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Status Flyktninger i Fauske Kommune 

 Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe 
Sulitjelma 

I dag 

I morgen 

Brygga 

40 stk.  

Røvika 

50 stk 

Røsvik 
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PROGNOSE 

DEMOGRAFISK UTVIKLING 
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Utvikling til i dag og forventet  

Hamarøy 

Fauske 
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Dagens situasjon 



PLAN ETTER REGULERING 
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Brukerkontoret 

Tildelingskontoret 

 

 

 

 



BRUKERKONTORETS HOVEDOPPGAVER 

• Behandle søknader om tjenester innen pleie 
og omsorg, rus og psykisk helsetjenester og 
miljø/habilitering 

    (kartlegging, saksutredning, vurdering, vedtak) 

• Samhandlingsreformen: Samhandlingspartner 
med Nordlandssykehuset 

• Samhandling internt i kommunen 

• Rett plassering i omsorgstrappa 

 

 

 



BRUKERKONTORETS HOVEDOPPGAVER 

• Informasjon veiledning og rådgivning 

• Utvikle saksbehandling som fag 

• Bygge opp og sikre juridisk kompetanse 
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UTFORDRINGER 

• Urealistiske forventninger hos innbyggere 

og samarbeidspartnere 

• Sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp 

• Utvikle et arbeidsmiljø som tåler 

uforutsigbar arbeidshverdag med mange 

krevende beslutninger 

• Bevisstgjøre brukerkontorets rolle 
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FOKUSOMRÅDER 

• Demensomsorg, videreutvikle samarbeid 

• Ferdigstille samhandlingsrutiner og interne 

kriterier for  rus og psykisk helsetjenester 

• Koordinerende enhet 

• Sikre rekruttering og overføring av 

fagkunnskap 
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NAV 
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• NAV Fauske  
– 8,5 kommunale årsverk 

– 10,5 statlige årsverk 

– I felles tjenesteområde med Hamarøy, Sørfold, Saltdal & Beiarn 

 

• Vår visjon - «vi gir mennesker muligheter» 

 

• «Arbeid først!»  

 

§ 1. Sosiale tjenester i NAV   

Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, 
bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte 
får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til 
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 

 

NAV FAUSKE 



HVA HAR VI ANSVARET FOR? 

• Opplysning, råd og veiledning, herunder 

økonomisk rådgivning 

• Økonomisk stønad 

• Midlertidig botilbud 

• Individuell plan 

• Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 
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«FAUSKE I DAG – PERSONER I UTKANTEN AV 

ARBEIDSLIVET»  

 

 

Arbeidskraftreserve i Fauske kommune: 
 
Utenfor arbeidslivet: 
Uførepensjon      720 
Alderspensjonister                  1.500 
 
 
Delvis utenfor arbeidslivet: 
Arbeidsavklaringspenger    295 
Sykepenger     300 
Helt ledige     136 
Delvis ledige       70 
Arbeidssøkere på tiltak      35 
 

Kommunal ytelse: 
Sosialhjelp        90 
KVP        11 
 

 
 

I arbeidsstyrken: 
4.800 personer 
(sysselsatte + helt ledige) 

Mange mennesker kunne jobbet mer hvis 

NAV, helsevesenet, arbeidsgivere og 

brukeren selv lykkes bedre enn i dag! 

? 

Antall innbyggere: 9.600 



NAV FAUSKE  

• Jobbes godt med behandling av sosialsaker. 
– 1500 vedtak pr 10. oktober. 

 

• Vi opplever kvaliteten i vårt oppfølgingsarbeid blir bedre. 

 

• Stadig bedre markedskontakt og kontakt med arbeidsgivere. 
– Perioden medio august til medio oktober har vi formidlet over 40 

kandidater til ledige stillinger. 

 

• Tettere oppfølging av sykmeldte og personer med AAP.  

 

• Generelt god oversikt og kontroll.    
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UTFORDRINGSOMRÅDE/MULIGHETSOMRÅDE 

• Oppfølging av flyktninger 
– Språkutfordringer 

– Kulturelle utfordringer 

– Utfordringer på arbeidsmarkedet 

 

• Utsatt ungdom 
– Behov for tettere oppfølging 

– Sommerjobb! 

 

• Gjeldsrådgivning 

 

• Brukere med sammensatte utfordringer som i liten grad ønsker oppfølging 

 

• Boligutfordringer 
– Oppfølging i bolig 

 

• Gjeldsrådgivning 
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Helse 



ENHET HELSE 

• Tverretatlig flyktning team 
– Består av Enhetsleder Helse, Enhetsleder familie og 

oppvekst, ledende helsesøster, rektor integrering, 

kommunelege, leder legevakt. 

– Innkaller andre yrkesgrupper etter behov 

– Jevnlige møter for å være i forkant, og 

løsningsorienterte 
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Hjemmebaserte  

tjenester 
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Hjemmebaserte tjenester i Fauske kommune består av: 

 
– Hjemmetjenesten 

•  Nord/Vest  

• Sentrum Øst. 

– Miljø og Habiliteringstjenesten 
• Buveien 

• Torggt. 16 

– Miljø og aktivitetstjenesten 
• Solstua 

– Rehabilitering/Korttidsavdelingen 
• KAD (kommunal akutt døgnplass)  

– Paviljongene 3,5 og 7. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



FORMÅL 

 

• Hjemmebaserte tjenester i Fauske kommune skal bidra til at 
pasientene/brukerne gjennom hjelp til selvhjelp skal få muligheten til å 
bo lengst mulig i eget hjem. Gjennom god faglig kompetanse og 
kartlegging skal det utøves rett tjeneste, til rett tid og på rett sted. 
 
