
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  10.03.2015  

Tid:   16:15  

Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap, H, V og Krf) 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf.  32117481 (Ingebjørg) eller e-post 

sek@ringerike.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR  3 
 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

12/15 15/2158    

 Delegasjonsreglementet   

 

13/15 14/3914    

 Lokalisering av legevakt   

 

14/15 15/2164    

 Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport   

 

15/15 15/2165    

 Kommunehelsesamarbeidet, - ny avtale   

 

EVENTUELT 

 

 

Ringerike kommune, 03.03.2015 

 

STÅLE SKJØNHAUG 

LEDER 

 



   

 Sak 12/15 

 Side 2   

 

 

Delegasjonsreglementet  

 

Arkivsaksnr.: 15/2158   Arkiv: 044  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen tar de framlagte opplysninger til etterretning. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og har ansvaret for hele kommunens 

virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger 

av lov eller er delegert til andre. Kommunestyret i Ringerike har tradisjon for å delegere alt 

som kommuneloven (og andre lover) tillater å delegere. 

Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende 

områder når det gjelder prinsipielle avgjørelser (Kommunestyrets myndighet i kurante saker 

er delegert til rådmannen): 

1. Lov om vern mot tobakksskader  

2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer  

3. Lov om serveringsvirksomhet  

4. Lov om psykisk helsevern  

5. Lov om helsepersonell  

6. Lov om helsemessig og sosial beredskap  

7. Lov om introduksjon m.m.  

8. Lov om husbanken m/forskrifter  

9. Lov om sosiale tjenester i NAV  

10. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  

 

Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd har bedt om en orientering om 

delegasjonsreglementet. Rådmannen har vedlagt reglementet denne sak, og vil gi en kort 

orientering ved kommuneadvokat Dag Reite, som også vil svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

 

 

 

 

 



  Sak 12/15 

 

 Side 3   

 

 

 

 

Vedlegg 

 Ringerike kommunes delegasjonsreglement 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalesjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Lokalisering av legevakt  

 

Arkivsaksnr.: 14/3914   Arkiv: 614  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/15 Eldrerådet 09.03.2015 

13/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.03.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. 

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra 2020. 

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: 

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. 

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til 

Ringerike sykehus. 

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: 

a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier 

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier 

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 

sykehus.  Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale 

tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget 

av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de 

statlige investeringstilskudd.  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor 

fastlegenes alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, 

Modum, Sigdal og Flå (fra april 2015). Det er ca. 63 000 innbyggere (fastboende) til sammen 

i de 7 kommunene. 

Ringerike kommune har det administrative ansvaret for tjenesten, som er inngått med 

hjemmel i kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. 

Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter 
lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd 
nr. 3 bokstav a, og skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenfor 
fastlegenes alminnelige åpningstid. 
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Med «nødvendig» forstås her først og fremst hjelp ved følgende situasjoner: 

- akutte, livstruende sykdommer og skader eller mistanke om slike 

- alvorlige sykdommer, eller mistanke om det 

- sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig 

forverrelse/forlengelse om man venter til nesten dag før man blir undersøkt 

- sykdommer som medfører vesentlig smerter, angst eller andre vesentlig plager 

Legevakten ligger i lokalene til Vestre Viken HF,   Ringerike sykehus i Hønefoss (heretter 

kalt Ringerike sykehus) , og har umiddelbar nærhet til akuttmottak, røntgen og ambulanse. 

Sykehuset planlegger å etablere et diagnostisk senter i tilknytning til akuttmottaket. Det skal 

øke mulighetene for rask diagnostisk avklaring både for spesialist- og primær helsetjenesten 

(inkl. legevakten). Legevakten i Ringerike er åpen for pasientene alle dager unntatt dagtid i 

ukedagene.  

Legevakten benytter en egen legevaktbil, som har hatt ca. 500 utrykninger i løpet av de siste 

seks måneder. Legevaktbilen er bemannet med lege og sykepleier.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens leieavtale når det gjelder lokaliteter for legevakten ved Ringerike sykehus har en 

varighet fram til 31.12.2019, og har allerede i dag marginale eller for små lokaler. Det 

akuttmedisinske tilbudet i norske kommuner har gjennomgått en stor utvikling etter at 

gjeldende forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus trådte i kraft i 2005. Med "kommunal 

legevaktordning" menes en organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere 

henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. 

Samarbeidsutvalget for Ringerike interkommunale legevakt/ Styringsgruppe KØH 

(kommunal øyeblikkelig hjelp) har fått utarbeidet en rapport (vedlagt) som belyser de 

utfordringer kommunene og sykehuset står ovenfor når det gjelder legevakt og legevaktens 

rolle og plass i den prehospitale akuttmedisinske virksomhet. En viktig del av dette er 

samspillet og bruken av de kommunale øyeblikkelighjelp plassene. 

Arbeidet med rapporten har vært prosjektorganisert. Kommunenes ledelse og fagmiljø, 

spesialisthelsetjenesten, representanter for tillitsvalgte og brukere samt medisinskfaglig miljø 

har vært godt representert i prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Prosjektet har vært ledet av 

Marianne Holthe Hellestad. 

Styringsgruppen for prosjektet ga 4. desember 2014 følgende anbefaling (enstemmig) når det 

gjelder utbygging av ny legevakt: 

 Styringsgruppen anbefaler utbygging av ny legevakt 

 Utbygging av legevakt bør være på sykehusets område 

 Nye lokaler må ha en tilstrekkelig størrelse for å dekke fremtidige behov 

 Utbyggingen kan være 

1. Utvidelse av eksisterende lokaler 

• Utvidelse av legevakt ut mot parkeringsplass med midlertidig 

brakkeløsning eller permanent påbygg 

2. Nytt bygg på ny tomt 

• Kan være i felles lokaler med andre etater/ambulanse mv.  
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• Bygget må gi muligheter for fleksibel bruk av lokalene på dagtid, som 

eksempel utleie av kontor til fastlege, smittevern mv. for å redusere 

leiekostnader 

3. Kombinasjon av 1 og 2 

 Styringsgruppen anbefaler at kommunene senest innen utgangen av mars tar initiativ 

til samarbeid med Ringerike sykehus for kartlegging/avklaring knyttet til etablering 

av legevakt i utvidede eller nybygde lokaler. Dette for å løse kortsiktige (1 år) og 

langsiktige (20 år) utfordringer. 

 

Rådmannens vurdering 

Legevakt lokalisert i tilknytning til Ringerike sykehus oppleves som trygt og enkelt for 

pasientene, siden all behandling av akutt sykdom og skade samles på ett sted. En slik 

plassering forenkler kommunikasjon og samhandling med sykehuset for pasienter der 

sykehusinnleggelse er nødvendig. I tillegg vil nærhet til sykehuset gi tilgang til supplerende 

undersøkelser (laboratorium, røntgen o.a.) og fysisk nærhet til spesialistkolleger for legene på 

legevakt. Rådmannen har hatt løpende dialog med sykehusets direktør, og en fortsatt 

lokalisering av interkommunal legevakt i tilknytning til sykehuset er ønskelig og realistisk. 

Rådmannen oppfatter også at det er stor faglig og politisk enighet om at den interkommunale 

legevakten skal ligge i tilknytning til sykehuset, og annen lokalisering drøftes ikke i dette 

saksframlegget. 

Rådmannen vil anbefale at kommunestyret på dette tidspunkt ber om en mulighetsskisse 
basert på vedlagte rapport i denne sak. Det vil være fornuftig at denne i vedtaks form 
«spisses»/avgrenses, slik at man sikrer en felles forståelse for hvilke inngangsverdier som 
skal legges til grunn for et videre forprosjekt. 

Mulighetsskissen må ta høyde for den beregnede befolkningsframskriving i den 
interkommunale legevaktsordningens «nedslagsfelt». Denne beskrives i rapporten som en 
økning av innbyggertallet i løpet av 5 år på 3100 innbyggere, 10 år 6100 innbyggere og 15 år 
9000 innbyggere. Da er ikke forventet effekt av vedtatte vei/jernbaneutbygging medregnet. 
Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt. 

Mulighetsskissen må også legge inn nødvendig fleksibilitet for å kunne håndtere endringer 
som kan komme som et resultat av bebudet kommunereform. Endringer av kommunegrenser 
kan føre til endringer i legevaktens befolkningsgrunnlag. Likeens endrede trafikale forhold 
som igjen endrer innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste 
den nye veien «Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet. 
Dagens 7-kommuners samarbeidsavtale om interkommunal legevakt er inngått fram til 
31.12.2019. 

Mulighetsskissen må koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 
sykehus. Dersom legevaktens lokaliteter kan inngå fleksibelt i andre lokaler som 
samhandlingsreformen betinger, og som utløser statlige investeringstilskudd (55 % av totale 
anleggskostnader), vil dette ikke bare utløse faglig og administrativt samhandlingspotensial, 
men også gi prosjektet en hensiktsmessig økonomisk plattform. 

 

 

 

 

Vedlegg 
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 «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser (KØH)», rapport fra Samarbeidsutvalget for Ringerike interkommunale 

legevakt/ Styringsgruppe KØH. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport  

 

Arkivsaksnr.: 15/2164   Arkiv: H43  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.03.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 

(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, 

menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2014, der Ringerike kommune er 

vertskommune. Samarbeidsavtalen om drift av interkommunalt krisesenter er inngått med 

hjemmel i kommuneloven § 28a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid 

etter kommuneloven § 28b. 

De andre deltakerkommunene i 2014 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, 

Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre 

kommune.  

Nedslagsfeltet omfatter 103 074 innbyggere per 3 kvartal 2014, jf. SSB. 

Gudbrandsdal krisesenter kjøper tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i Hønefoss 

fra 01.09.12. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 000 innbyggere. 

Dette er salg av enkelttjenester og består av en fast sum i året og en sum per beboer døgn. 

 

Rådmannens vurdering 

Samarbeidsavtalens pkt. 5.3.3. Årsmelding, pålegger Hønefoss krisesenter å presentere 

årsmelding og årsrapport innen 15. mars påfølgende år, slik at deltakerkommunene kan få 

med seg relevant informasjon i sine årsmeldinger. Dette er derfor en årsmelding som er langt 

mer detaljert enn det som vil framkomme i vertskommunens og samarbeidskommunenes 

årsmeldinger.  

Samtidig gir krisesenterets årsmelding/årsrapport et godt og detaljert bilde av driften og de 

daglige utfordringer. Rådmannen legger derfor fram senterets egen årsmelding og årsrapport 

for politisk behandling på lik linje med samarbeidskommunenes praksis. 
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Vedlegg 

 Årsmelding 2014 

 Årsrapport 2014 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Kommunehelsesamarbeidet, - ny avtale  

 

Arkivsaksnr.: 15/2165   Arkiv: 026 G00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 10.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen slutter seg til vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale. Dersom prinsipielle 

endringer ikke vedtas på eiermøte 11. juni 2015 oversendes avtalen til kommunestyre for 

godkjenning. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunehelsesamarbeidet ble etablert som et prosjekt mellom 26 kommuner i 2009 for å 

styrke kommunene i tråd med varslet samhandlingsreform. Høsten 2014 ble Kommunehelse-

samarbeidet evaluert, og flertallet av kommunene anbefalte at samarbeidet videreføres til og 

med 2017.  

På denne bakgrunn anbefalte prosjektstyret i Kommunehelsesamarbeidet at det inngås en 

samarbeidsavtale mellom deltakerne som klargjør samarbeidets formål, organisering og 

deltakerkommunenes ansvar og plikter – jf. vedtak i prosjektstyret den 24.november, sak 

24/2014. 

Forslag til ny samarbeidsavtale sendes nå ut til behandling i deltakende kommuner med 

svarfrist 15.mars 2015. Prosjektstyret behandler innkomne svar13.april 2015. Saken 

sluttbehandles i Kommunehelsesamarbeidets eiermøte 11. juni 2015. 

 

Rådmannens vurdering 

Høringsinvitasjon «Evaluering av Kommunehelsesamarbeidet» (KHS) ble sendt ut til 

administrativ høring i 26 kommuner med høringsfrist 10. november. Forslaget som nå ligger 

på bordet er i tråd med Ringerike kommunes administrative høringsuttalelse. 

Høringssvarene viser at Kommunehelsesamarbeidet har vært nyttig i forhold til å få på plass 

lovpålagte avtaler, områdeplaner og flere felles utviklingsprosjekt. Kommunene har oppnådd 

målsettingen om å bidra til å styrke kommunenes interesser i forbindelse med ny 

sykehusstruktur, og påvirke utviklingen av kommunehelsetjenestene som følge av 

samhandlingsreformen. 

Majoriteten oppfatter at et fortsatt samarbeid vil bidra til å styrke kommunenes samhandling 

med helseforetaket. I tillegg vil det gi kommunene sterkere innflytelse og muligheter til å 

være med på utviklingsprosjekter som kan styrke tjenesteutviklingen i den enkelte kommune.  

Kommunene presisere rat Kommunehelsesamarbeidet må ha en tydelig målsetting basert på 

et felles i de deltakende kommuner. Disse kommunene ønsker en videreføring av 

Kommunehelsesamarbeidet som et selvstendig innsatsområde med felles prosjektledelse, 

men ønsker en mere hensiktsmessig sammensetning av OSU (overordnet samarbeidsutvalg) 

og en gjennomgående representasjon i OSU og LSU (lokalt samarbeidsutvalg).  
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Kommunehelsesamarbeidet skal være engasjert i utviklingsprosjekter som omfatter alle 

deltakende kommuner, og som ligger på et overordnet, administrativt og samordnet nivå. 

Sekretariatets funksjon vil være å ha ansvar for, initiere, administrere og samordne 

nødvendige prosesser. Dette er viktig da det er store forskjeller mellom kommunene når det 

gjelder kompetanse og tilgjengelige fagressurser. 

I samarbeidsprosjekter og avtaleinngåelse er det viktig at alle 26 kommunene i størst mulig 

grad «snakker med en stemme». Det er også langt lettere for Vestre Viken HF og forholde 

seg en samarbeidspartner enn 26. 

Kommunene gir tilbakemeldinger på at det har vært viktig og ressursbesparende med felles 

utviklingsprosjekter. Det fremkommer et ønske om å velge færre felles utviklingsprosjekter 

p.g.a. begrensede ressurser i den enkelte kommune. Utviklingsprosjektene må ha et tydelig 

mandat. 

Rådmannen deler denne oppfatning. 

 

Vedlegg 

 Forslag til samarbeidsavtale 2015-2017 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommualsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/2158-1   Arkiv: 04  

 

Delegasjonsreglementet  

 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen tar de framlagte opplysninger til etterretning. 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og har ansvaret for hele kommunens 

virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet 

følger av lov eller er delegert til andre. Kommunestyret i Ringerike har tradisjon for å 

delegere alt som kommuneloven (og andre lover) tillater å delegere. 

Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende 

områder når det gjelder prinsipielle avgjørelser (Kommunestyrets myndighet i kurante saker 

er delegert til rådmannen): 

1. Lov om vern mot tobakksskader  

2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer  

3. Lov om serveringsvirksomhet  

4. Lov om psykisk helsevern  

5. Lov om helsepersonell  

6. Lov om helsemessig og sosial beredskap  

7. Lov om introduksjon m.m.  

8. Lov om husbanken m/forskrifter  

9. Lov om sosiale tjenester i NAV  

10. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  

 

Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd har bedt om en orientering om 

delegasjonsreglementet. Rådmannen har vedlagt reglementet denne sak, og vil gi en kort 

orientering ved kommuneadvokat Dag Reite, som også vil svare på eventuelle spørsmål. 

 

Vedlegg 

 Ringerike kommunes delegasjonsreglement 



 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalesjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE 
  
  

 
 

   
 
 
 
 

 
 

DELEGERINGSREGLEMENT 
 

****************** 

 
KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV 

AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE 
(Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
 

1. Innledning 

1.1  Generelle forutsetninger og retningslinjer      s. 3 
1.2  Om ordførerens myndighet og ansvar      s. 5 

 
2. Delegering – Hvordan myndigheten er delegert i Ringerike kommune 
 

2.1  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til formannskapet  s. 6 
2.2  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til ad hoc – utvalg  s. 7 
2.3  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til  

hovedkomite for helse, omsorg og velferd      s. 7 
2.4  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til  

hovedkomite for miljø- og arealforvaltning      s. 7 
2.5  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til  

hovedkomite for oppvekst og kultur       s. 8 
2.6  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til valgstyret   s. 9 
2.7  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til rådmann   s. 9 

 
3. Reglementer og saksbehandlingsregler 
 

3.1  Regler for lukking av møte i folkevalgt organ     s. 10 
3.2  Regler for klagebehandling i ordinært klageorgan og for  

særskilt klagenemd         s. 10 
3.3  Regler for folkevalgtes rett til innsyn i dokumenter     s. 12 
3.4  Regler for mindretallsanke       s. 13 
3.5  Regler for når andre enn et utvalgs medlemmer kan ta del i  

utvalgets møte         s. 13 
 

4. Oversikt over myndighet som kommuneloven legger til kommunestyret  
  

4.1      Kommunestyrets myndighet       s. 14 
4.2      Rådmannens myndighet       s. 16 
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1. INNLEDNING 
 
1.1 Om generelle forutsetninger og retningslinjer for delegering 

1.1.1 KOMMUNELOVEN 
 
Kommuneloven er utgangspunktet for all delegering (eller fordeling) av avgjørelsesmyndighet 
i en kommune. Den er avgrenset slik at den i de ulike bestemmelsene (paragrafene) lister opp 
hva kommunestyret skal avgjøre selv. Det som ikke er nevnt på denne måten i 
kommuneloven, kan altså delegeres til andre. I reglementets punkt 4.1 er alt som 
kommunestyret skal avgjøre selv listet opp med henvisning til hvor du finner det i 
kommuneloven. 
 
1.1.2 SÆRLOVER 

Mange særlover delegerer også myndighet «til kommunen»; det betyr det samme som 
kommunestyret. Svært mye av det som er delegert «til kommunen» i en særlov kan delegeres 
videre fra kommunestyret til (ulike) utvalg eller administrasjonen. 
 
1.1.3 RÅDMANNEN 

Kommuneloven bruker betegnelsen «administrasjonssjef», men det betyr det samme som 
rådmann; lederen for den administrative delen (de ansatte) i en kommune. All delegering fra 
de styrende organer (det politiske nivå med kommunestyret på toppen) skal alltid skje til 
rådmannen når noe blir delegert til administrativt nivå. 
 
1.1.4 HVA ER DET SOM DELEGERES 

Delegering betyr overføring av avgjørelsesmyndighet. Det er altså sin egen rett (rettslige 
kompetanse) til å ta avgjørelser man overfører til en annen (eller andre).  
 
1.1.5 HVOR LENGE VARER EN DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Delegert avgjørelsesmyndighet varer helt til den kalles tilbake. Den kan kalles tilbake i sin 
helhet; den kan innsnevres eller utvides i takt med organisasjonsendringer eller den kan 
tildeles eller kalles tilbake for en enkelt sak. 

 
1.1.6 LOJALITETSKRAVET VED DELEGERT AVGJØRELSESMYNDIGHET  

Den som får delegert avgjørelsesmyndighet skal lojalt utøve den overførte myndigheten i tråd 
med planer, sedvaner og andre rammer som ligger til grunn for delegeringen av myndighet. 
Det gjelder uansett hvor man befinner seg i «delegeringshierarkiet». 

 
1.1.7 VIDEREDELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Den som får delegert avgjørelsesmyndighet (slik som f.eks. rådmannen får ved delegering fra 
kommunestyret til rådmannen) vil gjennomgående ha anledning til å delegere denne 
myndigheten videre til andre, som igjen kan delegere videre osv. I Den som får delegert 
avgjørelsesmyndighet (slik som for eksempel rådmannen får ved delegering fra 
kommunestyret til rådmannen) vil gjennomgående ha anledning til å delegere denne 
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myndigheten videre til andre, som igjen kan delegere videre osv. I slike tilfelle er det 
avgjørende at det er klarhet i all videredelegering, slik at det ikke oppstår «brudd» i 
delegeringsrekken. (Det kan også medføre at vedtak/avgjørelser blir ugyldige hvis det er slike 
«brudd»). 

 
1.1.8 HVORFOR SKJER DET DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Begrunnelsen for delegering er helt enkelt å skape effektivitet. Det er nødvendig innenfor 
(nesten) alle organisasjoner, virksomheter, bedrifter; hva enten de er private eller offentlige. 
Ringerike kommune er umulig å drive uten en utstrakt delegering både av politisk og 
administrativ avgjørelsesmyndighet. Den enkelte kan jo selv se for seg hva som ville skje hvis 
rådmannen som person skulle ta alle avgjørelser på administrativt nivå – eller hva som ville 
skje hvis kommunestyret skulle fatte alle vedtak i alle saker av politisk karakter. 
Delegering av avgjørelsesmyndighet i kommunen tjener altså til å styrke en bred folkevalgt 
styring av lokaldemokratiet.  

 
1.1.9 OVERSKRIDELSE AV FULLMAKT  

Man kan aldri overføre større rett enn man har selv. Ingen har rett til å ta avgjørelser uten at 
dette følger av tildelt eller delegert myndighet, men dersom det skjer kan det likevel føre til at 
kommunen i særlige tilfelle blir pådratt ansvar fordi den andre parten handler i tillitt til at 
korrekt delegering av avgjørelsesmyndighet foreligger. Delegering ligner mye på fullmakt 
innenfor avtaleretten og har derfor også betydning utenfor og for flere enn den som delegerer 
og den det blir delegert til.  
 
1.1.10 «PRINSIPIELL KARAKTER» OG «KURANTE SAKER» 

Disse begrepene finnes både i kommunelovens kommentarer og andre steder, så som i 
nærværende reglement og regler. Med «prinsipiell karakter» menes gjerne saker som (skal) 
avgjøres på rent politisk grunnlag; f.eks. hvor mange skjenkebevillinger som skal finnes i 
kommunen. Selve tildelingen av skjenkebevilling til den enkelte søker er en «kurant sak» som 
følger direkte av regler som allerede er fastsatt i lov og/eller forskrift. 
 
Likeledes vil ofte den første saken i sitt slag på et saksområde være av «prinsipiell karakter»; 
de etterfølgende sakene på samme område vil være «kurante saker» fordi retningslinjene for 
avgjørelser er trukket opp gjennom den første saken. 
 
Slik vil det også være når man ønsker å endre en innarbeidet praksis. Den første saken i et 
slikt tilfelle vil være av «prinsipiell karakter» fordi den fastlegger en ny praksis, mens de 
etterfølgende sakene vil være «kurante saker» når de følger den nye praksisen. 
Saker som alene avgjøres uten skjønnsutøvelse - der reglene er trukket opp gjennom lov 
og/eller forskrift - vil gjennomgående være «kurante saker».   
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1.2 Om ordførerens myndighet og ansvar 
Ordføreren er den øverste leder av kommunens politiske virksomhet.  
 
I kraft av sin posisjon har ordføreren myndighet til å gi uttalelser på vegne av kommunestyret i 
saker hvor det ikke er tid til å forelegge saken for behandling i kommunestyret 
 
Ordføreren har også myndighet til å utøve eierrettigheter i selskaper der kommunen er eneeier 
eller medeier og myndighet til å representere kommunen i slike selskapers generalforsamling.   
 
Spørsmål/saker av prinsipiell karakter skal likevel tas opp til politisk behandling dersom det 
er tid til det 
 
I de tilfelle hvor det oppstår tvil om hvilken hovedkomite som skal behandle en sak, er det 
ordførerens myndighet og ansvar å tildele saken til en av kommunens hovedkomiteer. 
 
Ordføreren har også – innenfor særskilt bevilgede rammer – myndighet til å bruke midler til 
gaver og representasjon på vegne av kommunen. 
 
Ordføreren er kommunestyrets lovlige stedfortreder i rettslig sammenheng og mottar alle 
forkynnelser og meddelelser når kommunen er part i en rettstvist.  
 
Ordføreren kan skriftlig delegere sin stedfortrederkompetanse hva angår søksmålskompetanse, 
partsrepresentasjon og anvendelse av rettsmidler til administrasjonen v/rådmann for en enkelt 
anledning eller for bestemte sakstyper.  
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2. HVORDAN MYNDIGHET ER DELEGERT I RINGERIKE 
KOMMUNE 
 
2.1 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 
TIL FORMANNSKAPET 
 
Formannskapet er delegert myndighet til å: 
 

1 treffe vedtak i saker som skulle vært behandlet og avgjort i et annet organ, når det er 
nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle det aktuelle organet 
(jf. kommunelovens § 13) 

2 ved enstemmighet, kreve at det avholdes ekstraordinært møte i kommunestyret 
3 behandle alle økonomi- og strategiplaner, samt årsbudsjett 
4 behandle saker som er av prinsipiell interesse og som ikke faller inn under en av 

hovedkomiteene (er det tvil om hvor en sak politisk hører hjemme, avgjøres dette av 
ordføreren) 

5 avgjøre spørsmål som gjelder hovedlinjene i kommunens lønns- og personalpolitikk 
6 utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for utarbeidelse av kommunedelplaner 
7 avgjøre anvendelse av konsesjonsavgiftsfondet etter industrikonsesjonsloven 
8 avgi uttalelser på kommunens vegne i alle konsesjonssaker, unntatt etter 

industrikonsesjonslovens kap. III 
9 avgjøre anvendelse av konsesjonsavgift etter vassdragsreguleringsloven 
10 avgi uttalelser på kommunens vegne i alle saker etter vassdragsreguleringsloven 
11 avgi uttalelse på kommunens vegne etter forurensningsloven i søknader om utslipp i 

saker som faller inn under fylkeskommunal eller statlig forurensningsmyndighet 
12 fatte avgjørelser etter lov og forskrift i alkoholsaker så langt dette kan delegeres 
13 avgjøre løyve til bruk av bompenger etter vegloven 
14 uttale seg på kommunens vegne i alle løyvesaker etter lov om samferdsel, på de 

områder som ikke er delegert til rådmannen 
15 behandler saker som rådmannen finner hensiktsmessig å legge frem for politisk 

behandling (gjelder saker som i utgangspunktet er tillagt rådmannens 
avgjørelsesmyndighet) 

16 avgjøre spørsmål om å kreve offentlig påtale etter strl. § 79, 5.avsnitt dersom 
rådmannen finner politisk behandling nødvendig (ellers er dette lagt til rådmannens 
avgjørelsesmyndighet) 
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2.2 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 
TIL «AD HOC» - UTVALG 
 
Kommunestyret delegerer myndighet til hovedkomiteene slik at de kan opprette «ad hoc» - 
utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv innenfor de 
respektive hovedkomiteenes område. 
 
Valg av medlemmer og fastsettelse av mandat for slike «ad hoc» - utvalg foretas av de 
respektive hovedkomiteene.  
 
«Ad hoc» - utvalgene kan gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning 
til «ad hoc» - utvalgets oppdrag, jf. også kommunelovens § 10 nr. 5.  
 
Innstilling fra «ad hoc» - utvalg skal fremmes til videre behandling via rådmannen. 
 
 

2.3 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 
TIL HOVEDKOMITE FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 
 
Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende 
områder når det gjelder prinsipielle avgjørelser: 
  

1 Lov om vern mot tobakksskader 9. mars 1973 nr. 14 
2 Lov om vern mot smittsomme sykdommer 5. aug. 1994 nr. 55 
3 Lov om serveringsvirksomhet 13.  juni 1997 nr. 5 
4 Lov om psykisk helsevern 2. juli 1999 nr. 62 
5 Lov om helsepersonell 2. juli 1999 nr. 64 
6 Lov om helsemessig og sosial beredskap 23. juni 2000 nr. 56 
7 Lov om introduksjon m.m. 4. juli 2003 nr. 80 
8 Lov om husbanken m/forskrifter 29. mai 2009 nr. 30 
9 Lov om sosiale tjenester i NAV 18.des. 2009 nr. 131  
10 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 24. juni 2011 nr. 30 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert til rådmannen. 
 
 

2.4 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 
TIL HOVEDKOMITE FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 
 
Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende 
områder når det gjelder prinsipielle avgjørelser: 
 

1 hovedkomite for miljø- og arealforvaltning er kommunens faste utvalg for 
plansaker 

2 friluftsloven 28. juni 1957 nr. 16 
3 vegloven 21. juni 1963 nr. 23 (med unntak av det som er delegert formannskapet) 
4 veitrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 
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5 lov om forpaktning 25. juni 1965 nr. 1 
6 odelsloven 28. juni 1974 nr. 58 
7 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 
8 forurensningsloven 13. mai 1981 nr. 6 (gjelder myndigheten til å treffe enkeltvedtak)( 

jf. delegering til rådmannen) 
9 lov om stadnavn 18. mai 1990 nr.11 
10 lakse og innlandsfiskeloven 15. mai 1992 nr. 47 
11 jordloven 12. mai 1995 nr. 23 (gjelder også forskrift av 6. juni 1998 § 1-1, pkt. 7-12) 
12 lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 
13 fritids- og småbåtloven 1. jan. 1999 nr. 47 
14 vannressursloven 24. nov. 2000 nr. 82 
15 brann og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 nr. 20 
16 lov om hundehold 4. juli 2003 nr. 74 (kommunale forskrifter vedtas av 

kommunestyret) 
17 konsesjonsloven 28. nov. 2003 nr. 98 (se forskrift av 8. des. 2003 nr. 1479, §1) 
18 matloven 19.des.  2003 nr. 124 
19 skogbrukslova 25. mai 2005 nr. 31 
20 plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 
21 matrikkelloven 17. juni 2005 nr. 101 
22 naturmangfoldslova 19. juni 2009 nr. 100 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert til rådmannen 
 
2.5 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 
TIL HOVEDKOMITE FOR OPPVEKST OG KULTUR 
Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende 
områder når det gjelder prinsipielle avgjørelser: 
 

1 Lov om trudomssamfunn og ymist anna 13. juni 1969 nr. 24 
2 Lov om folkebibliotek 20. des. 1985 nr. 108 (erstatning for tap eller skade vedtas 

av hovedkomiteen bare i de tilfelle erstatningskrav overstiger kr. 5.000; lavere 
beløp avgjøres av rådmann) 

3 Lov om film- og videogram 15. mai 1987 nr. 21, 1. avsn, jf. forskrift til samme lov, 
§2 

4 Lov om kringkasting 4. des. 1992 nr. 127 
5 Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 7. juni 1996 nr. 32 
6 Lov om grunnskolen m.m (opplæringslova) 17. juli 1998 nr. 61 
7 Lov om barnehager 17. juni 2005 nr. 64 
8 Lov om voksenopplæring 19. juni 2009 nr. 95 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert rådmannen.   
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2.6 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 
TIL VALGSTYRET 
 
Valgstyret oppnevner selv valgstyrer. Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert 
til rådmannen  
 

2.7 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 
TIL RÅDMANNEN 
 

I. Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til rådmannen så langt det er lovlig 
med hjemmel i kommuneloven, med unntak av saker av prinsipiell karakter. 
 

II. Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til rådmannen innenfor de til 
enhver tid gjeldende særlover på kommunens ansvarsområde, med unntak av saker 
av prinsipiell karakter. 

2.7.1 EKSEMPLER PÅ RÅDMANNENS AVGJØRELSESMYNDIGHET 
(Gjeldende for Ringerike kommune iht. kommunestyrets vedtak om delegering av 
avgjørelsesmyndighet til rådmannen) 
 

- Rådmannen avgjør alle saker som ikke er av prinsipiell karakter; dvs. såkalte 
«kurante» saker 

- Rådmannen kan fritt delegere sin tildelte avgjørelsesmyndighet til andre i den 
administrative organisasjonen og kan til enhver tid fritt endre slik «subdelering» av 
egen avgjørelsesmyndighet 

- Rådmannen har ansvaret for å føre tilsyn med at subdelegert budsjettfullmakt 
utøves i samsvar med lov, forskrift og kommunestyrets vedtak 

- Rådmannen avgjør selv sine rutiner, prosedyrer el.l. for tildeling, tilbakekalling 
eller endring av subdelegert avgjørelsesmyndighet og hvordan dette sikres notoritet 

- Rådmannen skal straks informere revisjonen når anvisningsmyndighet 
subdelegeres og alle endringer i slik subdelegert anvisningsmyndighet 

- Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som legges frem for formannskapet 
- Rådmannen har rett til å legge enhver sak frem for politisk behandling, selv om 

rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet i saken/ på saksområdet 
- Rådmannen har all myndighet i personalsaker 
- Rådmannen foretar ansettelse i alle stillinger 
- Rådmannen forplikter kommunen med sin underskrift 
- Rådmannen kan avskrive utestående fordringer som er konstatert tapt 
- I de tilfelle rådmannen har blitt delegert stedfortrederkompetanse fra ordføreren  i 

saker som behandles ved domstolen(e) (rettssaker) som vedrører Ringerike 
kommune, kan rådmannen subdelegere denne innenfor den administrative 
organisasjonen (når andre  enn ordføreren opptrer på kommunens vegne etter 
subdelegering, må det foreligge skriftlig fullmakt som viser «delegeringsveien») 

(ovenstående er ikke uttømmende mhp rådmannens delegerte avgjørelsesmyndighet)  
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3.  REGLEMENTER OG SAKSBEHANDLINGSREGLER  
 

3.1 BEHANDLING AV SAKER FOR LUKKEDE DØRER I RINGERIKE 
KOMMUNE 
Ringerike kommune praktiserer møteoffentlighet; dvs. at alle møter i kommunale styrer, 
nemder, utvalg, råd osv. er åpne for publikum og presse. 
 
Eventuelt vedtak om behandling av saker for lukkede dører skjer med hjemmel i 
kommunelovens §31 nr. 4 eller §31 nr. 5. 
 

§31 nr. 4: «et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til 
personvern krever det» 

§31 nr. 5: «et  folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til 
tungtveiende offentlige interesser tilsier det og det vil komme frem 
opplysninger i møtet som kunne vært unntatt offentlig innsyn etter lov 
19. mai 2006  nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et 
dokument» 

 
I tillegg kan det vedtas å lukke et møte når: 
 

1. det behandles saker som angår privat eller offentlig forretningsdrift og 
tungtveiende grunner taler for å lukke møtet 

2. når det behandles saker der det ikke skal fattes endelig vedtak og behandlingen der 
møtet lukkes er et ledd i den interne saksbehandlingen 

Det presiseres at når saker behandles for lukkede dører i medhold av lovbestemt taushetsplikt, 
gjelder taushetsplikten bare for de opplysningene som omfattes av den lovbestemte 
taushetsplikten. Andre opplysninger fra behandlingen er ikke taushetsbelagte. 
 

3.2 REGLEMENT FOR BEHANDLING AV KLAGER I RINGERIKE 
KOMMUNE 
 
Formannskapet er det ordinære klageorganet for klagesaker i Ringerike kommune. I tillegg er 
det opprettet en egen klagenemd på 5 medlemmer som skal behandle klager innenfor særskilte 
saksområder.  
 
3.2.1 SAKSGANG FOR BEHANDLING AV KLAGER I DET ORDINÆRE 
KLAGEORGANET (FORMANNSKAPET) 

A. Den instans som har fattet det påklagede vedtaket mottar også klagen til behandling. 
Dersom det påklagede vedtaket opprettholdes oversendes saken til videre behandling i 
det ordinære klageorganet. 

B. Klageorganet v/leder bestemmer selv hvilken saksgang klagen skal undergis. Klagen 
kan forberedes for det ordinære klageorganet på en av følgende måter. 

1. Klageorganet v/leder eller annet medlem forbereder klagen, herunder bl.a. 
innhenting av supplerende/ytterligere opplysninger fra den som fattet det 
påklagede vedtaket. 
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2. Klageorganets leder kan be om at uhildet person/instans utreder klagen. I de 
tilfelle rådmannen ikke er inhabil, kan dette gjøres av (annen) tjenestemann 
(ansatt) i Ringerike kommune (enn den som fattet det påklagede vedtaket). 

3. I de tilfelle rådmannen er inhabil, kan leder av det ordinære klageorganet 
bestemme at det oppnevnes en annen kommune («settekommune») for å utrede 
klagen. 

C. Når formannskapet opptrer som klageorgan skal klagesakene føres på eget sakskart. 
D. Klagesaker behandlet av formannskapet som klageorgan kan ikke bringes inn for 

behandling i kommunestyret etter reglene om mindretallsanke. 
E. Formannskapet som klageorgan kan bringe klagesak inn for videre behandling i 

kommunestyret når særlige grunner foreligger. 
F. Kommunestyret kan selv ta klagesak inn for behandling når særlige grunner taler for 

dette; så som (klage)saker av klart politisk eller prinsipiell karakter 
 

3.2.2 REGLER OM KLAGEINSTANS NÅR KLAGEN GJELDER VEDTAK TRUFFET AV 
FORMANNSKAPET ELLER KOMMUNESTYRET. 

1. Når det kommer klage på vedtak truffet av formannskapet som sådan, er 
kommunestyret klageinstans 

2. når det kommer klage på vedtak fattet truffet av kommunestyret som sådan, er 
fylkesmannen klageinstans 

3. klage over formannskapets vedtak når dette er truffet med medhold i kommunelovens 
§13 («hastekompetansen»), fremmes for kommunestyret som klageinstans så langt det 
er tid til dette. Ellers går slik klage til fylkesmannen. 

 
3.2.3 KLAGENEMND FOR BEHANDLING AV SÆRSKILTE KLAGESAKER 
Klagenemda for særskilte klagesaker har 5 medlemmer som alle er oppnevnt av 
kommunestyret. Oppnevnelsen gjelder for en valgperiode. Klagenemda for særskilte 
klagesaker skal behandle klagesaker innenfor følgende områder: 
 

1. fritak for parkeringsavgift for bevegelseshemmede personers kjøretøy 
2. klagesaker som gjelder kommunens utleie- og trygdeboliger 
3. personalsaker som lovlig kan bringes inn for klagebehandling 
4. klager på vedtak fattet i medhold av helse- og omsorgtjenesteloven så langt kommunen 

er klageinstans 
5. saker iht. barnehageloven 
6. saker iht. lov om vann- og kloakkavgift m/forskrifter 
7. enkeltvedtak fattet i medhold av lov om brann- og eksplosjonsvern eller forskrifter gitt 

i loven når vedtaket kan påklages og kommunen er klageinstans 
8. klage på enkeltvedtak i medhold av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 

(forurensningsforskriftens § 16-8) 
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3.3 KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT 
TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER 
 

1. Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 
1.1 Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale 

forvaltning, rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de 
presiseringer som følger av reglene nedenfor. 

1.2 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer har rett til innsyn i 
saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger 
innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i 
dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er 
nødvendige for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 

2. Vedtak om innsyn 
2.1 Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i 

dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ 
2.2 Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale 

saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jf. pkt. 3. Ordføreren har 
en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlg. 

2.3 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer kan vedta innsyn for 
bruk i andre organers saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer 
for det. 

3. Tidspunkt for rett til innsyn 
3.1 Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. 

Med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er 
innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av 
interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 

3.2 For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det 
tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 

4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger 
4.1 I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte 

opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organer kan imidlertid, ved 
flertallsvedtak, kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart 
behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jf. 
forvaltningslovens §13b nr. 2 og 4. 

4.2 Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er 
undergitt taushetsplikt eller er unntatt offentlighet etter reglene i 
offentlighetsloven. Medlemmer av folkevalgte organer må ha undertegnet 
taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Når en sak 
behandles for lukkede dører, jf. kommunelovens §31, skal det ikke orienteres 
eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ 
bestemmer noe annet. 
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5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn 
5.1 Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike 

henvendelser til administrasjonen rettes til den som har undertegnet 
innstillingen, den fagansvarlige på vedkommende saksområde eller 
vedkommende saksbehandler. 

5.2 Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling skal 
besvares gjennom en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l.  

 

3.4 REGLER FOR MINDRETALLSANKE 
I saker der formannskap eller hovedkomite har fått delegert avgjørelsesmyndighet og har 
anvendt denne, kan vedtak(et) /(saken) likevel bringes inn for behandling og avgjørelse i 
kommunestyret dersom minst 1/3 av formannskapets/hovedkomiteens medlemmer krever det.  
Slikt krav (mindretallsanke) kan også fremsettes etter at aktuelt møte (hvor påanket sak blir 
vedtatt) er avsluttet. 
 
Klagesaker som behandles av formannskapet, når dette er satt som klageorgan, kan ikke 
bringes inn for kommunestyret i form av mindretallsanke. 
 
Innen det aktuelle møtet avsluttes kan ordfører eller rådmann alene kreve saken bragt inn for 
behandling i formannskapet (ved påanket vedtak fra hovedkomite) eller kommunestyret (ved 
påanket vedtak fra formannskapet) 
 
I budsjettsaker, som behandles i et utvalg eller hovedkomite, har rådmannen rett til å kreve 
saken bragt inn for behandling i formannskapet i første formannskapsmøte etter utvalgets eller 
hovedkomiteens vedtak.   
 

3.5 REGLER OM NÅR ANDRE ENN ET UTVALGS MEDLEMMER KAN 
TA DEL I UTVALGETS MØTER 
Bare utvalgets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. 
 
Rådmannen har tale- og forslagsrett i alle utvalg bortsett fra kontrollutvalget. Rådmannen kan 
utpeke en annen i administrasjonen til å møte i sitt sted. 
 
Ordfører har talerett i alle kommunale utvalg (ordførerens forslags- og stemmerett er 
begrenset til de utvalg der ordføreren er valgt som medlem). 
 
Saksbehandlere og særlig sakkyndige kan møte når rådmannen har bedt om det og utvalget 
ikke motsetter seg det. Evt. tvist internt i utvalget om slik møterett avgjøres av utvalgets 
medlemmer med simpelt flertall. De som møter etter denne bestemmelsen, kan bare gi 
opplysninger og utredninger i den aktuelle sak og har for øvrig ikke anledning til å ta del i 
forhandlingene. De har heller ikke rett til å være til stede, ut over det å gi etterspurte 
saksopplysninger, i de tilfelle der utvalget beslutter at saken behandles for lukkede dører. 
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4. MYNDIGHET SOM KOMMUNELOVEN LEGGER TIL 
KOMMUNESTYRET   

 
4.1 KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET 
 
Kommunestyret er kommunens øverste organ og har ansvaret for hele kommunens 
virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger 
av lov eller er delegert til andre. Kommunestyret i Ringerike har tradisjon for å delegere alt 
som kommuneloven ( og andre lover) tillater å delegere. 
 
Kommuneloven bestemmer likevel at følgende IKKE KAN DELEGERES – det betyr at i 
følgende saker SKAL KOMMUNESTYRET SELV fatte avgjørelse (alle henvisninger til § 
gjelder kommuneloven): 
 

1) Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første årene av valgperioden, 
med virkning for neste valgperiode (§7 nr. 3) 

2) Valg av formannskap (§8 nr.1) 
3) Fastsette formannskapets saksområde og myndighet (§8 nr.3) (NB! SE EGET 

«REGLEMENT» FOR FORMANNSKAPET I RINGERIKE KOMMUNE) 
4) Valg av ordfører og varaordfører (§9 nr.1) 
5) Opprettelse , omorganisering og nedleggelse av faste utvalg. Fastsette disse utvalgenes 

saksområde, myndighet, velge medlemmer, varamedlemmer, leder, og nestleder i hvert 
utvalg (§10 nr. 1, 2, 3 og 6). (NB ! SE EGNE «REGLEMENT» FOR DE ULIKE 
HOVEDKOMITEENE I RINGERIKE KOMMUNE; OPPVEKST OG 
KULTUR/MILJØ- OG AREASLFORVALTNING/HELSE, OMSORG OG 
VELFERD) 

6) Opprettelse av kommunestyrekomiteer som saksforberedende organ for 
kommunestyret (§10a) 

7) Opprettelse av eget styre for kommunal bedrift eller institusjon (§11 nr.1) 
8) Opprettelse, omorganisering og nedleggelse av kommunedelsutvalg, fastsette deres 

saksområde, valg av medlemmer, leder og nestleder (§12 nr. 1, 2, 3 og 5) 
9) Tildeling av hastekompetanse til annet folkevalgt organ (enn kommunestyret) (§13 

nr.1) 
10) Vedtak om innføring/oppheving av parlamentarisk styreform (§18 nr. 1 og3) 
11) Vedtak om innføring og valg av kommuneråd (§19 nr. 1 og 3) 
12) Tilsetting av rådmann (§22 nr.2) (NB ! SE EGET «REGLEMENT» FOR HVA 

SOM ER DELEGERT TIL RÅDMANN I RINGERIKE KOMMUNE) 
13) Vedtak om at ledende administrative stillinger skal besettes på åremål (§24 nr.3) 
14) Valg av kommunens representanter til administrasjonsutvalget og blant disse leder og 

nestleder (§25 nr.2) 
15) Fastsette retningslinjer for de ansattes møte- og talerett i kommunale nemder når disse 

behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de 
ansatte i kommunen (§26 nr.4) 
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16) Vedtak om å opprette styre for interkommunalt samarbeid og dets myndighet (§27 
nr.1) 

17) Vedtak om å gi sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner fullmakt til å inngå 
og å si opp tariffavtale m.m. (§28) 

18) Vedtak om delegering av myndighet i forbindelse med vertskommunesamarbeid (§28 
a-k) 

19) Vedtak om at møter i andre folkevalgte organer eller i visse sakstyper i andre organer 
skal holdes for lukkede dører av hensyn til personvernet (§31 nr.4) (NB ! SE EGET 
«REGLEMENT» FOR SAKSBEHANDLING FOR LUKKEDE DØRER  I 
RINGERIKE KOMMUNE) 

20) Vedtak om at møter i andre folkevalgte organer eller i visse sakstyper skal holdes for 
lukkede dører på grunn av et bestemt angitt forhold ved den særskilte sak eller 
sakstype, når organet ikke selv skal treffe vedtak i saken (§31 nr. 5) 

21) Fastsettelse av reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer (§39 nr.1) 
22) Kommunestyrets plikt til å ta stilling til forslag som gjelder kommunens virksomhet 

dersom minst 2% av innbyggeren – alternativt minst 300 innbyggere – i kommunen 
står bak forslaget (§39a) 

23) Fastsette reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til 
informasjon om saker som er under behandling (§40 nr.5) (NB ! SE EGET 
«REGLEMENT» OM FOLKEVALGTES RETT TIL INNSYN I 
SAKSDOKUMENTER I RINGERIKE KOMMUNE) 

24) Fastsette regler om utgiftsdekning, økonomisk tap og arbeidsgodtgjørelse til 
folkevalgte (§§41,42) 

25) Opprettelse av eller tilslutning til pensjonsordning for folkevalgte (§43) 
26) Vedtak om økonomiplan og endringer i den etter innstilling fra formannskapet (§44 

nr.1, jf. nr.6) 
27) Vedtak om årsbudsjett og endringer i dette etter innstilling fra formannskapet (§45 

nr.2) 
28) Vedtak av årsregnskap (§48 nr. 3) 
29) Fastsette regler for kommunenes finansforvaltning (§52 nr.1) 
30) Vedtak om betalingsinnstilling (§56 nr.1) 
31) Vedtak om opprettelse av kommunalt selskap eller foretak, herunder velge styre og 

fastsette vedtekter for foretaket (§62) 
32) Valg av kontrollutvalg (§77) 
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4.2 RÅDMANNENS MYNDIGHET OG ANSVAR 
 
I tillegg til den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen med hensyn til delegert 
avgjørelsesmyndighet i konkrete saker, har rådmannen (jf. kommuneloven) også ansvar for å: 
 

1) lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organ og se til 
at disse er forsvarlig utredet, bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og 
konsekvenser for økonomi, personell og innbyggernes krav til tjenester levert av 
kommunen. 
 

2) følge opp politiske beslutninger 
 

3) sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, 
herunder etablering og vedlikehold av rutiner for internkontroll 
 

4) kvalitetssikre kommunale tjenester 
 
5) lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen 

 
6) motivere og utvikle kommunens ansatte innenfor en fleksibel og effektiv 

organisasjon 
 
7) ivareta kommunens overordnede ansvar for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 

 
8) sørge for gode rapporteringsrutiner til politisk ledelse 
 
9) sikre god brukermedvirkning fra brukere og brukerorganisasjoner i saker som 

angår utvikling og/eller endring av kommunens tjenestetilbud  
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Lokalisering av legevakt  

 
Forslag til vedtak: 

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. 

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra 2020. 

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: 

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. 

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til 

Ringerike sykehus. 

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: 

a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier 

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier 

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 

sykehus.  Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale 

tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget 

av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av 

de statlige investeringstilskudd.  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor 

fastlegenes alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, 

Modum, Sigdal og Flå (fra april 2015). Det er ca. 63 000 innbyggere (fastboende) til 

sammen i de 7 kommunene. 

Ringerike kommune har det administrative ansvaret for tjenesten, som er inngått med 

hjemmel i kommuneloven § 28-1 a. Samarbeidet er et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. 

Den interkommunale legevaktordningen skal dekke det ansvaret som kommunene har, etter 
lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. § 3-2 første ledd 



nr. 3 bokstav a, og skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenfor 
fastlegenes alminnelige åpningstid. 

Med «nødvendig» forstås her først og fremst hjelp ved følgende situasjoner: 

- akutte, livstruende sykdommer og skader eller mistanke om slike 

- alvorlige sykdommer, eller mistanke om det 

- sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig 

forverrelse/forlengelse om man venter til nesten dag før man blir undersøkt 

- sykdommer som medfører vesentlig smerter, angst eller andre vesentlig plager 

Legevakten ligger i lokalene til Vestre Viken HF,   Ringerike sykehus i Hønefoss (heretter 

kalt Ringerike sykehus) , og har umiddelbar nærhet til akuttmottak, røntgen og ambulanse. 

Sykehuset planlegger å etablere et diagnostisk senter i tilknytning til akuttmottaket. Det skal 

øke mulighetene for rask diagnostisk avklaring både for spesialist- og primær helsetjenesten 

(inkl. legevakten). Legevakten i Ringerike er åpen for pasientene alle dager unntatt dagtid i 

ukedagene.  

Legevakten benytter en egen legevaktbil, som har hatt ca. 500 utrykninger i løpet av de siste 

seks måneder. Legevaktbilen er bemannet med lege og sykepleier.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens leieavtale når det gjelder lokaliteter for legevakten ved Ringerike sykehus har en 

varighet fram til 31.12.2019, og har allerede i dag marginale eller for små lokaler. Det 

akuttmedisinske tilbudet i norske kommuner har gjennomgått en stor utvikling etter at 

gjeldende forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus trådte i kraft i 2005. Med "kommunal 

legevaktordning" menes en organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere 

henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig. 

Samarbeidsutvalget for Ringerike interkommunale legevakt/ Styringsgruppe KØH 

(kommunal øyeblikkelig hjelp) har fått utarbeidet en rapport (vedlagt) som belyser de 

utfordringer kommunene og sykehuset står ovenfor når det gjelder legevakt og legevaktens 

rolle og plass i den prehospitale akuttmedisinske virksomhet. En viktig del av dette er 

samspillet og bruken av de kommunale øyeblikkelighjelp plassene. 

Arbeidet med rapporten har vært prosjektorganisert. Kommunenes ledelse og fagmiljø, 

spesialisthelsetjenesten, representanter for tillitsvalgte og brukere samt medisinskfaglig 

miljø har vært godt representert i prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Prosjektet har vært ledet 

av Marianne Holthe Hellestad. 

Styringsgruppen for prosjektet ga 4. desember 2014 følgende anbefaling (enstemmig) når 

det gjelder utbygging av ny legevakt: 

 Styringsgruppen anbefaler utbygging av ny legevakt 

 Utbygging av legevakt bør være på sykehusets område 

 Nye lokaler må ha en tilstrekkelig størrelse for å dekke fremtidige behov 

 Utbyggingen kan være 

1. Utvidelse av eksisterende lokaler 

• Utvidelse av legevakt ut mot parkeringsplass med midlertidig 

brakkeløsning eller permanent påbygg 

2. Nytt bygg på ny tomt 



• Kan være i felles lokaler med andre etater/ambulanse mv.  

• Bygget må gi muligheter for fleksibel bruk av lokalene på dagtid, som 

eksempel utleie av kontor til fastlege, smittevern mv. for å redusere 

leiekostnader 

3. Kombinasjon av 1 og 2 

 Styringsgruppen anbefaler at kommunene senest innen utgangen av mars tar initiativ 

til samarbeid med Ringerike sykehus for kartlegging/avklaring knyttet til etablering 

av legevakt i utvidede eller nybygde lokaler. Dette for å løse kortsiktige (1 år) og 

langsiktige (20 år) utfordringer. 

 

Rådmannens vurdering 

Legevakt lokalisert i tilknytning til Ringerike sykehus oppleves som trygt og enkelt for 

pasientene, siden all behandling av akutt sykdom og skade samles på ett sted. En slik 

plassering forenkler kommunikasjon og samhandling med sykehuset for pasienter der 

sykehusinnleggelse er nødvendig. I tillegg vil nærhet til sykehuset gi tilgang til supplerende 

undersøkelser (laboratorium, røntgen o.a.) og fysisk nærhet til spesialistkolleger for legene 

på legevakt. Rådmannen har hatt løpende dialog med sykehusets direktør, og en fortsatt 

lokalisering av interkommunal legevakt i tilknytning til sykehuset er ønskelig og realistisk. 

Rådmannen oppfatter også at det er stor faglig og politisk enighet om at den interkommunale 

legevakten skal ligge i tilknytning til sykehuset, og annen lokalisering drøftes ikke i dette 

saksframlegget. 

Rådmannen vil anbefale at kommunestyret på dette tidspunkt ber om en mulighetsskisse 
basert på vedlagte rapport i denne sak. Det vil være fornuftig at denne i vedtaks form 
«spisses»/avgrenses, slik at man sikrer en felles forståelse for hvilke inngangsverdier som 
skal legges til grunn for et videre forprosjekt. 

Mulighetsskissen må ta høyde for den beregnede befolkningsframskriving i den 
interkommunale legevaktsordningens «nedslagsfelt». Denne beskrives i rapporten som en 
økning av innbyggertallet i løpet av 5 år på 3100 innbyggere, 10 år 6100 innbyggere og 15 
år 9000 innbyggere. Da er ikke forventet effekt av vedtatte vei/jernbaneutbygging 
medregnet. Befolkningsvekst vil medføre et økt forbruk av legevakt. 

Mulighetsskissen må også legge inn nødvendig fleksibilitet for å kunne håndtere endringer 
som kan komme som et resultat av bebudet kommunereform. Endringer av kommunegrenser 
kan føre til endringer i legevaktens befolkningsgrunnlag. Likeens endrede trafikale forhold 
som igjen endrer innbyggernes oppfattelse av «nærhet» og «avstand». Som eksempel utløste 
den nye veien «Sokna-Ørgenvika» at Flå kommune ble en del av legevaktsamarbeidet. 
Dagens 7-kommuners samarbeidsavtale om interkommunal legevakt er inngått fram til 
31.12.2019. 

Mulighetsskissen må koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 
sykehus. Dersom legevaktens lokaliteter kan inngå fleksibelt i andre lokaler som 
samhandlingsreformen betinger, og som utløser statlige investeringstilskudd (55 % av totale 
anleggskostnader), vil dette ikke bare utløse faglig og administrativt samhandlingspotensial, 
men også gi prosjektet en hensiktsmessig økonomisk plattform. 

 

 

 

 

Vedlegg 



 «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser (KØH)», rapport fra Samarbeidsutvalget for Ringerike interkommunale 

legevakt/ Styringsgruppe KØH. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 
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1 Bakgrunn og organisering av prosjektet

1.1 Bakgrunn for evalueringen

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av kommunene som samarbeider om

legevakten på Ringerike. Dette er kommunene Sigdal, Krødsherad, Modum, Hole,

Jevnaker og Ringerike. Data er hentet inn i tidsrommet september 2013 til desember

2014.

Det akuttmedisinske tilbudet i norske kommuner har gjennomgått en stor utvikling

etter at gjeldende forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus trådte i kraft i 2005. Med

"kommunal legevaktordning" menes en organisert virksomhet som gjennom hele

døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den

oppfølging som anses nødvendig.

Sitat Marit Hermansen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, Dagens Medisin

nr. 10,22. mai 2014.'

"Legevakt er organisert på samme v/set /'dag som for 30 år siden. Vi kan ikke fortsette

slik! Vi må' ut av myra, og da må vi endre kurs."

Denne utredningen svarer ut noen av utfordringene som er knyttet til legevakten på

Ringerike, samtidig som den vurderer tilbudet til kommunalt øyeblikkelig hjelp

døgnopphold (KØH).

1.2 Prosjekfeis mandaf

Prosjektets mandat er å utrede følgende forhold:

Utvikling av ny legevakt

o Legevaktens plassering i den akuttmedisinske kjede

o Nasjonale krav til legevakt

- Befolkningens behov for legevakt

o Dimensjonering av legevakttjenester og forhold til fastlegenes øyeblikkelig

hjelp plikt

o Noen kommuner har daglegevakt, andre ikke. Alternative

organiseringsmåter.

Koordinering opp mot interkommunalt arbeid om plan for legetjenesten

Fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

- Organisering av KØH senger fra 1.3.2015. Avtalen med sykehuset om tre

plasser strekker seg i utgangspunktet over 1,5 år fra og med 01.09.2013

o Evaluering KØH (ferdig 1.10.2014) påvirker organiseringen

o Organisering av KØH i forhold til legevakten
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l.3 Organisering

Arbeidet har vært organisert som et prosjekt med styringsgruppe, prosjektgruppe og

arbeidsgruppe. Mandat godkjent av styringsgruppen 13.02.2014.

Prosjektgruppen er komplementert med ressurspersoner der det har vært behov for

dette. Prosjektleder har ledet arbeids~ og prosjektgruppen og har rapportert til
styringsgruppen.

Prosjektorganisering

Organiseringen av prosjektet har vært som følger:

Ringerike, Hole,Jevnaker, Modum, Krødsherad og

Sigdal kommuner
Prosjekteiere:

Samarbeiclsutvalg Ringerike interkommunale
legevakt/ Styringsgruppe KØH

Oppdragsgiver:

Prosjektansvarlig (PA): Kommunalsjef Ringerike kommune

Samarbeidsutvalg Ringerike interkommunale
legevakt/ Styringsgruppe KØH

Styringsgruppe:

Prosjektleder (PL): Marianne Holthe Hellestad

Slyringsgruppe

Styringsgruppen har bestått av følgende medlemmer:

Stilling/ kommune

kommunalsjef Ringerike kommune
Medlemmer
Kirsten Orebràten/
Christine Myhre Bråthen (l .9.20l4)
Marit S. Lorentsen

Cecilie Øyen
Mette Jahr

Linda Torgersen
Gunnar Hjorth

kommunalsjef Hole kommune
kommunalsjefjevnaker kommune

kommunalsjef Krødsherad kommune
virksomhetsleder Sigdal kommune
kommuneoverlege Modum og Krødsherad

kommuner
virksomhetsleder Ringerike kommune
kommuneoverlege Ringerike kommune/
medisinskfaglig ansvarlig LV
prosjektleder

Vigdis Jægersborg
Karin Møller

Marianne Holthe Hellestad

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer:

Medlemmer Stilling/ kommune

Vigdis Jægersborg virksomhetsleder Ringerike kommune
Christine Myhre Bràthen virksomhetsleder Ringerike kommune
Karin Møller kommuneoverlege Ringerike kommune/

medisinskfaglig ansvarlig LV

fagansvarlig Krødsherad kommune
institusjonssjef Sigdal kommune

virksomhetslederJevnaker kommune

Geir Haukeland

Ester Nes Ramstad

Marianne Solheim
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Anne Marit Fuglum

Kari Larsen

Gunnar Hjorth

Mayjanne Botha Pedersen

Oddmund Nestegård
Tahir Arshad

Angela Togea/
Anne Lill Hodnesdal (fra 1.9.201 4)
Lena Leren

Svein Lyngroth

Martin Prøven Bogsrud

Elly Marie Solberg
Monicajuverud Sørstrøm

Ole Einar Dahlen

Marianne Holthe Hellestad

Arbeidsgruppe

tjenesteleder Hole kommune
virksomhetsleder Modum kommune
Kommuneoverlege Modum og Krødsherad
kommuner

avdelingssjef kirurgi Ringerike sykehus
avdelingssjef medisin Ringerike sykehus
lege KØH

lege KØH

fagutviklingssykepleier KØH
Agenda Kaupang
representant for Legeforeningen/fastlegene
tillitsvalgt NSF

tillitsvalgt Fagforbundet

brukerrepresentant
prosjektleder

Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer:

Medlemmer

Vigdis jægersborg

Karin Møller

Geir Haukeland

Svein Lyngroth
Marianne Holthe Hellestad
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Agenda Kaupang
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Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

DELI

2 Utvikling av ny legevakt
Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte Iegetilbud utenfor

fastlegenes alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole,Jevnaker,

Krødsherad, Modum og Sigdal. Ringerike kommune har det administrative ansvaret for

tjenesten. Det er ca. 62 000 innbyggere til sammen i de 6 kommunene.

Legevakten skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenfor

fastlegenes alminnelige åpningstid.

Med «nødvendig» forstås her først og fremst hjelp ved følgende situasjoner

- akutte, livstruende sykdommer og skader eller mistanke om slike

- alvorlige sykdommer, eller mistanke om det

- sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade eller

vesentlig forverrelse/forlengelse om man venter til nesten dag før man blir

undersøkt

- sykdommer som medfører vesentlig smerter, angst eller andre vesentlig plager

Legevakten ligger i lokalene til Ringerike sykehus i Hønefoss, og har umiddelbar

nærhet til akuttmottak, røntgen og ambulanse. Sykehuset planlegger å etablere et

diagnostisk senter i tilknytning til akuttmottaket. Det skal øke mulighetene for rask

diagnostisk avklaring både for spesialist- og primær helsetjenesten (inkl. legevakten).

