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1 Innledning  

 

1.1 Kort introduksjon og oppbygning  

November 2018 vedtok Stortinget en kvalitetsreform for eldre i Stortingsmelding 15 (Meld. 

St. 15 (2017-2018)); Leve hele livet. En kvalitetsreform som tar for seg eldre. Reformen er en 

eksempelsamling med forslag til tiltak som kan implementeres. Det er en «nedenfra og opp» 

reform som skal legge til rette for at alt det gode arbeidet som allerede gjøres i norske 

kommuner spres. Den handler om å skape et mer bærekraftig samfunn i møte med et samfunn 

som kommer til å få en sterk økning i antall eldre. Å gjøre enkelte ting på andre måter. Bidra 

til at eldre kan mestre livet lengre, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, 

at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger fordelt på fem hovedtemaer hvor 

det ofte svikter i tilbudet som gis til eldre i dag. Med utgangpunkt i Meld. St. 15 (2017-2018) 

har Tana- og Nesseby kommuner utarbeidet sin egen plan for Leve hele livet.  

Planen er bygget opp av kapitler og underoverskrifter. Kapittel én fortsetter under og 

presenterer bakgrunnen og målgruppen for planen. Kapittel to presenterer de fem 

hovedområdene med 25 konkrete og utprøvde løsninger på landsbasis. Kapittel tre tar for seg 

utarbeidelsen av planen; reformens tidsperiode, status og utfordringsbildet Tana- og Nesseby 

kommuner står ovenfor. Kapittel fire handler om hvilke tiltak som skal iverksettes i 

kommunene og blir satt i system ved hjelp av en fremdriftsplan som blir fremvist i siste 

kapittel. Deretter avsluttes det med en oversikt over vedleggene av de tre 

kartleggingsskjemaene som er blitt benyttet. Oversikt over resultatene fra spørreskjema «Hva 

er viktig for deg» er i sitt eget dokument og er publisert på nettsidene til kommunene.  

 

Tana- og Nesseby kommuner takker alle deltakere i planprosessen og alle de som ellers har 

bidratt med innspill.  

 

Tusen takk!  

Synne Fosse  

Prosjektleder  

2022, 9. juni 
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1.2 Bakgrunn og målgrupper 

De fleste eldre i Norge lever gode liv, former sin egen hverdag, er aktiv og deltar i sosiale 

fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester og bidrar med sine ressurser i arbeid, for 

familie og venner eller i nærmiljøet. Dette er noe som blir verdsatt, og alle eldre bør fortsette å 

ha disse gode hverdagene, også når helsa etter hvert svikter og det offentlige må trå til. Det 

finnes mange gode løsninger for å sikre dette, men dem blir tatt i bruk av for få og for 

tilfeldig. Dermed blir tilbudene ikke gode nok og kvaliteten på tjenestene til eldre varerier 

mye.  

 

Reformen er bygget på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett 

fungerer i praksis. Målgruppen er primært eldre, definert som personer over 65 år, også eldre 

som ikke har behov for tjenester. Pårørende og ansatte blir også definert som målgrupper. 

Løsningene ligger på tvers av sektorene, for å skape aktivitet, deltakelse og sosialt felleskap i 

kommunen for de eldre.  

 

1.3 Plansystemet og FNs bærekraftmål   

 

1.3.1 Plansystemet  

Denne reformen bygger på initiativ og tiltak som allerede er satt i gang for å utsette og 

forhindre sykdomsutvikling, fremme mestring og livskvalitet og styrke kompetansen, 

kvaliteten og kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene. I det følgende gis en kort oversikt 

over de meste sentrale meldingene og planene som utgjør fundamentet i kvalitetsreformen for 

eldre – Leve hele livet. 

Meldinger til stortinget og sentralt lovverk:  

Meld St. 19(2014-2015) Folkehelsemeldingen- Mestring og muligheter.  

Meld St. 28 (2015-2015) Legemiddelmeldingen- Riktig -bedre helse 

Mels St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet  

Meld St. 6 (2017-2018) Kvalitet og pasientsikkerhet  

Kompetanseløft 2020, Omsorgsplan 2020 og Demensplan 2020 utgjør ellers helt sentrale.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 

1.3.2 FNs bærekraftmål  

 

I 2015 vedtok FN Agenda 2030 med 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling fram mot 

2030. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringer. Målene skal fungere som en felles global retning for land, 

næringsliv og sivilsamfunn. I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

2019 – 2023, viser det til at regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har 

sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, 

også i Norge. Regjeringen forventer at fylkeskommuner og kommuner legger FNs 

bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. Leve hele livet kan knyttes opp 

til flere av bærekraftmålene som: 

Delmål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig 

landbruk. 

Delmål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. 

Delmål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. 

Delmål 17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale 

partnerskap for bærekraftig utvikling. 
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2 De fem innsatsområdene i Leve hele livet  

 

«Leve hele livet»- reformen består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor vi 

vet at det ofte svikter i tilbudet til eldre i dag. De er delt inn i fem hovedområder: 

1. Et aldersvennlig Norge 

2. Aktivitet og felleskap 

3. Mat og måltider 

4. Helsehjelp 

5. Sammenhengen i tjenestene  

Vi skal nå gå mer konkret inn på de ulike hovedområdene og belyse tidligere innhentet 

informasjon om hva som er utfordrende nasjonalt og forslag til løsninger under hvert 

hovedområde.  

2.1 Et aldersvennlig Norge  

Med de kommende demografiske endringene, blir det nødvendig å utfordre befolkningen selv 

i større grad på å ta eget ansvar for å planlegge alderdom.  Det nasjonale programmet for «Et 

aldersvennlig Norge» blir presentert under.   

 

2.1.1 Planlegge egen alderdom  

Det er utarbeidet en informasjonskampanje med fokus på å: 

- Tilrettelegge for egne boliger. 

- Investere i venner og sosialt nettverk.  

- Opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv. 

 

2.1.2 Eldrestyrt planlegging  

Kommunene bør involvere de eldre i arbeidet med å planlegge og utforme nærmiljø og 

lokalsamfunn. 

 

2.1.3 Nasjonalt nettverk  

Norge knytter seg til Verdens Helseorganisasjon sitt globale nettverk for aldersvennlige byer 

og kommuner (WHOs Global Network for Agefriendly Cities and Communities), og støtter 
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og koordinerer det lokale arbeidet gjennom å etablere et eget nasjonalt nettverk for norske 

kommuner i samarbeid mellom regjeringen og KS. KS er kommunesektorens 

interesseorganisasjon, som er en utviklingspartner og landets største offentlige 

arbeidsgiverorganisasjon.  

 

2.1.4 Partnerskap på tvers av sektorer 

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn skal også realiseres på nasjonalt nivå 

gjennom planprosesser i alle bransjer og sektorer. Det nasjonale nettverket inviterer derfor til 

en partnerskapsordning for institusjoner, organisasjonsliv, utdanning, forskning og næringsliv 

med sikte på å skape mer aldersvennlige institusjoner og bedrifter. 

 

2.1.5 Seniorressursen  

Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig 

arbeid er i en undersøkelse anslått til vel 45 000 årsverk, eller litt over 25 mrd. kroner for 

2016. Undersøkelsen konkluderer med at potensialet for ytterligere bidrag fra pensjonister er 

stort, og at det totale bidraget nesten kan dobles mot 2030. Det forutsetter imidlertid mer 

målrettet rekruttering, organisering og tilrettelegging gjennom ulike organisasjonsformer i 

offentlig og privat regi. 

 

2.2 Aktivitet og fellesskap 

Reformen belyser viktighetsgraden av aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Å skape gode 

opplevelser, å ta vare på forholdet til familie, venner, ha et sosialt nettverk og møte på tvers 

av generasjoner er målet. Oppsummert er utfordringene ensomhet, inaktivitet, aktivitetstilbud, 

manglende møteplasser og ivaretakelse av sosiale, kulturelle og essensielle behov, samt lite 

systematisk samarbeid mellom tjenestene og frivillige/sivilsamfunnet. De fem forlagene fra 

stortingsmeldingen kommer under.   

 

2.2.1 Gode øyeblikk 

Eldre bør få tilbud om minst én time aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker 

og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og stimulere sanser og 

minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap. 
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2.2.2 Tro og liv 

Helse- og omsorgstjenestene må sørge for at den enkeltes tro- og livssynsutøvelse og behov 

for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt. Dermed bør det bli innført faste 

prosedyrer og samarbeide med tro- og livssynssamfunn, slik at de kan møte brukernes og de 

pårørendes behov. 

 

2.2.3 Generasjonsmøter 

Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom unge og eldre i 

dagliglivet og om å organisere aktivitet og virksomhet på tvers av generasjonene. Det er viktig 

at aktiviteten ikke er generasjonsbetinget.  Som eksempel kan det skje på arbeidsplasser eller 

skoler.  

 

2.2.4 Samfunnskontakt 

Helse- og omsorgstjenesten bør vurdere å opprette en funksjon som samfunnskontakt, som 

kan være helse- og omsorgstjenestens bindeledd og koordinator mot nærmiljø, familie og 

pårørende, frivillige og andre i lokalsamfunnet. Målet er å mobilisere til frivillig innsats i 

helse- og omsorgstjenestene og styrke samarbeidet med skole, barnehage, organisasjoner og 

sivilsamfunn.  

 

2.2.5 Sambruk og samlokalisering  

Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en integrert del av lokalmiljøet, gjerne 

med felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og funksjoner. Mange nærmiljø 

mangler et lokalt møtested. Sambruk av lokaler legger grunnlag for felles aktiviteter, 

uformelle møter og gjensidig utnyttelse av ressursene. Ved å åpne omsorgssenterets tilbud, 

også for andre i nærmiljøet, gir det et rikere liv for dem som bor der, og et bedre tilbud til 

kommunens øvrige innbyggere. 

 

2.3 Mat og Måltider 

God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Utfordringene 

som er møtt på er en manglende systematisk oppfølgning, et sosialt fellesskap og lite 
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vektlegging av måltidsomgivelsene. Det er få måltider, for lang nattfaste og avstand mellom 

produksjon og levering, og lite mangfold og valgfrihet. Målet er å redusere underernæring og 

skape gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte. Fem løsninger på dette området kan 

være:  

 

2.3.1 Det gode måltidet  

Et godt måltid skal bestå av næringsrik mat som ser god ut, lukter godt og smaker godt. Maten 

og måltidet må tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov, og serveres i en hyggelig 

ramme. Det bør legges til rette for sosiale måltidsfellesskap for de som ønsker det, med 

møteplasser for å kunne spise sammen med andre. Et eksempel på hvordan kommunen kan 

tilrettelegge for det er gjennom «spisevenner».  

 

2.3.2 Måltidstider  

Helse- og omsorgstjenestene bør ha som ambisjon at eldre som har behov for mat- og 

ernæringsbistand, skal få tilbud som tilpasses de elders egen måltidsrytme. Måltidene bør 

fordeles jevnt utover dagen og kvelden, og det bør ikke gå mer enn 11 timer mellom kvelds- 

og frokostmåltidet. Dette kan bidra til mer tid til aktiviteter på formiddagen og bedre 

ernæringsstatusen.  

 

2.3.3 Valgfrihet og variasjon 

Ved å utføre en systematisk kartlegging dannes et grunnlag for å utforme et tilpasset 

mattilbud og sikre større mangfold og variasjon i mat og måltider for den enkelte. Å ta vare på 

egne mattradisjoner på menyen, tidspunkt og hvem de vil spise sammen med. Fange opp de 

individuelle ønsker og behov.  

 

2.3.4 Systematisk ernæringsarbeid  

Et systematisk ernæringsarbeid følger opp den enkeltes ernæringsbehov. Helse- og 

omsorgstjenesten må kartlegge ernæringsstatus og vurdere risiko for feil- og underernæring 

og utarbeide en individuell ernæringsplan.   
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2.3.5 Kjøkken og kompetanse lokalt  

For å sikre god mat og riktig ernæring bør alle kommuner ha kjøkken- og matfaglig 

kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Å ha gode rutiner for hvordan maten skal tilberedes 

og serveres. Å gjøre matlaging til en større del av hverdagen er ett mål.  

 

2.4 Helsehjelp 

Et kjent spørsmål i helse- og omsorgstjenestene er: Hva er viktig for deg? Eldre skal føle seg 

verdsatt, sett og involveres i beslutninger som angår dem selv. De skal få mulighet til å leve 

lengst mulig hjemme, og få støtte til å mestre sin hverdag på tross av utfordringer som 

sykdom og funksjonssvikt. De eldre skal være sin egen sjef i sitt liv. Utfordringene som ses 

er; manglede oppmerksomhet på mestring og forebygging, dårlig oversikt over sammensatte 

behov og problemer, lite bruk av fysisk aktivitet og trening, manglende bruk av nye 

behandlingsformer, lite systematisk kartlegging og oppfølgning av den enkelte.  

For å kunne oppnå målet å øke mestring og livskvalitet, gi rett hjelp til riktig tid og forebygge 

funksjonsfall går vi nærmer inn på fem mulige løsninger: 

 

2.4.1 Hverdagsmestring  

Helse- og omsorgstjenesten bør vurdere den enkeltes behov og potensial for rehabilitering og 

egenomsorg for at de eldre skal ha mulighet til å være mest mulig selvhjulpne. 

