggere i ulike 

aldersklasser? 
 Hvordan bruke kommunens tilskudd til lag og foreninger på en slik måte at det 

bidrar til å inkludere nye grupper inn i organiserte aktiviteter og felleskap? 
 Hvordan kan kommunen i økt grad kan tilby arbeidstrening og fast arbeid for 

marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet? 
 Hvordan kan kommunen sikre høy dekningsgrad i barnehager for barn i 

førskolealder med fremmedspråklig bakgrunn? 
 Hvordan kan kommunen sikre høy dekningsgrad i SFO for barneskoleelever i en 

marginalisert situasjon eller med fremmedspråklig bakgrunn? 
 Hvordan kan kommunen sikre et variert boligtilbud med særlig vekt på at eldre 

kan bli hjemmeboende lengst mulig? 

19. Oversikt over samarbeidspartnere utenfor kommunens 
organisasjon 

 Fastlegene 
 KAD-plasser lokalisert på Jessheim 
 Ahus (somatikk) 
 DPS (Distrikts-psykiatrisk senter) Øvre Romerike 
 BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) Øvre Romerike 
 Politiet / SLT 
 NAV (delvis statlig) 
 Krisesenteret på Nedre Romerike (IKS) 
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20. Samhandling mellom kommune og fastleger 
Nannestad kommune etablerer fastlegehjemler ut fra nøkkeltallet én hjemmel 
per 1.000 innbyggere. Fastlegene er selvstendig næringsdrivende, men mottar et 
tilskudd på drøyt 450,- kr per listepasient per år. Dette innebærer et 
gjennomsnittlig årlig tilskudd på bortimot en halv million kroner per fastlege. 
Denne utgift blir per dato kommunene kompensert for gjennom 
inntektssystemet. 

I henhold til avtalen mellom Legeforeningen og KS kan kommunen pålegge legen 
deltidsstilling innen allmennmedisinsk offentlig legearbeid (helsestasjon, 
sykehjem og smittevern) begrenset til 7,5 timer pr uke ved fulltids virksomhet. 

Legen skal innrette sin praksis slik at pasienter som må ha øyeblikkelig hjelp kan 
mottas og vurderes. Nannestad kommune har organisert en daglegevakt (08:00-
16:00) mens henvendelser utenom vår egen legevaktordning ivaretas av 
Jessheim interkommunale legevakt for Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og 
Ullensaker. Myndighetskravene til legevakt er under endring og vil kunne 
medføre endret organisering. 

LSU (Lokalt samarbeidsutvalg) er hjemlet i avtale mellom Legeforeningen og KS. 
Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at driften av allmennlegetjenesten 
skjer på en hensiktsmessig måte gjennom samarbeid mellom kommunen og 
allmennlegene. 

Utvalget skal ha møte minst halvårlig og for øvrig etter behov. Utvalget skal ha 
like mange representanter fra allmennlegene som fra kommunen. 
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21. Eksempel på samhandlingsbehov (Helsestasjonen) 

Helse-
stasjonen

- Er avhengig av 
informasjon fra

og
- Kan gi råd til

Barnehagene

Skolene

Barnevernet

PPT

Videregående 
skole

Familie-
teamet

Rus- og
psykisk 

helsetjeneste

Kommune-
overlegen

Fastlegene

Spesialist-
helsetjenesten

 
«Samhandlingsblomsten» ovenfor viser at Helsestasjonen er avhengig av en tett 
samhandling med virksomheter innenfor og utenfor helseområdet for å kunne 
bidra til at barn og unge får en best mulig oppvekst i Nannestad kommune. 

 Barnehagene og Helsestasjonen må være i dialog om barn med forsinket utvikling 
eller ved bekymringer knyttet til barnets helsetilstand. 

 Gjennom skolehelsetjenesten er det etablert et samarbeid knyttet til elevenes 
generelle utvikling og situasjon, samtidig som helsesøster gir råd og veiledning til 
enkeltelever. 

 Ved situasjoner knyttet til omsorgssvikt eller mishandling er både Barnevernet og 
Helsestasjonen pålagt å samarbeide om tiltak til barnets beste. 

 Ved utredning og forslag knyttet til enkeltelevers behov for tilrettelegging av 
deltakelse i barnehage og skole vil en dialog mellom Helsestasjonen og PPT 
kunne bidra til mer treffsikre diagnoser og adekvate tiltak. 

 Helsestasjonen har ansvar for skolehelsetjeneste på Nannestad VGS. 
 Familieteamet kan gi støtte og veiledning til familier som har utfordringer knyttet 

til sin håndtering av foreldrerollen. Lavterskel familieveiledning formidles alltid 
via Helsestasjonen, og helsesøster deltar i minimum første og siste samtale. Dette 
sikrer en kontinuitet utover varigheten på tiltaket. 