Bilde i viser inngangen til legevakten.

t "" I’! _
I _ ' ' 4' -1

2.1.1 Oppbygning av syslem for øyeblikkelig hjelp i kommunene

Kommunene har til enhver tid ansvaret for helsetilbudet til alle som bor i kommunen

eller som oppholder seg der. Det fremgår at kommunen har et overordnet ansvar for å

sikre at alle har tilgang til et allmenn medisinsk tilbud. Kommunene inngår avtale med

fastleger om å ivareta oppgaven. Legen kan ansettes på fastlønn i et kommunalt

Iegekontor. Alternativt kan legen drifte legekontoret som privat næringsvirksomhet
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I Ringerike

drifter tilbudet etter spesifisert avtale med kommunen. For dette utbetales et fast

tilskudd pr pasient på listen.

Fastlegen har i sin åpningstid plikt til å ta i mot egne listepasienter som øyeblikkelig

hjelp. I tillegg har kommunene organisert akutt øyeblikkelig hjelp tilbud til pasienter

som ikke har fastlege i kommunen. Fastlegene er forpliktet til gjensidig kollegial

fraværsdekning ved kurs og ferier.

2.1.2 Bemanning ved legevakten

Administrative ressurser

Ved legevakten er det tilsatt enhetsleder i 100 % administrativ stilling, medisinskfaglig

lege i 20% stilling og fagutviklingssykepleier i 20 % stilling.

Operative ressurser

Det er tilsatt sykepleiere og helsesekretærer i faste stillinger, som går i turnus ved

legevakten. I legevaktens mest hektiske mottaksperiode er det 4 sykepleiere, eventuelt

3 sykepleiere og i helsesekretær, til stede, hvorav to betjener legevaktsentralen (LVS)

og to står for mottak av pasienter og assisterer legevaktlegen. Legevakten er betjent av

leger mellom kl. 1500 og 0800 i ukedagene og døgnkontinuerlig (kl. 0800 til 0800) i

helgene. Ved opprettelse av de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene i oktober 2013

ble legetjenestens ressurser på legevakt økt. Legetjenesten avvikles nå med tre leger i

vakt i hele åpningstiden, hvorav to leger har tilstedevakt, og en er hjemme i

beredskapsvakt (tidligere: kun to leger i vakt, hvorav en i aktiv vakt og en i beredskap

hjemme).

Legevakten benytter en egen legevaktbil, som har hatt ca. 500 besøk i løpet av de siste

seks måneder. Legevaktbilen er bemannet med lege og sykepleier.

2.1.3 Hvilke leger arbeider ved dagens legevakt?

Statistikk for 2013 viser at følgende legegrupper utgjør vaktgruppene:

303, 31. 365, 749

Tabellen viser at fastleger har hatt 303 vakter (ca. 40 % av alle vakter). Turnusleger i

vakt har hatt 81 vakter. Vikarer og andre leger i vakt består av tidligere fastleger og

spesialister allmennmedisin (6), leger i spesialisering (5) og spesialister fra sykehus (3),

og har hatt 365 vakter.

Når det gjelder turnusleger, har legevakten fire i sitt distrikt. I perioden 1.9.2014-

1.9.2015 er det fem turnusleger, fordelt på tre fra Ringerike kommune, en fra Hole

kommune og en fra Sigdal kommune. Legevakt er en obligatorisk del av

turnustjenesten. Det er krav om deltakelse i minimum 10 vakter. Turnuslegene i vakt

går vakt sammenmederfarne leger, det vil si at de ikke er alenepåvakt.
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Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

2.1.4 Diugnosfiske muligheter ved legevakten

Diagnostiske muligheter på legevakt i tillegg til klinisk undersøkelse, er som følger:

EKG

Urin stix

Graviditetstest

Temp

02-metning

Streptokokktest

Mononukleosetest

Blodprøver:

CRP

Glucose

Hb
Andre blodprøver kan i spesielle situasjoner bli tatt av pasientene og sendt
laboratoriet ved Ringerike sykehus for analyse.

O

OOO

Det rekvireres røntgenbilder, som primærtolkes av legevaktlege under vakttid. Bildene

blir beskrevet dagen etter av radiolog, og svarene sendes legevakt.

Legevakten har egen skadestue til sår-rensing og sutur.

2.2 Brukerundersøkelse

I brukerundersøkelsen er det gjennomført en kartlegging av pasienter som har møtt

direkte på legevakten. Undersøkelsen er gjennomført over l4 dager og har hatt som

hovedhensikt å undersøke årsakene til hvorfor pasientene oppsøkte legevakt.

Materialet omfatter over 400 pasienter som ble mottatt på legevakten i løpet av l4

dager i uke 20 og 2l i20l 4. Helgen omfatter dagene der legevakt er eneste tilbud og

pasientene dermed ikke har noen valgmulighet. Resultatene i denne undersøkelsen er

derfor todelt og viser forskjellig forbruksmønster på hverdager og for helger. For å gi

et helhetsbilde presenteres en samlestatistikk og de oppdelte resultater i forhold til

viktige variabler som tid for kontakt, kommunetilhørighet og hastegrader alder. Dette

er gjort for å se på samspillet mellom fastlegenes virksomhet og bruken av

legevakt. Denne undersøkelsen omfatter alle pasienter som fysisk kom til

legevaktlokalene. Det er i tillegg registrert de som ringte til legevakten.

Legevakten i Ringerike er åpen for pasientene alle dager unntatt dagtid i ukedagene.

Et hovedspørsmål i brukerundersøkelsen er om driften er i samsvar med målsettingen

om at legevakten skal være for pasienter med akutt sykdom eller skade som oppstår

kveld, natt eller helg.

Undersøkelsen retter seg mot pasienters bruk av legevakt, med spesielt ønske om â få

oversikt over årsaker til fremmøte på legevakt. I de seks kommunene er

fastlegekontorene åpne på dagtid i hverdager (08-l 5) og ansvarlige for øyeblikkelig

hjelp tilbudet. Det er i tillegg gjort en kartlegging av legekontorene i kommunen,

herunderåpningstider for å få bedreoversikt over deresvurderingerog årsakenetil
frammøtet, samt at fastlegekontorene ikke ble benyttet i deres åpningstid. Det er
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foretatt en egen registrering av legekontorene i kommunene som tilhører den

interkommunale legevakten i 2014.

Oversiki over forbruk av legevakt på hverdag, helg og lid på døgnet

I forbindelse med utredningen er det foretatt en kartlegging av forbruk av legevakt på

ulike tider av døgnet. Når på dagen legevakten kontaktes har betydning for

dimensjonering av legevakten, og kan samtidig være en markør på den enkelte

kommunes og fastlegenes øyeblikkelig hjelp tilbud. Kartleggingen er spesielt viktig for

spørsmålet om legevakten fungerer som en avlastning for fastlegekontorene på dagtid

og ettermiddag.

Neste tabell viser oversikt over henvendelsene som kom til legevakten i perioden

kartleggingen foregikk.

Henvendelse Hverdag Helg

Klokkeslett Andel Andel

Kl. 8-15 6,30 % 62,80 %

Kl. 15-16 17,70 % 6,40 %

Kl. 16-23 69,10 % 29,80 %

Totalsum 100% 100 %

Tabellen viser at antallet henvendelser i tidsrommet 0800 til l500 er lavt i ukedagene

og høyt i helg. Andelen henvendelser i ukedagene er høyest på siste del av dagen.

Dette kan ha sammenheng med tilgjengelighet og telefontid på legekontorene.

Det er registrert lav andel på natt, og tallene er for tidspunktet mellom 2300 og 0800

ikke registrert på en korrekt måte.Derfor er tallene ikke vist i tabellen.

Neste tabell viser antall oppmøtte pasienter og når de kom til legevaktene i perioden

kartleggingen foregikk.

Inn u' ^n.;

Klokkeslett Andel Andel

Kl.8-15 8,50 % 49,50%

Kl.15-16 8,10 % 8,30 %

Kl.16-23 71,30% 41,30 %

Totalsum 100 % 100 %

Tabellen viser at antall som møter opp på legevakten samsvarer med tallene som er

vist under henvendelse.

Undersøkelsen viser at det var store forskjeller knyttet til tidspunkt og dag når det

gjelder tidspunkt for henvendelse og tidspunkt for oppmøte. I og med at Legevakten

på Ringerike ikke har daglegevakt er det naturlig at antall henvendelser og oppmøte på

legevakt er lavt på ukedager.
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2.2.1 Forholdet mellom antall innbyggere i den enkelle kommune og
oppmøte pà legevakt

I neste figur viser vi forholdet mellom antall innbyggere i den enkelte kommune og

oppmøte på legevakt. Tabellen viser som følger:

FoflnfldetrneHon1antaflinnbyggereiden
enkelte kommune og oppmøte på LV

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
—Kr¢dsherad(7 Slgdal i

4 % 6 “få

3 % 3 %

Hole Jevnaker

11% 10 %

6 % 10 96

__ Ringerike

48 %

60 %

Modum

22 %

18 %

I Andel innbyggere

.i Andel henvendelser

ÅGFNPÅ.

Tabellen viser forholdet mellom andel innbyggere og andel henvendelser til

legevakten. For de fleste kommunene er andelen innbyggere relativt lik eller høyere

enn antall henvendelser. For Ringerike kommune er andel innbyggere lavere en andel

henvendelser. Dette kan tyde på at andelen som benytter legevakten fra Ringerike

kommune er høyere en andelen innbyggere skulle tilsi.



2.2.2 Andel av henvendelser lil legevakten som lar kontakt før oppmøte

I neste tabell viser vi andel av henvendelser til legevakten som tar kontakt med

legevakten før oppmøte. Tabellen viser som følger:

Andel av henvendelsene som tar kontakt
med legevakt på telefon før oppmøte

100%

90%

80% -

70% ~

60%

50% -

40%

30%

20%

10%

0% 
 A¢.N'?‘.‘_

Figuren viser andelen av som tar kontakt med legevakt pr. telefon før oppmøte på

legevakt. Kategorien annen er en samling av turister, bostedsløse mv. Denne grupper

tar gjennomgående mindre kontakt med legevakten enn de øvrige i utvalget før

oppmøte. Dette kan henge sammen med lokaliseringen av legevakten tett inntil

sykehuset.

Nårdet gjelder kommunenei utvalget servi at det er gjennomgåendeen høyandel
som tar kontakt med legevakt pr. telefon før oppmøte. Denne andelen ligger mellom

65 %og 90 %.Alle innbyggere fra Sigdal (som ligger lengst unna legevakten) tok

kontakt pr. telefon før oppmøte på legevakten.

2.2.3 Hvorfor oppsøkte pasientene legevokl

I neste tabell viser vi en oversikt over årsakene til at pasientene som oppsøkte

legevakten i ikke ble behandlet hos fastlegen. Vi må imidlertid påpeke at

undersøkelsen omfatter også dager og tider av døgnet hvor fastlegekontorene var

stengt. Dette betyr at resultatene naturlig nok avspeiler det faktum at legevakten er

åpent l6 timer i døgnet, mens fastlegekontorenes åpningstid kun omfatter 29 %av

ukens timer. Det er derfor ikke uventet at ca. 60 %av svarene nettopp kommer i disse

kategoriene.
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Videre var det mulig å krysse av på mer enn én årsak, og når svaralternativene ikke er

gjensidig utelukkende vil tallene ikke bli helt sammenliknbare når tallmaterialet ikke er

omtrent like store.

Tabellen viser pasientenes svar (antall avkrysnlnger) på spørsmålet om hvorfor de ikke

hadde oppsøkt fastlegen da de kom for å behandles ved legevakten. Undersøkelse

foretatt i 2014.

  
â.

HILJID. fè '"én.31nDS§3Kfe;lé§eV§k'§eELI‘. Tv 
Blesyk/skadet utenom vanlig kontortid 121

Stengt fastlegekontor “_ gå

Annen årsak j V; 36

Raskereå få hjelp på legevakten __ 23

Tror ikke fastlegen tilbyr den hjelpen som jeg trengte akkurat nå 14

Praktiskvanskelig å gå til fastlegen pådagtid i 12

Har fastlege í annet distrikt _ _ 9
Fikkikke time fort nok hos fastlegen 5
Fastlegekontoret ba meg oppsøke legevakten 5
Har ikke fastelege 4

Komikke gjennom på telefon til fastlegen 3
Dårlig erfaring fra tidligere med å få tak i fastlegen 3

Vil selv bestemme nârjeg skal gå til lege 2

Enanalyse av svarfordelingen viser at kun to årsaker hadde kvantitativ betydning for

forbruksmønsteret. Dette var "Stengt fastlegekontor" og "Ble syk utenom kontortid".

Her er det ikke unaturlig å krysse av for begge alternativer. Den tredje og mer interes-

sante årsak/svar, var "Raskere å få hjelp på legevakten". Dette svarte hele 23

respondenter.

2.3 Telefonhenvendelser lil legevakt

Registrering av telefonhenvendelser til legevakt ble utført i to uker (uke 20~21, 2014).

Det ble registrert 84,1 henvendelser pr. døgn i gjennomsnitt, totalt 1177

henvendelser.

Sammenlignet med hvor mange pasienter som møtte opp på legevakt, at de fleste

pasienter ringer før de møter på legevakt, samt det vi vet fra tidligere

telefonundersøkelse, så kan det synes som at det ikke er registrert korrekt antall

telefonhenvendelser i denne perioden dvs. for få henvendelser. Vi vet at sykepleierne

gir mange sykepleierråd, andre råd og «siler» pasienter slik at det ikke blir en

konsultasjon.

Det ble gjennomført en ny registrering i tre uker (uke 39-41, 2014) for å få et riktig

bilde av antall telefonhenvendelser. Det er viktig for utvikling av legevakt at vi har

korrekte data og på basis av det kan ta de rette beslutningene. Det ble registrert 85,3

henvendelser pr. døgn i gjennomsnitt, totalt 1792 henvendelser. I denne

registreringsperioden kan vi med større sikkerhet si at alle telefonhenvendelser er

registrert. Tallene fra den siste registreringen er sammenfallende med den første

registreringen (84,1 kontra 85,3 henvendelser pr. døgn i gjennomsnitt). Vi velger

derfor å legge til grunn tallene fra den siste registreringen for våre beslutninger.
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Telefonhenvendelser ti! legevakl

Neste tabell viser antall telefonhenvendelser til Iegevakt i uke 39 til 41.

I' ‘ :‘ I O IG: .'l." II' In

Tidsrom for henvendelse Antall

Antall henvendelser kl. 00-08 12,8

Antall henvendelser kl. 08-15 24,8

Antall henvendelserkl. 15-16 10,47

Antall henvendelser kl. 16-24 37,23

Totalt antall henvendelser 85,3

Vi har også fremstilt tallene i en figur hvor vi viser antall henvendelser i gjennomsnitt

pr. døgn alle dager fordelt på tidsrom for henvendelse. Figuren viser som følger.

Antall henvendelser i gjennomsnitt

pr. døgn alle dager fordelt på tidsrom
for henvendelse

flAntall henvendelser kl 00-

08

I Antall henvendelser kl 08-

15

U Antall henvendelser kl 15-

16

HAntall henvendelser kl 16-

24

Anlall henvendelser r'gjennomsnitt pr. døgn alle dager fordelt på type henvendelser

I neste tabell viser vi antall henvendelser i gjennomsnitt pr. døgn alle dager fordelt på

type henvendelser. Tabellen viser som følger.

Antall henvendelser i gjennomsnitt pr. døgn alle dager fordelt på
type henvendelse

Type henvendelse Antall

Settesopp til legekonsultasjon 37,42

Rådfra sykepleier 27,71

Andre henvendelser 20,19

Totalt antall henvendelser 85,32
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Vi har også fremstilt tallene i en figur hvor vi viser antall henvendelser i gjennomsnitt

pr. døgn alle dager fordelt på tidsrom for henvendelse i en egen figur. Figuren viser

som følger.

Antall henvendelser i gjennomsnitt

pr. døgn alle dager fordelt på type
henvendelse

ElSettesopp til
Iegekonsultasjon

I Rådfra sykepleier

iiAndre henvendelser

Antall henvendelser pr. uke fordelt på hverdag og helg

Antall henvendelser pr. uke fordelt på hverdag og helg viser som følger.

Antall henvendelser pr. uke fordelt på hverdag og hel

Henvendelse Antall

Hverdagerfra mandagkl.08:00til fredag kl. 15:00 309,66

Helgfra fredag kl. 15:00til mandagkl.08:00 287,66

Totalt antall henvendelser 597,32

Vi har også fremstilt funnene over antall henvendelser pr. uke fordelt på hverdag og

helg i en egen figur. Figuren viser som følger.

Antall henvendelser pr. uke fordelt på

hverdag og helg

ElHverdager fra mandag kl.

08:00til fredag kl. 15:00-
309,66 henvendelser

H Helgfra fredag kl. 15:00til
mandag kl 08:00- 287,66

henvendelser



2.4 Oversikt over legesenire

I utredningen er det gjennomført en egen kartlegging av tilgjengelighet og

organisering av øyeblikkelig hjelp-tilbudet hos legesentre og fastleger i

opptaksområdet. Dataene fra denne registreringen kommer fra kommunene som har

fylt ut et skjema om navn på legesenter, antall leger som jobber ved senteret,

listelengde, åpningstider og tidspunkt for tilgjengelighet.

Kartleggingen viser at det er forskjeller mellom kommunene når det gjelder størrelse

på lister hos fastlegene, åpningstider på legesenteret, og telefontid mellom

kommunene.

o I Ringerike varierer listelengdene mellom legene fra 870 til 1450.
Åpningstidene ved legesentrene varierer. De fleste legesentrene åpner kl. 0800
og stenger mellom 1500til 1600.Når det gjelder telefontid er det flere

kontorer som kun har åpent til 1400eller 1500.

o I Hole er det ett legesenter med fem leger som har egen liste. Listelengden er i

snitt 1240. Åpningstiden på senteret er fra 0800 til 1530. Det samme er

telefontiden.

o ljevnaker er det tre legesentre. Listelengden er i snitt ca. 1000pasienter pr.

lege. Åpningstidene på sentrene er fra 0800 til 1500.Telefontiden ved sentrene

er fra 0830 til 1430.

o l Sigdal er det et legesenter med to leger som har egen liste. Listelengden er i

snitt ca. 1500pasienter. Senteret har åpent fra 0800 til 1500.Det samme er

telefontiden.

o I Krødsherad er det et legesenter. Det er to fastleger med egen liste.

Listelengden er i snitt ca. 1000.Legesenteret er åpent fra 0800til I 500. Det

samme er telefontiden.

o I Modum er det fem legesentre. Listelengden varierer mellom legene fra 983 til

1746 pasienter pr. liste. Alle sentrene er åpne fra 0800til 1500.Det samme er

telefontiden.

2.5 Sommenligning med andre legevcikier

Kompetanse-senteret for legevaktmedisin har foretatt en undersøkelse i 2011-2012

for å registrere tilstanden i norske legevakter. Undersøkelsen viste at det var 203 lege~

vakter og 116 legevaktsentraler, av disse var 88 interkommunale. Det er stor variasjon

i størrelse og bemanning, og Arendal legevakt hører til blant de største legevaktene i

Norge. Det er derfor mest lærings- og utviklingseffekt ved å sammenholde driften med

tilsvarende store legevaktsentraler.

I arbeidet med å evaluere legevakten på Ringerike har vi innhentet data fra fem

sammenlignbare legevaktområder. I den forbindelse er det gjennomført telefonintervju
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med leder ved den enkelte legevakt. Legevaktene er plukket ut i samråd med

oppdragsgiver.

Legevaktene som deltar i benchmarkingen, er legevakter som har et legevaktansvar for

flere kommuner og/eller er kommuner med mange innbyggere.

Det er innhentet data fra følgende legevakter, utenom Ringerike:

o Arendal legevakt

0 Tønsberg legevakt

o Tromsø legevakt

- Drammen legevakt
c Kristiansand legevakt

Formâlet har vært å få data som kan benyttes i det videre arbeidet og som grunnlag for

sammenlikning i arbeidet med å evaluere legevakten i Ringerike. Data som er

innhentet, er data knyttet til

o bemanning i legevakt

- Ieger som er tilknyttet legevakten

- andel Ieger som går legevakter

o tjenester i legevakt

. forbruk av legevakttjenester

o legevaktens beliggenhet

. kostnader pr. innbygger

Metode

Vi har innhentet data fra totalt seks legevakter. inkludert Ringerike legevakt. Det er

gjennomført kartleggingsintervjuer med sentrale personer i legevaktene for å innhente

dataene.

Vår gjennomgang viser at legevaktene har mange likhetstrekk, men at det også er

ulikheter —både med tanke på organisering, og ansvar for ulike tjenester.
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2.5.1 Årsverk og kompetanse

I tabellen under har vi sammenfattet antall faste årsverk og kompetansen som er

knyttet til den enkelte legevakt. Data er hentet for 2013.

Tabell- Årsverki legevakten2013

lt' ' '- "I. I . I i ' I s

Daglig leder legevakt 1,00 1,00 1,00 0,70 1,00 1,00

Legevaktsovcrlege 0,20 0,30 1,00 0.30 0,50 0,33

Fast ansatt legevaktslege dagtid 1,00 2,00

Fast ansatt legevaktslege natt

Avdelingssykepleier 1,00

Sykepleiere- tumus 10,74 10,90 25,00 18,23 14,45 10,90

Annet helsepersonell - turnus 1,00

I-‘agutviklingssyke-pleier 0,20 0,50 0,50 0,20 0,50

Merkantil] sekretær 0,50 1,00 1,80 1,00 1,10

Leder overgrepsmouak 0,10 0,30 0,10

Fagutviklingssyke-pleier overgrepsmoltak 0,30

Renhold 0,80 0,40

Teknisk ansvarlig (IKT, vaktmester mv) 1,00

KØH personale 1,50 5,60

Annet personale 0,35 1,00 1,00

Sum fast ansatte årsverk 15,49 15,60 39,50 21,93 16,45 14,33

Sum fast ansatte årsverk, minus KØH 13,99 15,60 33,90 21,93 16,45 14,33

Tabellen viser at antall årsverk og hvilke kompetanser som er tilknyttet de ulike

legevaktene, varierer.

Tabellen viser

o at alle legevaktene, minus Tønsberg, har avsatt 1 årsverk til daglig Ieder. I Tromsø

deltar daglig Ieder i den øvrige legevakten tilsvarende 15 % stilling (helg)
o at flertallet av legevaktene har avsatt ressurser til fagutviklingssykepleier. Andelen

varierer fra 0,5 til 0,2 årsverk. Tromsø oppgir ikke åha denne funksjonen
o at andel legevaktoverlege varierer mellom legevaktene, fra 1 til 0,2 årsverk.

Drammen har en legevaktoverlege i 100 % stilling, Ringerike har lavest andel med
20 % stilling. I Ringerike er imidlertid denne stillingen en del av kommune~
overlegens stilling

o at Drammen har avdelingssykepleier tilsvarende 100 % stilling

o at hovedandelen av årsverk er knyttet til sykepleiere i turnus
o at ingen av legevaktene har legevaktlege i fast stilling på natt
o at Arendal, Drammen og Kristiansand har avsatt ressurser til leder for

overgrepsmottak. Drammen har i tillegg 0,3 årsverk fagutviklingssykepleier knyttet
til overgrepsmottaket

o at Ringerike og Drammen har avsatt årsverk til å ivareta tilbud om kommunal

øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH).
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I tabellen under har vijustert årsverk i den enkelte legevakt i forhold til innbygger

grunnlaget i opptaksområdet.

Tabell ~ Oversikt over årsverk i legevaktjustert for antall innbyggere i opptaksområdet

Dagligleder legevakt 1,00

Legevaktsoverlege 0,20

Sykepleiere -turnus 10,74

Andre 3,55

Sum årsverk 15,49

Antall innbyggere 62 090

Andel årsverkpr. innbygger 2,49

1,00 1,00 0,70 1,00 1,00

1,00 0,30 0,30 0,50 0,33

25,00 10,90 18,23 14,45 10,90

6,90 3,40 2,70 0,50 2,10

33,9 15,6 21,93 16,45 14,33
93 142 92 332 109 894 61 505 70 358

3,64 1,69 2,00 2,67 2,04

Det kan være noe variasjon i opptaksområdene i de interkommunale legevaktene

knyttet til ulike tider på døgnet. Eksempelvis har legevakten i Kristiansand ansvar for

blant annet Søgne og Songdalen på natt. Vi har i sammenligningen tatt med antall

innbyggere i opptaksområdet på kveld og helg.

Tabellen viser at det er Arendal som har den laveste andelen årsverk pr. innbygger i

opptaksområdet, mens Drammen har det høyeste. Snittet for andel årsverk pr.

innbygger er ca. 2,4. Det vil si at legevakten på Ringerike er kun like over

gjennomsnittet når det gjelder bemanning.



Sammenligning av bemanningsplaner i legevaktene

I tabellen under viser vi oversikt over bemanningsplan for legene og annet

helsepersonell i de ulike legevaktene på dag, kveld og natt, skilt mellom ukedager og

helg.

Tabell- Oversikt over bemanningsplaner

Leger til stede 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Leger bakvakt 0,0 1.0 1,0 1,0 1.0 1,0

Ringenkfl Syk pl 2,0 4,0 2,0 3,5 3.5 2,0
Totalt 2,0 1,0 5.0 6,5 6,5 5,0

Innbyggere 61 505

Legertil stede 1,0 3,0 1,0 2.0 3.0 1,0 2.0 4,0 2,0

Leger bakvakt 0,0 0,0 1.0 0,0 0,0 1.0

Kristiansand Sykpl 2,0 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 3,0
Totalt 3,0 0,0 4.0 1.0 0.0 5,0 5.0 9,0 5,0

Innbyggere 109 894

Legertil stede 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Legerbakvakt 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
TØnSUGFQ Syk pl 2,0 1,0 1.0 4.0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0

Totalt 2.0 3,0 3,0 5.0 0.0 5,0 4.0 3.0 3,0

Innbyggere 93 142

Leger til stede 2,0 4,0 1.0 5,0 5,0 2,0

Leger bakvakt 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
Drammen Syk pl 4,0 1,0 3,0 7,0 5.0 3,0

Totalt 0.0 11.0 5,0 12,0 11,0 5,0

Innbyggei 129 281

Legertil stede 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

Legerbakvakt 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0

Arendal Sykpl 2.0 3,0 2,0 3,0 3,0 1.0 2,0 3,0 2,0
Totalt 3,0 6,0 4.0 0,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,0

Innbyggere 92 332

Leger til stede 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0

Leger bakvakt 0,0 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0
TFOInSØ Syk pl 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0

Totalt 3,0 5.0 4,0 5.0 0.0 4,0

Innbyggere 70358

Tabellen viser ulike legers bemanningsplan, og det fremgår at legevaktene i stor grad

er sammenfallende organisert på natt. De største utslagene i legebemanningen finner

vi på kveld i ukedagene og på dag og kveld i helg. Vi har tidligere pekt på at antall

sykepleiere og årsverk i legevakten er på et gjennomsnittlig nivå. Nivået pâ antall leger

i legevakten er høyere enn gjennomsnittet når vi justerer for antall innbyggere i

opptaksområdene for legevaktene.
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2.5.2 Leger i legevokl

I tabellen under viser vi fastleger i opptaksområdet til den enkelte legevakt. Videre

hvor mange fastleger som deltar i den enkelte legevakts vaktplan, antall fastleger som

har tatt vakter, turnusleger som har tatt vakter i vaktplan, og vikarer som har tatt

vakter.

Tabell - Antall leger pr. legevakt i 20l 3'

__ ___ _____ _ _ _ _4___ .
___'____ __ __ __Æ__ 19'
_W_ §_ __ _ _lz_ »_ W152

_ Z gt _ 76
-..__ ___ "____ __, _ 7'5

s _ 61

Tabellen viser at andel fastleger som deltar i vaktplan, varierer mellom legevaktene.

Ringerike og Tromsø har høyest andel fastleger som deltar i vaktplan. Andelen er

lavest i Tønsberg og Arendal.

Når vi ser på antall fastleger som har tatt vakter i legevakt, varierer også dette.

Ringerike har lavest andel fastleger som har tatt vakter i legevakten. Kristiansand har

høyest andel fastleger som har tatt vakter i legevakten.

Bruk av turnusleger som tar vakter i legevakten, varierer mellom legevaktene. Andelen

var høyest i Tønsberg (l 6 turnusleger), og lavest i Ringerike og Tromsø (henholdsvis 4

og 5 turnusleger).

Kristiansand har oppgitt å ha hatt 40 vikarer som har tatt vakter ved legevakten.

' Kristiansand oppgir at flere med fritak på alder tar enkeltvakter i legevakten. Tromsø oppgir at

bare de som står på vaktliste hos dem, kan ta vakter. De har fire faste som står på vaktlisten, tre

av dem er allmennleger i kommunen.
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2.5.3 Fasllegens deltakelse i legevakt

I tabellen under fremkommer fastlegenes deltakelse i den enkelte legevakt.

Tabell- Fastlegenes deltakelse i legevakten 2013

I- l
1 _ _ .:. I..

l I I‘
I

Ringerike 57 17 293 %

Tromsø 55 58 39,2 %

Kristiansand 114 100 37,7 %

Tønsberg 72 25 35,1 %

Arendal 88 49 55,7 ly,

Drammen 97 35 36,1 %

Tabellen viser at deltakelse fra fastlegene varierer mellom legevaktene. Tromsø har

høyest fastlegedeltakelse i legevakten (89,2 %). Ringerike har lavest andel (29,8 %).

Arendal har en deltakelse på 55,7 %.

2.5.4 Fordeling ctv lololl ctnlctll vakler mellom fastleger, turnusleger og vikarer

I tabellen under har vi fordelt antall vakter i 2013, mellom fastleger, turnusleger og

vikarer. Tabellen viser som følger:

Tabell - Fordeling av vakter i legevakten 2013

Ringerike 303 31 365 749
.. .. . .. . . . .. ...._ _! .__ __. _._ _._____i_..._. . ..._.__.______. __ __ .. _.__..

_ 40%l _ _11%§ 49%_ 100%]
Tønsberg 604 145 115 864

_ _ __79%____ _1z°4=_____ 1%- _ _
Kristiansand 1127 338 639 2104
gg _ 54%] g 16% 30% g 100%
Dramme" 1290 110 1513 2913

g g 44g%;g g 4% 52% g 100%;
Brenda' 1321I 6¢_17 51Q 2478l

53% 26% 21%É 100%l
Tr°m5¢ 1265 364 37I 1716

74_%l_ 21% ____s_%l _ 100%]

Fordeling av hvem som tar de ulike vaktene i legevakten, varierer mellom de ulike

legevaktene. Tromsø har høyest andel fastleger som tok vakter i 2013 (74 %). Ringerike

har lavest andel fastleger som tok vakter i 2013 (40 %).