Hverdagsrehabilitering kan forbedre funksjonsevnen, øke selvstendighet i dagliglivets 

aktiviteter og utsette ytterlige funksjonsfall. Velferdsteknologiske løsninger er et viktig 

virkemiddel for å opprettholde livskvalitet og selvstendighet.   

 

2.4.2 Proaktive tjenester 

Proaktive tjenester er tjenester som settes inn på et tidlig tidspunkt, før alvorlig sykdom har 

utviklet seg. Tjenestene oppsøker aktivt innbyggere som ikke selv oppsøker helsetjenesten, og 

tilbyr tettere oppfølging. Bruk av verktøy og sjekklister kan være et viktig hjelpemiddel for å 

oppdage risiko for sykdomsutvikling og funksjonstap. Et eksempel kan det være at 

kommunen har et oppfølgningsteam, som drar hjem til den elders egne omgivelse for å 

kartlegge. Det bør også vurderes å bruke forebyggende hjemmebesøk ikke bare når 
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innbyggerne har nådd en viss alder, men for eksempel også ved alvorlige hendelser, partners 

dødsfall, utskrivning fra sykehus eller ny kronisk diagnose. 

 

2.4.3 Målrettet bruk av fysisk trening 

Eldre bør få tilbud om fysisk trening og aktivitet som forebyggende, behandlende og 

rehabiliterende tiltak. Dette kan for eksempel skje gjennom kommunens frisklivstilbud, ved å 

etablere treningstilbud/treningsgrupper for eldre, og ved individuelt tilpasset trening. Fysisk 

aktivitet er et tiltak som har stort potensiale for å forebygge fall, tap av fysisk funksjon og 

kognitiv svikt og demens. Et treningstilbud rettet mot eldre bør gjennomføres i små 

treningsgrupper, tilby en kombinasjon av balanse- og styrketrening og instruktører som kan gi 

individuell oppfølgning og veiledning.  

 

2.4.4 Miljøbehandling 

Miljøarbeid kan være med på å øke mestring og velvære, dempe angst og uro, skape nye 

muligheter for kommunikasjon og redusere unødig legemiddelbruk hos eldre. Miljøarbeid kan 

gis på tre nivåer: 

1. Enkelttiltak rettet mot en enkelt person/gruppe ved bruk av for eks. musikk og sang under 

stell.  

2. Ved bruk av minnearbeid, sansestimulering, bruk av fysisk aktivitet eller tilrettelagt 

måltider. 

3. Å nytte og skape gode fysiske og psykososiale rammebetingelser.  

 

2.4.5 Systematisk kartlegging og oppfølgning  

En forutsetning for å komme tidlig i gang med tiltak er å fange opp tegn til utvikling av 

sykdom, funksjonstap eller problemer. Både hos de eldre som bor hjemme, men også de som 

bor på sykehjem.  Det er viktig å kartlegge dette, samt fysisk helse og funksjon, 

ernæringsstatus, munn- og tannhelse, sansetap, psykisk helse og sosiale forhold. Dermed 

forutses det personell med bred kompetanse og samarbeid mellom flere faggrupper for å tilby 

riktig tilbud.  
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2.5 Sammenhengen i tjenestene  

Reformen er for å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende. 

Målet er å gi trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger mellom eget 

hjem, sykehus og sykehjem og færre ansatte å forholde seg til. Et av målene innebærer også 

pårørendes støtte og veiledning, å ta vare på de som tar vare på sine nærmeste. At eldre og 

deres pårørende har mulighet til å leve hele livet. Målene er sett ut ifra hva utfordringene er 

som er kommet fra dialogmøter og tilbakemeldinger fra målgruppene.  

For å møte utfordringene foreslås fem løsninger, der målet er økt trygghet og forutsigbarhet i 

pasientforløpet til eldre og deres pårørende. Løsningene vil bli presentert under.  

 

2.5.1 Den enkeltes behov  

Tjenestetilbudet skal ta utgangspunktet i hva som er viktig for den enkelte. Ved å ha en 

personsentrert tilnærmingsmetode vil du ivareta hele menneske, ikke bare sykdom og 

funksjonssvikt. Målet er at hver enkelt skal ta i bruk sine egne ressurser og opprettholde 

selvstendigheten så langt som mulig. Den enkeltes livsfortelling, verdier og ønsker skal danne 

utgangpunktet for helse- og omsorgstjenestenes tilbud.  Språk, kultur og identitet er også 

viktige faktorer som skal respekteres. Ved å kartlegge den enkeltes behov, utforme en 

individuell plan og sørge for jevnlige samtale med bruker og pårørende er dette oppnåelig å få 

til i praksis.   

 

2.5.2 Avlastning og støtte til pårørende 

En langvarig og omfattende omsorgsinnsats kan øke risikoen for helseskader for pårørende. 

Ved å sette inn tiltak hindrer man at pårørende blir utbrent og dem også får hjelp. Tre 

løsninger for å støtte og avlaste de pårørende er: 

1. Mer fleksibel kommunale avlastningstilbud som møter pårørendes behov, med hensyn til 

tidspunkt, varighet og om tilbudet skjer i eget hjem, i institusjon eller på en annen måte. 

2. Informasjon og dialog blant annet ved bruk av digitale verktøy. 

3. Pårørendeskoler og samtalegrupper som medvirker til læring og mestring. 
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2.5.3 Færre å forholde seg til og økt kontinuitet 

Ved å skape nye arbeids- og organisasjonsmodeller eller alternative turnusordninger kan dette 

bidra til tilgjengeligheten, kontinuiteten, tryggheten og forutsigbarheten brukere og pårørende 

har behov fra tjenestene. Også dette med å ha primærkontakter til brukarene og få riktig hjelp 

til riktig tid.  

 

2.5.4 Mykere overgang mellom hjem og sykehjem  

Ved å lage mykere overganger mellom hjem og sykehjem skapes det fordeler på alle nivåer. 

Det kan bety større trygghet og mindre påkjenninger ved flytting for de eldre brukerne. For de 

ansatte blir det lengre vekslingsfelt og bedre overlappinger ved flyttingen av brukerene. 

Pårørende får mer avlasting og støtte før flytting, og en invitasjon til å fortsette å bidra etter 

flytting. For kommunen kan det betyr mer samordnet bruk av ressurser på tvers av 

hjemmetjenestene og sykehjem og bedre overlapping mellom tjenestetilbudet. Deretter kan 

departementet vurdere om det er barrierer i det statlige regelverk som hindrer samordning og 

gode pasientforløp mellom egne hjem og sykehjem.  

 

2.5.5 Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus  

For å sikre overganger mellom tjenestenivåene, bør det tilrettelegges for tidlig planlegging og 

saksbehandling. Dette for utveksling i samråd med pasient og pårørende, og for gjensidig 

kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene. Målet er god og sammenhengende behandling 

og oppfølgning, og å hindre uønskede reinnleggelser.  
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3 Utarbeidelse av planen  

 

3.1 Reformens tidsplan nasjonalt  

Reformens tidsplan nasjonalt begynte i 2019 med å utarbeide forberedelser som første fase. I 

andre fase skulle det kartlegges, planlegges og vedtas løsninger. Selve gjennomføringen med 

implementering og rapportering vil foregå i perioden 2020-2023 som tredje fase. Siste fase i 

2023 vil innebære evaluering og forbedringsarbeid. Grunnet koronapandemien er tidsplanen 

forlenget til 2024 på landsbasis.  

 

3.2 Utarbeidelse av planen i Tana kommune/ Deanu gielda & Nesseby 

kommune/Unjárgga gielda 

Utarbeidelsen av Leve hele livet planen ble iverksatt i slutten av sommeren 2021, da nyansatt 

ergoterapeut Synne Fosse ble tilsett som prosjektleder/ ansvarlig koordinator i august. Fase en 

og to ble planlagt å skje frem til slutten av vinteren (februar) 2022. Fase tre vil foregå fra 

sommer 2022 til 2024. Evaluering og forbedringspotensialer kommer til å foregå i slutten av 

året 2024. Grunnet flere samarbeid med nabokommunen ble planarbeidet utført både i Tana- 

og Nesseby kommune. Det har vært et bevist valg å skille resultatene fra kartleggingene og 

hvilke tiltak som skulle iverksettes. Dette grunnet at det er individuelle behov i hver 

kommune.  

Høst 2021  

Prosjektleder satt seg inn i reformen og begynte å ta kontakt med samarbeidspartnere. Det ble 

opprettet et fellesmøte med de forskjellige lederne i helse- og omsorgstjenesten i Tana 

kommune. Daværende kommunalsjef for helse- og omsorgstjenesten, Anu Nilsen, daglig 

leder på omsorgsboligene på omsorgstunet, Hilde H, Ryeng., avdelingsleder for 

hjemmesykepleie, Liv Berit Johnsen., avdelingsleder for sykeavdelingen, Franziska Rast., 

avdelingslederen for Botjenesten, Viktoria Nilsen., personalkonsulent, Olga Riksen og 

rådgiver, Aud Varsi.  Det ble tidlig opprettet kontakt med kommunal fysioterapeut, Erlend 

Skippervik og leder for frisklivssentralen, Ole Henrik Somby.  Leder for frivilligsentralen, 

Mariann Johansen Lindi, styregruppen i pensjonistforeningen, eldrerådet og Norges 

handikapforbund, Tana & Omegn i Tana ble også opprettet kontakt med. 

To av samfunnsplanleggerne i kommunen, Ane Pedersen Røren og Leif Henrik Halvari, 

kulturkonsulent Shahid Akram og virksomhetsleder Frank Martin Ingilæ ble det knyttet 
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samarbeid med tidlig i prosessen, med tanke på rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel 

i 2022.  

Prosjektleder hadde teams møte med KS angående prosessen kommunene skal gjennom de 

kommende årene. Det ble også opprettet kontakt med Helga Eggebø, fra Nordlandsforskning, 

som representerte forskningsprosjektet «Ageing at home» og «Aktiv og meningsfylt 

hverdag», som var behjelpelig til reformarbeidet. Prosjektleder deltok på markeringen av den 

internasjonale eldredagen, holdt ett innlegg om prosjektet og snakket en til en med de eldre. 

Prosjektleder hadde også et møte med kommunedirektøren, Inger Eline Eriksen Fjellgren.  

Samarbeidet til nabokommunen Nesseby ble opprettet i midten av oktober etter signert avtale. 

Samarbeidsmøte med daværende virksomhetsleder for pleie- og omsorgstjenesten, Lene 

Johansen Bergmo, og samtaler med virksomhetsledere for hjelpetjenesten, Linn Muotka, på 

intuisjon, Leena Guttorm og Anne Brit Aslaksen, hjemmetjenesten. Rådmann, Olav Trosten 

ble det opprettet kontakt med og med fysioterapeut Rene Løvås. Det har også vært en kontakt 

mellom blant annet tilbudet gruppedans ledet av Marit-Ann Nilssen, diakonmedarbeider Mia 

Wolf Ballovara i Menigheten Tana- og Nesseby, pensjonistforeningen og eldrerådet i Nesseby 

og flere.  

 

Det ble utarbeidet kartleggingsverktøy for å innhente informasjon om kommunenes ståsted i 

forhold til reformarbeidet. Et kartleggingsskjema for å kartlegge de ulike tilbudene 

kommunene har å tilby nå, hva som fungerer og hva som kunne gjøres bedre. Hvor viktig 

målet er for kommunene og måloppnåelsen per i dag (se vedlegg 1).  Dette ble utført på alle 

helseavdelingene i helse- og omsorgstjenesten i begge kommunene. De som jobber frivillig og 

organisasjoner i kommunen utførte også ut et kartleggingsskjema. Det var en forenklet utgave 

av vedlegg 1, slik at det var tilpasset deres arbeidsområder (se vedlegg 2).  For å løfte frem 

innbyggerens stemme ble det utlevert en spørreundersøkelse; Hva er viktig for eldre? Der alle 

var inkludert til å delta uavhengig av alder (se vedlegg 3). Spørreundersøkelsen til 

innbyggerne ble oversatt til nord-samisk av tolk/oversetter Joseph Fjellgren.  