 Noen barn kan leve i familier hvor foreldrene har problemer knyttet til psykisk 
helse eller rusavhengighet. Helsesøster og jordmor vil her være svært viktig både 
under svangerskap, barseltid og i småbarnsfasen. Hva som er til barnets beste må 
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vurderes i dialog mellom relevante tjenester – og ved melding til Barnevernet 
dersom slikt grunnlag foreligger. 

 Kommuneoverlegen har ansvar for å ha en oppdatert oversikt over 
helsesituasjonen i kommunen. For å ivareta denne oppgaven er 
kommuneoverlegen avhengig av oppdatert informasjon fra helsearbeidere som har 
førstehånds kjennskap til endringer i helsesituasjonen. 

 Fastlegene utgjør, sammen med kommunehelsetjenesten, 1. linjetjenesten i 
helsevesenet. De har en begge en behandlerrolle overfor enkelte barn og unge i 
kommunen. En god dialog mellom aktørene vil bidra til en best mulig oppfølging 
av pasientene. 

 Samhandlingsreformen har gitt krav om at kommunen skal ha klare 
samarbeidsavtaler med helseforetaket (Ahus). Disse avtalene skal avklare 
grensnitt og ansvarslinjer mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. 

 De nasjonale helsemyndigheter gir retningslinjer for hvordan helsetjenestene skal 
ivaretas i kommunene og utarbeider veiledere og retningslinjer for ansatte 
innenfor helsetjenestene. Helsestasjonen inngår i arbeid knyttet til nasjonale 
vaksinasjonsprogram. 

Ansatte på helsestasjonen er, gjennom bestemmelser i Helsepersonelloven, 
pålagt av eget tiltak å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til 
å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt. 

Den lovpålagte opplysningsplikten gjelder for øvrig alle som arbeider i offentlige 
instanser og tjenester, samt for organisasjoner og private som utfører arbeid 
eller tjeneste for stat, fylkeskommune eller kommune. 

22. Økt bruk av IKT 
Helsetjenestene har et meget stort potensiale for økt ressursutnyttelse og 
kvalitet gjennom å ta i bruk ny teknologi. Primærhelsetjenesten, fastlegene og 
spesialisthelsetjenesten vil som følge av de samfunnsmessige endringer få flere 
oppgaver samtidig med at det er en økende erkjennelse for at ressurstilgangen 
ikke kan være ubegrenset. Dette innebærer at organisasjoner og profesjoner 
innen helse må søke kunnskap om de muligheter som den digitale teknologien 
gir for utvikling av tjenestene. 

Nedenfor er listet opp arbeidsoppgaver hvor eksisterende teknologi kan tas 
direkte i bruk for å øke graden av brukermedvirkning, kvalitet og effektivitet. 

 Individuelle planer: Det finnes i markedet løsninger hvor brukeren er eier av den 
individuelle planen og gir tilganger til de tjenester som skal bidra med tiltak inn i 
planen. Innføring av et slikt system innebærer at tjenestene får ansvar for sin del 
av planen og tiltakene. Et slikt system gir økt kvalitet for brukeren og vi slipper å 
være i en situasjon hvor tjenestene skyver ansvaret for utarbeidelse og vedlikehold 
av planen over på andre. Medarbeiderne slipper også å «kladde» sine referater og 
bidrag til planen. 

 «Digital helsestasjon»: Barneverntjenesten har tatt i bruk teknologi med nettbrett 
hvor oppdateringer av dokumentasjon skjer ute i samarbeid med brukeren. Dette 
legger grunnlag for bedre dialog med brukeren samtidig som tjenesten spares for 
mye etterarbeid når medarbeideren er tilbake på kontoret. En lignende digital 
løsning for ansatte på helsestasjonen vil kunne gi en bedre og mer effektiv 
utførelse av tjenestene.  
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 Velferdsteknologi: «Tingenes internett» innebærer at det kan opprettes elektronisk 
kontakt mellom brukere og tjenesteytere som sikrer at tjenestene får umiddelbar 
beskjed dersom unormale situasjoner oppstår hjemme hos brukeren. Dette 
innebærer at innsatsen i større grad blir behovs- og hendelsesstyrt. 
Omsorgsboliger, sykehjem og nye private boliger er lagt opp med tilknytning til 
bredbånd slik at både offentlige og private tjenesteutøvere kan levere tjenester av 
stor nytte for beboerne. 

 Samhandling mellom kommunen, fastlegene og apotekene: E-resepter og 
nettbasert bestilling av legemidler vil kunne spare kommunens tjenesteutøvere for 
arbeid knyttet til anskaffelse og distribusjon av legemidler. Det finnes også 
elektroniske støttesystemer som sikrer at pasienten får riktige legemidler til riktig 
tid. 