Tabellen viser videre

ø at Ringerike har andel vakter ivaretatt av fastleger på 40 %

o at Ringerike har nest lavest andel turnusleger i vakt, med 26 %
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o at Ringerike har lavest andel turnusleger i vakt, med 16%

o at Ringerike har nest høyest andel vakter ivaretatt av vikarer med 49 %

2.5.5 Pcsienihenvendelser 20132

Vi har kartlagt henvendelsene til legevakten. Arendal, Tønsberg og Kristiansand

benytter et triagesystem for registrering og prioritering av pasientene. "Triage" er

klinisk risikostyrings~ og prioriteringssystem som brukes innen akuttmedisin for å

styre pasientflyt når behovene/etterspørselen overstiger kapasiteten. Dette innebærer

at man deler pasienthenvendelsene inn i fargene: grønn, gul/oransje og rød. Fargene

benyttes for å avgjøre i hvilken rekkefølge pasienter skal prioriteres, og hvor raskt de

vil trenge medisinsk behandling. Drammen, Ringerike og Tromsø benytter ikke triage-

system for vurdering og prioritering.

I kartleggingen har vi videre funnet følgende:

o Hovedvekten av henvendelser for legevakten i Arendal er telefonhenvendelser.

Kristiansand har lavest andel telefonhenvendelser.

o Arendal, Drammen og Ringerike har legekonsultasjoner i legebil.
. Alle legevaktene har gjennomført sykebesøk, Arendal legevakt har høyest andel

sykebesøk, med i overkant av 2 000 sykebesøk i 2013.
o Legevakten i Drammen og Arendal har registrert antall sykepleiekonsultasjoner for

2013.Drammen har en høy andel sykepleiekonsultasjoner, med i underkant av
18000 konsultasjoner.

o Tre av Iegevaktene har system for å registrere henvendelser med andre deler av

helsetjenesten. Kristiansand har høyest forekomst (registrering) av slike
henvendelser, med i overkant av 1 800henvendelser.

For de legevaktene som har et triagesystem, viser tabellen

o at hovedvekten av henvendelsene varierer mellom legevaktene, men at andelen
grønne responser dominerer. Arendal har høyest andel grønne responser (78 %)

o at andel gule/oransje responser er høyest i Kristiansand (i overkant av 40%)

o at andel responser vurdert som røde, er lav, og ligger mellom 0,6 % (Arendal) til
1,8 % (Kristiansand)

2.5.6 Lokalisering og organisering legevcikl

Tabellen under viser hvor legevaktene er lokalisert, og hvilke funksjoner de eventuelt

er samlokalisert med. Videre har vi innhentet data knyttet til eiermodeller.

Tabell- Lokalisering og organisering

 
Lokalisert!

sykehusmcd Samlokansl Samlokalisering Samloknllserlug sammkahse“ Verls-kommune-
røntgen, lab, erlng med ug med skade-

skadepol, I ronlgcll poliklinikk

ambulanse

_N_E1__
JL_
Æ*

_ _ ___ _ _g _ _lA_i
[Arendal __ Am M è i t; i M JL IA l NE]

lTr°m:°___ IA NH _ __ _ NH l NHL___ le _,_J,_r§1,

2 Noen legevakter har oppgitt tall fra 2012-dette fremkommer da eksplisitt i teksten
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Tabellen viser

o at tre av seks legevakter ligger i eller i nærheten av et sykehus. Flere har felles

inngang med andre funksjoner på sykehuset (blant annet Ringerike). Tromsø leier

lokale av sykehuset på sykehusornrådet, med direkte tilgang til akuttmottaket

o at legevakten i Ringerike og Arendal er samlokalisert med røntgen, laboratorium,

sambulanse og skadepoliklinikk (sykehus)

Eierskap

Tabellen viser at legevakten iArendaI og Ringerike har vertskommunemodell. To av

seks legevakter (Tønsberg og Drammen) er organisert som IKS (interkommunale

samarbeid).

2.5.7 Tjenester i legevakten

Vi har også kartlagt funksjoner/tjenester i den enkelte legevakt. Denne gjennom-

gangen viser

o at Drammen legevakt er eneste legevakt som drifter KØH-senger
o at Ringerike legevakt er eneste legevakt som vurderer røntgenbilder ved spørsmål

om brudd
o at fire av seks legevakter oppgir å ha legevaktbil (Ringerike, Drammen, Arendal og

Tromsø)

o at Ringerike legevakt ikke har daglegevakt —de øvrige legevaktene har dette
o at alle legevaktene har legevaktsentral

o at Tønsberg og Ringerike ikke har eget overgrepsmottak

o at Tromsø legevakt ikke har alarm for ansatte tilknyttet vaktselskap
o at fire av legevaktene har egen sommerturnus

2.5.8 IKTi legevakt

Tabellen under viser hvilke legevakter som er tilknyttet nødnett, og som benytter

WinMed 2. Alle legevaktene i vår sammenlikning har elektronisk meldingsutveksling

med alle fastlegene.

Tabell - IKT i legevakten

Bnfgfffilíe, i NEI, i NE,‘ Tl .lå . _
Tansbeig I NEI l ZJA l (JA

JA l Æ.el. __,Je-
A¥em:1‘_;”“if 7ff‘I‘jL TI.iii----
ífisiiisø NEI I IA l [A

Drammen er eneste legevakt i vår sammenlikning som har installert nødnett. Ringerike

er eneste legevakt i vår sammenlikning som ikke benytter WinMed 2.

24



Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

2.5.9 Neliodrlfisufgiffer

Vi har hentet inn nettodriftsutgifter for den enkelte legevakt. Det er viktig å presisere at

de ulike legevaktene ivaretar ulike funksjoner. For eksempel har legevakten i Drammen

et ansvar for kommunal øyeblikkelig hjelp i 20133. Flere av Iegevaktene har også ansvar

for overgrepsmottak. Drammen har en kostnad på i overkant av 3 millioner kroner til

overgrepsmottaket. Kostnader til dette ligger også inne i oversikten gitt i tabellen under.

Tabell - Netto driftsutgifter

Ringerike 61505 17oooooo 18500

vnsberg"1 Z fag' 19GEE i _7262374ooo _ i
Il-(rislziansandif W 199 19 ggfilg 229% W V

1. L r 1953;. 132_8:59%8l1889917.5f 1_.__ _
P;-ammenMi _ø píäril 36295ooolZ “aa470os1l 281_____ 2%

T"°‘}‘5"’ l 1 7Él, 14?:’—3_°.°9l 151‘§_7_"°_°l_,, 312l__,_, 315.

Som vi presiserte innledningsvis, er det flere ulike variabler som påvirker kostnaden i

den enkelte legevakt. I tillegg vil større legevakter kunne hente ut stordriftsfordeler i

sin organisering av legevakten. Dette kan også påvirke kostnadene pr. innbygger.

Dette ligger ikke inne i tabellen over. Ã sammenlikne pris pr. legevakt må derfor gjøres

med forsiktighet. Tabellen viser at det er store forskjeller på kostnad pr. innbygger for

legevakt. Drammen legevakt og Ringerike legevakt er de legevaktene som både i 2012

og 2013 hadde høyest kostnader pr. innbygger til legevakt. Kristiansand legevakt har

lavest kostnad pr. innbygger for legevakt både i 2012 og 2013. Arendal har nest Iavest

kostnad pr. innbygger for legevakt i 2012 og 2013.

2.6 Demografi og utvikling i cmloll innbyggere

I opptaksområdettil legevaktenpå Ringerikevar det 1.januar 2014 samletfor alle
kommunene 62090 innbyggere. Neste tabell viser utvikling i antall innbyggere samlet

og individuelt for hver enkelt kommune frem til år 2039.

Ringerike 29624 30983 32286 33546 34593 35427

Hole 6595 7318 7981 8628 9233 9773

Jevnaker 6516 6781 7091 7401 7669 7910

Sigdal 3509 3462 3454 3443 3422 3388

Modum 13581 14175 14731 15242 15640 15953

Krødsherad 2265 2460 2636 2809 2953 3085

Sumtotalt 62090 65179 68179 71069 73510 75536

3 Avsatt 5,6 årsverk til KØH i 2013, i tillegg til driftsutgifter.
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Framskrivingen viser at alle kommunene utenom Sigdal har en forventet vekst i

innbyggergrunnlaget. Hole har i følge framskrivingen den høyeste andelen av veksten i

forhold til innbyggergrunnlaget, Krødsherad den nest høyeste. Ringerike, Jevnaker og

Modum har en forventet økning i befolkningen på et mellomnivå blant kommunene.

2.7 Alternative fremtidige løsninger

I utredingen er fremtidens behov for legevakt et sentralt spørsmål. For å svare

spørsmålet viser vi i dette kapitlet ulike alternativer til organisering av legevakten i

Ringerike. I kapitlet er det gjennomført en vurdering av følgende alternativer:

o Legevakt lokalisering

o Legevakt samlokalisert (forutsetter nybygg)

o Legevakt - Daglegevakt

o Legevakt med fast felles base og fastlegebetjente satellitter

2.7.1 Legevakt lokalisering

I dette kapitlet gjennomgår vi tre ulike alternativer for lokalisering.

o Legevakt i eksisterende Iokaler

o Legevakt i nybygg - på tomt i tilknytning til sykehuset m/ direkte inngang inni

sykehuset

o Legevakt i nybygg —på tomt utenfor sykehusornrådet

Legevakl i eksisterende lokaler

Alternativet innebærer at en viderefører drift og organisering av legevakten i
eksisterende lokaler uten tilpasninger knyttet til bygningsmessige forhold.

Fordeler - fag og pasient:

o Nærhet til sykehus, akuttmottak, laboratorium og røntgen

o Etablerte rutiner innen legevakt og i samhandling med sykehuset videreføres

som i dag

o Kjent lokasjon av legevakt for pasienter og samhandlingspartnere

o Dagens legevakt fungerer og har godt omdømme

Ulemper - fag og pasient:

o Kan bidra til videre høyt forbruk av sykehustjenester (ved nærhet til sykehus)

o Ulikt lovverk å forholde seg til- spesialisthelsetjenesten og

kommunehelsetjenesten

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer:

o Organisasjonen er allerede etablert

o Kjent økonomisk bilde/ driftsramme

o viderefører fokus på faget (Iegevaktsarbeid) rendyrker tjenesten

o Samhandling med sykehuset funger bra og vil videreføres

o Unngår omorganisering og flytting

Ulemper - organisasjon/fysiske rammer:

o Lokalene har begrensninger og liteñfleksibilitet forhold til fysiske

26

rammer



Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

- ikke fysiske rammer for den driften man har i dag

- Mangler behandlingsrom/observasjonsrom

- Mangler garderobe, vaktrom, møterom, overnattingsmuligheter, lager

- Begrenser utviklingsmulighetene

ø Lokalene har begrensninger og legger ikke til rette for samvirke med andre

etater
ø Ugunstig arbeidstid (kun kveld, natt, helg) for både leger og sykepleiere

ø Mange deltidsstillinger grunnet liten turnusgruppe og flere ansatte med små

stillingsprosenter
- Kommunen eier ikke Iokalene —Leiekontrakt frem til 2019

o Sykehuset har et annet opptaksområde enn legevakt

Legevakt i eksislerende lokaler med påbygg

Alternativet innebærer at en viderefører drift og organisering av legevakten i

eksisterende lokaler med tilpasninger/utbygging i forhold til dagens lokaler

Fordeler ~ fag og paslenr:

ø Utvidede lokaler gir mulighet for samlokalisering med andre tjenester

- Eksempel: KØH, nødetater, rehabilitering] utskrivningsklare/ korttid,

fastleger

- Øker muligheten for å rekruttere høyt kvalifisert personale

ø Legge andre oppgaver til legevakt

- Eksempel: LAR behandling, smittevern/ vaksine, pasienter som utgjør en

sikkerhetsrisikojf. fastlegeforskriften § 5, papirløse innvandrere

ø Nærhet til sykehus, akuttmottak, laboratorium, røntgen

ø videreføre etablerte rutiner innen legevakt

ø videreføre etablert samhandling med sykehuset

ø Ansatte vil kunne dra nytte av hverandre

ø Kjent lokasjon av legevakt for pasienter og samhandlingspartnere

Ulemper - fag og pasient:

ø Kan bidra til videre høyt forbruk av sykehustjenester (ved nærhet til sykehus)

ø Ulikt lovverk å forholde seg til- spesialisthelsetjenesten og

kommunehelsetjenesten

Fordeler ~organisasjon/fysiske rammer:

ø Organisasjonen er allerede etablert

ø Kjent økonomisk bilde/ driftsramme

ø Viderefører fokus på faget (legevaktsarbeid) rendyrker tjenesten

ø Samhandling med sykehuset funger bra og vil videreføres

ø Unngår omorganisering og flytting

Ulemper - organisasjon/fysiske rammer:

ø Ugunstig arbeidstid (kun kveld, natt, helg) for både leger og sykepleiere

ø Mange deltidsstillinger grunnet liten turnusgruppe og flere ansatte med små

stillingsprosenter
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o Kommunen eier ikke lokalene - Leiekontrakt frem til 2019

o Sykehuset har et annet opptaksområde enn legevakt

Legevakt i nybygg - på ioml i tilknytning lil sykehuset

Alternativet innebærer legevakt i nytt bygg på tomt i tilknytning til sykehuset med

direkte inngang til sykehuset.

Fordeler - fag og pasient."

o Nye lokaler gir mulighet for samlokalisering med andre tjenester

- Eksempel: KØH, nødetater, rehabilitering/ utskrivningsklare/ korttid,

fastleger

- Øker muligheten forå rekruttere høyt kvalifisert personale

o Legge andre oppgaver til legevakt

- Eksempel: LAR behandling, smittevern] vaksine, pasienter som utgjør en

sikkerhetsrisikojf. fastlegeforskriften § 5, papirløse innvandrere

o Nærhet til sykehus, akuttmottak, laboratorium, røntgen

o Videreføre etablerte rutiner innen legevakt

o Videreføre etablert samhandling med sykehuset

o Ansatte vil kunne dra nytte av hverandre

o Kjent lokasjon av legevakt for pasienter og samhandlingspartnere

Ulernper - fag og pasient:

o Ressurskrevende prosess ved åbygge nytt og etablere nye arbeidsmønstre

- Risiko for mindre fokus på faget (legevaktsarbeid) under byggeprosessen

- Risiko for mindre fokus på samhandling med sykehuset

- Mindre tid til å utvikle telemedisin

o Kan bidra til videre høyt forbruk av sykehustjenester (ved nærhet til sykehus)

o Ulikt lovverk å forholde seg til- spesialisthelsetjenesten og

kommunehelsetjenesten

o Kan gi ansvarsskyving mellom forvaltningsnivâene - hvem har ansvar for hva?

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer."

o Samlokalisering med andre tjenester

o Kan gi flere ansatte i grunnturnus som igjen kan redusere ugunstig arbeidstid

for både leger og sykepleiere, samt deltidsstillinger

o Lokalene tilpasset ønsket drift - utviklingspotensiale

o God mulighet til langsiktig planlegging og utvikling av LV

Ulemper - organisasjon/fysiske rammer:

o Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mv (byggherre - eie/

leie lokalene)

o Usikkerhet knyttet til økonomi. investering og drift krever utredning

o Usikkerhet mht. tomtestørrelse - samvirke med andre

o Sykehuset har et annet opptaksområde enn legevakt

o Begrenset mulighet for framtidig utvidelse/tilpassing av LV

28



Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

legevakt i nybygg - på fom! utenfor sykehusområdef

Fordeler - fag og pasient:

o Legge andre oppgaver til legevakt

- Eksempel: LAR behandling, smittevern/ vaksine, pasienter som utgjør en

sikkerhetsrisiko jf. fastlegeforskriften § 5, papirløse innvandrere
. Nye Iokaler gir mulighet for samlokalisering med andre tjenester

- Eksempel: KØH, nødetater, rehabilitering] utskrivningsklare/ korttid,

fastleger

- Rekruttere høyt kvalifisert personale

o videreføre etablerte rutiner innenfor legevakt

o Fokus på primærhelsetjenesten, samarbeid i kommunehelsetjenesten, og

utvikling av den prehospitale akutt kjede

o Tydeligere for pasienten om de er på legevakt eller sykehus

o Større fokus på utvikling av telemedisin

Ulemper - fag og pasient:

o Ressurskrevende prosess ved å bygge nytt og etablere nye arbeidsmønstre

- Risiko for mindre fokus på faget (legevaktsarbeid) under byggeprosessen

- Risiko for mindre fokus på samhandling med sykehuset

- Mindre tid til å utvikle telemedisin

o Utvikle nye/tilpassede rutiner for samhandling med sykehuset

o Lenger avstand til spesialisthelsetjenesten

- Diagnostiske undersøkelser (Iab, rtg). Må etablere disse tjenestene]

etablere avtale med sykehus

- lnnleggelser av alvorlige tilfeller

Fordeler —organisasjon/fysiske rammer:

o Samlokalisering med andre tjenester

- Kan gi flere ansatte i grunnturnus som igjen kan redusere ugunstig

arbeidstid for både leger og sykepleiere, samt deltidsstillinger

o Tydeligere ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene - hvem har ansvar for

hva?

o Lokalene kan tilpasses ønsket drift - utviklingspotensial

o Riktig lokalisering kan gi god tilgang til velnett og parkering

o God mulighet til langsiktig planlegging og utvikling av LV

U/ernper ~organisasjon/fysiske rammer:

o Etablere ny informasjon til pasienter og samhandlingspartnere

o Eksterntransport - må etablere avtale med transport, samt påfølgende

kostnader til dette

o Usikkerhet knyttet til økonomi. Investering og drift krever utredning

o Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre -

eie/ leie lokalene)

29



2.7.2 Legevakt samlokalisert (forutsetter nybygg)

I dette kapitlet gjennomgår vi fire ulike alternativer for samlokalisering

o Legevakt i nybygg —samlokalisert med KØH plasser/ observasjons plasser

o Legevakt i nybygg - samlokalisert med nødetater

o Legevakt i nybygg - samlokalisert med rehabilitering/ utskrivningsklare/

korttid

o Legevakti nybygg - samlokalisert med fastlegekontor

Legevakt i' nybygg - samlokalisert med KØH plasser/ observcrsjons plasser

Alternativet forutsetter at det etableres legevakt i nye lokaler og at legevakten er

samlokalisert med KØH plasser/observasjonsplasser.

Fordeler f fag og pasient:

o Samlokalisering med KØH plasser/ observasjonsplasser

- Øker muligheten for å rekruttere høyt kvalifisert personale, bygge fagmiljø

o Forhindre innleggelser (Samhandlingsreformens mål)

o Øker muligheten for at fastleger og LV leger har tiltro til tilbudet

~ legene legger inn/benytter KØHtilbudet

o Bedrer muligheten for å observere pasienter med kvalifisert personale så lenge

slik at riktig avgjørelse fattes for videre forløp

o Bedre samhandling med helse-omsorgstjenester i kommunen.

o Observasjonssengerpå legevakt,rett pasientpå rett nivå

Ulemper - fag og pasient:

o Ressurskrevende prosess ved å etablere nye arbeidsrnønstre, i en

overgangsperiode

- Risiko for mindre fokus på faget (legevaktsarbeid) under byggeprosessen

- Risiko for mindre fokus på samhandling med sykehuset

- Mindre tid til å utvikle telemedisin
o Redusereinnleggelserog ventetid påsykehusbehandling,et nivå

Fordeler - organfsasjon/fysiske rammer;

o Samlokalisering med KØH plasser] observasjonsplasser

- Kan gi flere ansatte i grunnturnus som igjen kan redusere ugunstig

arbeidstid for både leger og sykepleiere, samt deltidsstillinger

o Organisasjonen er delvis etablert

o Lokalene kan tilpasses ønsket drift

o God mulighet til langsiktig planlegging og utvikling av LV

Ulemper - organisasjon/fysiske rammer."

o Usikkerhet knyttet til økonomi! drift krever utredning

o Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre -

eie/ leie lokalene)
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Legevakt i nybygg - somlokoliserl med nødeloier

Alternativet forutsetter at det etableres legevakt i nye lokaler og at legevakten er

samlokalisert med nødetater.

Fordeler - fag og pasient:
. Bedrer muligheten for sammenhengende prehospital akuttkjecle

o Tydeliggjøre legevaktens rolle i kommunehelsetjenesten

o En robust beredskapsorganisasjon

o Mulighet for utvikling av akutt pleie- og omsorgstjenester

- For eksempel vaktsentral for trygghetsalarmer

o Nye lokaler kan bygges slik at en redusert fare for vold og trusler på legevakt

o Legger til rette for felles trening

o Trygg legevakt og samkjørte nødetater

Ulemper - fag og pasient:

o Ressurskrevende prosess ved å bygge nytt og etablere nye arbeidsmønstre

- Risiko for mindre fokus på faget (legevaktsarbeid) under byggeprosessen

- Risiko for mindre fokus på samhandling med sykehuset

- Mindre tid til å utvikle telemedisin

o Avgrensning/ tydeliggjøring mht. taushetsplikt

o Utfordringer mht. å holde fokus på kommunehelsetjenesten

Fordeler ~organisasjon/fysiske rammer:
o Mer fleksibel bruk av arealer

. Mer fleksibel bruk av støttefunksjoner

Ulemper - organisasjon/fysiske rammer:

o Usikkerhet knyttet til økonomi] drift krever utredning

o Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre -

eie/ leie lokalene)

Legevakt i nybygg - samlokalisert med rehabilitering! ulskrlvningskiore/ korilid

Alternativet forutsetter at det etableres legevakt i nye lokaler og at legevakten er

samlokalisert med avdeling for utskrivningsklare paslenter/rehabilitering/korttid.

Fordeler - fag og pasient."

o Øker muligheten for å rekruttere høyt kvalifisert personale

o Legetilstede 24/7, høgt faglig nivå

Ulemper - fag og pasient:

o Interkommunal enhet, ikke en del av hverdagens tjeneste i kommunene -

sentraliserer faglige utfordringer*

4Alle kommunene MÅ ikke delta i denne ordningen. Kommunene i nærheten av

legevakt vil kanskje være mest aktuelle
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o Avstand fra hjemmet ved interkommunal ordningfi

o Manglende fokus på kjerneoppgaver (akuttmedisin, geriatri, rehab)

Fordeler ~ organisasjon/fysiske rammer:

o Lokalene kan tilpasses ønsket drift

o Samlokalisering med rehabilitering/ utskrivningsklare/ korttid

- Kan gi flere ansatte i grunnturnus som igjen kan redusere ugunstig

arbeidstid for både leger og sykepleiere, samt deltidsstillinger

Ulemper - organisasjon/fysiske rammer:

o Usikkerhet knyttet til økonomi/ drift krever utredning

o Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre - eie/

leie lokalene)

o Administrativt krevende, da man har en interkommunal legevakt

Legevakt i nybygg - samlokalisert med lasllegekonlor

Alternativet forutsetter at det etableres legevakt i nye lokaler og at legevakten er

samlokalisert med fastlegekontor.

Fordeler ~ fag og pasient:

o Samlokalisering med fastlegekontor gir større og bedret samkjøring av leger og

legevakt

o Lege tilstede 24/7

Ulemper - fag og pasient:

o Fastlege kontra daglegevakt

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer:

o Lokalene kan tilpasses ønsket drift

o Rasjonell drift av KØH/observasjonssenger ved samlokalisering

Ulemper - organisasjon/fysiske ranrmer:

o Usikkerhet knyttet til økonomi/ drift krever utredning

o Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre -

eie/ leie lokalene)

2.7.3 Legevakl - Daglegevakl

Alternativet innebærer etablering av daglegevakt i tilknytning til eksisterende legevakt.

Fordeler ~ fag og pasient:

o Raskere å komme til lege dersom en bor nær legevakten

o Lege tilgjengelig for ØHj

5Alle kommunene MÃ ikke delta i denne ordningen. Kommunene i nærheten av

liegevaktvil kanskje væriewmestaktuelle
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Ulemper - fag og pasient:

o Fastlegen mister ØHJ kompetanse og oppgaver

o Overfører oppgaver fra fastlegen til daglegen

o Gir ikke (i dag) spesialistkompetanse

o Lang reisevei og lite attraktiv for de med reiseavstand

o Uthuling av fastlegeordningen

o Daglegen har ikke samme kjennskap til pasientene som fastlege

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer:

o Lege tilgjengelig på dagtid som kan samkjøres med andre type tjenester

Ulemper —organfsasjon/fj/sfske rammer;

o Usikkerhet knyttet til økonomi/ drift krever utredning

o Det kreves ressurser til avklaring av eierskap, organisering mm (byggherre —

eie/ leie lokalene)

o Skjev forbruk mellom kommunene

o Kan bli en svært stor tjeneste

o Vanskelig å rekruttere kvalifiserte og stabile leger

2.7.4 Legevcikl med fast felles base og fusllegebeljenle saielliller

Alternativet innebærer at det etableres satellitter i tilknytning til felles sentralisert

legevakt. Base kan eksempelvis være i Modum eller Krødsherad.

Fordeler e fag og pasient:
o Kortere reisevei for pasienter i Krødsherad, Sigdal og Modum

o Øker sannsynligheten for at aktuell lege er fastlege og kan treffe sin pasient

Ulemper - fag og pasient:

o Øker sannsynligheten for samtidskonflikter

o Reduserer tilgang til fastleger på dagtid

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer:

o Satellittbasene kan fysisk integreres i sykehjem

o Kan medføre at fastlegene blir mer delaktige i legevaktsordningen

Ulemper —organisasjon/fysfske rammer:

o Utfordrende å rekruttere leger til alle vaktene

o Høye driftskostnader

o Svært sårbart helg og høytider

o Øker vaktbelastningen for fastlegene og fjerner fastleger fra dagtid

o Administrativt krevende i forhold til enhetlig legevakt koordinering/økonomi]

faglig
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2.7.5 Koslnadsbilder ved ulike alternativer

I utredningen er det foretatt en beregning av kostnader knyttet til leie av dagens

bygningsmasse, med eller uten påbygg, samt stipulerte kostnader ved å bygge nytt.

Tall for de ulike alternativene vises i neste tabell.

_l _

r 'Iaiztiutflítstjili      

         
  

   
 

 
 

J' `- _ f .Id- _.

i me=
_ -2:« _ l' . l«z-.it=tgjiizlijgg=iita_.lt-llellafl __. _ _
j, _____ _ g ) _ 4 __; j'__ I~'=.}‘":';5=i"—3,‘____'_

‘Antal-Im2BTAtotalt 15o(+1oo)f 1759400) 350
Investering inkl. mva 50000pr. m2 1250000 17500000
MVA—kompensasjon ' -250ooo -3500000
Husbanktilskudd (avhengig av

planløsning/senger mv.

Andre tilskudd

_Nettoinvestering 1 000000. 140000000
Årlige kostnader

Avskriving av brutto investering 2,50% 31 250 437500

Renter av netto investering 3,50% 52500 735000
Husleie _ 380000 380000

iHus1eietotalutenFDV _ g: 330noe' 453750 1172sno;
FDV 350kr. pr. m2 8 750 122 500

:Sumhusleie - 380000' 472 500 1 295000
Energi 200 kr. pr. m2 5000 70000

Varmtvann +vannforbruk 10 kr. pr. m2 250 3500
Renovasjon 30 kr. pr. m2 750 10500

Renhold 200kr.pr.m2 5000 70000

Driftsteknisk brukerutstyr 50kr. pr m2 1 250 17500

Sumdriftskostnadervirksomhet g r 12250 171500
31"H‘:1(=}~fiim=]'iEH1!HHi:}(-Iéfifzliiiiiréliiil ._,. . . _a_ Yf _,_ Yv
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På nåværende tidspunkt i utredningen er det problematisk med en eksakt skisse.

Tabellen er basert på teoretiske kostnadsoverslag. Dagens leie inkluderer kostnader til

energi, renovasjon, renhold mv. Det er stipulert at dagens legevakt benytter ca. 150

m2 og at en disponerer ca. l00 m2 fra felles venterom og garderobe.

Det er lagt til grunn en rnZ-pris på kr. 50.000 (inkl. mva.) for utbyggingen i begge

alternativene. En mer eksakt m2~pris på utbyggingsalternativene vil også måtte

omfatte valg av bygningsmessig kvalitetsnivå på de planløsninger som velges.

Når det gjelder driftskostnader relatert til innhold/virksomhet er de satt opp etter

beste skjønn, men disse kan inneholde "feilvurderinger". Særlig in2~pris på varmt

vann/vannforbruk og renovasjon bør kvalitetssikres opp mot virksomhet og hva de

betaler pr. m2 på disse driftselementene idag.

Eventuell omfang av tilskudd fra husbanken i forhold til antall nye

sykehjemsplasser/boenheter vil variere etter om en får tilskudd og trolig kun i forhold
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Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

til alternativ med nytt bygg gitt at en samkjører en utbygging med sengeplasser i form

av korttidsplasser eller lignende.

De maksimale tilskuddssatsene fra Husbanken som investeringstilskudd til

omsorgsboliger og sykehjem er følgende (pr. 201 5): For omsorgsboliger: kr 1 337

400, og kr 1 634 600 for sykehjemsplasser og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig

hjelp innenfor en maksimal anleggskostnad på kr 2 972 000. Tilskudd fra Husbanken

vil styrke økonomien i eventuell utbygging og kunne redusere estimerte

husleiekostnader vist i tabellen over.

Dersom utbygging ikke blir i kommunal regi kan en anta at leieprisen samsvarer med

estimert husleie.

Dersom en bygger nytt og dette gir rom for utleie av lokaler til andre formål som

fastlegekontorer mv. vil en kunne stipulere en noe lavere leiesum.

2.8 Oppsummering og vurdering

Gjennomgangen av Ringerike interkommunale legevakt tyder på at kommunene har en

legevakt som fungerer etter hensikten. Legevakten har en gjennomsnittlig bemanning

av sykepleiere, men en noe høyere tetthet av leger i vakt enn andre kommuner i

sammenligningen.

Kommunene er pliktig til å sikre et allmennmedisinsk tilbud til innbyggerne hele

døgnet alle dager i året. Det organiseres som legevakten. Legevakten skal ta seg av

akutt oppstått sykdom/akutt forverring i kjent sykdom. Legevakta inngår i det

kommunale beredskap.

Føringer fra staten tyder på at legevakten også i fremtiden kommer til å ha en sentral

rolle i den akuttmedisinske kjeden. Legevakten vil dermed ha en viktig rolle i

beredskap og akuttmedisin. Det betyr et behov for å bygge en stor og sterk

organisasjon som kan håndtere denne typen utfordringer.

Gjennomgangen har pekt på at forbruksmønsteret i legevakten varierer mellom

kommunene. Det samme gjør fastlegenes tilgjengelighet. Her er det systematiske

variasjoner mellom kommunene.

Det at Ringerike kommune har kommuneoverlege i full stilling, som også er ansvarlig

for legevakten bidrar trolig også til stabilitet og drift av legevakten i et helhetlig og

integrert perspektiv. Kommunenes organisering av samarbeidsutvalget for legevakten i

med representanter fra kommunenes ledelse innen helse- og omsorg er trolig også et

forhold som sikrer en stabil drift av legevakten.