Kartleggingsverktøyet for helse- og omsorgstjenesten ble levert ut i uke 41 og 

spørreundersøkelsen til alle innbyggerne i kommunene ble levert ut i uke 43. Fristen på alle 

kartleggingsverktøyene var på omtrent tre uker, men ble forlenget med noen uker i Nesseby 

kommune.  
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Leve hele livet ble promotert gjennom media, avisa Sàgat og iFinnmark for å spre budskapet 

og ønske om å få innbyggernes syn på hva de tenker er viktig for eldre. Det ble postet tilgang 

til spørreskjemaet på hjemmesidene til kommunene og promotert på Facebook grupper som 

blir aktiv brukt. Det ble også laget stands der en kunne få tak i spørreskjemaet fysisk. Dette 

ble fraktet ut til 10 forskjellige plasser rundt omkring i kommunene. Siden kommunene er 

langstrakte var det et behov for å gjøre det tilgjengelig også i bygdene utenfor sentrum til 

innbyggeren som var bosatt der. De som hadde hjemmetjeneste, fikk levert ut skjemaet fra de 

ansatte og leverte for dem, etter ønske.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørreskjemaet på Tana rådhus 

 

 

Vinter 2021-2022 (februar) 

Det ble opprette en prosjektgruppe som bestod av: Prosjektleder /Ergoterapeut Synne Fosse, 

planleggerne Ane Pedersen Røren og Leif Henrik Halvari, samt Shahid Akram som var 

kulturkonsulent og prosjektleder for folkehelseprosjektet i Tana. Der det ble rom for innspill 

på reformarbeidets prosess og hjelp med å kontakte bygdelag og mer.    
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Prosjektleder gikk gjennom alle spørreskjema og transkriberte dette i et nytt dokument. Det 

ble opprettet kontakt med HOOK (hovedutvalget for omsorg, opplæring og kultur) i Tana i 

starten av februar. Det ble holdt ett fremlegg for HOOK om prosjektets ståsted og arbeidet 

videre. Det ble også kalt inn til et «folkemøte» med representanter fra forskjellige bygdelag i 

prosessen av tiltaksforslag, som dessverre utgikk. Eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, 

Norges handikapforbund, Tana og Omegn og pensjonistforeningen fikk innsyn og mulighet 

for tilbakemeldinger til de foreslåtte tiltakene før sluttavgjørelsen ble satt. I fellesskap ble det 

tatt en avgjørelse basert på tidligere og nye funn etter behov og ønsker om hva tiltak som 

skulle iverksettes i Tana kommunene. Det er blitt forsinkelser i planprosessen med Nesseby 

kommune.  

 

Vår 2022  

Planen ble først lagt som et saksfremlegg til eldrerådet 4.mai, HOOK 10.mai og, deretter 

presentert til kommunestyret 9.juni. Planen ble enstemmig vedtatt hos de tre nivåene i Tana 

kommune. Videre blir det implementering og rapportering av tiltakene i planen frem til 

evaluering i 2024.  
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3.3 Status og utfordringsbildet i kommunene  

3.3.1 Bakgrunn  

 

Tana og Nesseby er to distriktskommuner i Nord-Norge. Begge er store målt i geografisk 

utstrekning og små i folketall. I Tana kommune bor det i underkant av 2900 innbyggere, men 

er den femte største kommunen i areal i Norge, på en utstrekning på rundt 4050 

kvadratkilometer. Nesseby er det om lag 900 innbyggere fordelt på om lag 1400 

kvadratkilometer. Det vil si at begge kommunene har en befolkningstetthet på under 1 person 

per km2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1 Tana/Deatnu   

Navnet kommer av elven Deatnu (Tanaelva), som betyr «den store elva». Befolkningen bor 

spredt i kommunen fra Leavvajokha i sørvest til den nedre del av Tanaelva ved utløpet i 

Tanafjorden. På begge sider av Tanaelva ligger det små bygder. Kommunen er delt inn i to 

delområder med til sammen 15 grunnkretser (per 2016):   

- Tana: Austertana, Birkestrand/Harrelv, Seida, Vestre Seida/Holmfjell, Boftsa/Rustefjelbma, 

Bonakas/Langnes, Smalfjorden, Torhop/Vestertana.   

- Polmak: Tana bru, Skiippagurra, Alleknjarg/Polmak, Horma/Vestre Skiippagurra, 

Båteng/Laksjoka, Vestvidda, Sirma/Levajok 

Tana/Deatnu er en tospråklig kommune der både norsk og samisk brukes i det daglige. 

Tidligere var kommunen trespråklige på grunn av en betydelig kvensk innvandring på 1700-

og 1800-tallet, og det finnes fortsatt noen eldre som har finsk som sitt morsmål. Det er flere 
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finlendere som har flyttet til kommunen i nyere tid, eller at de pendler. I tillegg til samisk, 

norsk og finsk befolkning, bor det innflyttere fra andre forskjellige land som Eritrea, 

Filipinene, Sverige og flere. Tana har vært og er fremdeles en utpreget flerkulturell kommune  

 

3.3.1.2 Nesseby/Unjárga 

Nesseby ligger i den innerste del av Varangerfjorden og strekker seg i retning sør til grensen 

mot Finland og mot nord innover Varangerhalvøya til Jakobselva. Kommunen er delt inn i ett 

delområde med til sammen 13 grunnkretser (per 2016): Klubbvik, Nesseby, Maddavárri, 

Bunes, Meskelv, Rasjok, Varangerbotn, Vesterelv, Karlebotn, Vagnes, Dierggejávre, 

Nyelvfjellene og Nyelv.   

 

3.3.2 Tilbud til de eldre 

Siden «Leve hele livet» planen omfatter to kommuner er det delt opp i underoverskrifter for 

Tana og Nesseby slik at det blir en oversiktlig presentasjon om hvilke tilbud de eldre har og 

hvor. Det som blir presentert er ut ifra den utført kartleggingen innenfor de fem 

hovedområdene og underkategoriene som er beskrevet tidligere i planen.  

 

3.3.2.1 I Tana/Deatnu   

Helse- og omsorgstjenesten: 

 

Aktivitet og fellesskap 

Gode øyeblikk: 

De fleste avdelingene gir tilbakemelding at de eldre får tilbud om minst en times aktivitet 

daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. At aktiviteten gir gode opplevelser 

og øyeblikk i hverdagen og stimulerer sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt 

fellesskap. Noen eksempler; på omsorgstunet har de satt i gang «Min livshistorie» i samarbeid 

med pårørende for å kartlegge brukerens interesse for deretter kunne tilby dette til brukerne. 

Hjemmesykepleien meddeler at de som deltar på dagsenter som er åpnet fem dager i uken. På 

torsdager får de trening med fysioterapeut 20-30 min, og med aktivitører tirsdager. 

Dagaktivitørene tar også noen eldre med til Tana fysikalske institutt hver fredag der de deltar 

på balansegruppe. 
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Tro og liv: 

Den innhentede informasjonen viste at det er forskjellig hvordan den enkeltes tro- og 

livssynsutøvelse og behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt på 

avdelingene. Noen tar denne samtalen under morgen- og kveldsstell, noen henviser videre til 

diakoni i menigheten, fast gudstjeneste for beboerne en gang i måneden og tilbud om samtale 

ved livets slutt med prest.  

 

Generasjonsmøter:  

Noen etablerer møteplasser mellom unge og eldre i dagliglivet, organiserte aktivitet og 

virksomhet på tvers av generasjonene. Omsorgstunet jobber med tettere samarbeid med 

barnehager og skole og 3.-4. klassinger komme på besøk i avdelingen en gang i måneden. Når 

det er Lucia-dagen kommer barnehagen og synger på avdelingen, på sykestua. 

Helseavdelingen (tidligere kjent for hjelpetjenesten/psykisk helse og rus) arrangerer 

Møteplassen.  

 

Samfunnskontakt: 

Det blir avdekket at kommunen ikke har en samfunnskontakt som skal være bindeleddet og 

koordinator mot nærmiljø, familie og pårørende, frivillige, næringsliv, organisasjoner, 

intuisjoner i lokalsamfunnet.  

Sambruk og samlokalisering i nærmiljøet: 

På sykestua har de felles dagsenter på en fast dag i uka hvor pasienter kan delta og på 

omsorgstunet holdes dagsenteret der både de som bor på institutt, omsorgsbolig og de som 

kommer fra private hjem deltar på.  

 

Mat og måltider 

Det gode måltidet: 

Det er hovedkjøkkenet som leverer ut middag og diverse andre måltider til avdelingene. På 

sykestua blir det servert fra hovedkjøkkenet hvert måltid, mens på omsorgstunet er det 

middagen som blir servert og resten blir laget i avdelingen. På omsorgsboligene har de dagens 

hovedmåltid ved langbord med alle beboerne, og de andre måltidene inntas i 
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grupper/plasseringer fra beboerne selv. De som deltar på dagsenteret, spiser også middag i 

felleskap.  

 

Måltidstider: 

Her er det forskjellig utførelse fra avdeling til avdeling. På omsorgsboligene jobber 

avdelingsleder for et samarbeid med DPS angående endring av tidspunkt på middagen. Hun 

sier det er for tette intervaller mellom de to første måltidene. Faste tiden for ganske mange av 

beboerne er langt over 11 timer, dette også med tanke på at hoved måltidet blir servert kl. 

13:00. Hjemmesykepleien tilbyr de som sliter med nedsatt matlyst at de ansatte kan sitte en 

stund for å motivere og sikre at de får i seg næring. På sykestua får pasientene spise når de 

ønsker. 

 

Valgfrihet og variasjon: 

På omsorgstunet er menyen blitt utarbeidet fra hovedkjøkkenet og de er flinke med å sette 

sammen tradisjonsrik mat og etter årets sesonger. Sykeavdelingen har en ordning til en viss 

grad, hvor pasientene får ønske seg en meny, for eksempel når pårørende er på besøk, og kan 

da tilby å spise middag sammen.  

 

Systematisk ernæringsarbeid: 

Den enkeltes behov for å unngå under- og feilernæring blir fulgt opp. På helseavdelingen 

(psykisk helse) involverer fastlegen, og en del samtaler som legges fokus på dette. 

Omsorgssenteret tar vekt en gang i måneden og utfører MNA-kartlegging og dette blir 

journalført. På sykestua følges BMI på fast avsatt datoer, og ved aktuell underernæring har 

dem tilskudd og hovedkjøkkenet får også beskjed og tilpasser kostholdet individuelt. 

Hjemmesykepleien utførere ernæringskartlegging på alle 1-2 ganger i året, og evt. funn av 

underernæring blir det iverksatt tiltak for dette.  

 

Kjøkken og kompetanse lokalt: 

Det er mangel på slik kompetanse hos hjemmesykepleien, mens sykestua meddeler at 

personalet på hovedkjøkkenet er utdannet av de ansatte på Finnmarksykehuset.   
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Helsehjelp 

Hverdagsmestring: 

Helseavdelingen (psykisk helse og rus) følger «hjelp til selvhjelp» til sine brukere. 

Omsorgssenteret bruker de individuelle godt kartlagt/opparbeidet pleieplan. Der det skal stå 

hva beboeren selv mestrer i sin hverdag og hva de som hjelpere må hjelpe til med, og denne 

pleieplanen blir oppdateres forløpenes. De har også primærkontakt til hver beboer, som 

pårørende skal ha informasjon om. På sykestua er det personalet som ser etter at pasientene 

får hjelp til selvhjelp, og at de tilrettelegger for dette. Hjemmesykepleien ønsker at de eldre 

skal få mulighet til å gjøre det de selv klarer, og at de passer på å ikke overta oppgavene for 

dem, og dette er de ansatte bevisste på. De har tiltaksbeskrivelser til hver bruker hvor deres 

ressurser er, hva de selv klarer å gjøre. Hvis det er behov for hjelpemidler for tilrettelegging 

til selvstendighet, gjør de dette også  

 

Proaktive tjenester: 

Kort oppsummert, så jobber ikke tjenestene med å aktivt oppsøke innbyggeren som ikke selv 

oppsøker helsetjenester, men meddeler at de får bekymringsmeldinger fra familie, naboer, 

venner og legen. Hjemmesykepleien tilbyr den eldre et hjemmebesøk for å informere om dem 

tjenester, og eventuelt utfører kartlegging. Kommunen har signert en avtale innen D-FACT 

(Digital- Flexible Assertive Community Treatment) som kommer til å være et tilbud på dette 

området og i et samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten.  

 

Målrettet bruk av fysisk trening: 

De eldre skal få tilbud om trening og fysisk aktivitet som forebyggende, behandlende og 

rehabiliterende tiltak. Her jobber den kommunale fysioterapeuten og ergoterapeuten tett 

sammen. Helseavdelingen (psykisk helse og rus) oppfordrer til fysisk trim og har grønn resept 

i samarbeid med lege, frisklivssentralen og fysioterapeutene på Tana fysikalske institutt. 

Hjemmesykepleien har tilbud om trim på dagsenteret fast to dager i uka. Det er også 

balansetrening på treningssenter for de eldre som bor hjemme. Noen eldre har vedtak på 

gåturer, det er da hjemmesykepleien eller aktivitøren som utfører trimoppdraget. På 

sykeavdelingen og omsorgsboligene blir fysio- og ergoterapeut kontaktet ved behov.  
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Miljøbehandling: 

Helseavdelingen (psykisk helse og rus) forebygger og stabiliserer under miljøarbeid i 

hjemmet til brukere ved hjelp av rydding, eller i samtaler på avdelingen som demper angst og 

uro. Omsorgstunet og på sykestua blir det tilrettelagt viss en bruker er svært urolig at de får en 

på en for å trygge. Hjemmesykepleien informerer de om mulighet for å søke om 

støttesamtaler om de ønsker det, personalet er opptatt av å sette av tid til å snakke og lytte, og 

at pasientene får dagtilbud eller dagsentertilbud.  

 

Systematisk kartlegging og oppfølging: 

Tegn på utvikling av sykdom, funksjonstap eller problemer fanges opp for komme tidlig i 

gang med riktig tiltak. På omsorgstunet er de ansatte flinke til å observere og videreformidle 

til sykepleiere ved endringer. Hjemmesykepleien har samarbeid med pårørende, lege, med 

andre og sammen forsøker de å finne ut hvilke tiltak om bør iverksettes. På sykestua er 

personalet til stede hele døgnet, og tar tak i eventuelt plager for pasienten i et tidlig stadium.  