 

• Hjemmetjenestene skal være et supplement til det pasienten/brukeren 
ikke er i stand til å utføre selv, og det som anses for rimelig standard. 
Det blir gitt tilbud på lavest mulig nivå og økes etter behov. 

 

• I nært samarbeid med fastlege, kreftsykepleier og familie kan det 
legges det til rette for at mennesker kan få dø i eget hjem der det er et 
ønske. 
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FOKUSOMRÅDER: 

 
 

• Mobil omsorg 

 - Et tillegg til vårt fagsystem som gir tilgang til oppdaterte  

   pasientjournaler, og arbeidslister. Styrker sikkerheten. Rapporter  

   kan skrives fortløpende. Tidsbesparende. Danner plattform for  
   innføring av ny teknologi. 

          

• Velferdsteknologi 

– Teknologisk assistanse som skal bidra til økt trygghet, sikkerhet, 
mobilitet f. eks. GPS, og andre alarmfunksjoner. Kan også 
fungere som støtte for pårørende, forbedre ressursutnyttelsen og 
forebygge innleggelse i institusjon. 

 

• Hverdagsrehabilitering 

– Knyttet til mestring av dagliglivets aktiviteter i brukerens hjem. 

– Tidlig tverrfaglig innsats i en avgrenset periode for å styrke 
funksjonsnivå og mestringsevne.  

 

 

 

•  
 
 

28 



FOKUSOMRÅDER 

• Behov for flere omsorgsboliger. 

– for å få en mer sømløs tilpassing til   
omsorgstrappa. 

–  boliger som er tilrettelagt for velferdsteknologi 

–  nærhet til helsetunet vil gi økt trygghet,Nærhet til 

–  lege, ergo- og fysioterapi ,dagaktivitetstilbud.  

–  Kort responstid for nattjenesten 

–  Tilrettelagt for yngre funksjonshemmede 

    med store bistandsbehov. 
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MILJØ OG 

HABILITERINGSTJENESTEN 

Formål:  

  

• Tjenesten gir bistand til mennesker med medfødt eller tidlig 
ervervet nedsatt kognitiv funksjon. 

 
– Personlig og praktisk bistand og opplæring 

– Miljøterapeutiske tiltak 

– Individuell plan – fokus medbestemmelsesretten 

– Avlastning i kommunal bolig og i private hjem 

– Fritidskontakt/Støttekontakt 

– Deltakelse i sosiale aktiviteter i lokalmiljøet  

– BPA  
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REHABILITERING, 

KORTTIDSAVDELINGEN 

• Formål: 

– Rehabilitering 

– Kartlegging av funksjonsevne og 

bistandsbehov 

– Terminalpleie 

– KAD – kommunal akutt døgnenhet 
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MILJØ OG AKTIVITET 

SOLSTUA 

• Formål: 

• Gir et aktivitetstilbud til ca. 100 
hjemmeboende eldre. 

– 1gang pr. mnd. hhv i Valnesfjord og Sulis 

– Demensgrupper x 2 pr uke 

– Gruppe for yngre slagrammede menn 

– Middager for beboere i Helsetunet 11 

– Ulike arrangementer 

– Sentral i å arrangere Livsgledefestivalen. 
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MELD. ST. 29 MORGENDAGENS 

OMSORG 

 Dagaktivitetstilbud gir meningsfulle dager 
 for den enkelte bruker, bidrar til å  bryte 
 sosial  isolasjon  og kan samtidig være 
 avlastning for pårørende og bidra til å 
 hindre innleggelse i institusjon. 

 

 Regjeringen har som mål og lovfeste 
 kommunens plikt til  å tilby dagtilbud til 
 personer med demens innen 2020 
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Institusjon 



INSTITUSJON 

35 

Helsetunet 
1 

Moveien Paviljong 9 



Helsetunet 1 

•40 rom 

•Somatikk 

•8 doble 

Helsetunet 2 

•40 rom 

•26 for demente 

•14 somatiske 

• 1 avlastning for demente 

 

Moveien 

•10 rom 

•2 avlastning for somatikk 

 

Paviljong 9 

•9 rom 

•Demente 

•Omsorgsbolig 
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Totalt 102 plasser (inkl. korttid/rehabiliteringsavdelingen) 



HOVEDOPPGAVENE  

• To hovedretninger 

– Somatikk – Behandling av fysiske sykdommer 

– Demens – kronisk nedsatt kognitivt 

• Akutt/kronisk sykdom 

• Vesentlig nedsatt funksjonsevne 

• Omfattende behov – ikke mulig i hjemmet 

• Avlastning 

– For pårørende som har særlig tyngende 

omsorgsarbeid 
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• Døgnkontinuerlig behandling og pleie 

• Komplekse helsetilstander 

– Avanserte medisinskfaglige oppgaver 

• Omsorg ved livets slutt 

• Fysioterapi 

• Legetjenester – Tilsynslege 

• Skjermet enhet for demente 

• Fagpersonell: 

– Sykepleiere/vernepleier og fagarbeidere  

 

38 



SATSNINGER NÅ OG FREMOVER 

• Livsgledesykehjem 

• Bygningsmasse for pasienter med demens 

• Velferdsteknologi 

• Dobbeltrom 

• Kvalitet- og tjenesteutvikling 

• Økonomi 

• Psykososialt arbeidsmiljø 
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SAGATUN 

• Rekruttering 

– Leder 

– 8 - 10 sykepleier 

– 10-12 helsefag 

– 11,91 årsverk 

– Eksterne vikarer 

• Rammer 

 

 

• Annet 

– Tilsynslege og 

legevakt 

– Fysioterapi 

– Kirken 

– Vaskeri 

– Kjøkken 

– Senger og 

hjelpemidler 
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