Kommunene står fremfor en stor utvikling i antall innbyggere. Framskrivningen viser

en samlet utvikling i løpet av S år på 3100 innbyggere (5 %), 10 år 6100 innbyggere

(10 %) og 15 år 9000 innbyggere (14,5 %). Dette vil trolig medføre et økt forbruk av

legevakt. log med at dagens lokaler gir begrensinger for drift av legevakten vil det

trolig værebehovfor å utvide lokalenei fremtiden.
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Legevakta må ses sammen med utvikling av fastlegeordningen, de kommunale helse-

og omsorgstjenestene og kommunereformen. I tillegg må den ses sammen med

utvikling av Ringerike sykehus og øvrige tjenester i den akuttmedisinske kjeden.

Organisering av legevakt og fastlegeordningen må i større grad betraktes som en

helhetlig tjeneste (komplementære tjenester)

o Kommunene bør arbeide videre for en tydeligere arbeidsdeling mellom legevakten

og fastlegene der den interkommunale legevakten kun ivaretar behovet for

beredskap og tilbud om øyeblikkelig hjelp

o Kommunene bør sørge for at fastlegene yter øyeblikkelig hjelp til sine liste-

pasienter på en fleksibel og tilgjengelig måte i fastlegekontorets åpningstid, som

er kl. 08-15 alle hverdager

Legevaktene bør primært dekkes av fastleger, eller andre leger med

allmennmedisinsk kompetanse.

I arbeidet med fremtidens legevakt kan en se for seg tre hovedmodeller.

o Begrenset modell, som kun ivaretar behovet for beredskap og supplement til

fastlegens oppgaver.

o Utvidet modell, der legevakten ivaretar flere av fastlegens oppgaver via daglegevakt

og har et aktivt "lavterskeltilbud"

o Integrert modell, der en kombinerer legevakten med helsehus/KØH, hjemmebasert

omsorg eller lignende

Ringerike interkommunale legevakt har en "begrenset modell", som etter planen kun

skal ivareta behovet for beredskap og være et supplement til fastlegens oppgaver. For

å ivareta en best mulig drift videre er det viktig at sykepleiernes rolle og funksjon i

legevakten er tydelig. Ã videreføre en god rådgivingstjeneste pr. telefon vil være en

kritisk suksessfaktor for å sikre bærekraftig legevakt.

Dagens lokaler er for små i forhold til dagens aktivitetsnivå i legevakten. Dette har

blant annet ført til noen utfordringer knyttet til integrering av KØH plassene som for

tiden kjøpes av sykehuset. En bedre integrering av KØH plassene, i form av mer

fleksible plasser som observasjonsplasser, ville trolig bedret utnyttelsen av disse

plassene. Dette ville igjen medføre en økt bruk av plassene, og

KØH/observasjonsplassene i legevakten ville i større grad kunne inngå som et nav i

tiltaket.

Når det gjelder plassering av legevakten, må denne ses i forhold til beliggenhet og

lokalenes funksjonalitet. En kan velge å bygge på eksisterende legevakt ut mot

parkeringsområdet, men dette har tidligere vært avslått. En utbygging ville imidlertid

løst problemene knyttet til arealbehov på kort sikt. Alternativt kan en bygge ny

legevakt på et egnet område.

Fortrinnet ved legevakt i tilknytning til sykehuset er at det er trygt og enkelt for

pasientene, siden all behandling av akutt sykdom og skade samles på ett sted. En slik

plassering kan forenkle kommunikasjon og samhandling med sykehuset for pasienter

der sykehusinnleggelse er nødvendig. I tillegg vil nærhet til sykehuset gi tilgang til



Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH)

supplerende undersøkelser og fysisk nærhet til spesialistkolleger for legene på

legevakt.
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3 Evaluering KØH

3.1 Generell om kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH
plasser)

Målet med å opprette kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (heretter kalt KØH),

er å dempe presset på spesialisthelsetjenestens døgnplasser ved å redusere antall

øyeblikkelig hjelp innleggelser, og i tillegg bidra til et bedre forløp for de aktuelle

pasientene, som da kan motta hjelp nærmere der de bor. Tilbudet som etableres, skal

av pasientene vurderes som bedre eller like godt som et alternativt tilbud i

spesialisthelsetjenesten. Den nye ordningen innebærer at en del akuttpasienter med

behovfor døgntilbud kan tas håndom i kommunenistedenforå bli innlagt på sykehus.

Som ledd i samhandlingsreformen får kommunene fra l.l .20i 6 i henhold til helse- og

omsorgstjenesteloven § 3-5 ansvar for å gi innbyggerne sine tilbud om døgntilbud for

øyeblikkelig hjelp. Tilbudet fases inn i alle landets kommuner i løpet av de fire årene

2012~2015.

I 2012 ble det etablert en tilskuddsordning for å støtte opp om etablering av det nye

kommunale tilbudet. Kommunenes utgifter til øyeblikkelig hjelp døgntilbudet

fullfinansieres. I innfasingsperioden vil kommunene få midlene etter hvert som

tilbudene etableres. Halvparten av midlene gis som øremerket tilskudd fra

Helsedirektoratet, og resten som overføring fra de regionale helseforetakenes

basisbevilgninger. Kravet for å utløse tilskuddet er at kommunen har inngått

samarbeidsavtale med helseforetaket. Avtalen må inneholde forpliktende og konkrete

planer om etablering av tilbudet i det året det søkes midler for. Det er kun i

etableringsåret kommunene søker om midler. Fra 2016 tas det sikte på at midlene i sin

helhet innlemmes i rammetilskuddet til kommunene.

3.2 Bakgrunn for evalueringen

Da ordningen med KØH senger ble etablert høsten 2013, var det vurdert syv ulike

organisatoriske modeller, hvorav en ble vurdert som aktuell og seks som mindre

aktuelle. Ved etableringen ble det bestemt at ordningen skulle evalueres innen et års

drift for å se på fremtidig bruk av KØH plassene. Mandat ble godkjent l 3.02.2014 av

Samarbeidsmøte Ringerike interkommunale legevakt/ Styringsgruppe KØH. Sevedlegg

«Prosjekt utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av KØH plasser - mandat godkjent

13.02.2014».

Fremtidig bruk av KØH plassene:

o Organisering av KØH senger fra l.3.20l 5 (avtalen med sykehuset om tre
plasser strekker seg i utgangspunktet over 1,5 àr fom. 01.09.2013)

a Evaluering KØH (ferdig 1.10.2014) påvirker organiseringen

o Organisering av KØH i forhold til legevakten
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3.2.1 Anbefall løsning

o Sykehuset drifter tre av døgnplassene for kommunene, kombinert med

desentraliserte tilbud i kommunene

3.2.2 Alternative løsninger som har blilf ulredef og vurdert

o Legevakten drifter fire av døgnplassene, kombinert med desentraliserte tjenester i

kommunene

o Alle døgnplassene for kommunene lokalisert sammen med legevakt

o Samlokaliserte døgnplasser for Ringerike, Hole og Jevnaker, og desentraliserte

senger i Modum, Krødsherad og Sigdal

o Døgnplasser desentralisert i alle kommunene

o Samlokaliserte døgnplasser for østkommunene og vestkommunene

o Sykehuset drifter alle døgnplassene for kommunene

3.3 SlcllusKØHfilbudef

3.3.1 Tilbud for kommunene

Kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad og Ringerike

sykehus har etablert et samarbeid om en todelt løsning for øyeblikkelig hjelp

døgnopphold i kommunene.

Den ene delen av tiltaket baserer seg på at kommunene kjøper tre døgnplasser av

sykehuset, som samlokaliseres med sykehusets observasjonspost (oppstart

Ol .09.20i 3). Sykehuset stiller lokaler, medisinske støttefunksjoner, senger og

pleiepersonell til disposisjon, samt medisinsk personale. Det er utarbeidet en avtale på

dette som gjelder frem til 01.03.2015. De øvrige ressursene/døgnplassene er

lokalisert i kommunene, sammen med andre korttidsplasser (oppstart Ol .i 0.201 3).

Tilbudet er fullfinansiert, ved at 50 % av midlene overføres fra regionalt helseforetak

og resterende 50 % fra Helsedirektoratet frem til 2016. Etter 2016 overføres hele

beløpet over kommunenes rammer.

Det er opprettet følgende antall KØH plasser:

Kommune Plassering/lokalitet Antall

plasser

Ringerike sykehus Obs. posten 3

Ringerike kommune Austjord, korttidsavdeling 3

Jevnaker kommune Jevnaker omsorgs~ og rehabiliteringssenter i

Hole kommune Hole bo- og rehabiliteringssenter l

Modum kommune Modumheimen 2

Sigdal kommune Sigdalsheimen i

—a

Krødsherad kommune Kryllingheimen

Pasienlgrupper

I prosjektet er det vedtatt at det må avklares om pasientene har behov for behandling
og oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at det medisinske ansvaret må være
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avklart. Dersom pasientene ikke har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten,
har sykdom som er kjent eller diagnose som er avklart, ikke har betydelig redusert
allmenntilstand eller funksjonsnivå, kan pasienten følges opp i døgnopphold knyttet til
kommunal øyeblikkelig hjelp.

Forutsetninger for :innleggelse

Pasienten er vurdert av lege til ikke å ha behov for øyeblikkelig hjelp i

spesialisthelsetjenesten

Forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå som

kommunen er i stand til å behandle, og hvor risikoen for akutt forverring under

oppholdet er liten.

LV leger, fastleger og institusjonsleger i kommuner tilknyttet Ringerike

interkommunale legevakt kan legge inn pasienter 24 t/døgn hele uka

Pasienten kan være innlagt i 72 timer

Pasienten må være tilsett av lege

lnnleggende lege og ansvarlig sykepleier ved KØH må ha vurdert at tilbudet ved

KØH er forsvarlig

«lnnleggelse/behandlingsplan - KØH» skal følge med pasienten

- Plan for observasjon/ tidspunkter

- Behandhng

- Plan som viser hvordan forverring skal håndteres (bl.a. når skal lege

kontaktes?)

- Medikamenter skal være ordinert (preparat, dosering og doserings

intervall)

- Oppdatert medikamentliste skal følge pasienten

Pas/enter som ikke egner seg

Pasienter med psykiatrisk lidelse eller som er ruspåvirket

Pasienter under 16 år

Telemetripasienter

Pasienter med ukjent diagnose eller uavklart problemstilling

Pasienter med commotio med bevissthetstap og/eller amnesi

Pasienter som ikke er innbyggere i en av de seks samarbeidskommunene

Kvclilelshàndbok

Det er utarbeidet kvalitetshåndbok for tilbudet som gjelder for og er tilgjengelig for

alle involverte i arbeidet på kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold (leger og

sykepleiefaglig personale).
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3.3.2 Overslkl over bruk av plassene i perioden 1.9.2013 lil 31.12.2014

Antall innleggelser eller hvor pasienlen kom fra

De fleste pasienter dvs. 97 % innlegges fra eget hjem. Dette er sammenfallende med

nasjonale tall.

Tabell - Antall innleggelser etter hvor pasienten kom fra (pr. 31.12.2014)

Modum 45 1 1 1 48

Sigdal 61 0 1 0 62

Krødsherad 7 0 0 0 7

Ringerike 150 2 2 1 155

Jevnaker 25 0 1 0 26

Hole 21 0 0 O 21

Annenkommune 13 0 0 0 13

Totalt 322 3 5 2 332

* Enpasient fra omsorgsboligmed heldøgnsbemanning
**En pasient kom fra Kildevangenbehandlingssenteretter avtale med Karin Møller. Denandre kom fra
omsorgsboligmed heldøgnsbemanning.
***En pasient uten fast bopel ble innlagt KØH - casus sos. kom fra Krisesenteret. Siste kjente adresse i
Modum.

****En pasient innlagt for mobilisering etter fall fra akuttmottak, etter avtale med legevaktslege.

Anlall innleggelser eller hvem som har henvisl pasíenlene

Totalt sett blir den største andelen pasienter henvist fra legevaktslege 58 %, mens

fastlegen står for 40% prosent. Den samme trenden vises i nasjonale tall som viser 63

% (legevaktslege) kontra 26 % (fastlege) per 1.9.20l4.

Erfaringer viser at det er variasjon i henvisningspraksis mellom legene og fra de ulike

kommunene som sogner til tilbudet. Reiseavstand for pasienten og legenes erfaring

har betydning for hvordan legene håndterer pasienter med behov for øyeblikkelig

hjelp. I kommunene Ringerike og Jevnaker blir de fleste pasienter henvist fra

legevaktslege. I kommunene Modum og Hole legger fastlegene inn pasienter like

hyppig som legevaktslegene. Unntaket er Krødsherad og Sigdal kommuner, hvor det er

fastlegene som legger inn de fleste pasientene. Sigdal utmerker seg med at 79 % av

pasientene legges inn av fastlege.
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Tabell- Antall innleggelser etter hvem som har henvist pasientene (31.12.2014)

Hvem har henvist pasienten
7
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Antall innleggelser ettertid på døgnet pasienten innlegges

Det er bare 31 prosent av innleggelsene som er foretatt på dagtid på hverdager. Dette

  
 

ll Legevaktslege

I Fastlege
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er sammenfallende med nasjonale tall. De fleste pasienter dvs. 69 % innlegges på

kveld/natt/helg/høytid.

Tabell- Antall innleggelser etter tid på døgnet pasienten innlegges (31 .i 2 20i4)
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Antall pasienter etter kjønn og older

Det er i hovedsak eldre pasienter som benytter det kommunale døgntilbudet for

øyeblikkelig hjelp. 76 % av de innlagte pasientene er 67 år eller eldre. Dette er

sammenfallende med nasjonale tall som viser 76 % per 31.8.20i4.

67 %av brukerne er kvinner, mens 33 % er menn. Den samme trenden vises i nasjonale

tall.

Tabell- Antall pasienter etter kjønn og alder (31.12.2014)

250 Totalt antall innleggelser forde_lt på kjønn og alder

200

150 --

100

50    
0-17 år 18-49 âr 50-66 år 67-79 år 80-89 àr 90 àr og eldre Totalt

[II Menn I Kvinner

Antall innleggelser fordelt på innleggelsesdiagnose (kapitler ICPC)

Det rapporteres til Helsedirektoratet på 17 diagnosegrupper (ICPC-Z) årlig per

september. Med "innleggelsesdíagnose" mener vi den diagnosen som angis som årsak

til akuttinnleggelse i det kommunale ø-hjelps tilbudet. Dersom f.eks. en pasient med

KOLSlegges inn med urinveisinfeksjon, er det urinveisinfeksjon som da registreres

som "innleggelsesdíagnose" med kapittel U Urinveier.

Følgende diagnoser/pasientgrupper er mest vanlig blant pasientene som legges inn i

vårt tilbud:

0 Smertelindring

o Fall uten brudd

o Dehydrering

o Ernæringsproblematikk

o Redusert almenntilstand

o Lungebetennelse og andre lungesykdommer (bl.a. KOLS)

o Hjertesvikt, hypertensjon
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o Infeksjoner som eks. UVI

o Diabetes

Tabell- Antall innleggelser fordelt på innleggelsesdiagnose

Hovedkapitler i ICPC-Z Antall lnnleggelser

A Allmenn og uspesifisert 63

B Blod, bloddannende organer og immunsystem 6
D Fordøyelsessystemet 29

F Øye i

H Øre 0

K Hjerte-karsystemet 22

N Nervesystemet 37

P Psykisk 3

R Luftveier 44

S Hud 6

T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold 23

U Urinveier 28

W Svangerskap, fødsel, familieplanlegging

X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl. bryst) 2

Y Mannlige kjønnsorganer i

Z Psykososiale og sosiale problemer 4

L Muskeleskjelett-systemet 68

Totalt 337

Tabell - Innleggelsesdiagnoser i henhold til hyppighet

Eksemplerpå InnleggelsesdlagnoseDiagnosegrupper 
Smertelindrina oq mobiliserinq etter fall, rygg, nakke,
hofte, costafraktur, kompresjonsfraktur,
humerusfraktur, osteoporose med brudd i thorakale

virvler, trocantær bursitt
Redusert almenntilstand, pleie, ustøhet, synkope,
svimmelhet, abstinens/overforbruk alkohol,

observasjon etter operasjon, observasjon

medikamentjustering

Pneumoni, forverring KOLS,astma, bronkitt, clyspnoe,
halsinfeksjon, forkjølelse
Demens, commotio, svimmel, synkope,

clusterhodepine, epilepsi, forverring Parkinson,
jpleiebehov), smerter herpes zoster
Dehydrering, gastroenteritt, diare, kvalme/

brekninger/oppkast, obstipasjon, forgiftning,

galleblærebetennelse

U_VI,nyresten, nyresvikt, urosepsis, pyelonefritt,
urinretensjon, tilvenning suprapubiskateter
Dehydrering, underernæring, hyperglykelni,

l L Muskel-skjelett-

systemet

2 AAllmenn og

uspesifisert

3 R Luftveier

4 N Nervesystemet

5 D Fordøyelsessystemet

6 U Urinveier

7 T Endokrine,
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metabolske, mononukleose

ernæringsforhold

8 K Hjerte-karsystemet Hjertesvikt, hypertensjon, BT-fall, tachykardi, DVT,
synkope, svimmelhet

Anlall innleggelser eller varighel på oppholdet

77 %av Innleggelsene har en varighet på tre døgn eller mindre. Dette er

sammenfallende med nasjonale tall som viser 76 % per 31.8.2014.

Anlall innleggelser eller hvor pasienten skrives ul lil

De fleste pasienter dvs. 60 % skrives direkte ut til hjemmet. For 15 % av pasientene

medførte innleggelsen videre behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten, mens 25

% fikk videre oppfølging gjennom annet kommunalt døgntilbud. Dette er

sammenfallende med nasjonale tall.

I vårt materiale er totalt 49 pasienter innlagt fra KØH til spesialisthelsetjenesten.

Hovedtyngden av disse er pasienter som har vært innlagt i sentral KØH (Ringerike

sykehus/observasjonsposten).

Tabell- Antall innleggelser etter hvor pasienten skrives ut til (31.12.2014)

-_ . . ,.

I

u - - Io;

'a -nu;

. . . . . .:... .__ ..... l . ._

Modum 24 17 4 2 47

Sigdal 35 21 5 0 61

Krødsherad 4 2 1 0 7

Ringerike 98 21 28 O 147

Jevnaker 13 7 5 O 25

Hole 8 11 0 21

Annen kommune 9 0 4 O 13

Totalt 191 79 49 2 321

*En pasient ble skrevet ut til krisesenteret. Enpasient døde under opphold på KØH.
**Vi mangler informasjon om hvor 15 av pasienteneer skrevet ut til.

Oversikl over bruk av plassene og fordeling mellom kommunene

Etter 15 måneders drift (16 måneders drift for sentrale plasser) er det totalt 20,3 %

belegg pâ plassene. Det har vært innlagt 337 pasienter på KØH plassene fordelt på 844

liggedøgn.

Den totale beleggsprosenten har ligget på samme nivå siden august (20,9 %).januar

og februar 2014, etter 4 måneders drift, toppet statistikken for antall innleggelser med

31 innleggelser per måned. Siden den gang var det henholdsvis 27 og 28 innleggelser
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i august og september, men er i desember nede på 12 innleggelser. Dette er en lav

beleggsprosent og klart færre pasienter enn forventet i forkant av etablering.

Nasjonalt ligger hovedsakelig beleggsprosenten mellom 30—5O% og varierer fra 5 %til

130 %. Flertallet av tilbudene har opplevd at beleggsprosenten har økt etter hvert som

tilbudet er blitt gjort mer kjent.

Det er store forskjeller mellom kommunenes bruk av KØH plassene, fra Sigdal

kommune med 74,6 % belegg til Hole kommune med 10,2 %.

90 % av alle pasienter som legges inn på KØH, legges inn på lokal plass, 10 % på

sentral plass. Det er kommuner nær sykehuset som forholdsmessig har flest liggedøgn

på sentral plass.

Sigdal kommune har det laveste forbruket på sentral plass med totalt tre liggedøgn

fordelt på tre pasienter. Alle innleggelsene er det legevaktslege som har forestått

utenom fastlegenes ordinære kontortid (to på kveld/helg og en på kveld/ukedag). En

av pasientene med galleblærebetennelse ble lagt videre inn i sykehus.

Tabell- Beleggsprosent i perioden 01.09.2013 —31.12.2014

 Kommune Beleggsprosentbasert på liggedøgn(dato - dato)

20. mai 16. juni 31.juli 31.august 31.desember

Modum 12,90% 14,30% 12,80% 14,10% 14,3%

Sigdal 39,80% 53,00 % 55,40 % 65,30 % 74,6 %

Krødsherad 12,30 % 11,10 % 9,50 % 11,30 % 10,9 %

Ringerike 17,40% 19,30% 20,20% 22,30% 20,3 %

Jevnaker 9,40 % 11,00% 12,90% 12,70% 10,3 %

Hole 10,20% 11,00% 9,40 % 9,30 % 10,2 %

TOTALT 16,20 % 18,40 % 18,80 % 20,90 % 20,3 %

Tabell —Oversikt over antall innleggelser per måned (31.12.2014)

Antall innleggelser
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Sammendrag for kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplosser

De seks kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum og Krødsherad som

også samarbeider om interkommunal legevakt har etablert et interkommunalt tilbud.

Det vil si at kommunene deler på ansvaret for å gi innbyggerne et kommunalt

døgntilbud. Tilbudet blir i hovedsak benyttet av eldre pasienter. Aldersgruppen over 67

år utgjør 76 % av pasientene. 97 % av pasientene innlegges fra hjemmet. De fleste

pasienter dvs. 69 % innlegges på kveldlnatt/helg/høytid. Den største andelen, dvs. 58

% av pasientene, blir henvist fra legevaktslege. Tilbudet domineres av korte

innleggelser. 77 % av innleggelsene er tre dager eller kortere. 60 % av pasientene blir

utskrevet til hjemmet, 25 % til kommunalt tilbud og 15 %videre til sykehus. Dette er

stort sett i henhold til nasjonale tall.

lnnleggelsesdiagnosene vil variere fra tilbud til tilbud. Dette avhenger bl.a. av om

plassene er lokalisert lokalt og legeressurser.

Tjenestens «5 på topp» innleggelsesdiagnoser i vårt tilbud:

o Muskel-skjelett-systemet

o Allmenn og uspesifisert

o Luftveier

o Nervesystemet

o Fordøyelsessystemet

Her finner man smertelindring og mobilisering etter fall, redusert almenntilstand,

pneumoni, forverring KOLS, demens, svimmelhet, dehydrering og gastroenteritt.

Resterende del av avsnittet er viet områder som er verdt å se nærmere på og som

eventuelt avviker fra nasjonale tall.

Det er totalt fler fastleger (40 %)i vårt tilbud som legger inn pasienter kontra 26%

nasjonalt

Selv om den største andelen pasienter (58 %)blir henvist fra legevaktslege, står

fastlegene i vårt tilbud for 40 % av innleggelsene kontra 26 % nasjonalt. Dette er dette

vi ønsker oss. Det vi må huske på at Sigdal kommune, hvor fastlegene legger inn 79 %

av pasientene, medvirker til at vårt materiale har en høy andel fastleger som henviser

pasienter.

Det er lav be/eggsprosent totalt i vårt tilbud

Det har ikke lyktes kommuneneå få opp beleggsprosententil et høyerenivåenn 20,3
%, Det er store forskjeller mellom kommunenes bruk av KØH plassene, fra Sigdal

kommune med 74,6 % belegg til Hole kommune med 10,2 %.

Det er lav beleggsprosent på sentrale plasser

Den samlede beleggsprosenten er lav, men det er spesielt de sentrale plassene som

har lavt belegg. Det er 90,5 % belegg i lokale plasser i kommunene og 9,5 % i de

sentrale plassene på observasjonsposten på Ringerike sykehus. Dette vil i praksis si at

de sentrale plassene nærmest ikke er i bruk.
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Kostnaden pr. døgnoppho/d pa”sentrale plasser på' observasjonsposren pá' Ringerike

sykehus er høy

Kommunene har for tre sentrale plasser på Ringerike sykehus betalt kr 1 505 625 for 4

månederi 2013 og kr 4 653 750 for 12 månederi 2014. Forperiodenpå 16 måneder
(1.9.2013 - 31.12.2014) er det registrert 80 liggedøgn. For året 2015 er kjøp av 3

plasser budsjettert til kr 4 804 266 (prisjustert med 3,2 % iht. Helsedirektoratet).

3.3.3 Erfaringer fra leger, sykepleiere og brukere

Erfaringer fra leger

Erfaringene er basert på fokusgruppeintervju, rnøtearenaer for leger, samtaler med

enkeltpersoner og tilbakemeldinger på e-post fra fastleger, Iegevaktsleger,

praksiskoordinatorer og sykehusleger.

De fleste er positive til prosjektet, men er enige om at det er vanskelig å finne

pasienter som møter kriteriene for innleggelse. Usikkerhet rundt tilbudet gjør det

vanskelig å vurdere. Det kreves en behandlingsplan fra innleggende lege, noe som

vanskeliggjør innleggelsen. Det uttrykkes at det føles usikkert å legge inn pasienter

fordi pasienten ofte er uavklart i en eller annen grad. Dersom situasjonen er helt

avklart trengs ofte ikke et slikt tilbud.

Spørsmålet om hvordan tilbudet br se ut i fremtiden blir besvart med ønske om

tilgang på en avklarende enhet i kommunal regi. Et slags diagnostisk

senter/avklarende enhet med observasjonssenger hvor pasienten avklares, med videre

behandling i lokal KØH. Dette kan gjerne være knyttet til legevakt, men det bør ifølge

Iegene være nærhet til sykehus for konfereríng, og mulighet for tilsyn fra

spesialisthelsetjenesten. Mulighet for røntgen og lab-tjenester er en forutsetning.

Erfaringer fra sykepleiere

Erfaringene er basert på fokusgruppeintervju med sykepleiere.

Tilbakemeldingene fra sykepleierne på de lokale KØH~plassene er at tilbudet oppleves

som like bra eller bedre for de eldre pasientene. De eldre pasientene er ofte kjent for»

og med personalet. Dette er en fordel. I tillegg er det bedre for eldre og forvirrede

pasienter å slippe store uoversiktlige sykehusavdelinger, og heller ligge på en liten

oversiktlig og rolig sykehjemsavdeling.

Det nevnes fra enkelte kommuner at yngre pasienter kan ha problemer med å godta

innleggelsepå gamlehjem/sykehjem.

Flere av kommunene opplever at dette tilbudet ikke skiller seg vesentlig fra andre

korttidsopphold. Tilbudet kan imidlertid gjøre det enklereå få inn pasienteruten å
måtte gå via bestiller kontor osv. Påtross av at det rapporteres om dårlig utfylte

behandlingsplaner ved innleggelse KØH opplever flere av sykepleierne at de med dette

får mer informasjon om pasient og sitasjon nå enn ved ordinære korttidsopphold.
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Sigdal kommune har gått igjennom sine innleggelser i KØH, og mener at pasientene

som har vært innlagt på KØH har vaert innlagt der i stedet for en ordinær innleggelse i

sykehus.

Det har ifølge deltagerne i sykepleienettverket til dags dato ikke oppstått situasjoner

som har blitt opplevd som uforsvarlig eller for vanskelig å håndtere. Det rapporteres

imidlertid om stadige problemer med rutinene ved innleggelse.

Samarbeidet med tilsynslege og legevakt trekkes frem som positivt. At legevaktsiege

ringer hver dag trekkes frem som positivt av noen sykepleiere, mens andre mener at

det er unødvendig på grunn av få innleggelser.

Angående bruk av legeressurser blir det beskrevet at det er bra for legevakten at det er

økte legeressursertilgengelig, det er viktig for sykepleierneat det alltid er mulig å få
tak i en lege, men stiller spørsmål med omfanget av legeressurser.

Målgruppen oppleves som for streng. Sykepleierne mener at kommunen må være mer

fleksibel.

Erfaringer fra brukere

Utgangspunktet var at man ønsket å gjennomføre fokusgruppeintervju med brukere.

Det var avtalt datoer i de enkelte kommunene, men det viste seg å vaereen del

utfordringer mht. taushetsplikt mm. Det ble derfor bestemt i prosjektgruppen at denne

aktiviteten avlyses.

Det beskrives fra kommunene at brukerne på KØH generelt sett er fornøyde, særlig

med den geografiske fordelen med å bli behandlet i hjemkommunen.

Bruker med kronisk sykdom, som hyppig blir lagt inn i lokal KØH i stedet for på

sykehus, sier at påkjenningen er mye mindre ved å behandles lokalt i kommunen i

stedetfor på sykehuset.Deter positivt og trygt å kjennetil stedetog personalet.

Det er ikke meldt avvik fra brukere i den enkelte kommune.

3.3.4 Avvik og forbedringer

Avvik

Det er registrert avvik siden oppstart av tilbudet. De fleste avvikene er avvik i forhold

til vedtatte prosedyrer/retningslinjer og har kun resultert ijusteringer i eksempelvis
innleggelsesprosedyre, samt påminnelser for leger/sykepleiere. Dette er tatt oppi

sykepleiernettverk, Iegevaktslegemøter, møter med fastlegene og i møte med

observasjonsposten på sykehuset.

Det er i tillegg registret avvik i forhold til feil bruk av KØH plassene. Pasienter som

skulle burde vært innlagt i korttidsopphold eller akutt pleieplass har blitt lagt i KØH-
sengen. Dette har medført at man i disse periodene ikke har hatt mulighet til å ta imot
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pasienter som har vært i målgruppen for KØH. Flere pasienter er avvist som følge av

dette.

Forbedringer

Generelt:

0 Det er gjennomført omfattende informasjon om tilbudet blant fastlegene i alle

kommunene, samt for legevaktslegene - alle møter i deres egne fora.

- Innleggelsesprosedyren og behandlingsplanen erjustert

o Krav om at pasienter skal behandles innen 72 timer erjustert, slik at det nå kan

vurderes forlengelse av opphold.

Endringer gjeldende for innleggelse av pasienter i sentrale plasser:

0 November 2013: Utgangspunktet er at pasientene skal være klare og orienterte

og selv kunne kontakte sykepleier via sykesignalanlegget. Endringen er at

pasienter som trenger enkel tilrettelegging i stell og til måltider kan få hjelp av

én sykepleier.

o Juni 2014: Enkelte pasienter kan legges inn på KØHfra kirurgisk poliklinikk.

Dette gjelder for eksempel pasienter med bruddskader som ikke krever

operativt inngrep, eller pasienter som har behov for smertelindring og

mobilisering etter fall. Sykehuslegen skal da avtale innleggelse med daglege

KØH/legevaktslege.

3.3.5 Kompetanseheving

Det er gjennomført kompetanseheving for de ansatte i alle kommunene.

Undervisningen har vært åpen for alt sykepleiefaglig personale, ikke bare for personale

knyttet til KØH plassene. Undervisningen har vært lagt til siste del av dagen, slik at

man har klart å redusere innleiebehovet for vikarer i kommunene. Denne måten å

organisere undervisningen på ønskes også for kommende undervisning. Det har vært

en økning i antall deltagere høsten 2014.