  

Sammenheng i tjenestene 

Den enkeltes behov: 

Tana kommune har fokus på hva som er viktig for den enkelte. På avdeling helse blir 

brukarene plasser i sentrum. For eks. spør ergoterapeuten alltid «Hva er viktig for deg» ved 

kartlegging, for å fange opp den enkeltes behov. Omsorgssenteret og hjemmesykepleien 

praktiserer også å stille dette spørsmålet til deres brukere/pasienter. Det blir også meddelt at 

når det er hektisk og lav bemanning er det noe svikt på dette området.  

 

Avlastning og støtte til pårørende: 

Omsorgstunet har ett rom til avlastning som rulleres. Hjemmesykepleien meddeler at 

kommunen har to avlastningsplasser på sykestua også. Det er også noen pårørende som 

mottar omsorgsstøtte og blir tilbudt samtaler og veiledning fra helsepersonell.  

 

Færre å forholde seg til og økt kontinuitet: 

Alle avdelingene har en ordning med primærkontakt som utgjør færre ansatte og hjelpen 
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kommer til avtalt tid. Noen meddeler at siden det er en liten avdeling gjør at personellet 

kjenner alle pasientene godt.  

 

Mykere overganger mellom eget hjem og sykehjem: 

For å bedre pasientløpet å få til dette har hjemmesykepleien tiltak som går på å ta det 

fortløpende med samtaler, samarbeidsmøter med den eldre, pårørende og flere som er inne i 

bildet. På sykestua er det mange pasienter som er inne på avlastningsopphold før de får fast 

sykehjemsplass, og er dermed kjent i avdelingen. Avdelingen har pasientrom med pasientens 

egne møbler, bilder og gardiner om ønskelig for å gjøre det om til et hjem til den enkelte.  

 

Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus: 

Tjenestene tilstreber tidlig planlegging og saksbehandling for utskrivning, gjensidig 

kompetanseoverføring via PLO-meldinger og telefoner og av til fysisk oppmøte.  

 

Frivillige og/eller organisasjoner:  

Tana Fysikalske Institutt AS og Tana Frisklivssentral. Tana Fysikalske institutt er det fire 

fysioterapeuter som gir behandling/veiledet trening til eldre. Alle fysioterapeutene har 

mulighet til å behandle pasienter i pasientenes hjem. De har totalt rundt 7000 

pasientkonsultasjoner pr år. En stor del av konsultasjonene er gitt til eldre. Treningssenteret er 

et åpent treningssenter som er godt tilrettelagt for funksjonshemmede. Treningssenteret har 

redusert pris for eldre over 60. Dette benyttes av en del friske eldre. Tana Frisklivssentral har 

mange forebyggende helsetiltak rettet mot eldre. Blant annet: trening på grønn resept, 

mobilisering mot ensomhet og treningsgrupper.  

 

Frivilligsentralen står sterkt i Tana kommune. Det er et godt faglig samarbeid med 

frisklivssentralen og kommunal fysioterapeut, hvor de søker en rekke prosjekter fra blandet 

annet statsforvalter og HDIR, for aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre, forebygge passivitet 

og ensomhet. Besøksvenn, lesevenn, turvenn har vært et tilbud. Det er også et samarbeid 

mellom eldrerådet, pensjonistforeningen og bygdelag i kommunen. Frivilligsentralen har vært 

med i et forskningsprosjekt vedrørende den sosiale omsorgen hos hjemmeboende eldre- hvor 

også fysisk aktivitet ble høyt prioritert. Det har vært økt fokus i det siste på kosthold, særlig 
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hos menn, og mer aktivitet ute i bygdene særlig som følge av korona-pandemien. Det har vært 

større fokus på psykisk helse hos den eldre befolkningen og fokus på rus. Hvordan 

tilrettelegge og imøtekomme overgang i tjenestene, styrke den sosiale omsorgen blant den 

samiske befolkningen har også blitt prioritert den siste tiden.  

 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) bidrar til økt livskvalitet for eldre over 67 år. DKSS 

er en tilskuddsordning der kommuner søker om midler fra fylkeskommunen, som kommunen 

deler ut. Midlene går til organisasjoner, foreninger og privatpersoner som kan tilby 

arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturuttrykk for de eldre. Dette er gjerne 

i form av konserter, allsang, kino og lignende. Erfaringer viser at flere organisasjoner benytter 

seg av tilskuddsmidlene og kan levere et kulturtilbud av høy kvalitet. Den bidrar til økt 

livskvalitet for eldre. Organisasjonene og foreningene representerer et bredt spekter av tilbud. 

Tana kommune gjennomfører 5-10 arrangementer per år. 

 

Eldrerådet. Kommunen er pålagt å ha et eldreråd etter kommunelovens §5-2 bokstav e. 

Samfunnet vårt er i rask utvikling, på det teknologiske området og på tjenestefeltet. Det 

gjennomføres store omorganiseringer og teknologen i seg selv byr på nærmere ubegrensede 

muligheter. Sett i forhold til demokratiske prinsipper som likeverd, selvstendighet og 

deltakelse, er det helt avgjørende at både lokalsamfunn og tjenester utformes slik at de er 

tilgjengelig og brukervennlig for alle. En reell medvirkning gjennom aktive eldreråd er svært 

viktig i denne sammenhengen. Eldrerådet skal sikre eldres syn på politiske saker. Eldrerådet i 

Tana arrangerer FNs eldredag. De deltar på diverse kurs, møter, gitt uttalelser og samarbeid 

med pensjonistforeningen og rådet for funksjonshemmede. Ved statlige tilskuddsordninger i 

forbindelse med koronasituasjonen og stor frivillig deltakelse i samarbeid med flere frivillige 

ble det tilbudt et sosialt treff med dataopplæring høsten 2021 og prosjekt «Eldre ut på 

middag», der de fikk gratis middag på forskjellige kaféer i kommunen.  

 

Råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ i kommunen og 

fylkeskommunen. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med 

funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta 

opp saker på eget initiativ. De er svært aktive i Tana kommune.  
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Pensjonistforeningen, tidligere Norsk Pensjonistforbund (NP) ble etablert i 1951 og er 

Norges største pensjonistorganisasjon med nær 240 000 medlemmer. Organisasjonen er 

partipolitisk uavhengig, men er sterke pådrivere for eldrepolitikk, innen økonomi, helse, 

aktivitet, medvirkning og trygghet. Denne foreningen står sterkt i Tana. De er ansvarlig for 

onsdagstreff, første og siste onsdag i hver måned. Der er det servering av kaffe, brødmat og 

vafler, og åresalg og hyggelig samvær.  

 

Norges handikapforbund, Tana og Omegn arrangerer også onsdagstreffet bare ulike 

onsdager enn pensjonistforeningen med samme festligheter som pensjonistforeningen tilbyr. 

Norges handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen deres 

er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd 

med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. De er en interessepolitisk 

organisasjon, mer er også opptatt av å ta vare på de 14 000 medlemmene de har.  

 

Drømmehagen Niehkugárdi er et ideelt non profitt prosjekt satt ut i livet i 2021.Tanken er 

Drømmehagen/Niehkugárdi skal være et godt og veldig unikt område å være i som gir mye 

tilbake til de som bruker det. Det å gi et tilbud til noen som ikke har så mange tilbud fra før 

av. Området brukes av beborere i Jeagilguolva området for aktivitet, sosial omgang og kos og 

avslappning, men også kan andre bruke området om ønsket. Det er blitt bygd platting, 

gapahuk og en liten kosekrok med peisovn og møbler. Det er også kommet flere andre ting på 

plass i senere tid. Det er plantet over 50 typer trær og busker, og minst 200 blomstrer. Det er 

planlagt etter innsamling av midler til å bygge et drivhus og plantekasser for urter og bær. 

Plantekassene blir tilrettelagt slik at de blir tilgjengelig for de som sitter i rullestol også å være 

delaktig å plante.  
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3.3.2.2 I Nesseby/Unjárga  

 

Helse- og omsorgstjenesten: 

 

Aktivitet og fellesskap 

Gode øyeblikk: 

Godt samarbeid med kolleger, god planlegging blir meddelt fra hjemmesykepleien. På 

sykehjemmet tar de turer, og alle får tilbud etter eget behov og interesser.  

 

Tro og liv: 

Det blir holdt regelmessige gudstjenester der prest og diakon leder andakten på sykehjemmet.  

 

Generasjonsmøter:  

Har ikke tilbud som tilbyr dette per dags dato.  

 

Samfunnskontakt: 

Meddelt at sykehjemmet har primær/sekundærkontrakter som fører dialog med pårørende.  

 

Sambruk og samlokalisering i nærmiljøet: 

Det er lite kontakt mellom andre i samfunnet og fra sykehus i henhold til sambruk og 

samlokalisering i nærmiljøet.  

 

Mat og måltider 

Det gode måltidet: 

Alle tilbys å spise sammen i stuen. Det er individuell mat og ønskekost. Næringsrik mat 

vektlegges. De ansatte har møter med kjøkkenet og planlegger sammen til brukerens beste. 

Det blir brukt lokale mattradisjoner.   
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Måltidstider: 

Det blir servert smoothie, frukt og supper som mellommåltid. Det tilbys nattmat til de som 

ønsker det og det gis tidlig frokost. Det er fokus på alle måltidene i løpet av en dag.  

 

Valgfrihet og variasjon: 

De kan velge om de ønsker å være inne hos seg selv eller i fellesstua sammen med andre når 

de skal spise. Sykehjemmet holder på å kartlegge lokal mat og tradisjoner i kommunen. 

Kartlegger hva brukerne har spist tidligere.  

 

Systematisk ernæringsarbeid: 

Sykehjemmet har matkort og stort fokus på underernæring med tanke på systematisk 

ernæringsarbeidet. Det følges opp med måling av vekt, ønskekost og drikkeliste.  

 

Kjøkken og kompetanse lokalt: 

Har et tett samarbeid med de som arbeider på kjøkkenet.  

 

Helsehjelp 

Hverdagsmestring: 

Veiledning og tilrettelegging for å opprettholde de fysiske og kognitive funksjonene.  

 

Proaktive tjenester: 

Det blir ofte utført hjemmebesøk av hjemmesykepleien for tilsyn, og sykehjemmet meddeler 

at det finnes et dement-team som kartlegger innbyggere over 70 år.  

 

Målrettet bruk av fysisk trening: 

Privatpraktiserende fysioterapeut tilbyr målrettet bruk av fysisk trening. Han holder til på 

samme bygg som sykehjemmet er plassert.  
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Miljøbehandling: 

Har dagsenter en gang i uka. Sykehjemmet har sansehage hvor pasientene kan gå og få stimuli 

på forskjellig sanser og følelser som bidrar til en økt hverdagsglede.  

 

Systematisk kartlegging og oppfølging: 

Hjemmesykepleien bruker god tid hos brukerne. Sykehjemmet meddeler at de bruker IPLOS, 

som gir gode rapporter når pasienter blir overflyttet fra hjemmesykepleien til avdelingen.  

 

 

Sammenheng i tjenestene 

Den enkeltes behov: 

Sykehjemmet kartlegger tjenester for individuelle behov og har fokus på hva som er viktig for 

den enkelte.  

 

Avlastning og støtte til pårørende: 

Sykehjemmet har fleksible avlastningstilbud, og god kontakt med pårørende.  

 

Færre å forholde seg til og økt kontinuitet: 

Hjemmesykepleien er en liten kohort som igjen fører til få ansatte, for brukerne å forholde seg 

til. Sykehjemmet har primærkontakter og er flinke til å tilrettelegge hjelpen og tjenester.  

 

Mykere overganger mellom eget hjem og sykehjem: 

Sykehjemmet ønsker å få til et ledersamarbeid mellom intuisjon og hjemmesykepleien.  

 

Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus: 

Sykehjemmet får elektroniske (pasientjournaler) meldinger fra sykehus til de som arbeider 

kommunalt. PLO-melingene fungerer gunstig.  
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Frivillige og/eller organisasjoner: 

Isak Saba senteret er et samisk språksenter og Nessebys kommunes språkkontor. De har 

aktivitet for eldre en gang pr uke, som er et lesetreff. Det er mange eldre som på grunn av 

fornorskningen ikke har lært å lese og skrive sitt morsmål. Derfor har dem startet opp lesetreff 

på samisk for eldre. Det er treff hver onsdag kl.12 – 14, hvor de leser bøker, tekster og synger. 

 

Fysioterapitjenesten er åpne fem dager i uken fra kl. 08:00-15.30. Tilbyr allmenn fysioterapi 

til alle kommunens innbyggere. Fysioterapi tar sikte på å forebygge, behandle og rehabilitere 

alle tilstander som fører til funksjonsnedsettelse og smerte.  

Eldrerådet  

Pensjonistforeningen arrangert slik som eldrerådet og pensjonistforeningen i Tana med 

gratis middag til eldre, men dette måtte avlyses på grunn av nasjonale smitteanbefalinger. 

De samler pensjonistene til sosialt samvær i form av medlemsmøter, sommerturer, 

loppemarked, julemesse og julebord. De har to til tre ganger i året forskjellige temaer av 

forelesere angående rettigheter, brannsikkerhet, hørsel og syn. Bygdehistorier er godt mottatt. 