 Oppfølging av egen sykdom: Mennesker med kroniske lidelser kan ved bruk av 
sensorer og smarttelefoner få informasjon om egen helsetilstand. Denne 
informasjonen kan også deles med behandlende instanser og gi bedre grunnlag 
rask intervensjon og adekvat oppfølging av sykdommen. 

23. Forbedringspunkter for å styrke folkehelse, kurativ innsats og 
livskvalitet 

1. Tiltak som reduserer kostnader – og som gir bedre kvalitet i tjenestene 
a) Tidlig innsats i stedet for kostbar kurativ innsats 
b) Felles innsats for å redusere behovet for fosterhjemsplasseringer 
c) Økt bruk av omsorgsboliger som alternativ til sykehjemsplasser 
d) Digitalisering av flere oppgaver knyttet til tjenestene (jfr. «det digitale 

barnevernet») 
2. Tiltak som overfører ressurser fra kurativ virksomhet og pleie til forebygging og 

rehabilitering: 
a) Hjemmebesøk til innbyggere som kan få behov for kommunale tjenester 
b) Selvhjelpsgrupper og pårørendenettverk 
c) Tidlige tiltak mot adferdsforstyrrelser, skolevegring, ensomhet og andre 

bekymringsverdige tilstander hos barn og unge 
3. Tiltak for å sikre en forsvarlig pasientbehandling: 

a) Tildeling av tjenester som sikrer likeverdig behandling og effektive tiltak 
b) Effektiv bruk av de KAD-plasser som er etablert i samarbeid mellom 

Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. 
c) Gjennomført bruk av Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten 
d) Avklart grensesnitt og klare samarbeidsavtaler mellom kommunen og 

helseforetaket (somatikk og psykiatri) 

24. Indikatorer på god kvalitet i helse og omsorgstjenestene 
1. Andel som gjennomfører spedbarnskontroller. 
2. Andel som gjennomfører skolehelseundersøkelser. 
3. Andel pasienter som opplever bedring i sin situasjon etter behandling hos 

kommunepsykolog. 
4. Andel eldre som har et botilbud og hjemmebaserte tjenester som gjør at de kan bo 

hjemme 
5. Andel innbyggere 80 år og eldre som fortsatt bor i eget hjem. 
6. Overliggerdøgn på sykehus 
7. Andel i enerom på sykehjem 
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8. Brukerundersøkelser 
9. Klager på kommunale vedtak om tjenester 
10. Fylkesmannens tilsynsrapporter 

25. Eksempler på indikatorer knyttet til folkehelse 
Disse indikatorer kan gi kommunen styringsinformasjon oppdateres jevnlig i 
offentlig tilgjengelige databaser. 
1. Redusert andel skoleelever som opplever ensomhet. 
2. Redusert andel elever med leseferdigheter under kritisk grense (5. årstrinn). 
3. Bedre score på grunnskolepoeng etter fullført grunnskole. 
4. Redusert andel elever på ungdomstrinnet «som ikke har eller som ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet» – og derved har rett 
til spesialundervisning (Opplæringsloven §5-1). 

5. Bedret trivsel i skolen. 
6. Redusert frafall i videregående skole. 
7. Økt andel barn som får hjelpetiltak fra Barnevernet i henhold til § 4-4 

(Hjelpetiltak for barn og barnefamilier) i forhold til barn som får hjelpetiltak i 
henhold til § 4-12 (Vedtak om å overta omsorgen for et barn). 

8. Redusert behov for å gjøre vedtak etter Barnevernslovens §4-12: Vedtak om å 
overta omsorgen for barn grunnet slike forhold: 

a. Det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får 
b. Barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet 
c. Foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet 

9. Redusert andel arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn. 
10. Økt andel av innbyggere 30-39 år med eksamen fra videregående skole eller 

høyskole/universitet. 
11. Arbeidsledigheten lavere enn landsgjennomsnittet. 
12. Redusert behov for legemidler mot hjerte- og karsykdommer. 
13. Redusert behov for smertestillende legemidler. 
14. Redusert behov for antibiotika til systemisk bruk. 
15. Redusert behov for legemidler knyttet til psykiske lidelser 
16. Redusert behov for legemidler knyttet til ADHD. 
17. Økt andel innbyggere 80+ som kan bo i eget hjem. 
18. Fortsatt nedgang i tidlig dødelighet. 
19. Redusert tidlig dødelighet av kreft. 

26. Vedlegg: OVERSIKTSDOKUMENT – Folkehelsen i Nannestad 
kommune 