Undervisningvåren2014

Undervisning i følgende emner er gjennomført våren 2014:

o Observasjons— og handlingskompetanse

o Venøsetilganger

Undervisningen i <<Observasjons~og handlingskompetanse» er gjennomført som 4

ganger á 3 timer, to ganger i Modum (primært for kommunene Modum, Sigdal og

Krødsherad) og to ganger på Ringerike (primært for kommunene Ringerike, Hole og

Jevnaker), slik at flest mulig skal kunne delta, samt en ekstra dag for alle. Daglegene

KØH, som foreleste, hadde utarbeidet undervisningen sammen med fagsykepleier KØH

og prosjektleder.
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Det var totalt 93 ansatte som gjennomførte undervisning á3 timer, fordelt på i 5 fra

Ringerike, 2 fra Hole, 20 frajevnaker, 4i fra Modum, i i fra Sigdal og 4 fra

Krødsherad.

Undervisningen i «Venøsetilganger» ble gjennomført i den enkelte kommune/

institusjon og ble tilpasset kommunens behov for undervisning/ praktisk

gjennomgang. Her ble det leid inn spesialsykepleiere fra anestesiavdelingen på

Ringerike sykehus.

Det var totalt 69 ansatte som gjennomførte undervisning, fordelt på 8 fra Ringerike, 6

fra Hole, i i frajevnaker, 23 fra Modum, i2 fra Sigdal og 9 fra Krødsherad.

Undervisning hasten 2014

Undervisning i følgende emner er gjennomført høsten 2014:

o Diagnosespesifikk undervisning

Hypertensjon

o lskemisk hjertesykdom

o Hjertesvikt

o Feber

o Sepsis

o KOLS

o Dehyd rering

Undervisningen i «Diagnosespesifikk undervisning» er gjennomført som 8 ganger á 3

timer, fire ganger i Modum (primært for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad)

og fire ganger på Ringerike (primært for kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker), slik

at flest mulig skal kunne delta. Daglegene KØH, som foreleste, hadde utarbeidet

undervisningen sammen med fagsykepleier KØHog prosjektleder.

Det var totalt 292 deltagere som gjennomførte undervisning fordelt på 8
undervisningsdager, fordelt på 76 fra Ringerike, 38 fra Hole, 29 fra Jevnaker, 99 fra

Modum, 38 fra Sigdal og i2 fra Krødsherad.

Pådel i var det i65 deltagere fordelt på 84 i Modum og 81 i Ringerike og på del 2 var

det i27 deltagere fordelt på 65 i Modum og 62 i Ringerike. Dette betyr at det var fler

på del i (38 deltagere fler). Kommunene er forspurt om undervisningen skal avholdes

en gang til slik at alle som var på del i ogsåkan delta på del 2.

Undervisning våren 2015

De seks kommunene har bestemt seg for at de ønsker å innføre

opplæringsprogrammet/verktøyet ALERT.ALERTer et standardisert og Iisensbasert

undervisingskonsept for helsepersonell om pleie av den akutt syke pasienten.

Hensiktener å økekompetanseni å gjenkjennerisikoutsatte pasienter,iverksettegode
tiltak og forebygge sykdomsforverring. Tidlig utskriving, økt behandling i kommunene

og større krav til å unngå innleggelse setter store krav til god observasjons- og
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handlingskompetanse i personalet i hjemmetjeneste og sykehjem. Det er også viktig

for samhandlingen at omsorgsnivåene har felles kunnskap og kommuniserer trygt og

sikkert seg i mellom.

Utdanning og sertifisering legges inn i KØH prosjektet. Prosjektleder, fagsykepleier

KØH og begge daglegene vil få opplæring som superinstruktører og vil etter denne

sertifiseringen kunne gjennomføre undervisning av kommunenes ansatte. Man

forbereder oppstart ijanuar 2015 og hele året vil gå til denne opplæringen.

3.3.6 Hospiiering

Det har vært et godt samarbeid med Ringerike sykehus om hospitering. Daglegene har

deltatt i Traume BESTtrening ved akuttmottaket og har hospitert ved

røntgenavdelingen.

3.3.7 Bruk av Iegeressurser

Lege på dag virkedager

Ved opprettelse av de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene 1. oktober 2013 ble

Iegetjenestens ressurser på legevakt økt med en lege tilstede på dag/virkedager

(daglege KØH), fordelt på to 50 % stillinger. Legen skal være tilgjengelig for lokal KØH,

samt bidra til kompetanse utvikling og samhandling, så vel mot kommuner som

sykehus. Legen deltar i prosjektarbeidet og sikrer medisinsk faglig kompetanse i

prosjektet. Det er utarbeidet en prosedyre som viser arbeidsoppgaver utover dette.

l perioden april til september 2014 er det registrert utførte arbeidsoppgaver. Det viser

seg at det er få oppgaver knyttet til oppfølging av inneliggende pasienter på lokale

KØH plasser.

Lege på kveld/naH/helg

Ved opprettelse av de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene 1. oktober 2013 ble

Iegetjenestens ressurser på legevakt økt med en lege tilstede på kveld/natt/helg (lege

2). Legetjenesten avvikles nå med tre leger i vakt hver dag, hvorav to leger er tilstede,

og en i beredskap kveld/natt/helg (tidligere: to leger i vakt, hvorav en i aktiv vakt og i

beredskap).

På kveld/natt/helg er det siden oppstart meget sjelden forespørsler fra lokal KØH om

inneliggende pasienter. Det er en og annen telefonkonsultasjon, men det har hittil ikke

resultert i legebesøk. Lege i beredskap (hjemme) har aldri blitt kalt inn grunnet lokal

KØH pasient.

Konklusjonen er derfor at ekstra legeressurs på natten sjelden benyttes av lokal KØH.

For legevakt blir det imidlertid beskrevet som svært positivt å ha to leger tilstede.

3.3.8 Bruk av fagsykepleier

Ved opprettelse av de kommunale øyeblikkelig hjelp plassene 1. oktober 2013 ble det

opprettet 50 % stilling som fagsykepleier. Denne stillingen har vært nødvendig for
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implementeringen av KØH plassene, med utvikling av prosedyrer, oppfølging av

statistikk, sykepleiernettverk og kompetanseutvikling.

3.3.9 Bruk av KØH bli

Ved opprettelse av de kommunale yeblikkelig hjelp plassene i. oktober 2013 ble det

leaset en bil, slik at lege kan være mobil blant annet til lokale senger i kommunene.

Det er registrert et meget lavt forbruk siden oppstart, da det ikke har vært

konsultasjoner på lokale plasser. Bilen har kjørt 4000 km (pr. desember 2014). Dette

inkluderer kjøring til bi.a. til kurs i nødnett. Det blir i tillegg beskrevet at legevakts

bilen foretrekkes dersom man skal ut, da man kan dra rett i andre pasientoppdrag når

manhar en bil med medisinskutstyr. Påbakgrunnavdette er det nærliggendeå

konkludere med at det ikke er nødvendig å lease en bil i tillegg til legevakts bilen.

3.4 Alternative lilfak, slyrker og svakheter

3.4.1 SWOTanalyse

Det gjennomføres en SWOTanalyse, basert på de erfaringene man har tilegnet seg for

følgende områder:

ø videreføre dagens organisering

ø Drifte tre sentrale plasser i legevakten som observasjons plasser og avslutte

avtalen med sykehuset

ø Lokalisere alle plassene i kommunene

ø Kommunenes KØH plasser lokaliseres på et sted

videreføre dagens organisering

Alternativet innebærer at Ringerike sykehus drifter tre døgnplasser for kommunene

(sentrale plasser) og de seks kommunene drifter øvrige døgnplasser (lokale plasser)

Fordeler - fag og pasient:

ø Reduserer diagnostisk usikkerhet

ø Nærhet og tilgang til høyt kompetansenivå

Ulemper e fag og pasient."

ø Avstand fra enkelte av kommunene til de tre sentrale plassene

ø Kan føre til at avklarte pasienter løftes opp til de uavklarte, og sykeliggjøring av

pasientene

ø Kan være problematisk for pasientene å skille kommunehelsetjenesten fra

spesialisthelsetjenesten

Fordeler - 0rgam'5a5jon/fysfske rammer:

ø Er etablert

ø Utnytter eksisterende ressurser på tvers

ø Unngår dublering av tjenester
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Ulemper - organisasjon/fysiske rammer:

o Plasseneer lite brukt- pr. mai var det av totalt innlagte pasienter på KØH, kun 13

% som har vært innlagt på sentrale plasser

o Kan være problematisk for innleggende lege å skille tjenesten KØH

(kommunehelsetjenesten) fra spesialisthelsetjenesten

o Kan medføre feil bruk av ressurser —spesialist framfor generalist

o Betinger plan for økning av kompetanse i kommunene

o Løser problemet, men ikke nødvendigvis ideen med døgnopphold øyeblikkelig

hjelp fullt ut

Drífte tre sentrale plasser i legevakten som observasjons plasser og avslutte avtalen
med sykehuset

Alternativet innebærer at tre sentrale plasser som pr. i dag driftes av Ringerike sykehus

overføres legevakten og organiseres sammen med observasjonssenger. Dette betyr at

legevakten drifter tre sentrale plasser for kommunene, øvrige ressurser driftes lokalt i

kommunene som pr. idag.

Fordeler - fag og pasient:

o Nærhet og tilgang til høyt kompetansenivå ved behov

o Pasienter under observasjon slipper å reise tilbake til kommunen for videre

oppfølging

o Integrasjon av legevakt i kommunene

Ulemper - fag og pasient:

o Avstand fra enkelte av kommunene til de tre sentrale plassene

o Problematisk å skille kommunehelsetjenesten fra spesialisthelsetjenesten for

pasientene

Fordeler ~organisasjon/fysiske ra/nmer:

o Kan raskt etableres

o Utnytter eksisterende ressurser på tvers

o Styrking av bemanningen i legevakten

o Unngår dublering av tjenester

o Utviklet tjenester på flere nivåer

o Eierskap til ressursene/kompetansen

Ulemper ~organisasjon/fysiske rammer:

o Liten enhet å drifte, men høye kostnader pr. plass

o Sårbarhet med liten turnusgruppe hvor få ansatte må gjøre mange oppgaver

Lokalisere alle plassene i kommunene

Alternativet innebærer at de tre sentrale plasser som pr. idag driftes av Ringerike

sykehus overføres de seks kommunene og slås sammen med øvrige lokale plasser.

Dette betyr at de seks kommunene drifter alle plassene lokalt i henhold til

Helsedirektoratets beregninger for den enkelte kommune.

Fordeler - fag og pasient:

o Pasienten er kjent i kommunene og møter kjent personale

o Pasienten slipper lang reisevei
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o Kan bidra til å beholde og bygge opp kompetanse i kommunene

o Behandling av pasientene der de bor

o Riktigere bruk av ambulansetjenesten

o Pårørende/nettverket er ofte lettere tilgjengelig

Ulemper - fag og pasient:

o Krevende åha både god faglig kompetanse og erfaringskompetanse direkte rettet

mot øyeblikkelig hjelp

o Avstand til utredningsfasiliteter i legevakt og på sykehus

o Mulighet for økt medisinskfaglig usikkerhet

o Risiko for at det er mangel på kompetanse det er behov for

Fordeler - organisasjon/fysiske rammer:

o Mulighet for å integrere med ande korttidsavdelinger

o Kan bidra til at utgiftene for kommunene holdes nede

o Enklere å tilpasse tiltakene i de enkelte kommunenes tiltakskjede

Ulemper - organisasjon/fysiske rammer:

o Fare for at kommunene fokuserer mer på økonomi enn på pasientbehov

o Kan føre til et økt forbruk, og dermed økte kostnader

o Ressurskrevende for regionen samlet, da det vil kreve leger på jobb

Kommunenes KØHplasser lokaliseres på el' sled

Alternativet innebærer at kommunenes KØH plasser lokaliseres på et felles sted og at

avtalen med sykehuset og drift av lokale plasser opphører

Fordeler - fag og pasient:

o Nærhet til spesialisthelsetjenesten, enklere tilgang til diagnosesenter, enklere å

avtale/kommunisere med sykehuslegen mv.

o Reduserer medisinskfaglig usikkerhet i beslutningsprosessen

o Nærhet til ansvarlig behandlende lege (legevakt)

o Pasienter som kommer på legevakt og som trenger døgnopphold, slipper å reise

hjem/videre

o Kort reisetid ved forverring av sykdomsbildet

o Enklere å kjøpe legetjenester av spesialisthelsetjenesten på dagtid

o Større kompetansemiljø knyttet til legevakten

Ulemper - fag og pasient:

o Avstand fra eget hjem til felles senger i legevakt

o Mindre kjent personell for pasientene

o Avstand til fastlegen i den enkelte kommune

o Begrenser muligheten for kompetansedeling i kommunene

o Kan føre til nedgradering av kompetanse som er opparbeidet i dag, i enkelte av

kommunene,

Fordeler ~ organisasjon/fysiske rammer:

o Mulighet for utvikling av øyeblikkelig hjelp i legevakt på dagtid
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U/emper —organisasjon/fysiske rammer:

- Dagens Iegevakt har ikke ledig plass

a Deler av intensjonen i samhandlingsreformen med nærhet til hjemsted følges ikke

opp godt nok

3.5 Oppsummering og vurdering

Målsettingen i samhandlingsreformen er blant annet å bedre pasientforløpene, og gi

helsetjenester på beste effektive omsorgsnivå. Som et av tiltakene har kommunene

som samarbeider om Ringerike interkommunale legevakt opprettet plasser for

kommunalt akutt døgnopphold. Tilbudet skal være et alternativ til innleggelse i

sykehus og skal ikke brukes som et tilbud der korttidsopphold er behovet.

Tiltaket med KØH plasser er et nasjonalt utviklingsprosjekt og norske kommuner

deltar i en utviklingsfase for å avklare pasientgruppe, rutiner, organisering mv. Blant

kommunene som har etablert tilbudet er det stor variasjon i hvordan tilbudene er

organisert og hvor stor beleggsprosent de ulike tiltakene har.

Kommunene knyttet til Ringerike interkommunale legevakt vedtok at det skulle

etableres lokale plasser i kommunene kombinert med plasser lokalisert i sykehuset.

Det var et ønske om at en skulle kombinere plasser med lokalt eierskap kombinert

med en legevakt som var integrert i arbeidet. Samtidig var det et ønske at fastlegene

skulle ha et «eierforhold» til plassene. Bruk av lokale plasser skulle bidra til at det

lokale initiativ og eierforhold skulle styrkes.

Legevaktens rolle og funksjon ble i utviklingsfasen løftet frem som sentralt i

etableringen. Det var derfor et ønske om at det skulle være plasser i tilknytning til

legevakt. Dette lot seg ikke gjøre, da legevakten ikke har tilgjengelige lokaler til

plasser hvor pasientene kan ligge inntil 72 timer med tilgang til seng i eget rom og

eget bad/WC. Av den grunn ble det besluttet å kjøpe plasser midlertidige i sykehusets

observasjonsavdeling. Denne ordningen skulle i utgangspunktet strekke seg 1,5 år fem

i tid, fra oppstart av prosjektet, og frem til mars 2015. Årsaken til dette var blant annet

sykehusets eget behov for plassene etter dette tidspunkt.

Med den tette beliggenheten mellom observasjonsplassene i sykehuset og legevakten

var det et ønske at disse plassene skulle integreres tett med legevakten og være et nav

i systemet med oppfølging av KØH pasientene. Erfaringene så langt i prosjektet viser at

en på dette området ikke har lykkes.

Det er stor variasjon mellom kommunene i forbruksmønster når det gjelder bruk av

plassene. Samtidig er det stor variasjon mellom kommunene og sykehuset når det

gjelder fordeling av prosentvis bruk av plassene. I snitt er det registrert et bruk av

plassene med ca. 20 % av beregnet kapasitet (fordelt på 18,4 % på de lokale plassene i

kommunene og 1,9 % på de sentrale plassene på observasjonsposten på Ringerike

sykehus). Sagt på en annen måte; Av totalt 844 liggedøgn er 764 liggedøgn i lokale

plasser (90,5 %)og 80 liggedøgn i sentrale plasser (9,5 %).

Det vil si at den faktiske bruken av sentrale plasser i sykehuset er svært liten.
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I vårt materiale er totalt 49 pasienter innlagt fra KØH til spesialisthelsetjenesten.

Hovedtyngden av disse er pasienter som har vært innlagt i sentral KØH (Ringerike

sykehus/observasjonsposten).

Dette kan skyldes at det er dårligere pasienter som ligger her eller at det er kortere vei

til å legge inn pasientene når de allerede ligger i et ansvar underlagt sykehuset.

Faktum er at flere blir lagt inn fra observasjonsplassene enn fra de lokale plassene. Det

er et mål i arbeidetat flere skal kunnefå oppfølging på lavestmulig nivå.

På nasjonalt nivå er det variasjon mellom kommunene hvordan forbruksmønsteret av

plassene er. Men det er på det rene av forbruksmønsteret i vårt interkommunale tilbud

er lavt, spesielt på de sentrale plassene i sykehusets observasjonsavdeling. For å øke

denne andelen er det behov for å gjøre tiltak. Et tiltak som er vurdert er å endre

inklusjonskriteriene for pasientgruppen i sykehussengene. Dette har vaert gjort, men

endringene har ikke medført at det fremdeles er betydelige begrensninger i hvilke

pasienter sykehuset kan motta. Dette gjelder eksempelvis graden av fysisk bistand i

form av pleie mv. Tilgangen til plassene som kjøpes av sykehuset oppleves som

mindre fleksibel enn det en ønsket seg i prosjektet. Det har vært utfordrende å få

etablert den fleksibilitet, åpenhet og tilgjengelighet til plassen som prosjektet

forutsatte på de sentrale plassene i sykehuset. Resultatet er at samarbeidet mellom

legevakten og de sentrale plassene i observasjonsavdelingen ikke har klart å ivareta

målene med tiltaket. De sentrale plassene er i dag ikke et nav i kommunenes KØH

tilbud. Resultatet er at det lokalt i kommunene legges inn brukere med mer

omfattende bistandsbehov enn det som legges inn i sentrale plasser ved sykehuset.

Detteer ikke i tråd med hvasomvar intensjonenei prosjektet når en opprettet
sentrale plasser.

For å få opp beleggsprosenten er det trolig nødvendig å trekke legevakten enda mer

inn i arbeidet med etablering av et velfungerende og robust KØH tilbud. Legevakten

opplever å ha mange pasienter som har behov for en kortere observasjon i legevakten,

hvor legen kan vurdere videre tiltak for pasienten. Dette er et type KØHtiltak flere

kommuner med hell har innført. Eksempel på dette er Indre Østfoldsamarbeidet. En

løsriver seg da fra den vanlige tilnærmingen til plassene knyttet til senger i eget rom

med tilgang til heldøgnstjenester over flere døgn. Ved å innføre denne arbeidsdelingen

vil legevakten være et nav for KØH plassene hvor en kombinerer kortere observasjoner

med bistand over noe lengre tid. En kan da se for seg at en pasient kan mottas av lege,

observeres en kortere stund, for deretter å få oppfølging inntil 72 timer på lokal plass.

Dersom en omgjør bruken av KØH plassene kjøpt av sykehuset til observasjonsplasser

i legevakten vil en ha behov for å øke bemanningen i legevakten på sykepleiersiden. En

økning med en sykepleier på dag, kveld og natt vil trolig være tilstrekkelig for å kunne

følge opp pasienteri observasjonssengerpå en god måte.Vedkommendesykepleiervil
også kunne delta i arbeidet med å overføre pasientene fra observasjonsseng til lokal

plass, eller til annet tilbud.

Legebemanningen knyttet til KØH plassene er berammet til et fullt forbruk av plassene.

Det er i rapporten pekt på flere steder at bruken av KØH plassene er noe lav. Resultatet

av dette er noe lav ressursutnyttelse av legeressursene på dag i legevakten. Parallelt
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med dette er det også lav bruk av leasing bilen som er til disposisjon for legene

dersom de må rykke ut til pasienter som ligger i lokale senger.

Erfaringene i prosjektet tilsier at en endring av denne organiseringen er fullt mulig. En

løsningsom kanværenærliggendeer å inngå et samarbeidmeden vertskommune,og
avtale beredskap og oppfølging av tilsynslege, fremfor å ha egne leger på dagtid i

legevakten. Samtidig vil behovet for lege tilstede i legevakten på dagtid endres dersom

legevakten får mer direkte ansvar for å følge opp pasienter som får tilbud i regi av

legevakten. Dette kan være i form av observasjonssenger eller tilpassede senger hvor

en kan observere pasientene over en kortere tidsperiode. Samtidig vil det være nyttig

at lege på dagtid i legevakten kan gjøre andre oppgaver som følge opp svarprøver på

pasienter som har vært under oppfølging av legevakten.

I utviklingen av KØH tilbudet i kommunene var det et sentralt punkt at innleggelse skal

styres av lege. Det samme var kravet knyttet til oppfølging av inneliggende pasienter i

sengene. Prosjektgruppens vurdering er at dersom omlegging av de sentrale plassene

til observasjonsplasser ikke fungerer bør kommunene vurdere en større fleksibilitet

når det gjelder innleggelse i de lokale plassene.
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4 VEDLEGG

4.1 Vedlegg i - Oplimcile grunnenhefer

Optimal organisering av tjenestene innen helse- og omsorgstjenestene er nært knyttet

til sammenhengen mellom utviklingen av kostnader og produksjon. Oversatt til den

kommunale hverdagen, betyr det at en oppnår en stordriftsfordel dersom en kan øke

antall elever i skolen, antall beboere på avdelingene ved sykehjem eller antall barn i

barnehagen, uten tilsvarende vekst i bemanningen.

Med kostnadseffektiv struktur som mål, vil en måtte finne frem til de ressurser som

kan utnyttes bedre med en annen struktur. Mer konkret betyr dette de ressurser som

kan utnyttes bedre med en annen størrelse på grunnenheten.

Innen helse- og omsorgstjenestene gjør turnusordninger sitt til at det skal mange

ansatte til for å kunne dekke helgene, og at samarbeid mellom arbeidslag innenfor en

turnus kan føre til mindre behov for ansatte til stede - spesielt på natt, men også

andre tider av døgnet med mindre aktivitet. Dette gjør at det er nattevakt- og i noen

grad andre vakter utover normal arbeidstid - som i hovedsak kan utnyttes bedre med

en struktur med større enheter.

Turnus

Innen de enhetene som har døgnkontinuerlig bemanning, varierer arbeidsoppgavene

og arbeidsbelastningen gjennom døgnet, og dermed varierer også antall personer på

jobb. Vanligvis er det flest personer på dagvaktene og færrest på nattvaktene i

hjemmetjenesten og på sykehjem. I boliger til funksjonshemmede og innen psykisk

helsearbeid er det ofte motsatt, da brukerne er på dagtilbud og ikke til stede i boligen.

Når organisering av turnusarbeid omfatter en høy andel deltidsstillinger, øker antallet

ansatte som må til for at bemanningsplanen skal dekkes opp - noe som igjen gir

utfordringer for kontinuiteten i arbeidet. Dette har innvirkning på hvor stor grunn-

enheten bør være, og for ledertettenheten. Turnusarbeid har roterende bemanning,

som er et motsatt prinsipp til faste lag - som er dominerende i skiftarbeid. Det kan

være et hinder for å etablere tearnfølelse og godt samarbeid, og medfører ofte økt

oppsplitting og fragmentering, ettersom vaktene bemannes med deltidsansatte som

sjelden er påjobb. Samtidig gir større grunnenheter det mulig å sikre flere ansatte

større stillinger i en turnusgruppe. Konsekvensen ved at tjenestene er organisert med

turnusarbeid, setter dermed begrensninger på størrelsen av grunnenhetene, sett i et

drifts- og bemanningsperspektiv.

De fysiske forholdene ved eksempelvis et sykehjem gir noen begrensninger i

utnyttelsen av ansatte på en effektiv måte.

Optimal slørreise på grunnenhelene

Det har skjedd en utvikling i bygningsmessige forhold innen helse- og omsorgs-

tjenestene de senere årene. Tidligere var det i sykehjem vanlig å ha et langt større

institusjonspreg. Påtilsvarende måte var det med tilbud til funksjonshemmede, før

HVPU-reformen. l dag er flere og flere sykehjem og omsorgsboliger organisert med
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mindre bogrupper, noe som gir mer nærhet mellom beboere og pleiere. Men det fører

også til en ny utfordring hva gjelder å se ulike bogrupper i sammenheng. Dersom små

bogrupper isoleres og ikke har et organisatorisk og personalmessig samarbeid, skaper

det utfordringer knyttet til både brukere og ansatte.

Tilgjengelig forskning på området er begrenset, og det finnes relativt lite forskning

knyttet til skjæringspunktet mellom stordriftsfordeler og dimensjonering av grunn-

enheter i kommunale tjenester innen pleie- og omsorgstjenestene.

Mange ulike forhold spiller inn og danner rammebetingelsene for ivaretakelse av pleie

og omsorg. Forskningsfunn har vist at grunnenheter der ansatte opplever

bemanningen som for dårlig, skåret lavt på kvalitet. Betingelsene for god kvalitet ser ut

til å henge sammen med tilgjengelig kompetanse, arbeidsmiljømessige forhold,

vektlegging av en kompetanseutviklende kultur, bygningens alder og samarbeid med

aktuelle faggrupper.

Mye av forutsetningen for at en skal få til en god arbeidssituasjon og god kvalitet,

ligger trolig i kombinasjonen av gruppeinndeling og organisasjonsmodell.

I organisasjonsmodell ligger det en annen måte å arbeide på og en situasjon med

oppgaveforskyvning.

Den kostnadsmessige rammen er knyttet til en god utnyttelse av personalet og en

turnusløsning som er tilpasset behovene i de fysiske rammene, brukerne og

bemanningen.

Vårt arbeid med turnusgrupper og størrelser på enheter viser at antall ansatte pr.

bruker faller når størrelsen på grunnenhetene øker. Årsaken til dette er

stordriftsfordeler og fordeling av ugunstig arbeidstid (helg og natt) på flere ansatte.

Dersom en skal ta på alvor føringene om mindre bogrupper, er det viktig at det blir

etablert et utvidet samarbeid mellom personalgrupper på tvers av mindre

grunnenheter.

Basert på det samme grunnlaget har vi gjennom ulike studier funnet at en grunnenhet

oppnår stordriftsfordeler når den er over en størrelsepå 13-14 årsverk.Analyserhar
også vist at enheter og grupper på størrelser under 8-10 årsverk ofte har

smådriftsulemper knyttet til turnusgruppene. Dette gjelder ansatte pr. årsverk,

pleiefaktor og bemanningen på natt, og tilgangen på sykepleiekompetanse eller annen

høgskolekompetanse på kveld, helg og natt.

Det er knyttet flere valgmuligheter til større grupper. Når gruppen blir større enn dette,

vil stordriftsfordelene forsterkes parallelt med økning i størrelsen. Denne effekten er

lavere enn den er under grensen på 13-14 årsverk. Derimot er det i langt større grad

driftsnøytralitet når en gruppe kommer opp i et nivå mot 20 årsverk.

Den kritiske faktoren på størrelsen er sammenfallende med grensene for det anbefalte

lederspennet og ledernes mulighet for å følge opp ansatte. Denne utfordringen

forsterkes når brukerne har omfattende bistandsbehov og krever spesialisert

oppfølging.
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Med tanke på at en ofte bør være to ansatte tilgjengelig på natt på sykehjem, ved KØH

tilbud eller lignende, fører det til at mindre ansattgrupper må samkjøres dersom denne

ressursen skal kunne kompensere for smådriftsulempene.

VedåsamkjøreKØHtilbudet med annenturnusgruppevil en få synergiersom gir rom
for flere større stillinger og for å etablere en turnusgruppe med stordriftsfordeler.
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Hønefoss Krisesenter, - årsmelding og årsrapport  

 
Forslag til vedtak: 

Årsmelding og årsrapport fra Hønefoss krisesenter tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 

(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, 

menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2014, der Ringerike kommune er 

vertskommune. Samarbeidsavtalen om drift av interkommunalt krisesenter er inngått med 

hjemmel i kommuneloven § 28a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid 

etter kommuneloven § 28b. 

De andre deltakerkommunene i 2014 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, 

Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre 

kommune.  

Nedslagsfeltet omfatter 103 074 innbyggere per 3 kvartal 2014, jf. SSB. 

Gudbrandsdal krisesenter kjøper tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i Hønefoss 

fra 01.09.12. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 000 innbyggere. 

Dette er salg av enkelttjenester og består av en fast sum i året og en sum per beboer døgn. 

 

Rådmannens vurdering 

Samarbeidsavtalens pkt. 5.3.3. Årsmelding, pålegger Hønefoss krisesenter å presentere 

årsmelding og årsrapport innen 15. mars påfølgende år, slik at deltakerkommunene kan få 

med seg relevant informasjon i sine årsmeldinger. Dette er derfor en årsmelding som er langt 

mer detaljert enn det som vil framkomme i vertskommunens og samarbeidskommunenes 

årsmeldinger.  



Samtidig gir krisesenterets årsmelding/årsrapport et godt og detaljert bilde av driften og de 

daglige utfordringer. Rådmannen legger derfor fram senterets egen årsmelding og årsrapport 

for politisk behandling på lik linje med samarbeidskommunenes praksis. 

 

Vedlegg 

 Årsmelding 2014 

 Årsrapport 2014 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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1. INNLEDNING 
 

 1.1 Krisesenteret 
 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 

(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, 

menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  

 

Regnskap blir ført av Ringerike kommune og gjennomgår revisjon.  

 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2014, der Ringerike kommune er 

vertskommune.  

 

De andre deltakerkommunene i 2014 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, 

Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre 

kommune.  

 

Nedslagsfeltet omfatter 103 074 innbyggere per 3 kvartal 2014, jf. SSB.  

 

 

1.2 Kontaktinformasjon: 
 

 Besøksadresse: Hov Allè 32, 3515 Hønefoss. 

 Postadresse:  Postboks 1193 Flattum, 3503 Hønefoss. 

 Fakturaadresse: Ringerike kommune, fakturamottak. Regnskapsavdelingen.  

   Postboks 123 Sentrum. 3502 Hønefoss.  

 Faktura merkes: Krisesenteret 12975. 

 Telefon:  32 17 06 90 

 Fax:   32 17 06 98 

 Mailadr.:  Krisesenteret@ringerike.kommune.no 

 Hjemmeside:  www.krisesenteret.info 

http://www.ringerike.kommune.no/krisesenteret/ 

 Organisasjonsnr.: 973 465 643 

 Stiftet:   11.08.79. 

 Startet:   11.08.80. 

 Kommunal enhet: 01.09.11 

 Tilknyttet forbund: Norsk Krisesenterforbund – NOK (fra 1994).  

 Regnskap:  Ringerike kommune. 