På pensjonistforeningsmøtene er det enkelt å møte likesinnede, engasjere seg og fylle 

tilstedeværelsen med mening og livsglede. Pensjonistene og eldre setter stor pris på å komme 

sammen til sosiale samvær. De har i snitt ca. 35-40 som møter opp på medlemsmøtene. 

Høydepunktet er sang og musikk, mat servering og loddsalg. De har tre av deres medlemmer 

som stiller opp som musikere, de spiller trekkspill og gitar. Musikerne er i alder fra 85-90 år. 

På deres julemesse får medlemmene selge sine egne produkter. 

 

Helselag Nesseby, er ikke aktiv på grunn av pandemien, ellers et svært aktivt lag.  

 

Tilleggsinformasjon:  

Det er også informert at det finnes eksisterende tilbud på balansetrening i gruppe for 60+ og 

styrketrening i gruppe på dag/ettermiddagstid i Nesseby kommune. I tillegg er det tilbud om 

gåturer og skiturer i gruppe i regi av frisklivssentralen, helselaget og frivillige ildsjeler i 
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lokalbefolkningen. Dette er tilbud for den friskere delen av de eldre i kommunen. Det 

kommer også noen som synger en gang i uken på helsesenteret. 

 

3.3.2.3 1 Tana/Deatnu & Nesseby/Unjárga 

 

Frivillige og/eller organisasjoner: 

Seniordansen er et tilbud som gir mulighet til å danse kjente danser, med faste trinn og en 

bestemt musikk. Tilbudet foregår en gang i uka, fordelt på en måned i Tana og en måned i 

Nesseby. De får låne lokale på Varanger Samisk Museum (VSM) og Miljøbygget i Tanabru. 

De har nylig startet opp igjen i november 2021, etter koronaen. De som deltar i år, er 12 

damer i alderen 63-83 år. Tidligere har det vært flere elder rundt 90 år som har deltatt. 

Slagordet til seniordansen er: «Toppen for kroppen». Det er mange i denne alderen har 

helseplager, men disse er sjelden noe hinder. Dansen gir bedre kondisjon, styrket muskulatur, 

bevarer ledd-funksjon, og bedrer balanse og koordinasjon. Det sosiale fellesskapet har stor 

verdi – «vi ler mye og morer oss». Dans og musikk øker trivselen, og dermed også 

livskvaliteten. Sist, men ikke minst holder vi oss i god form når vi danser.   

Det er blitt vist i noe forskning at seniordans, og det å lære nye trinn, skjerper hjernen og 

bidrar til å hindre demens. Seniordans bidrar til at eldre beholder god helse lenger, slik at de 

kan bo hjemme og klare seg selv lengre.  

 

Tana sokn/menighet og Nesseby sokn samarbeider om flere tiltak, om prestetjenester, 

samisk og til dels finsk tolketjeneste (bispedømmelinjen) og om flere fellesrådsansatte 

(diakon og kateket). 

Tana menighet/kirkelig fellesråd har vedtatt at det skal bygges arbeidskirke ved Tana bru 

fordi kommunesenteret mangler et kirkebygg. Tana bru kirkeforening har en pågående 

innsamlingsaksjon av midler til kirkelig fellesråd på egenandel til prosjektet.  

Hva er kirken i et livsløpsperspektiv?  

Den norske kirke (DnK) består av mange lokalmenigheter og lokale kirker over hele landet. 

Det følger livsløpsperspektivet fra vugge til grav der livsriter/ overgangsriter spiller en stor 
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rolle i de fleste menneskers liv, i glede, sorg og overgangsritualer der imellom som 

konfirmasjon og bryllup.  

I Tana- og Nessebys sokn tilbyr et lavterskeltilbud som er gratis om babysang der alle uansett 

livssyn, religion, tro eller medlemsskap i DnK er velkomne. I tillegg til å være barnets første 

møte med kirken er det en arena for inkluderende fellesskap blant foreldre, der det kan 

snakkes ærlig om livet. I deres lokale menigheter er det meget høy dåpsoppslutning og 

dermed medlemskap i DnK blant befolkningen. Videre har de tilbud om en rekke 

trosopplæringstiltak iht. «Plan for trosopplæring i Den norske kirke» som strekker seg forbi 

konfirmasjonsalder. Våre menigheter samarbeider med skolene om skolegudstjenester ved jul 

og påske, samt mottar skolebesøk i kirkene.  

Den ukentlige søndagsgudstjenesten er selve livsnerven i kirkens og lokalmenighetens liv, der 

alle kommer med våre liv slik de er innfor Gud og i fellesskap med hverandre. Der alle feirer 

gudstjeneste sammen gjennom de ulike delene av gudstjenesten som alle har en spesiell 

betydning. I sluttsendelsen tar man imot Guds velsignelse og sendes med den ut igjen til vår 

hverdag. Gudstjeneste har gjennom et liv vært viktig for mange eldre spesielt, som kanskje 

ikke lenger kan ta seg til kirken.  

Tana- og Nesseby menigheter har et varmt og godt samarbeid med eldreinstitusjonene i 

kommunene der de besøker og holder andakt/ nattverdgudstjeneste ca. hver 2. uke. De 

opplever at det blir høyt verdsatt. 

I Nesseby har de en tradisjon å besøke institusjon med samisk salmesangstund 2 ganger årlig. 

Institusjonene tar kontakt med prest/ kirkekontor/ diakon ved ønske/ behov for soknebud eller 

sjelesorg. Diakon, prest eller kateket har stående lavterskeltilbud for å ta imot mennesker til 

samtale/ sjelesorg om stort eller smått, og er underlagt taushetsplikt. 

I Nesseby har de treff på tvers av generasjoner med middagsservering, bibelfortelling, sang og 

fellesskap der både barn og eldre deltar. De arrangerer årlig i samarbeid med eldrerådet en 

festmarkering av «Eldredagen». 

 

Bokbussen Tana/Nesseby er et konsept for å nå ut til befolkningen. Ruter i bygdene i 

Nesseby, Sør-Varanger, Tana og Utsjok. Her kan du låne bøker som du får gjort på et vanlig 

bibliotek.  
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3.3.3 Forskningsprosjekt «Ageing at home» og «Aktiv og meningsfylt hverdag» 

 

Det er utført en studie om aldring og hjemmebasert eldreomsorg som Tana kommune var en 

del av. Prosjektets tittel er Ageing at home: Innovation in Elderly Care in Rural parts of 

Northern Norway og er finansiert av Regionale forskningsfond (RFF) Nord i perioden 2016-

2018. Utgangspunktet for studien var et ønske å om å belyse hva det innebærer å eldes i rurale 

strøk, samt hva som kan sies å være særlige utfordringer og muligheter når det gjelder det å 

utvikle gode hjemmebaserte tjenester i kommuner kjennetegnet av spredt bosetning og lange 

avstander mellom brukerne. 

Studien baserer seg på et bredt kvalitativt materiale, inkludert intervjuer med representanter 

fra frivillig sektor, ledere av kommunal helse‐ og omsorgssektor samt noe observasjonsdata. 

Til sammen har de intervjuet 28 eldre (20 omsorgsmottakere og åtte pårørende, det vil si 

ektefelle, enke/enkemann eller søsken), tre yngre pårørende, elleve ansatte, elleve 

representanter fra frivillig sektor og fem ledere. Til sammen er altså 58 personer intervjuet. 

Studiens funn viser til at de eldres sosiale behov ikke alltid er godt nok ivaretatt, og at sosial 

omsorg således kan beskrives som en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg i 

Norge. På en annen side viser studien at de hjemmeboende eldre stort sett opplever at 

helserelaterte omsorgsbehov ivaretas på en god måte, mens deres behov for praktisk bistand 

ivaretas i litt mer varierende grad. Dem foreslår syv ulike grep som kan sette kommunene 

bedre i stand til å imøtekomme eldre brukeres behov for hjemmebaserte tjenester i et mer 

helhetlig perspektiv.  

De syv foreslåtte områdene er: 

- Bedre miks mellom helse- og sosialfaglig yrkeskompetanse 

- Viktigheten av å få informasjon om aktiviteter og tilbud ut til målgruppene 

- Styrke primærkontaktfunksjonen for bedre oversikt over den elders totalsituasjon  

- Tettere samarbeid mellom ansatte i hjemmetjenesten 

- Tettere samarbeid mellom kommunale hjemmetjenester og frivillig sektor 

- Et nytt hjem i kommunal leilighet eller i omsorgsbolig 

- Forebyggende arbeid. Gjerne gjennom systematisk hjemmebesøk 

Frisklivs- og frivilligsentralen i Tana kommune har deltatt på «Motvirke ensomhet og 

passivitet i befolkningen» siden 2018. Prosjektet endret tittel i 2019 ved å fjerne «eldre» for å 

få en bredere målgruppe. Hovedmålene til de prosjektet er: å fremme trygghet, trivsel samt 
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forebygge sosiale problemer, særlig ved aleneboende seniorer får en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre på tvers av generasjoner og byggegrenser.  

Tilbudet ble utarbeidet i ett tverrfaglig team som har bestått av lederen av frisklivssentralen, 

leder i frivilligsentralen og kommunal fysioterapeut. Det har vært laget møteplasser på 

bygdekafeene. Dem har vært i samarbeid med ambulerende aktivitør for hjemmeboende eldre, 

som har tatt med egne (mer hjelpetrengende brukere) til møteplassene. Det har vært to til tre 

møteplasser hver uke, slik at hver bygd har tilbud hver 14 dag. Bygdene som har vært med er: 

Rustefjelbma/ Holmfjell, Vestertana/ Torhop, Sirbma, Polmak og Austertana. Det er også 

oppsatt å holde kurs og foredrag som omhandler de kommunale tjenestetilbudene som finnes i 

kommunen, faglig info om helse, søvn, kosthold, trening og forebygging.  

Grunnet nedstengning i mars 2020, ble de nødt til å tenke annerledes for å ivareta den sosiale 

omsorgen og oppfølgningen av prosjektet. De satt i verk ukentlig kontakt med brukerne over 

telefon og meldinger. De satt også i verk en-til-en kontakt som et sosialt tiltak. Det ble tatt 

kontakt med den lokale pensjonistforeningen, eldrerådet og handikaplaget for å stå sterkere 

sammen på tvers av bygdene. Ved oppheving av noen restriksjoner ble det iverksatt 

bygdekafé-møter utendørs. Det ble utført forskjellige frisklivsaktivteter som utflukter på 

fjellet, til sjøen og bærsanking. Den kommunale fysioterapeuten holdt styrketrening og 

balanseøvelser på de gitte forskjellige områdene. Det er blitt fortalt historier, og noen har 

deltatt på for eksempel museumsbesøk og VM i lassokasting. Det har også vært møteplasser 

på tvers av generasjonene som både barnehage og skolebarn sammen med dem eldre. Det har 

blitt mer bevistorientering over viktighetsgraden av alle parter i et samfunn. Her er bildedryss 

fra noen møter på Bydekaffe.  
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Tana kommune etablerte en samarbeidsavtale med Nordlandsforskning med følgeforskning av 

prosjektet. Dem skulle gjennomføre datainnsamling/evaluering i 2021 og utarbeide en rapport 

av offentlige innovasjonsprosjektet «Aktiv og meningsfylt hverdag: Mot en modell for 

ivaretakelse av sosialt omsorgsbehov i norske kommuner». De konkluderer med at tydeligere 

strukturer og føringer på alle nivå i sektoren, fra nasjonale myndigheter til avdelinger, er 

nødvendig for å styrke den sosiale omsorgen.  

 

3.3.4 Utfordringsbildet  

En av bakgrunnene for reformen er at antall og andel eldre i befolkningen øker betydelig i 

årene som kommer. På nasjonalt nivå dobles både andelen og antallet som er 80 år eller mer 

fram mot 2040.  Ifølge statistisk sentralbyrå er Tana kommune estimert en økning av personer 

over 65 år og oppover fra 674 i 2020 til 812 i 2030. Det vil si 138 flere eldre personer 

sammenlignet med i dag, se søylediagrammet nedenfor tabell 1.  I Nesseby er det estimert 25 

stykk flere eldre i 2030, se søylediagram tabell 2. Dette kommer til å medfølge utfordringer 

og berøre alle samfunnsområder, markeder og sektorer. I tillegg vil framtida kunne innebære 

mangel på både arbeidskraft, pårørende og frivillige som er villige til å påta seg 

omsorgsoppgaver. Den største utfordringen vil kanskje være økende forskjeller knyttet til de 

demografiske endringene. I 2040 vil mer enn hver tredje innbygger i mange 

distriktskommuner kunne være over 65 år. Samfunnet må dermed begynne å tenke nytt. 

I kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023 (Tana- Deatnu) er det lagt frem en 

situasjonsbeskrivelse over sentralt utviklingstrekk og viktige utfordringer i Tana kommune. 

Den største utfordringen gjelder også de fleste kommuner i Finnmark at det blir færre 

innbyggere. Utforingen er spesielt rettet mot å beholde innbyggere i aldergruppe 20-44 år, 

samt å få de i denne aldergruppen til å flytte til kommunen. Det er også belyst at kommunene 

har under gjennomsnittlig dårligere folkehelse enn resten av landet for eksempel med andelen 

som har kols og diabetes. Det er også for få ansatte i helse- og omsorgsbaserte yrker med 

tanke på å dekke behovet som kommer i fremtiden.  De formidler også at det er svikt i 

tjenestene med tanke på for lite innsats rettet mot forebygging og for mye ressurser brukt sent 

i sykdomsforløpet og at den demografiske utviklingen kan true de økonomiske bæreevnene.  

 

Nesseby- Unjárgga kommuneplans samfunnsdel viser til kommunenes største utfordringer; en 

liten befolkningsstørrelse, med følgekonsekvenser for rekruttering, steds- og 
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næringsutvikling. Næringslivet er lite og sårbart, og med betydelig konkurranse om kunder og 

kompetanse fra nærliggende /by-). Boligmassen forvitrer og er ikke tilpasset innbyggerens 

fremtidsbehov. Kravet til kommunale tjenester, herunder alminnelig modernisering, 

digitalisering, kunnskapsbehov og innovasjonsevner, øker. Leve hele livet er også nevnt under 

satsningsområdet «Gode liv» i kommuneplanens samfunnsdel.    

 

Hvis vi ser på folkehelseprofilen (2021) og videre til folehelsebarometeret er flere områder 

som både Tana- og Nesseby kommuner ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet. 

Noen av punktene er: VGS eller høyere utdanning (30-39 år), ikke i arbeid eller utdanning, 

forventet levealder menn, vaksinasjonsdekning- meslinger (9år), og overvekt og fedme (17år).  

Tabell 1: Tana / Deatnu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Nesseby/ Unjárga  
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3.3.5 Resultat av kartleggingen  

Resultatet fra kartleggingene som ble utført i slutten av 2021 viser til at det allerede eksisterer 

mange tiltak og tilbud som er i tråd med satsingsområdene i reformen Leve hele livet i 

kommunene. Når det gjelder hvilken hovedområder og tiltak kommunene ønsker å vektlegge 

for forbedring blir presentert i kapitelet under. Dette er vektlagt basert på de utfylte 

kartleggingsverktøyene, fra samtalene med de eldre på den internasjonal eldredag-feiringen, 

møter med frivillige organisasjoner og forbund, tidligere innhentet informasjon fra 

forskningsprosjekt og lignende dokumenter. Resultatene som kommer frem i planen «Leve 

hele livet» vil også bli vektlagt i utarbeidelse av den nye samfunnsplanen i Tana kommune 

2023.  
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4 De nye tiltakene i Tana/ Deanu og Nesseby/Unjárga 
 

4.1 Tana/Deanu  

4.1.1 Et aldersvennlig samfunn  

 

Flexx 

Det er kontaktet Fylkeskommunen for å undersøke muligheter for å oppgradere tilbudet på 

Flexirutene som allerede eksisterer. Det er etterspurt faste reiseruter til Finland og ruter i 

sentrum som to eksempel.  

 

Aldersvennlige boliger  

Tana kommune er godt rustet til å møte etterspørselen etter boliger til eldre per dags dato og 

kommende år. Etter flere års arbeid i Eldrerådet, for ombygging av Maskevarreveien 

omsorgsboliger til trygdeboliger for eldre, er dette endelig vedtatt. På årsmøte til Norges 

Handikapforbund under: gjester har ordet, tok Solveig Pettersen fra Bygdekvinnelaget ordet 

angående boligene ved Maskevarreveien. Hun mente at boligene burde være for eldre i Tana 

som ville flytte til sentrum og som ikke er pleietrengende. Det sluttet årsmøtet seg til 

enstemmig. Det er per dags dato 10 leiligheter. Etter ombygging for at boligene blir mer 

aldersvennlige blir det 8 boliger til utleie. Det blir tatt høyde for parkering, universell 

utforming som høyden fra inngangsdør og ut ved inngangspartiet som noen eksempel. 

Beliggenheten for disse boligene er sentrale for sentrum av Tana bru, men også nær 

helsesenteret.  Vedtaket for hvem som får boliger går gjennom helse- og omsorgsteamet 

sammen med det kommunale eiendomsselskap i kommunen.  

 

Rullere boligplan  

Prioritere rullering av «Boligplan 2018-2021 Tana kommune», og målgruppen eldre blir 

vektlagt under utarbeidelsen av planen.  

 

Kommuneplanens arealdel 

Universell utforming er en sentral del av arealbygging av offentlige bygg i kommunene. Noen 

nyere bygg i Tana kommune har ikke vektlagt biloppstilling eller stigningsprosenten til 
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hovedinnganger til bygg. Et eksempel er Omsorgstunet. Dette er noe som må vektlegges 

høyere i fremtidige utarbeidelse av planer av bygg.  

  

Teleslynger i offentlige lokaler  

Det er flere offentlige bygg som ikke har tilgang til teleslynge i Tana. Dette er noe som skal 

vektlegges i fremtiden om å få installert. Montering av teleslynge gir mulighet til folk med 

redusert hørsel til å delta aktivt på møter. Dette gjelder alle møterom i diverse kommunale 

bygninger som Galleri Martin på miljøbygget som er et fast sosialt treffsted for kommunens 

eldre og funksjonshemmende, kunnskapens hus og rådhuset.  

 

Snømåking  

På vinterne er snømåking blant eldre en stor utfordring og en barriere for å komme seg ut på 

sosiale møteplasser eller det å komme seg til butikken. Det har en innvirkning på deres 

livskvalitet. Det er nå per dags dato ikke et godt nok tilbud fra kommunen eller det private. 

Det er holdt et møte mellom pensjonistforeningen, ordfører og konstituert helse- og 

omsorgssjef angående dette emnet i april 2022. Det er ønskelig å komme frem til en løsning 

om et tilbud til eldre i løpet av 2023.  

Det er kommet forslag fra eldrerådet om «småjobbsentral for eldre og funksjonshemmede i 

kommunen». Det finnes flere slike sentraler i Norge. De tar på seg arbeidsoppdrag som 

bæring av ved, bistand til innkjøp, hagearbeid, IT mobil, mindre represjoner m.m og 

snømåking. De som kjøper tjeneste betaler 125 kr pr/t og kr 3,50 per km drivstoff dersom de 

må benytte bil. Det kan eventuelt tilrettelegges som prosjekt på grunnskolens ungdomstrinn 

eller i samarbeid med lokalt bygdelag og privatpersoner. Det finnes også flere løsninger slik 

som Vadsø kommune som har et privatmarked for å kjøpe disse tjenestene hvis eldre har 

behov for hjelp og ikke bor i boliger med avtale om utgiftsdekning i husleien. 

  

Digital rettferdighet for alle eldre  

Med stadig digitalisering og økt innsats for inkludering i den digitale «sfæren», må det stilles 

krav til en infrastruktur som er i samsvar med dette. Som et eksempel, har Tana kommune i 

dag et område i Vestertana som stadig faller ut. Dette skaper store utfordringer og kraver 

handling umiddelbart. 
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4.1.2 Aktivitet og felleskap 

 

Sykkelturen 2022: «Mer aktivitet, mer glede»  

Nasjonalt konsept som er forankret i Nores frivilligsentraler sitt arbeid med regjerings 

kvalitetsreform «Leve hele livet». 2022 er Frivillighetens år. Norges Frivilligsentraler 

inviterer i samarbeid med en rekke andre organisasjoner til en sykkeltur gjennom hele landet! 

«Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn». Hovedmålet med 

sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode 

relasjoner i hverdagen. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka, fra 21. mai til 15. august 

2022. Dag-Otto Lauritzen er en av deres stolte ambassadører. Opplegget som skal være i Tana 

er på søndag 22.mai. Der det blir aktiviteter på tvers av generasjoner og aktivitetsnivå. Målet 

er å synliggjøre viktigheten av felleskap og enkeltmennesket som ressurs. Belyse merverdien 

av å føle se inkludert og til nytte i samfunnet, samt oppleve gode relasjoner i hverdagen.  

 

Møteplassen Tana  

Er et prosjekt som er i regi av erfaringskonsulent og miljøarbeider fra helseavdelingen i Tana 

kommune. Et tilbud til alle aldergrupper og reklamerer med: Er du ensom. Trenger du noen å 

snakke med? Vil du være kreativ? Om en vil være sosial eller alene sammen med noen, kom 

og vær! Det er åpent hver onsdag fra kl. 10:00-14:00 Rådhusveien 18. Tana. Det er 

muligheter for å kjøpe noe å spise og drikke. 

 

Bygdekaffe  

Fortsette med samme tiltaket «Bygdekaffe». Dette er et samarbeid mellom frivilligsentralen 

og flere lokale bygdelag. Det er i undersøkelsesprosessen om mulig videre økonomisk støtte 

til videreføring av tilbud.  

 

Tjukkas Gjeng 

Tjukkas Gjeng er et landsomfattende gratis lavterskeltilbud for fysisk og psykisk helse. 

Tjukkas gjengen har tre parameter de jobber etter: Det skal være sosialt gøy, gratis og absolutt 

for alle. Gjengen har en eller flere frivillige som legger om gåturene etter faste løyper. 

Gjengen året rundt i all slags vær og vind. I ekstreme tilfeller tas værforbehold. I Norge er det 
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registrert 370 avdelinger. Slagordet «Fra tjukkas til Kjekkas». Denne gjengen finnes allerede i 

Austertana, men ønskes å få etablert her i Tana bru.  

 

Besøksvenn /Lese-venn 

Forbedre/ oppgradere tilbudet besøksvenn som Tana frivilligsentral står i regi av.  

 

Informasjonstavle over hva tilbud som finnes  

Lage en oversikt over informasjon om hvilke tilbud som finnes i kommunen generelt av 

møteplasser og aktivitetstilbud.  

 

4.1.3 Mat og måltider 

 

Spisevenn/måltidsvenn 

Opprette tilbudet spisevenn/måltidsvenn i et samarbeid med frivilligheten. Et tilbud som 

legger til rette for at ensomme eldre får noen å spise sammen med.   

 

4.1.4 Helsehjelp  

 

Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk – et proaktivt tilbud 

Forebyggende hjemmebesøk blir en del av det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot 

eldre (79 år) i kommunen. Det er et tilbud om råd og veiledning av eldre som ikke har 

tjenester fra før av i kommunen. Hensikten er å sammen finne ut hva som skal til for å ha best 

mulig hverdag. Å bli eldre betyr ofte en endring i hverdagslivet. Det kan gi mer fritid og kan 

også medføre tomrom og et behov for å skape en ny mening i hverdagen. Å fremme helse og 

mestring slik at flere kan bo trygt og selvstendig i egen bolig lengst mulig. Samtalen vil 

handle om «Hva som er viktig for deg nå?» og hvordan hverdagen opplevelse. Dette er et 

frivillig og gratis tilbud. Det er opp til hver enkelt hva de ønsker å ta opp. Helsepersonellet har 

med seg en informasjonsmappe med informasjon om aktiviteter, tilbud i nærmiljøet, 

treningsgrupper og helse- og velferdstjenester i kommunen. Det har vist seg fra andre 

kommuner som har implementert dette tilbudet at hele 15% blir mer aktive etter seks måneder 
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etter besøket, og fleste av de som takker ja til hjemmebesøket synes det var godt med en 

samtale.   

 

Aktive eldre på sykehjem 

Det vil bli utarbeidet treningsprogram for beboere på fast plass på sykestua eller bor på 

omsorgstunet. Øvelsene som vil gis er på et nivå med hverdagsaktiviteter. Programmet er noe 

beboerne kan klare å utføre selv eller med hjelp fra de ansatte å gjennomføre.  

 

Kompetanseheving i helse- og omsorgstjenesten 

Det er opprettet et samarbeid med Helga Eggebø fra Nordlandsforskning om bidrag rundt 

dette emnet.  

 

50% stilling som kreft-/ demenskoordinator 

Stillingen som 50% kreft-/demenskoordinator ble fjernet som et innsparingstiltak i 

budsjettvedtaket for 2022. Stillingens formål var å følge opp kreftsyke og bidra med 

demenskartlegging. Stillingen legges inn som foreslått tiltak i budsjettet for 2023.  

 

4.1.5 Sammenhengen mellom tjenestene  

 

Tverrfaglig samarbeidsmøte på sykeavdelingen 

For å ivareta samhandling i Helse- og omsorgstjenesten opprettes tverrfaglig samarbeidsmøte. 