 Revisor:  Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

Krisesenteret opererer med åpen adresse slik at senteret er lett tilgjengelig og synlig for alle 

brukere. Det vises videre til punkt 12.2 Fysisk sikring som er en forutsetning for åpen adresse. 
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 1.3 Formål 
 

Krisesenteret i Hønefoss skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og 

barn (medfølgende) som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, jf. Lov om 

kommunale krisesentertilbud § 1. 

Nære relasjoner 

Slike relasjoner kan omfatte nåværende eller tidligere ektefelle, partner, samboer eller 

kjærester, familie/slekt til voldsutøveren, familie/slekt til den voldsutsatte, medlemmer av 

samme husstand som den voldsutsatte, eller personer som har omsorg for den voldsutsatte. 

 

Barn som er blitt utsatt for vold direkte eller ved å ha blitt eksponert for vold mot 

omsorgspersoner eller søsken ved at de har sett, hørt eller på annen måte opplevd 

voldsbruken, er også omfattet av begrepet. 

 

Kvinner, menn og barn som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlesting. 

 

Unntak fra nære relasjoner: Kvinner, menn og barn som er utsatte for menneskehandel og 

voldtekt fra andre enn en nærstående person, utgjør i dag også brukergrupper ved 

krisesentrene.  
 

Hva er vold 

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at den skader, smerter, eller 

krenker, får den personen til: 

 Å gjøre noe mot sin vilje eller  

 Å slutte å gjøre noe den vil 

 

Typer vold: 

1. Fysisk vold (slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, 

brennemerking, knivstikking, binding, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på 

drukning). 

2. Psykisk vold (Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette 

uriktige anklager, forhør). 

3. Seksuell vold (uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell 

aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med 

andre, mens andre ser på) 

4. Kontrollerende atferd 

 Økonomisk kontroll (nekte arbeid, prøve å få partneren sagt opp, kontroll over 

pengene). 

 Sette barna opp mot partner (true med å kontakte b.v., beskrive partner på en 

krenkende måte overfor barna). 

 Trusler (om å skade vedk., andre, sette ut rykter). 



6 
 

 Dominerende atferd (konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner 

i påsyn av andre). 

 Sette partner i forlegenhet (foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker 

partneren). 

 Isolasjon (kontrollere hva partner gjør, hvor og hvem, hva snakker om) 

5. Materiell vold (knuse ting, kaste gjenstander på noen, ødelegge noe andre er glad 

i/som betyr mye for personen. Selve handlingen kan virke svært skremmende). 

6. Latent vold er vold som virker bare i kraft av sin mulighet. Muligheten for vold styrer 

deres atferd. I nære relasjoner der det har forekommet vold, vil den latente volden lett 

kunne utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen sett fra de utsattes side. 

Krav til krisesentertilbudet: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 2 skal Krisesenteret kunne benyttes av 

personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for 

rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, 

hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og skal omfatte: 

a) Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og 

b) Et gratis dagtilbud, og 

c) Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og 

d) Oppfølging i reetableringsfasen. 

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til krisesenteret uten henvisning eller timeavtale 

(lavterskeltilbud). 

Det skal være god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å 

ivareta brukernes særskilte behov. 

Det skal være god fysisk sikring av senteret.  

Individuell tilrettelegging av tilbudet: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 3 skal tilbudet så langt det er mulig være 

tilrettelagt for brukernes individuelle behov.  

Barna skal ivaretas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides 

for at barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.  

Brukerne av bo- og dagtilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for 

at de skal få et fullgodt tilbud.  

Samordning av tjenester: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 4 skal kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, få en helhetlig oppfølging av kommunen 

gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. 
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Tilbud og tjenester etter krisesenterloven kan inngå som et ledd i samordningen av en 

individuell plan etter annen lovgivning. 

Dersom bruker ønsker det kan Krisesenteret bidra for å få til en god samordning med 

hjelpeapparatet i kommunal, statlig eller privat sektor.  

 

1.4 Tilbud 
 

Senteret er bemannet hele døgnet, hele året og har følgende tilbud: 

 Et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner, menn og medfølgende barn som er 

gratis, helårs, døgnåpent og trygt. 

 Et gratis samtaletilbud på dag, ettermiddag og kveld. 

 Traumesamtaler. 

 Gratis, helårs og døgnåpent veiledning- og kriserådgivningstilbud både ved 

personlig oppmøte eller over telefon. 

 Formidling til andre hjelpeinstanser. 

 Annen bistand, evt. følge til avtaler i hjelpeapparatet. 

 Krisetelefon som er gratis, helårs og døgnåpent. 

 Gratis å benytte senterets telefon til hjelpeapparatet. 

 Lavterskeltilbud; uten krav om time eller henvisning. 

 Egen barne- og ungdomsansvarlig. 

 Egen brannvernansvarlig. 

 Primærkontakter og sekundærkontakter. 

 Ansatte med variert, tilrettelagt og sammensatt faglig real- og formal kompetanse 

som kontinuerlig utvikles videre. Dette for å gi et individuelt tilrettelagt tilbud til 

brukerne. 

 Et oppfølgingstilbud i reetableringsfasen. 

 Gratis tolk. 

 Informasjon til samarbeidspartnere, skoler, organisasjoner og andre. 

 Eget besøkshus. 

 Egen lekeplass med mange leker. 

 Krisemat. 

 God fysisk sikring av senteret.  

 Gratis trådløst internett. 

 Gratis juridisk bistand. 

 Gratis aviser og tidsskrifter. 

 Hele senteret er tilrettelagt for funksjonshemmede brukere. 

 Heis. 

 Offroad sykler til fri disposisjon, samt 2 barnehengere til sykkel. 

 Treningssykler inne til fri disposisjon. 
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 Biljard til fri disposisjon. 

 Boksepute. 

 Baserom. 

 TV, VHS, DVD, Playstation, Gamecube, Sing Star, Wii spill til fri disposisjon. 

 Flere barnevogner til fri disposisjon. 

 Barneseter til bil tilpasset forskjellige aldersgrupper/kg til fri disposisjon. 

 Tilhenger til bil ved flytting til fri disposisjon. 

 Fritidsaktiviteter som gratis kinobilletter, bowling, Ringeriksbadet, Ringkollen 

Alpin og diverse kulturelle forestillinger. (Finansiert av gavemidler). 

 

Mottak av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner 

Tilbudet gir i utgangspunktet ikke behandling eller terapi (lavterskeltilbud). 

 

Første fase: Hjelp og støtte til å bryte ut av voldsrelasjonen. 

 

Andre fase: Kartlegge situasjonen, både akutte og mer langvarige behov. Vurdere 

voldssituasjonen, faren for gjentakelse, liv og helse, planlegge og redusere 

risiko (risikoanalyse og sikkerhetsplan – samarbeid med politiet), veiledning, 

hvordan forholder vedk. seg til sin prosess, synliggjøre valg og konsekvenser.  

 Kartlegge behov for avlastning ifht barn. 

 

Tredje fase: Hjelp til å håndtere de følelsesmessige traumene. 

 

Underveis: Praktisk hjelp følge til/fra hjelpeinstanser, søknader, ny bolig (avhenger av  

  ressurssituasjonen ved senteret). 

 

Reetablering: Individuelle oppfølgingstiltak hvis ønskelig av bruker. 
 

1.5 Finansiering 
Det vises til punkt 17 årsregnskap. 

1.5.1 Kommunalt tilskudd. 
Krisesenterloven (Lov om kommunale krisesentertilbud) trådte i kraft 01.01.10. Fra 2011 ble 

finansieringsordningen endret. Alle kommuner får tilført statlige midler inn i rammetilskuddet 

til krisesenterdrift ut fra innbyggertall. I 2011 var tilskuddet synlig i grønt hefte og 

tilskuddet/prisen per innbygger ble beregnet ut fra rammetilskuddet, slik at ingen kommuner 

skulle gå med overskudd/underskudd ifht tilførte midler til rammen. Denne prisen reguleres 

med 4% hvert år for å dekke pris- og lønnsvekst. 

Samtlige deltakerkommuner betaler tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til 

folketall. Alle deltakerkommunene betaler like mye per innbygger. Dagens pris er holdt på et 

så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt når det gjelder bemanning. 

Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i lovverket. 

 

Krisesenteret mottok kr 6 881 829 i kommunalt tilskudd fra deltakerkommunene og  

kr 100 000 for salg av enkelttjenester i 2014. 
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1.5.2 Tilskudd til juridisk bistand. 
Krisesenteret mottok etter søknad kr 80 000 til juridisk bistand/advokatvakt for beboere og 

brukere ved senteret i 2014 fra Justis- og Beredskapsdepartementet. 

Sitat fra tildelingsbrevet: 

 

Det vises til punkt 4 Advokatbistand. 

1.5.3 Gaver. 
Krisesenteret mottok pengegaver til øremerkede formål på kr 140 466 i 2014. 

Det vises til punkt 5 Gaver. 

 

1.6 Taushetsplikt 
 

Alle som utfører tjeneste eller arbeid ved Krisesenteret er pålagt taushetsplikt etter 

krisesenterloven § 5, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Brudd på taushetsplikten straffes 

etter straffelovens § 121. 

Taushetsplikt gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, 

yrke, bosted, arbeidssted og andre opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med 

tilbudet. 

Opplysninger til andre forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis 

når dette er nødvendig for å fremme oppgavene til kommunen etter denne loven, eller for å 

forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på helsen til noen. 

Senteret har rutiner på at alle som utfører tjeneste eller arbeid ved senteret må undertegne en 

taushetserklæring. 

Senteret har også egne etiske retningslinjer som er i samsvar med de etiske retningslinjene i 

vertskommunen Ringerike og Norsk Krisesenterforbund (NOK). 

 

1.7 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 
 

Alle medarbeiderne ved Krisesenteret har opplysningsplikt til barneverntjenesten etter 

krisesenterloven § 6.  

Alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven, skal i utføringen av arbeidet være 

oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. 
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Uten hinder av taushetsplikten skal alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven 

av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten i kommunen når det er grunn til å tro at et 

barn blir mishandlet i heimen eller det ligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 

barnevernloven § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4-24. 

Barnevernloven § 6-4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende. 

Det foreligger gode rutiner for utsendelse av bekymringsmeldinger til barneverntjenesten og 

der barneverntjenesten ber om opplysninger. Dette attesteres av Krisesenterleder. 

 

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten 

I 2014 sendte senteret 12 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede- og ikke 

tilknyttede kommuner.  

Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten  

Barneverntjenesten i både tilknyttede- og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om 

opplysninger i 18 saker i 2014. Dette gjelder både dagbrukere og beboere. 

 

1.8 Politiattest 
 

I henhold til Krisesenterloven § 7 skal den som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som 

innebærer kontakt med brukerne av et krisesenter eller tilsvarende bo- og dagtilbud, legge 

frem politiattest. 

Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for 

brudd på straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 andre ledd, 201, 201 a, 

203, 204 a, 219, 224, 229 andre og tredje straffe alternativ, 231, 233, 267 og 268. 

Senteret har rutiner på at alle som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som innebærer kontakt 

med brukere etter lovfestingen av tilbudet fra 01.01.10 må fremlegge oppdatert politiattest. 
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2.  ORGANISERING  
 

2.1 Interkommunalt krisesentersamarbeid etter 
vertskommunemodellen.        
       

Det ble i 2014 avholdt felles møter med deltakerkommunene i samarbeidet.  

 Vårmøtet:  23.05.14. 

 

 Høstmøtet:  23.10.14. 

 

2.2 Salg av enkelttjenester 
 

Gudbrandsdal krisesenter har kjøpt tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i Hønefoss 

fra 01.09.12. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 000 innbyggere. Etter 

avtaleinngåelsen har ingen menn fra Gudbrandsdals nedslagsfelt vært beboere på 

Krisesenteret i Hønefoss. Tilbudet blir ytterligere markedsført neste år av Gudbrandsdal 

krisesenter. Dette er salg av enkelttjenester og består av en fast sum i året og en sum per 

beboer døgn. 

3. DRIFT       
 

Krisesenteret flyttet inn i nytt hus på Hov gård august 2007. Senteret ble da tilrettelagt for alle 

aktuelle brukergrupper. Bygget er tilrettelagt for kvinner, menn og medfølgende barn og for 

brukere med nedsatt funksjonsevne og etnisk minoritetsbakgrunn. 

 

3.1 Krisesenterlokalene 

 

Krisesenteret i Hønefoss er et komplett senter i henhold til Lov om kommunale 

krisesentertilbud. 

Det er ingen planer om å bygge, kjøpe, leie nye lokaler eller utbedre eksisterende lokaler. 

 

Hovedbygget 

Hovedbygget er på 1205 kvm brukerareal fordelt på 3 etasjer.  
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Bilde tatt under senterets 30-års jubileum i 2010. 

 

Første etasje inneholder følgende: 

 Administrasjonsavdeling: 2 kontorer, 1 vaktkontor, 1 nattevakt rom med eget bad, 2 

samtalerom, 1 nettverksrom og 1 rom til kontorrekvisita, garderobe og kott. 

 Beboerenhet: 3 beboerenheter til menn i en egen fløy. Alle tre rommene har egne bad, 

vaskemaskin og garderobe. Et av rommene er spesialtilpasset bevegelseshemmede 

brukere og har et større bad og eget kjøkken. 

 Kjøkken og stue til menn. 

 Lekerom. 

 Toaletter for ansatte og besøkende, det ene er spesialtilpasset rullestolbrukere. 

 Terrasse. 

 

Andre etasje består av følgende: 

 5 beboerenheter til kvinner. Alle rommene har egne bad og garderober.  

 Kjøkken med alle fasiliteter.  

 Stue. 

 Lekerom.  

 Lekserom. 

 Vaske og strykerom. 

 Kott. 

 Terrasse. 

Lekerom, stue og kjøkken er plassert etter hverandre, slik at mor og barn hele tiden kan 

holde øye med hverandre.  

 

Tredje etasje består av følgende: 

 1 singelenhet til kvinne. Rommet har eget bad og garderobe. 

 3 leiligheter til kvinner. Alle leilighetene har egne bad og garderobe. Den ene 

leiligheten har i tillegg 2 soverom og eget kjøkken. 

 1 ungdomsrom. 

 1 baserom. 
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 Kott. 

 Terrasse. 

Leilighetene er skjermet og ment til bruk for større familier og personer som kommer til å 

bli boende på senteret over tid ut og ut fra et sikkerhetsaspekt.  

 

Besøkshus 

Krisesenteret disponerer et frittstående besøkshus på 23 kvm i hagen.  

 

Krisesenteret har en streng taushetsplikt og ved å ha et frittstående besøkshus kan beboere ha 

kontakt med sitt nettverk uten at taushetsplikten brytes. Beboere har ikke anledning til å motta 

privat besøk i hovedbygget. 

I besøkshuset kan beboere ha besøk av familie og venner og barna kan feire bursdager. Den 

overgripende part har ikke anledning til å oppholde seg på eiendommen.  

Besøkshuset ble tidligere oppgradert innvendig med midler fra SpareBank1 Ringerike. 

    

Bilder fra oppholdsrommet i besøkshuset. 

  

Bilder fra lekerommet i besøkshuset. 
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Stabbur 

Krisesenteret disponerer et stabbur på 170 kvm på tomten. 

 

Stabburet er en gammel kornlåve og har beholdt sitt originale utseende utvendig og 

innvendig. Det ble i 2007 rehabilitert på utsiden. Det er ikke innredet og fungerer i dag som 

oppbevaringsplass for innbo og løsøre som tåler temperatursvingninger, samt snekkerbod. Her 

er noen bilder av produkter underveis og ferdig produkter som beboere (voksne og barn) har 

laget. 

   

Lekeplass 

Senteret disponerer en lekeplass som er plassert rett utenfor hovedbygget mellom besøkshuset 

og stabburet. 
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Lekeplassen består av flere lekeapparater til barn og ungdom.  

 

Hønefamilie 

Krisesenteret har fått 3 hønefamilier i gave og det ble i løpet av 2013 bygd et hus til familien 

med varmelampe og luftegård, finansiert med gavemidler. Arbeidet er gjort av beboere. 

Kyllingene på bildet under til høyre ble født på Krisesenteret. Siden de første kom, har flere 

kyllinger blitt født. Dette viser seg å være verdifullt miljøarbeid, der både barn og voksne kan 

bidra og få nye erfaringer i forhold til omsorg og for å være med på å bidra til fellesskapet.  

   

 

  

Hønefamilien går fritt på dagen og det kommer stadig nye egg. 
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Hønehuset: 

 

 

 

Paviljong 

Det ble i 2013 bygd en paviljong på tomten tilknyttet Krisesenteret. Den ble i sin helhet 

finansiert med gavemidler og bygget av en beboer ved Krisesenteret. Vinduene fant vi på 

finn.no på gis bort. Paviljongen inneholder en vedovn (donert av ansatt), sittekrakker rundt 

hele innvendig med saueskinn og det er isolert i bakken. Den har blitt et flott samlingssted for 

både samtaler, gråt, latter og tanker. Den ble malt i 2014 med samme farger som 

hovedbygget. 
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3.2 Omgivelsene 
 

Krisesenteret har flotte utearealer i naturskjønne omgivelser.  

I gåavstand fra senteret er det matbutikk, bank, postkontor, apotek, bensinstasjon, 

gatekjøkken, restaurant, butikker, badestrand, tur-stier, kantine og buss til sentrum som 

stopper like utenfor senteret.  

 

4.      ADVOKATBISTAND 
 

Krisesenteret i Hønefoss ble i 2007 valgt av det kongelige politi- og justisdepartement som et 

av fem krisesentre i landet som fikk tilbud om å delta i et prøveprosjekt med gratis advokat 

bistand til brukerne av senteret. 

Målsettingen er at brukerne av senteret kan få hjelp til å løse sine juridiske problemer på en 

rask og enkel måte. Det påpekes at det kun er problemstillinger knyttet til vold i nære 

relasjoner som er gratis for bruker. Dersom det i tillegg fremkommer spørsmål som anses som 

utenfor senterets formål i henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud må det betales av 

brukeren selv. 

Krisesenteret fortsatte med dette tilbudet i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014. 

Behovet og bruken er stor hvert år og ordningen fungerer veldig bra. Det søkes om midler til 

tilbudet hvert år og det rapporteres om bruken i etterkant av året. Dette er midler som kommer 

i tillegg til kommunalt tilskudd og er spesifisert i regnskapet. 

Dette er hva senteret har mottatt til formålet siden oppstart av tilbudet: 

År: Beløp: 

2007 Kr   75 000 

2008 Kr   75 000 

2009 Kr 100 000 

2010 Kr   84 550 

2011 Kr   84 500 

2012 Kr   80 000 

2013 Kr   94 000 

2014 Kr   80 000 

 

Senteret har en fast advokat, Annie Braseth, som kommer fast hver tirsdag ettermiddag. 

Brukere og beboere må sette seg opp på time på senteret. Advokaten sitter fast på 

samtalerommet med tilgang til lekerom, slik at bruker kan ha med barn uten at barnet trenger 

å høre alt som blir formidlet, men samtidig ha kontakt seg imellom. Mellom samtalerommet 

og lekerommet er det derfor en glassvegg slik at bruker og barn kan kommunisere selv om 

døren er lukket. 
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5.  GAVER 
 

Krisesenteret mottok kr 140 466 i pengegaver i 2014. I tillegg mottok senteret også flere 

objekter til glede for beboerne og senteret.  

Mottatte pengegaver i 2014: 

Gavegiver: Beløp: 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland (Sparebankstiftelsen) Kr 10 000 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland – Ringeriksmaraton - barna Kr 8 429 

Hole Lions  Kr 4 000 

Tyristrand Lions Kr 5 000 

Lions Julelotteri - Buskerud Kr 20 000 

Kuben, inntekt fra lekeapparater Kr 13403,59 

Hole Kirke Kr 2 483 

Hadeland Innerwheel Klubb Kr 1 750 

Maria ordenen Kr 3 000 

NTL ved Kartverket Kr 10 000 

Hønefoss Sanitetsforening Kr 34 900 

Hole Sanitetsforening Kr 7 500 

Gjensidigestiftelsen via Krisesentersekretariatet Kr 20 000 

Sum: Kr 140 466 
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6. PERSONALET         
 

6.1 Antall ansatte og årsverk 
 

Den interkommunale krisesenterdriften på Hønefoss har i 2014 bestått av 8,5 årsverk, 

herunder 7,5 i turnus. Blant de 11 faste ansatte er det 10 kvinner og 1 mann. Det var en 

nedgang på 2,5 årsverk i 2011 på bakgrunn av reduserte statlige midler til kommunene 

gjennom rammetilskuddet som en følge av lovfestingen av krisesentertilbudet.  

 

6.2 Tariff 
 

Alle ansatte har ordnede lønns- og arbeidsforhold regulert i tariff. 

 

6.3 Pensjonsordning 
 

Alle ansatte er medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 

(KLP). 

 

6.4 Kompetanse 
 

De ansattes kompetanse er prioritert ved senteret og er en nødvendighet for å kunne tilby et 

helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset alle brukerne. Dette er i tråd med Lov om 

kommunale krisesentertilbud. 

 

Kompetansebehovsdokument 

Det tidligere styret for Krisesenteret i Hønefoss utarbeidet i 2008 et 

kompetansebehovsdokument. Hovedmålsettingen var å avdekke hvilken kompetanse senteret 

hadde og kvalitetssikre hvilken kompetanse senteret burde ha i fremtiden.  

Utarbeidet kompetansebehovsdokumentet var senterets plan for å vedlikeholde og 

videreutvikle senterets kompetanse frem til 2012. Dette har vært en vellykket plan og  

kompetansebehovsdokumentet ble derfor videreført.  
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Fast internt utdanningsløp: 

I 2014 prioriterte senteret følgende utdanningsløp: 

 Landsmøte og fagdager i regi av Norsk Krisesenterforbund NOK. 

 Nasjonal samling RVTS. (Videreføring av Krisesenterskolen). 

 

Kompetansegivende kurs i 2014: 

Kurs/utdanning/seminar: Kursholder: Ansatte: 

Helse og omsorgskonferansen Ringerike kommune 1 

Nasjonal samling NKVTS 3 

Landsmøte og fagdager 

Norsk 

Krisesenterforbund 3 

Ledersamling 

Norsk 

Krisesenterforbund 1  

Fagseminar rus 

Norsk 

Krisesenterforbund 3 

Seminar Bratislava Helsedirektoratet 1 

 

Det var to konferanser og kursvirksomhet utenlands i 2014, landsmøte og fagdager på 

Kielbåten og seminar i Bratislava, Slovakia. Sistnevnte arrangert og finansiert av 

Helsedirektoratet. 

 

Kompetanseoversikt pr. 31.12.14: 

Krisesenterleder:  

 6 års erfaring fra bransjen. Gestaltterapeut og økonomi/administrasjon, 8 år på 

høyskole, erfaring fra 4 bransjer. Ferdig med trinn 2 i Soscon rits. I sluttfasen på en 2 

årig etterutdanning for gestaltterapeuter. 

Miljøterapeuter: 

 4,5 års erfaring fra bransjen. Spesialhjelpepleier med videreutdanning i eldreomsorg 

og psykiatri. Ferdig med trinn 4 i Soscon rits. 

 4,5 års erfaring fra bransjen. Fotograf, vernepleier og videreutdanning i barnevern i et 

minoritetsperspektiv og videreutdanning i veiledning og coaching. Ferdig med trinn 4 

i Soscon rits. 

 7 års erfaring fra bransjen. Barnevernspedagog. Ferdig med trinn 4 i Soscon rits. 
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Arbeidsterapeuter: 

 24 års erfaring i bransjen. Sos.ped. Barne- og ungdomsarbeider.  Ferdig med trinn 8 

Soscon rits. Krisetraumatolog. 

 16 års erfaring fra bransjen. Barne- og ungdomsarbeider. Ferdig med trinn 4 i Soscon 

rits. Tatt Krisesenterskolen. 

 3 års erfaring fra bransjen. Lang erfaring fra ungdomsinstitusjoner. Jesper Juul 

inspirert. Underveis i utdanning på Addictologi akademiet. 

Fagarbeidere: 

 10 års erfaring fra bransjen. Barne- og ungdomsarbeider. Sos.ped. ferdig med trinn 8 

Soscon rits. Krisetraumatolog. Tatt krisesenterskolen. 

 4,5 års erfaring fra bransjen. 12 års erfaring fra barnevernsinstitusjon. 

Selvmordsforebyggende kompetanse VIVAT. Musiker. 

 2 års erfaring fra bransjen. Butikkslakter og sosionom. 

 2 års erfaring fra bransjen. Hjelpepleier. 

Tilkallingsvikarer: 

 16 års erfaring fra bransjen. 

 7 års erfaring fra bransjen. Hjelpepleier. 

 2,5 års erfaring fra bransjen. Gestaltterapeut, bonde og selger. 

 5 års erfaring fra bransjen. Sosialantropolog og vernepleier. 

 2,5 års erfaring fra bransjen. Sykepleier med videreutdanning i vold i nære relasjoner. 

 2,5 års erfaring fra bransjen. Spesialhjelpepleier. 

 1,5 års erfaring fra bransjen. Snekker. 

De ansatte er senterets viktigste ressurs. 

 

6.5 IA bedrift 
 

Krisesenteret i Hønefoss er en IA bedrift. 

Sykefraværet på senteret er lavt. 

7.  RETTSSAKER 
 

Vitne i rettssaker for tidligere beboere 

Antall saker: 5 rettssaker 
Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker. 
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8.         BEBOERE 
 

Krisesenteret arbeider for å tilrettelegge slik at brukere av krisesenteret får et individuelt og 

helhetlig tilbud. 

Krisesenteret skal sammen med kommunene gi et kvalitativt tilbud til kvinner, menn og 

medfølgende barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

Brukere av krisesenteret består av kvinner, menn og barn i alle aldre, med ulik bakgrunn, fra 

mange land og kulturer, med ulike problemer og behov.  

Krisesenteret jobber etter prinsippet” hjelp til selvhjelp”. Sammen med brukere av senteret 

kartlegger vi den enkeltes behov og iverksetter tiltak etter det. 

Det er viktig at hver enkelt bruker får et individuelt tilpasset tilbud, som fremmer brukernes 

evne til mestring, slik at de lettere kan komme tilbake til hverdagen. 

Barna på krisesenteret er en selvstendig målgruppe, selv om de ikke kommer alene. De er 

egne brukere med egne opplevelser og behov. Barna trenger å bli sett og hørt og vår jobb er å 

tilrettelegge slik at de får mulighet til å dele sine opplevelser med noen under trygge rammer. 

Barne- og ungdomsansvarlig tilrettelegger for at barn og ungdom skal få et godt og 

individuelt tilbud på krisesenteret i samarbeid med resten av personalet. 

Beboerne forplikter seg til faste samtaler og handlingsplanmøter med personalet. Andre 

samtaler kommer i tillegg der det er behov/ønske. Alle beboerne har egen primær- og 

sekundærkontakt. De ansatte er tilstede i miljøet med tilrettelagte aktiviteter, veiledning og 

rådgivning til mor/far og barn etter behov. 

Dagbrukere er blitt en stor brukergruppe av krisesenteret, spesielt oppfølging av tidligere 

beboere. Men også brukere som ikke har behov for et botilbud, men som ønsker å komme til 

samtaler for råd og veiledning. Mange av våre dagbrukere blir henvist til senteret fra 

hjelpeapparatet. 

 

Interne sosiale aktiviteter for beboerne 

Internt på senteret: 

Leksehjelp ved behov 

Advokat hver tirsdag 

Husmøte hver mandag 

Biljard 

Filmkvelder 

Svømming 

Juleshow 

Juleverksted 

Male- og tegnekvelder 

Sang- og musikk kvelder 

Bowling 

Ungdomsmøter  

Barnemøter 
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Baking 

Matlaging 

Småturer ut 

 

9.       SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 
 

Det er mange brukere som blir henvist til Krisesenteret i Hønefoss via andre instanser både 

innenfor våre tilknyttede kommuner og fra kommuner utenfor.  

Krisesenteret ser viktigheten av å etablere et godt samarbeid med relevante hjelpeinstanser for 

å være en pådriver for at våre brukere får en helhetlig og individuell oppfølging.  

Gjennomførte aktiviteter 

 Samarbeidsmøter med våre deltakende kommuner. 

 9 personalmøter. 

 15 personalveiledninger. 

 1 stabsseminar. 

 Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler. 

 3 MKS- møter. 

 Tillitsvalgtmøter etter behov. 

 Samarbeidsmøter med senterets advokat. 

 Samarbeidsmøter med barneverntjenesten. 

 Samarbeidsmøter med NAV. 

 Samarbeidsmøter med Menova. 

 Samarbeidsmøter med Hapro. 

 Samarbeidsmøter med beboere og annet hjelpeapparatet på senteret. 

 Samarbeidsmøter med brukere, annet hjelpeapparatet og krisesenteret på senteret.  

 Årskontroller på ventilasjonsanlegg, sprinkelanlegg, brannalarmanlegg, 

brannslokningsapparater, ledelys, elektrisk anlegg, heis og skadedyr.  

 Branntilsyn. 

 

10.  INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING 
 

10.1 Egen brosjyre og visittkort 
Krisesenteret har jobbet aktivt med informasjon og synliggjøring gjennom hele 2014. Det ble 

utarbeidet nye brosjyrer og visittkort i 2013 med etterbestilling i 2014. Hver enkelt 

deltakerkommune kan selv etterbestille utarbeidet materiell. 
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Brosjyre fra utsiden, brettes til tre sider. 

 

Brosjyre fra innsiden, brettes til tre sider. 
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  Visittkort, brettes på midten slik at den står.  

 

10.2 Tiltakskort, veileder og nasjonal brosjyre 
Det ble fra Norsk Krisesenterforbund NOK sendt ut en brosjyre oversatt til 26 språk, samt et 

tiltakskort og veileder til alle kommuner i Norge i 2014.  

Tiltakskortet, som er utviklet av Norsk Krisesenterforbund i forbindelse med Folloprosjektet, 

er et oppslagsverk i miniformat som inkluderer de viktigste sidene ved arbeid med 

voldsutsatte: Å se, å spørre, å handle. Kortet er laget i et robust materiale og egner seg godt 

som en lett tilgjengelig «huskelapp» i A4 format. 

Tiltakskortet opplyser om hva man skal se etter som tegn på vold og gir eksempler på 

spørsmål man kan stille. På side to finnes et flytdiagram som illustrerer gangen i en sak 

inkludert ulike tjenesters ansvarsområder/roller. 

Informasjon:  

http://www.norskkrisesenterforbund.no/forsidenyheter/tiltakspakke-til-kommunene 
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Merk: 

Brosjyren oversatt til 26 språk kan lastes ned på følgende link: 

http://www.norskkrisesenterforbund.no/filemanager/download_file/file/603097.pdf/Krisesent

er%20-%20et%20tilbud%20til%20deg.pdf 
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10.3 Gjennomførte aktiviteter: 
 

 Foredrag for Justiskomiteen ved Hadia Tajik. 