Møtet skal være effektivt og det er satt av tid på 30 min. Faggrupper som skal delta fast er 

ergoterapeut, avdelingsleder, hjemmesykepleien og noen fra avdeling som er på vakt. Andre 

deltakere som botjenesten, helseavdelingen rus og psykiatri, eller fastleger blir kallet inn når 

det er behov. Tilsynslege har oppsatt visitt tidligere på avsatt møtedag og dermed fraskrives å 

delta på møtet. Fysioterapeut tiltrer ved behov og når ergoterapeuten er borte eller at pasienten 

trenger det tverrfaglige synet på situasjonen.  
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4.2 Nesseby/ Unjárga 

 

4.2.1 Et aldersvennlig samfunn  

 

4.2.2 Aktivitet og felleskap 

 

4.2.3 Mat og måltider 

 

4.2.4 Helsehjelp  

 

4.2.5 Sammenhengen mellom tjenestene  
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5 Framdriftsplan  

 

5.1 Tana/ Deanu 
 

 

Tiltak: 

 

Hvem har ansvar: 

 

Oppstart: 

 

 

Økonomi: 

Et aldervennlig 

samfunn:    

Forbedre Flexx 

ordningen 

Ergoterapeut i samarbeid med 
Utviklingsavdelingen 

 

2022 Muligheter for 
tilskuddsordning 

Aldervennlige boliger Daglig leder for tana 
kommunale eiendomsselskap 

KF 

Fortsetter 
arbeidet →  

- 

Rullering av boligplan 

2018-2021 

Daglig leder for Tana 
kommunale eiendomsselskap 

KF 

2023 - 

Kommunens arealplan  Utviklingsavdelingen  Neste plan  - 

Teleslynge i offentlige 

bygg 

Dialog mellom 

pensjonistforeningen og 

ledelsen i kommunen innunder 

riktig område 

 

2022 Uvisst enda hvilke 
løsninger 

Snømåking Dialog mellom 

pensjonistforeningen og 

ledelsen i kommunen innunder 

riktig område 

 

2022 Uvisst enda hvilke 
løsninger 

Digital rettferdighet for 

alle eldre 

Ledelsen i kommunen 

innunder riktig område 
2023 Uvisst enda hvilke 

løsninger 

Aktivitet og 

fellesskap:    

Sykkelturen 2022 

 

Tana Frivilligsentral 2022 

(22.mai) 

 

Tilskuddsordning 

fra SF felles 

arrangement 

potten, Joker 

butikk (mat og 

drikke) og 

frivillighet 

gjennom lag og 

foreninger, 

næringslivet 
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Møteplassen Tana  Helseavdelingen  
(erfaringskonsulent og 

miljøterapeut) 

2022 
(12.januar
→) 

Tilskuddsordning 

fra statsforvalter   

Bygdekaffe  

 

Frivilligsentralen og 
Frisklivssentralen 

2022 Helsedirektoratet 
og statsforvalter 
(ikke innvilget 
enda)  

Tjukkas Gjeng  Tana Frivilligsentral og 
eldrerådet 

2023  

Besøksvenn/ Lese-venn Tana Frivilligsentral 2022 Muligheter for 
tilskuddsordninger 

Informasjonstavle over 
hva tilbud som finnes  
 

Frivilligsentralen, 
Ergoterapeuten og samarbeid 
med samfunnsplanleggerne 

2022 - 

Mat og måltider:  
   

Spisevenn/måltidsvenn Frivilligsentralen og 

Ergoterapeuten  

2023 Muligheter for 

tilskuddsordning  

Helsehjelp:  
   

Helsefremmende og 

forebyggende 

hjemmebesøk – et 

proaktivt tilbud 

 

Ergoterapeut i kommunen 2023 - 

Aktive eldre på 

sykehjem: 

treningsprogram 

Ergoterapeut og fysioterapeut 
i kommunen 

2022 - 

Kompetanseheving i 

helse- og 

omsorgstjenesten 

 

Ergoterapeut, ledere på 
avdelingene i helse- og 
omsorgstjenesten og 

representant fra 
Nordlandsforskning 

2022 Muligheter for 
tilskuddsordning 

50% stilling som kreft-/ 

demenskoordinator  

Virksomhetsleder i 
hjemmetjenesten 

2022/2023 Mulighet for 
prosjektmidler 

Sammenhengen 

mellom tjenestene:    

Tverrfaglig 
samarbeidsmøte på 
sykeavdelingen  

Avdelingsleder på 
sykeavdeling, ved fravær 

tilstreber sykepleier på vakt 
over ansvaret for å holde 

møtet 

2022 - 
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5.2 Nesseby/ Unjárga 
 

 

Tiltak: 

 

Hvem har ansvar: 

 

Oppstart: 

 

 

Økonomi: 

Et aldervennlig 

samfunn:    

 
   

 
   

Aktivitet og 

fellesskap:    

 

 

   

 

 

   

Mat og måltider:  
   

  

 

  

 
   

Helsehjelp:  
   

 

 

   

 
   

Sammenhengen 

mellom tjenestene:    
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Vedlegg 
 

 

Vedlegg 1: Kartleggingsskjema for Helse- og omsorgstjenesten  
 

Meld. St.15 Leve hele livet 

Bakgrunn for reformen 

Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett 

fungerer i praksis. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Det 

handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i 

fellesskapet. Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsninger spres og implementeres i 

kommunene.  

Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på 

institusjon.  

Innsatsområder 

- Et aldersvennlig Norge 

- Aktivitet og fellesskap 

- Mat og måltider 

- Helsehjelp 

- Sammenheng og overgang i tjenestene 

Overordnet skal reformen bidra til 

Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og 

at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har 

behov for den.  

Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.  

Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort 

en faglig god jobb. 

Hensikt med kartleggingsskjema 

Hensikten med kartleggingen er at kommunene tilegner seg kunnskap om hvilke områder det 

er behov for å jobbe mer med fremover for å sikre måloppnåelse på de fem innsatsområdene. 

Videre kan kartleggingen gi en oversikt over hva det er behov for å satse på som helhet.  

Innleveringsfrist: 4.november  

Kan skannes inn og sendes på e- post eller blir det hentet av prosjektleder senest torsdag 

04.11.2021. 

Har du spørsmål eller lurer på noe, kontakt gjerne:  

Prosjektleder Synne Fosse (Ergoterapeut), mobil: 46 40 03 52  

eller på e-post: synne.fosse@tana.kommune.no 

mailto:synne.fosse@tana.kommune.no
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Kartleggingsskjema 

Informasjon om hvem som svarer på kartleggingsskjemaet  

Navn på kommune:  

 

Navn på avdeling:  

 

Hvor mange er representert fra avdelingen:  

  

 

Aktivitet og fellesskap (s. 79-100) 

 

Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken viktig 

eller uviktig 
Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

Aktivitet og fellesskap: Gode øyeblikk (s. 84) 

 

Mål: Eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne 

interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i 

hverdagen og stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt 

fellesskap. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet og fellesskap: Tro og liv (s. 88) 

 

Mål: Helse- og omsorgstjenestene sørger for at den enkeltes tro- og 

livssynsutøvelse og behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

Aktivitet og fellesskap: Generasjonsmøter (s. 90) 

 

Mål: Det er etablert møteplasser mellom unge og eldre i dagliglivet, organisert 

aktivitet og virksomhet på tvers av generasjonene. 



Side 53 av 88 
 

 

 

Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd,1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

Aktivitet og fellesskap: Samfunnskontakt (s.94) 

 

Mål: Helse- og omsorgstjenestene bør opprette en funksjon som 

samfunnskontakt. En samfunnskontakt er bindeledd og koordinator mot 

nærmiljø, familie og pårørende, frivillige, næringsliv, organisasjoner, 

institusjoner i lokalsamfunnet. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd,1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet og fellesskap: Sambruk og samlokalisering i nærmiljøet (s. 97) 

 

Mål: Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en integrert del av 

lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner 

og funksjoner.  
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Mat og måltider s. 103-118 

 

Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

Mat og måltider: Det gode måltidet (s. 107)  

Mål: Eldre får næringsrik mat som ser god ut, lukter og smaker godt. Sosiale 

måltidsfellesskap for dem som ønsker det.  
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Mat og måltider: Måltidstider (s. 110) 

Mål: Eldre med behov for mat- og ernæringsbistand skal få tilbud som tilpasses 

deres egen måltidsrytme. Måltidene bør fordeles jevnt utover dagen og kvelden 

og det bør ikke være mer enn 11 timer mellom kveldsmat og frokost. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Mat og måltider: Valgfrihet og variasjon (s. 111) 

Mål: Den enkelte får mulighet til å ivareta egne mattradisjoner og spisevaner 

når det gjelder meny, tidspunkt for måltider og hvem de vil spise sammen med.  
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Mat og måltider: Systematisk ernæringsarbeid (s. 113) 

Mål: Den enkeltes behov for å unngå under- og feilernæring følges opp. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Mat og måltider: Kjøkken og kompetanse lokalt (s. 116) 

Mål: Alle kommuner har matfaglig kompetanse i helse- og omsorgssektoren.  
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Helsehjelp (s. 121-142) 

 

Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

Helsehjelp: Hverdagsmestring  

Mål: Eldre får mulighet til å være mest mulig selvhjulpne, også når de mottar 

helse- og omsorgstjenester. De får vurdert behov og potensiale for rehabilitering 

og egenomsorg. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

Helsehjelp: Proaktive tjenester 

Mål: Tjenestene oppsøker aktivt innbyggere som ikke selv oppsøker 

helsetjenester. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

Helsehjelp: Målrettet bruk av fysisk trening  

Mål: Eldre får tilbud om trening og fysisk aktivitet som forebyggende, 

behandlende og rehabiliterende tiltak. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

Helsehjelp: Miljøbehandling  

Mål: Eldre får tilbud om miljøbehandling som kan øke velvære og mestring og 

dempe angst og uro. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Helsehjelp: Systematisk kartlegging og oppfølging  

Mål: Tegn på utvikling av sykdom, funksjonstap eller problemer fanges opp for å 

komme tidlig i gang med riktige tiltak. 
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Sammenheng i tjenestene (s.  145-161) 

 

Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

Sammenheng: Den enkeltes behov  

Mål: Kommunen har fokus på hva som er viktig for den enkelte. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenheng: Avlastning og støtte til pårørende  

Mål: Kommunen har mer fleksible avlastningstilbud, informasjon og dialog, 

pårørendeskoler og samtalegrupper. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Sammenheng: Færre å forholde seg til og økt kontinuitet  

Mål: Den enkelte får primærkontakt, færre ansatte og hjelpen kommer til avtalt 

tid. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

 

 

Sammenheng: Mykere overganger mellom eget hjem og sykehjem 

Mål: Bedre pasientforløp. 
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Hva gjøres i dag for å nå målet på din avdeling? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva fungerer bra? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 

 

 

 

 

Hvor viktig er dette målet for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite 

viktig 
Lite viktig 

Verken 

viktig eller 

uviktig 

Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag på avd, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett 

kryss. 

1 2  Ingen svar 3 4 5 

Sammenheng: Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus 

Mål: Tjenestene tilstreber tidlig planlegging og saksbehandling for utskriving, 

gjensidig kompetanseoverføring. 
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Et aldersvennlig Norge (kap. 4) 

Et av målene i reformen er å bygge opp et aldersvennlig samfunn. Det vil komme flere 

nasjonale prosesser på dette området. Se s. 69-77 i reformen og svar på følgende to spørsmål: 

- Hvordan arbeider kommunen i dag med å få et mer aldersvennlig samfunn? 

Svar:  

 

- Hvem er aktuelle å involvere i et slikt arbeid lokalt? 

Svar:  

 

 

Videre kan følgende være lurt å tenke gjennom:  

- Er dette beskrevet i kommunens planverk? 

- Kontaktperson i kommunen for aldersvennlig samfunn:  

- Eldrerådets involvering:  

- Hvilke tiltak ønsker dere å få til? Eller sette i gang med? 

- Hvilke arenaer kan brukes for å sette dette på dagsorden sammen med innbyggere i 

kommunen? 

Ekstra informasjon som ønskes å tas med fra deg/dere:  
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Vedlegg 2: Kartleggingsskjema for frivillighet og organisasjoner  

 

Meld. St.15 Leve hele livet 

Bakgrunn for reformen 

Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett 

fungerer i praksis. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Det 

handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i 

fellesskapet. Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale løsninger spres og implementeres i 

kommunene.  

Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på 

institusjon.  

Innsatsområder 

- Et aldersvennlig Norge 

- Aktivitet og fellesskap 

- Mat og måltider 

- Helsehjelp 

- Sammenheng og overgang i tjenestene 

De overordna måla med reformen er å bidra til  

• Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god 

livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den 

helsehjelpen de trenger når de har behov for den.  

• Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.  

• Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse 

og gjort en faglig god jobb. 

Hensikt med kartleggingsskjema 

Hensikten med kartleggingen er at kommunene tilegner seg kunnskap om hvilke områder det 

er behov for å jobbe mer med fremover for å sikre måloppnåelse på de fem innsatsområdene. 

Videre kan kartleggingen gi en oversikt over hva det er behov for å satse på som helhet. 

Skjemaet er kun ment som et hjelpemiddel til kartlegging i egen kommune. 

 

Innleveringsfrist: 5.november  

Kan skannes inn og sendes på e- post eller blir det hentet av prosjektleder senest fredag 

05.11.2021.  

 

Har du spørsmål eller lurer på noe, kontakt gjerne:  

Prosjektleder Synne Fosse (Ergoterapeut), mobil: 46 40 03 52  

eller på e-post: synne.fosse@tana.kommune.no  

mailto:synne.fosse@tana.kommune.no
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Kartleggingsskjema 

Informasjon om hvem som svarer på kartleggingsskjemaet  

Navn på kommune:  

 

Navn på organisasjon:  

 

Hvor mange er representert:  

  
 

Hva gjøres i dag for å nå målene hos dere? Skriv svar: 
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Hva fungerer bra? Skriv svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kan gjøres bedre? Skriv svar: 
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Vurder deres tilbud hver for seg under: 

 

Hvor viktig er __________________________________________for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite viktig Lite viktig 
Verken viktig 

eller uviktig 
Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

Hvor viktig er __________________________________________ for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite viktig Lite viktig 
Verken viktig 

eller uviktig 
Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

Hvor viktig er __________________________________________ for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite viktig Lite viktig 
Verken viktig 

eller uviktig 
Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

Hvor viktig er __________________________________________ for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite viktig Lite viktig 
Verken viktig 

eller uviktig 
Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 
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Hvor viktig er __________________________________________for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite viktig Lite viktig 
Verken viktig 

eller uviktig 
Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

Hvor viktig er __________________________________________for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite viktig Lite viktig 
Verken viktig 

eller uviktig 
Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

Hvor viktig er __________________________________________for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite viktig Lite viktig 
Verken viktig 

eller uviktig 
Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 

 

 

 

Hvor viktig er __________________________________________ for kommunen? Sett kryss. 

Svært lite viktig Lite viktig 
Verken viktig 

eller uviktig 
Viktig Svært viktig Vet ikke 

Måloppnåelse per i dag, 1-5: Høyeste måloppnåelse er 5, laveste er 1. Sett kryss. 

1 2 Ingen svar 3 4 5 
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Ekstra informasjon som ønskes å tas med fra deg/dere:  
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Vedlegg 3: Spørreundersøkelsen «Hva er viktig for eldre?» for innbyggerne på norsk 

og nord-samisk 
 

Hva er viktig for eldre? 

Reformen Leve hele livet handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn, der 

eldre kan leve gode liv. Hva er viktig for eldre?  

Kvalitet i tjenestene 

Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet.  Reformen handler 

om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet 

og fellesskap, helsehjelp og sammenhengen mellom tjenestene. 

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan: 

• Mestre livet lenger 

• Ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det 

Og videre at: 

• Pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 

• Ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

 

Tana og Nesseby kommuner skal iverksette denne reformen og utarbeide en 

felles handlingsplan for implementering.  

Ønsker du å lese mer om hva reformen omhandler, finner du det på regjeringens 

nettside; Meld.St. (2017-2018): Leve hele livet- En kvalitetsreform for eldre.  

Det finnes mange gode tjenester og tilbud fra før av, men det finnes alltid 

forbedringspotensialer. Det skal innhentes informasjon fra ansatte i Helse- og 

omsorgstjenesten, de som jobber frivillig eller i organisasjoner, og alle 

innbyggere i alle aldergrupper, i begge kommunene.   

Ønsker svar fra folk i alle aldre 

Alle er velkomne til å bidra i spørreundersøkelsen, for å svare på spørsmålet: 

Hva er viktig for eldre? Alle har et forhold til eldre, uansett hvor gamle de selv 

er. Omsorg for våre eldre er også et tema som engasjerer mange i samfunnet.  
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Spørreskjemaene er lagt ut mange plasser i Tana og i Nesseby: 

Rema 1000, Tana 

Extra, Tana  

Krystallen lokalhandel, Austertana  

A. E. Tapio Eft, Sirma  

YX Bensinstasjonen, Rustefjelbma  

Rådhuset, Tana  

Varangerkroa / cafeen i Varangerbotn 

Pensjonisthuset i Nesseby 

Helsesenteret i Tana og Nesseby    

De ikke utfylte skjemaene ligger i en eske ved siden av postkassen og de ferdig 

utfylte skjemaene legges i Leve hele livet- postkassen.  

Hvis du har hjemmetjeneste, kan de ansatte ta med skjema til deg og levere de 

for deg.  

Skjemaet kan også lastes ned på Tana eller Nesseby nettsider og sendes til 

levehelelivet@tana.kommune.no  

 

Har du spørsmål eller lurer på noe, kontakt gjerne:  

Prosjektleder Synne Fosse (Ergoterapeut), mobil: 464 003 52  

eller på e-post: synne.fosse@tana.kommune.no  

 

Frist for innlevering er 18.11.2021. Tusen takk for at du tar deg tid til å 

svare. 

Ditt svar er viktig!  

 

  

 

  

mailto:levehelelivet@tana.kommune.no
mailto:synne.fosse@tana.kommune.no
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Spørreskjema som handler om Leve hele livet, 2021 

Undersøkelsen er anonym, men vi ber deg krysse av for din bostedskommune og 

aldergruppe under: 

Tana kommune   ⃣   eller Nesseby kommune   ⃣  

Jeg er i 60-årene    ⃣    70-årene    ⃣    80-årene   ⃣    90-årene    ⃣    pårørende    ⃣     

yngre enn 60-årene   ⃣   . 

 

Kryss videre av for de to punktene som er viktigst for deg under hvert av 

hovedområdene. 

Kommenter gjerne i boksen under om du har forslag eller tanker som du synes 

er viktig å få med.  

 

Aldersvennlige lokalsamfunn: 

⃣   Universell utforming, utendørs områder og fysisk tilrettelegging 

⃣   Aldersvennlige boliger 

⃣   Transport 

⃣   Samfunnsdeltakelse 

⃣   Medvirkning og kommunikasjon  

 

Aldersvennlige lokalsamfunn: Forslag til tiltak for å nå reformens mål: 
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Aktivitet og fellesskap: 

⃣   Familie, venner og sosiale nettverk 

⃣   Gode opplevelser  

⃣   Møter på tvers av generasjonene 

⃣   Aktivitet basert på mine egne behov 

⃣   Sosiale møteplasser  

Aktivitet og fellesskap: Forslag til tiltak for å nå reformens mål: 

 

 

Mat og måltider: 

⃣   Gode måltidsopplevelser 

⃣   Spise sammen med andre 

⃣   Redusere underernæring 

⃣   Valgfrihet 

⃣   Hjemmelaget mat 

Mat og måltider: Forslag til tiltak for å nå reformens mål: 
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Helsehjelp: 

⃣   Hverdagsrehabilitering 

⃣   Forebyggende hjemmebesøk  

⃣   Målrettet fysisk trening 

⃣   Informasjon om hvilke tilbud som finnes  

Helsehjelp: Forslag til tiltak for å nå reformens mål: 

 

 

Sammenheng i tjenestene: 

⃣   Samhandling i helse- og omsorgstjenesten 

⃣   Informasjon om hvilke tjenester som finnes 

⃣   Avlastning for pårørende 

⃣   Færre å forholde seg til  

⃣   Mykere overgang mellom hjem og sykehjem  

Sammenheng i tjenestene: Forslag til tiltak for å nå reformens mål: 
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Hva er viktig for eldre: Andre synspunkter eller forslag? 
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Mii lea dehálaš vuorrasiidda? 

Ođastusa Leve hele livet (Eallit čađat eallima) ulbmil lea hahkat servvodaga mii 

lea vuogas vuorrasiidda, gos boares olbmot sáhttet eallit buori eallima. Mii 

vuorrasiidda lea dehálaš? 

Kvaliteahtta bálvalusain 

Jagis 2018 almmuhii ráđđehus kvalitehtaođastusa Eallit čađat eallima. Ođastusas 

lea dat vuđolaš bealit mat dávjá leat váilevaččat vuorrasiid fálaldagain; 

borramuš, doaimmat, ja oktavuohta, dearvvašvuođaveahkki ja bálvalusaid 

oktavuođat. 

 

Eallit čađat eallima galgá dagahit vuorrasiid sáhttit: 

• Birget guhkit áiggi eallimis  

• Leat oažžebásat das ahte sii ožžot buori veahki dalle go sis lea dárbu dasa. 

Ja viidásit: 

• Lagaš olbmot sáhttet lea áhpun muhto ii nu ahte sii fámuhuvvet  

• Bargit sáhttet geavahit gelbbolašvuođas barggadettiin.  

•  

Deanu ja Unjárgga gielddat galget bidjat dán ođastusa doibmii ja ráhkadit 

oktasaš bidjoplána dan sajusteapmái. 

Jus dus miella lohkat eambbo ođastusa válddahallama birra de gávnnat dan 

ráđđehusa fierpmádatsiiddus Meld.St. (2017-2018): Leve hele livet- En 

kvalitetsreform for eldre. (Kvalitehtaođastus vuorrásiid váras) 

 

Gávdnojit ollu buorit bálvalusat ovdalaš áiggis, muhto lea álo vejolaš  

buoridahttit ain eambbo. Dieđut galget čohkkejuvvot Dearvvašvuođa- ja 

ovdamorašbálvalusas, sis geat eaktodáhtolaččat barget dahje organisašuvnnain, 

buot ássiin buot agiin, guktuid gielddain 

 

Háliidit oažžut vástádusaid buot agi olbmuin  

Buohkat leat buresboahtin buktit oasis gažadanguorahallamii. Vástidit 

gažaldahkii: mii lea dehálaš vuoras olbmui? Buohkain leat gaskavuođat 

vuorrasiidda, beroškeahttá man boarrásat sii ieža leat. Vuorrasiid ovddasmoraš 

lea maiddái fádda mii áŋgiruššá ollugiid servvodagas. 
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Gažadanskovvi lea juhkkojuvvon máŋggaid báikkiide Deanus ja Unjárggas: 

Rema 1000, Deanus 

Extra, Deanus 

Krystallen báikkálaš gávpi, Juovlavuonas 

A. E. Tapio Eft, Sirpmás 

YX Bensiidnastášuvdna, Ruostefielmmás  

Ráđđeviessu, Deanus 

Varangerkroa / kafea Várjjatvuonas 

Pensjonisthuset i Unjárggas 

Helsesenteret i Deanus ja Unjárggas.    

Guoros skovit leat loađas poastakássa guoras ja devdojuvvon skovit biddjot 

Leve hele livet- poastakássii. 

Jus dus lea ruovttubálvalus de sáhttet bargit váldit skovi du lusa ja doalvut dan 

ruovttoluotta. 

Skovi sáhtát maiddá viežžat Deanu dahje Unjárgga fierpmádatsiidduin ja sáddet 

dan levehelelivet@tana.kommune.no  

 

Jus leš jearaldagat dahje juoga man jurddašat, de váldde fal oktavuođa 

Prošeaktajođiheaddjiin Synne Fosse (Ergoterapeut), mobil: 464 003 52  

dahje epoastta bokte: synne.fosse@tana.kommune.no  

 

Áigemearri sisasáddemii 18.11.2021.  

Duhát giittut go bijat áiggát vástidit !  

Du vástádus lea dehálaš! 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
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Gažadanskovvi Eallit čađat eallima, 2021 

Guorahallan lea namaheapmi, muhto bivdit du čállit ássangieldda ja du 

ahkejoavkku: 

Deanu gielda     ⃣   dahje Unjárgga gielda     ⃣  

Mon lea  60-jagiin     ⃣    70- jagiin     ⃣    80- jagiin      ⃣    90-å jagiin    ⃣     

fuolkkit    ⃣    nuorat go  60 -   ⃣    

 

Bija ruossa daidda guovtti čuoggái mat dutnje leat dehálaččat guhtege 

váldosuorggis. 

Bija fal kommeantta boksii vuolábealde jus dus leat evttohusat dahje jurdagat 

maid du mielas lea dehálaš váldit ollái. 

Vuorrasiidda buorit báikkálaš searvegottit:  

⃣   Universála hápmi, báikkit olggobealde, ja fysalaš heiveheapmi  

⃣   Vuorrasiidda buorit ássanbáikkit  

⃣   Fievrrideapmi  

⃣   Servvodatoasálastin  

⃣   Oasálastin ja gulahallan  

Vuorrasiidda buorit báikkálaš searvegottit: Evttohusat bijuide maiguin olaha 

ođastusa ulbmiliid: 
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Aktiviteahta ja oktavuohta: 

⃣   Bearaš, ustibat j sosiála fierpmádagat  

⃣   Buorit vásáhusat  

⃣   Oktavuođat buolvvaid rastá  

⃣   Aktiviteahtat vuođđuduvvon mu dárbbuide  

⃣   Sosiála gávnnadanbáikkit  

Aktiviteahta ja oktavuohta: Evttohusat bijuide maiguin olaha ođastusa ulbmiliid:  

 

 

Borramušat ja borran:  

⃣   Buorit boradanvásáhusat  

⃣   Boradit ovttas earáiguin  

⃣   Unnidit váilevaš biebmama  

⃣   Válljenvejolašvuohta  

⃣   Ruovttus ráhkaduvvon borramuš  

Borramušat ja borran: Evttohusat bijuide maiguin olaha ođastusa ulbmiliid  
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Dearvvašvuođaveahkki: 

⃣   Beaivválaš veajuiduhttindikšu  

⃣   Eastadeaddji ruovttufinadeamit  

⃣   Mearrediđolaš fysalaš hárjehallan   

⃣   Diehtojuohkin makkár fálaldagat leat gávdnamis  

Dearvvašvuođaveahkki: Evttohusat bijuide maiguin olaha ođastusa ulbmiliid: 

 

 

Bálvalusaid oktavuohta: 

⃣   Dearvvašvuođa-. Ja ovddasmorraša ovttasdoaibman  

⃣   Dieđiheapmi makkár bálvalusat leat gávdnamis  

⃣   Geahpidit lagaš olbmuid dili  

⃣   Unnit olbmuid maiguin galgá leat oktavuohta  

⃣   Vuohkkaseabbo sirdin gaskkal ruovttu ja buohcceviesu  

Bálvalusaid oktavuohta: Evttohusat bijuide maiguin olaha ođastusa ulbmiliid: 
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Mii lea dehálaš vuoras olbmuide? Eará árvalusat dahje evttohusat? 

 

 