 Foredrag på Matchmaking seminar i Bratislave, Slovakia. 

 Foredrag for Hovedkommiteen (HOV) i Ringerike kommune. 

 Foredrag for Humanitært styre i Hole kommune. 

 Foredrag for Jevnaker kommune. 

 Foredrag på Landsmøtet i regi av Norsk Krisesenterforbund. 

 Foredrag på Ledermøtet i regi av Norsk Krisesenterforbund. 

 Foredrag for Helsestasjonen i Ringerike kommune. 

 Foredrag for Legevakten i vertskommunen Ringerike (interkommunalt). 

 Foredrag for Lions Tyristrand i Ringerike kommune. 

 Foredrag for Psykisk Helse i Gran kommune. 

 Foredrag for Sanitetsforeningen i Hønefoss. 

 Foredrag på IA seminar på Sundvollen Hotell. 

 Foredrag for NAV Ringerike. 

 Foredrag for klassen Helse- og Oppvekstfag på Tyristrand Videregående skole. 
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 Foredrag hos Voksenopplæringen i Lunner og Gran, 2 ganger. 

 Foredrag hos 3 barnehager i Ringerike. 

 Reportasjer i media, 8 avisoppslag. 

 1 på arbeidspraksis. 

 2 på arbeidslag/trivselskontakter. 

 1 vernepleierstudent. 

 1 sykepleierstudent. 

 1 friomsorg. 

 

 

10.4 Markedsføring 
 

Aviser 

Senteret har annonser i alle lokalavisene til de tilknyttede kommunene. Dette er Ringerikes 

Blad, Bygdeposten, Hadeland Pressen og Valdres. 

 

Internett 

Senteret har annonser hos www.gulesider.no og www.1881.no for å være søkbare på oppslag 

og på Google.no. 

 

Egen hjemmeside 

Senteret har egen hjemmeside www.krisesenteret.info. Utsnitt av forsiden: 

 

 

Kommunesider 
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Alle deltakende kommuner har informasjon om Krisesenteret i Hønefoss på sin hjemmeside.  

 

Facebook side 

Senteret har en egen Facebook side som heter ”Krisesenteret i Hønefoss”. Denne ble opprettet 

i 2009 for å få kontakt med ungdom og andre grupper i samfunnet. Vi ser at denne siden har 

et bredt brukerspekter. Facebook siden brukes for å legge ut informasjon, samt forespørsler 

dersom senteret eller beboere trenger noe.  

 

 

 

Brosjyrer, plakater og visittkort 

Senteret legger ut brosjyrer, plakater og visittkort der det er mulig og hensiktsmessig.  

11.  HELSE – MILJØ- SIKKERHET (HMS)  
 

11.1 Oversikt - rutiner 
 

Helse, miljø og sikkerhet er et område vi jobber kontinuerlig med. Vi gjennomgår og 

reviderer rutinene jevnlig på senteret, samt lager nye rutiner der det trengs.  

Rutinene omfatter alt fra internkontroll, HMS, fysisk sikring og prosedyrer for hvordan 

håndtere alle situasjoner med beboere og brukere. Rutinene er sortert på områdene: D = Drift, 

B = Beboere, P = personal og H = Hjelpeapparat. 

Rutinene er arkivert på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte, både elektronisk og på papir. 

Elektronisk versjon er lagret på et fellesområde på datasystemet slik at de er tilgjengelige på 
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alle ansatt pc. Hvert område har hver sin ansvarsperson i personalgruppen som holder sitt 

område à jour, ryddig og tilgjengelig til enhver tid. 

 

11.2 Fysisk sikring 
 

Sikkerhetsvurderinger 

Sikkerheten på Krisesenteret i Hønefoss gjennomgås jevnlig og oppgraderes ved behov. 

Senteret har god dialog med politiet som også tidligere har foretatt befaring på senteret for å 

avdekke sikkerhetshull. 

Trusler 

Senteret har i 2014 ikke avgitt noen anmeldelser til politiet av trusler mot senteret eller mot  

senterets ansatte.  

Det er nulltoleranse for mottak av trusler både mot senteret og personal. 

Nordre Buskerud Politidistrikt har fjernet noen personer på tomten til senteret i 2014 da disse 

tidligere har utsatt beboere for vold og har nektet å forlate området. Krisesenteret har et godt 

samarbeid med politiet. 

Håndholdte alarmer 

Krisesenteret har 3 håndholdte alarmer, samt 1 stasjonær på leder kontor. Disse er direkte 

oppkoblet til Hønefoss Vaktselskap. Dersom alarmen blir utløst vil Hønefoss Vaktselskap  

ringe politiet og både Hønefoss vaktselskap og Nordre Buskerud Politidistrikt kommer til 

senteret.  

Alarmene bæres av de ansatte i en egen taske som de har på seg til enhver tid, samt at det 

kjøres test på at alarmene fungerer som de skal minimum 1 gang i måneden. 

 

  

 

Kode låser 

Låsene på alle 4 utgangsdørene har kodelåser med en 4 sifret kode for å komme inn. Det 

benyttes en anonym kodebrikke som ikke kan spores. Koden skiftes jevnlig. 

Alle må låses inn og ut. 
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Calling system 

Senteret har calling system på hovedinngang. Den ringer på senterets telefon som gjør at de 

ansatte kan kommunisere med vedkommende på utsiden uten å åpne dersom det er 

hensiktsmessig. Vedkommende vil også vises på overvåkningssystemet, jf. pkt under. 

 

 

 

Overvåkningskameraer 

Senteret har 7 overvåkningskameraer utvendig som dekker rundt hele bygget og 2 

overvåkningskameraer innvendig. 

Overvåkningssystemet har opptaksfunksjon ved at alle bevegelser automatisk blir fanget opp. 

Vaktkontoret og ansatt kontor har alle kameraene med visning på skjerm. 
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Låste vinduer 

Alle vinduene i 1 etasje er til enhver tid låst med nøkkel. Det er kun de ansatte som har denne 

nøkkelen.  

 

Beboernøkler 

Beboerne har nøkler som kun passer til sitt rom. Med denne nøkkelen har kvinnene tilgang til 

kvinneavdelingen i 2 og 3 etasje og menn har tilgang til herreavdelingen i 1 etasje. 

Når beboer forlater senteret eller går ut må de levere fra seg nøkkelen til de ansatte. Den vil 

henge på vaktkontoret som er låst når personalet ikke er der. 

 

Identifisering av ansatte 

De ansatte har legitimasjonsskilt som viser at de jobber ved senteret og i Ringerike kommune. 

Arbeidspraksis og studenter i praksis har også egne skilt. 
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12.  TILSYN – FYLKESMANNEN I BUSKERUD 
 

I henhold til Krisesenterloven § 8 Internkontroll, skal kommunen føre internkontroll for å 

sikre at de virksomhetene og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet, utfører oppgavene sine 

i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre greie for 

hvordan en oppfyller denne plikten. 

I henhold til Krisesenterloven § 9 Statlig tilsyn, skal Fylkesmannen føre tilsyn med at 

kommunen oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8. Reglene i kommuneloven kapittel 

10 A gjelder for den tilsynsvirksomheten som er nevnt i første ledd. 

Fylkesmannen i Buskerud avholdt tilsyn av krisesentertilbudet den 23.10.13. Ved tilsynet ble 

det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi pålegg til kommunen. Fylkesmannen vurderer at 

brukerne av Krisesenteret i Hønefoss får et kompetent og godt tilrettelagt tilbud.  

Konklusjonen i rapporten er limt inn her: 

 

13. STATISTIKK 
 

Overnatting      

Beboere Antall: Døgn: 

Kvinner 76 2764 

Barn/ungdom til kvinner 37 2384 

Menn 13 384 

Barn/ungdom til menn 0 0 

Sum 126 5532 
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Brukere uten overnatting – Antall samtaler 

Dag og kveldsbrukere - samtaler Antall samtaler: 

Samtaler kvinner 152 

Samtaler barn/ungdom 42 

Samtaler menn 34 

Sum: 228 

 

Telefonhenvendelser   

Telefonsamtaler Antall telefoner 

Telefonsamtaler fra kvinner 245 

Telefonsamtaler fra barn/ungdom 1 

Telefonsamtaler fra menn 74 

Andre anrop/henvendelser 96 

Fra offentlige etater 879 

Tause 0 

Sum 1295 
2014 er siste året med spesifisert telefonstatistikk. Fra 2015 vil denne statistikken kun gjelde 

antall «Førstegangshenvendelse 2015», «Vært i kontakt med krisesentertilbudet tidligere i 

2015», «Vet ikke» og «Andre telefonhenvendelser, ikke administrative». Telefonstatistikken 

blir ikke fordelt på kjønn eller kommune. Dette er styrt fra Sentio Research.  

 

Botid 

Det gis inntil 2 måneder botid ved Krisesenteret i Hønefoss. Dersom beboer trenger lengre 

botid må det sendes inn en skriftlig begrunnet søknad. Gjennomsnittlig botid per beboer har i 

2014 vært 44 døgn. 

Søknad om utvidet botid Antall saker 

Godkjent utvidet botid 17 

Avslag på utvidet botid 1 

 

Voldsalarm 

31 beboere fikk voldsalarm i 2014. 

Besøksforbud 

26 beboere fikk utstedet besøksforbud mot voldsutøver i 2014. 

Anmeldelse 

2 beboere valgte å anmelde voldsutøver i 2014. 
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Flerkulturell andel 

I 2014 var det 27,77% flerkulturell andel blant beboerne. 

14. Norsk Krisesenterforbund – NOK 
 

Norsk Krisesenterforbund er en medlemsorganisasjon for landets krisesentertilbud. 

Organisasjonen har 12 medlemsentre. De er lokalisert i Halden, Follo, Asker og Bærum, 

Hallingdal, Kongsvinger, Hamar, Lillehammer, Kongsberg, Hønefoss, Telemark, Molde og 

Kristiansund. 

 

Norsk Krisesenterforbunds fremste oppgave er å bekjempe vold i nære relasjoner. Vi bygger 

vår virksomhet på at vold i nære relasjoner er et komplekst problem knyttet til sosiale, 

kulturelle og økonomiske forhold. Dette er forhold som på ulike nivåer påvirker og legger 

premisser for menneskers liv. Med et slikt grunnsyn vil forebygging og bekjempelse av vold i 

nære relasjoner både ha et samfunns- og et individfokus. 

 

Organisasjonens evne til å se nyanser og bredde i forhold til tema vold i nære relasjoner har 

gjort og gjør Norsk Krisesenterforbund til en viktig og verdifull aktør i arbeidet med vold i 

nære relasjoner. Gjennom årene har Norsk Krisesenterforbund vært opptatt av bevisstgjøring 

og kompetanseutvikling hos såvel ansatte på medlemssentrene som hjelpeapparatet. Utallige 

fagdager og seminarer har vært arrangert der vi har fokusert på ulike tema. Vår organisasjon 

var blant de første til å fokusere på barns situasjon og var avgjort den første til å vie 

oppmerksomhet til menn som blir utsatt for vold i nære relasjoner. 

 

Norsk Krisesenterforbund leverer et viktig bidrag i den offentlige debatten omkring 

krisesentertilbudene og i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Organisasjonen og våre 

medlemsentre mener at det er behov for en organisasjon som er opptatt av krisesentrenes 

vilkår og faglige innhold. Ikke minst mener vi det er behov for en organisasjon som fokuserer 

på bredden av voldsutsatte slik Norsk Krisesenterforbund gjør. Norsk Krisesenterforbund har 

også vist seg viktig for krisesentrenes tilbud og utvikling gjennom å søke midler til prosjekter 

som kan bidra positivt til krisesentrenes utvikling og omdømme. 

 

14.1 Representant for medlemssentrene 
Norsk Krisesenterforbund representerer medlemssentrene i kontakt med det offentlige og med 

fagmiljøet; for eksempel ved å sitte i arbeids-og referansegrupper. Når det gjelder det 

overordnede perspektivet på vold i nære relasjoner og krisesenterdrift, er Norsk 

Krisesenterforbund også en viktig kontakt for media. Organisasjonen er også høringsinstans i 

viktige spørsmål som berører vold i nære relasjoner og beslektede tema. 

 

Norsk Krisesenterforbunds rolle i forhold til medlemssentrene kan oppsummeres slik: 

• Veiledning og rådgiving 

• Foredragsvirksomhet (lokalt, regionalt og sentralt) 

• Bistand til å arrangere kurs og konferanser 

• Talerør og koordinator overfor media, faggrupper og myndigheter 

• Formidling av informasjon og nyheter knyttet til tema krisesenterdrift og vold i nære 

relasjoner 

• Medvirke til fagutvikling og kompetanseheving på medlemsentrene gjennom å arrangere 
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kurs og seminarer 

• Medvirke til kvalitetsforbedring, samarbeid og erfaringsutveksling på medlemsentrene 

• Bistå ved utviklingsarbeid og prosjekter 

 

Norsk Krisesenterforbund arrangerer en rekke konferanser, kurs og fagdager der 

medlemssentrene inviteres til å delta. En stor del av de statlige driftstilskuddene går til å 

finansiere deltageravgifter og reise for deltagere fra våre medlemsentre. 

 

14.2 Tilskudd fra eksterne bidragsytere 
Norsk Krisesenterforbunds hovedinntekt er medlemskontingenter. I tillegg søkte og fikk 

Norsk Krisesenterforbund i 2014 følgende tilskudd til drift og prosjekter: 

 

Driftstilskudd fra Bufdir 

2013 var det første året som Bufdir hadde forvaltningsansvaret for driftstilskudd til 

landsomfattende, ideelle organisasjoner som har arbeid mot vold i nære relasjoner som sin 

kjernevirksomhet. I 2013 mottok Norsk Krisesenterforbund 220 000 i driftsstøtte. For 

driftsåret 2014 søkte Norsk Krisesenterforbund om 276 000 kroner, og mottok 200 000. 

 

Aktivitetstilskudd fra Bufdir 

Norsk Krisesenterforbund fikk 100 000 kroner i støtte for å arrangere en nasjonal konferanse 

om rusmidler og vold i nære relasjoner. 

 

Tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet 

Norsk Krisesenterforbund mottok 200 000 kroner i støtte i 2014 fra Justis- og 

beredskapsdepartementet for å trykke og distribuere tiltakskort og flerspråklige brosjyrer om 

krisesentertilbudet til alle landets kommuner. 

 

14.3 Prioriterte områder for Norsk Krisesenterforbund 2014 
• Tiltakspakke til alle landets kommuner 

• Alle prosjekter fra 2013 ble avsluttet med hver sin rapport 

• Tiltakskort og flerspråklige brosjyrer ble sendt alle landets kommuner og større bydeler 

• Nasjonal konferanse ble arrangert i oktober 

 

Organisasjonen har også i 2014 bidratt til faglig utvikling gjennom å tilby oppdatert kunnskap 

fra volds- og krisesenterfeltet. Medlemssentrene har også blitt invitert til flere fagdager. 

Tiltakspakke til kommunene 

Stadig flere kommuner lager lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Mange har 

sett at for å jobbe effektivt for å forebygge vold og å ta vare på voksne og barn som er 

voldsutsatte, er det nødvendig med tiltak som er samordnet og koordinert. 

 

I forbindelse med prosjektarbeid i 2013 utarbeidet Norsk Krisesenterforbund produkter som 

er nyttige i det praktiske arbeidet mot vold i nære relasjoner i kommunene. I januar 2014 år 

sendte derfor Norsk Krisesenterforbund ut en tiltakspakke til alle landets kommuner. Pakken, 

som ble sendt pr. e-post, bestod av: 
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1. Web-basert veileder for hjelp ved vold i nære relasjoner; «Våge å se, våge å spørre 

og tørre å handle». Fra innholdslisten kan vi nevne stoff om vold i nære relasjoner, 

avdekking av vold, bruk av tolk, kartlegging av vold og vurdering av fare og sikkerhet, 

kartlegging av behov for hjelp samt samarbeid og samordning. 

2. Et tosidig tiltakskort med fokus på å se og spørre om vold i nære relasjoner. På side 

2 finnes en enkel matrise som viser gangen i en akutt sak. I tillegg finnes en oversikt 

over kontaktinformasjon til relevante lokale, regionale og nasjonale hjelpetiltak. 

3. Brosjyre om krisesentertilbudet på 26 språk. 

4. Veileder for arbeid med individuelle planer i krisesentertilbudene. 

Det har hittil ikke vært vanlig for krisesentrene å benytte individuell plan som verktøy 

i arbeid med brukerne. Med Krisesenterloven blir kommunene pålagt å integrere 

krisesentertilbudet i den kommunale tiltakskjeden. Krisesentrene gis også en en 

betydelig rolle i arbeidet med å reetablere brukere etter opphold på senteret. 

Individuell plan er et ypperlig verktøy for å sikre samordning av de kommunale 

hjelpetiltakene inkludert krisesentertilbudet. 

 

14.4 Prosjekter 

Nasjonale tiltakskort og flerspråklig brosjyre  

Norsk Krisesenterforbund søkte i 2014 Justisdepartementet om midler til å trykke og 

distribuere veileder, tiltakskort og flerspråklige brosjyrer til kommunene. Tilskuddet på 200 

000 som ble gitt, omfattet imidlertid bare trykking og distribusjon av nasjonale tiltakskort og 

flerspråklige brosjyrer. Departementet fant ikke å kunne dekke trykking av en veileder som 

allerede var tilgjengelig på nett. 

 

I september 2014 sendte Norsk Krisesenterforbund ut en forsendelse til all norske kommuner 

og større bydeler. Med forsendelsen fulgte et brev der vi anbefalte hvilke kommunale 

instanser som ville ha nytte av materiellet. Det ble også sendt ut en e-post til samtlige 

kommuner som varslet om materiellet de ville motta. 

 

På bakgrunn av den store interessen som er vist for tiltakskortene, har Norsk 

Krisesenterforbund besluttet å trykke et nytt opplag, denne gangen ved hjelp av egne midler. 

 

Nasjonal konferanse «Rusmidler og vold i nære relasjoner 

Norsk Krisesenterforbund fikk midler fra Bufdir for å arrangere en nasjonal konferanse om 

rusmidler og vold i nære relasjoner. Konferansen gikk av stabelen 14. oktober på Kolbotn og 

samlet 118 deltakere fra hele landet. 

 

Fagdager og ledersamling 

Norsk Krisesenterforbund har som tradisjon å arrangere fagdager i tilknytning til Landsmøtet. 

På Landsmøtet 2014 hadde Anne Karusbakken og Miriam Rasch ansvar for det faglige 

påfyllet. 

 

Anne Karusbakken er fagkonsulent ved Krise- og incestsenteret i Follo. Hun ga oss en 

presentasjon av KOR som arbeidsmetode og fortalte hvordan Krise- og incestsenteret i Follo 

har tatt i bruk Klient- og resultatstyrt praksis i arbeidet med brukerne. 
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Andre del av innlegget fra Anne Karusbakken handlet om et undervisningsopplegg som de 

gjennomfører for sjetteklassene i Follo. Sammen med Tonje Nilssen demonstrerte hun 

hvordan de i praksis gjennomfører undervisningsopplegget der tema er vold og seksuelle 

overgrep. 

 

Miriam Rasch er leder for krisesenteret i Hønefoss. Hennes innlegg handlet om arbeidsmiljø 

og nærværsstrategi. Hun fortalte også hvordan de hadde jobbet med det psykososiale 

arbeidsmiljøet på senteret. 

 

Høstens ledersamling ble arrangert 13. oktober på Quality Hotell på Mastemyr. Her deltok 

ledere fra åtte medlemsentre. I første delen av samlingen delte lederne erfaringer og 

utfordringer med hverandre. I andre del ble det lagt opp til en felles drøfting av ulike temaer 

der noen ledere holdt korte innledninger. 

 

I tillegg deltok 44 ansatte fra medlemsentrene gratis på konferansen om rusmidler og vold i 

nære relasjoner. 

 

Synliggjøring 

En viktig del av Norsk Krisesenterforbunds oppgaver er å holde seg oppdatert på forskning og 

utvikling i forhold til vold i nære relasjoner og krisesenterdrift og å videreformidle stoffet til  

medlemssentre og andre interesserte.  

 

Innhenting og videreformidling av stoff går vesentlig via nettbaserte kilder. Overvåking av 

media, nyhetsbrev, hjemmeside, facebook, twitter er nyttige og effektive verktøy. 

 

Sarpsborg i januar 2015 

Wenche H. Nielsen (sign), 

daglig leder, Norsk Krisesenterforbund 

 

 

15. PROSJEKTER OG TILTAK 
 

Barna er den viktigste brukergruppen på Krisesenteret. De er fremtiden vår. Det beste stedet å 

skape varige og langsiktige holdnings- og atferdsendringer er hos barna. På Krisesenteret er 

de trygge og de kan få nye erfaringer med både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Mor 

eller far som kommer til senteret med barna sine får veiledning og støtte i sin foreldrerolle og 

de ansatte bidrar til at dialog og samvær utvikles videre slik at de står bedre rustet til å stå 

alene og at voldsspiralen kan avsluttes.  

Det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner. Vi erfarer at noen barn og 

ungdommer som kommer til Krisesenteret er traumatiserte etter langvarig vold i familien. 

Mange av barna og ungdommen burde vært fanget opp på et mye tidligere tidspunkt, blant 

annet i barnehage, skole eller andre fritidsaktiviteter. Dette skjer kun hvis de ansatte på barnas 

arena vet hva de skal se etter og har trygghet i sine roller til å gjøre noe med det.  
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Nye forskningsmetoder viser at omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader. Negative 

erfaringer påvirker oppbyggingen av hjernen og kan føre til overdrevne fryktreaksjoner som 

blir en del av hjernestrukturen som kan vedvarer hele livet. 

«Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger» 

(Main&Hesse, 1990).  

Vi ønsker å være pådrivere for at barn og ungdom skal føle at det finnes løsninger også for 

dem. 

 

15.1 Skoletiltaket 
Krisesenteret i Hønefoss startet forarbeidet med skoleprosjektet i 2010/2011. Røyse skole i 

Hole kommune var første skole som fikk besøk som et prøveprosjekt i 2011. Deretter har alle 

grunnskolene i Ringerike kommune og noen SFO fått besøk av Krisesenteret i 2011/2012.  

Det er lærerne som har fått og får informasjon om Krisesenteret, hva vold er og hva man kan 

se etter for å avdekke vold og hva man skal gjøre når det avdekkes vold eller det er en sterk 

mistanke om vold.  

Langsiktig (alt etter tilgang på midler) ønsker vi å besøke alle grunnskolene i alle deltakende 

kommuner til Krisesenteret i Hønefoss. Krisesenteret har fått svært gode tilbakemeldinger på 

skoleprosjektet fra de grunnskolene vi har besøkt. 
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Dersom deltakerkommunene ønsker å bidra ekstra til dette prosjektet vil vi kunne frigjøre noe 

av bemanningen slik at kunnskapen og erfaringen vi sitter med kan spres. 

Prosjektet er videreført som tiltak. 

 

15.2 Barnehagetiltaket 
«Barnehageprosjektet» startet opp i 2013. Formålet var å snakke med alle barnehageansatte på 

samme måte som med lærerne under Skoleprosjektet, men tilpasset de små barna og 

barnehagenes hverdag. 

I løpet av 2013 sendte vi ut tilbud om foredrag til 31 barnehager, av disse meldte 18 raskt sin 

interesse. Krisesenteret har vært ute hos 21 barnehager og informert om vold i nære 

relasjoner.  

Krisesenteret fikk svært gode tilbakemeldinger på Barnehageprosjektet fra de barnehagene vi 

har besøkt.  

 

Dersom deltakerkommunene ønsker å bidra ekstra til dette prosjektet vil vi kunne frigjøre noe 

av bemanningen slik at kunnskapen og erfaringen vi sitter med kan spres. 

Prosjektet videreføres som tiltak. 
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15.3 Aktiv jobb i skolen: 
Krisesenteret er representert i et tverrfaglig prosjekt i Ringerike «Aktiv jobb i skolen» som 

startet høsten 2013 på Hønefoss Videregående skole. Gruppen er å treffe på eget rom hver 

fredag i oddetalls uker fra kl. 0900-1300. 

 

Den tverrfaglige gruppen består av: NAV, Ungdomskontakten, Barneverntjeneste, 

Skolehelsetjeneste, Rustjenesten og Krisesenteret. Gruppen kan være til hjelp på følgende 

områder: 

             

 Samtalepartner  

 Rus  

 Seksualitet  

 Konflikt hjem, skole  

 Venner  

 Vold og overgrep  

 Arbeid  

 Økonomi  

 Bolig/oppfølging  

 Aktiviteter på fritiden 

  

Gruppen sitter på skolen for å kunne nå ungdommen direkte. Dette har blitt et godt samarbeid 

etatene imellom, med lærerne og med ungdommen. 

Prosjektet videreføres.  

 

15.4 Kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner: 
Krisesenteret er representert i en tverrfaglig gruppe i Ringerike for å utarbeide en kommunal 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Arbeidet startet i 2013 og fortsetter i 2015. 

 

16. Oppfordring 
Krisesenteret kommer med en klar oppfordring og det er at ingen skal stå og se eller lure på 

om et barn utsettes for omsorgssvikt. Vold er ingen privatsak. Det skal meldes til 

barneverntjenesten slik at barneverntjenesten kan foreta en egen vurdering av saken slik at 

barnet/ungdommen og familien får riktig hjelp og bistand.  
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17. Utfordringer og strategier fremover 
 

Vertskommunens overheadkostnader 

Vertskommunen Ringerike har hatt en del overheadkostnader som ikke har vært en del av 

Krisesenterets driftsbudsjett. Dette har medført at vertskommunen betaler mer per innbygger 

enn de andre deltakende kommunene. Det ble utarbeidet ny felles samarbeidsavtale med alle 

deltakende kommuner i 2014. Avtalen ble vedtatt i kommunestyret i alle deltakerkommunene 

i 2014 med virkning fra 2015. I avtalen er vertskommunens overheadkostnader ivaretatt.  

Tverrfaglige møter 

Det arbeides videre med tverrfaglige møter på senteret for å ivareta beboere/brukere ved 

senteret på best mulig måte. 

Opplysnings- og forebyggende arbeid 

Det arbeides videre med «Skoletiltaket», «Barnehagetiltaket», «Aktiv jobb i skolen», 

kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, samt generelt opplysningsarbeid så 

langt det lar seg gjøre ut fra hensyn til driften.   
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18. ÅRSREGNSKAP  
 

 

REGNSKAP       

2014

BUDSJETT    

2014  

Art Tekst Kr Kr

1010 Fastlønn 4 191 346                4 236 116               

1020 Lønn til vikarer 431 829                   420 450                  

1030 Ekstrahjelp 92 445                     119 614                  

1040 Overtid 45 374                     54 665                    

1090 Pensjon 976 494                   486 103                  

1029 Arbeidsgiveravgift 796 354                   753 842                  

Sum post 0 6 533 842                6 070 790               

1000 Kontormateriell 37 826                     20 000                    

1114 Medikamenter/medisiner 531                          2 000                      

1115 Matvarer 56 513                     40 000                    

1120 Annet forbruksmateriell 150 355                   80 000                    

1130 Telefon, post, bank 13 941                     66 800                    

1140 Annonser 47 428                     89 600                    

1150 Opplæring og kurs 148 514                   270 400                  

1160/65 Km.godtgjørelse/gaver 41 021                     45 760                    

1170 Transport/drift av egne transportm. 12 023                     

1180 Strøm 33 901                     67 627                    

1185 Forsikring 34 320                    

1195 Avgifter, gebyrer og lisenser 131 917                   207 040                  

1200 Inventar og utstyr 42 367                     24 000                    

1220 Leie av driftsmidler 12 201                     

1230/40/60 Vedlikehold og serviceavtaler 18 379                     58 240                    

1270 Advokat og tolk 83 749                     146 000                  

Sum post 1 & 2 830 666                   1 151 787               

1429 Moms utgift (refusjon) 107 706                   188 255                  

1490 Res.bevilgninger

Sum post 4 107 706                   188 255                  

SUM UTGIFTER 7 472 214                7 410 832               

1700 Refusjon fra Justisdep. - advokatvakt -111 545                  -120 000                 

1710 Refusjon sykelønn -166 531                  -319 685                 

1729 Mva-komp -107 706                  -188 255                 

1750 Refusjon fra kommuner -6 981 829               -6 783 789              

1770 Gaver -140 466                  -                          

Sum post 7 -7 508 077               -7 411 729              

SUM INNTEKTER -7 508 077               -7 411 729              

Nettoinntekt (overskudd) -35 863                    -897                        

1550

Avsetn. ubrukt 

advokattilskudd 10 520                     

1550 Avsetn. ubrukte gavemidler 20 441                     

Sum finansposter 30 961                     -                          

RESULTAT (overskudd) -4 902                      

KRISESENTERET                                       

REGNSKAP 2014
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23.01.15 

Miriam Rasch                        

Leder                                   

Krisesenteret i Hønefoss 

 

 

 

 



Årsrapport 2014 for Interkommunalt krisesentersarnarbeid -

Krisesenteret i Hønefoss.

Lovpåiagttilbud:

Krisesentertilbudet er et lovpåiagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud

(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner,

menn og medføigende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Organisering:

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodelien, et

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2014, der Ringerike kommune er

vertskommune. De andre deltakerkommunene er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal,

Jevnaker, Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre

Slidre kommune. Nedslagsfeltet omfatter ca. 102 000 innbyggere i 2014, fordelt over 2

fylker.

Interkommunale møter er avholdt med 2 felles møter i 2014, i samsvar med
samarbeidsavtalene. Ny felles samarbeidsavtale ble utarbeidet og vedtatt i samtlige
kommunestyrer i 2014 med virkning fra 2015.

Samtlige kommuner betaler et tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til folketall.
Dagenspris er holdt pået så lavt nivåsom mulig, og driften er såledesinnrettet marginalt
når det gjelder bemanning. Tilbudet er aliikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i

lovverket.

Helhetsvurdering:

Krisesenteret i Hønefoss er et veldrevet senter som på god vei anses som et

kompetansesenter for vold i nære relasjoner og blir mer og mer benyttet som det av

tilknyttede kommuner og tilhørende hjelpeapparat.

Sentrale hendelser og aktiviteter:

Krisesenteret har i tillegg til et botilbud, et samtaietilbud på dag og aften tit mennesker som

er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner og som ikke trenger beskyttelsen i

botilbudet og et reetableringstilbud for de som har flyttet. Det gis gratis advokat bistand til

både de som bor og ikke bor på senteret. Senterets advokat, Annie Braseth, finansieres med

midler fra Justis- og Beredskapsdepartementet for bistand som inngår i formålet til senteret.

Advokaten sitter på senteret fast en ettermiddag i uken.

Krisesenteret har egne tiltak kalt: «Skoletiltaket» og «Barnehagetiltaket». Disse tiltakene er

forebyggende»og avdekkendeinformasjontil alle lærerne i grunnskolenog

barnehageansatte. Det gis økt kunnskap til de ansatte om vold i nære relasjoner, om

1
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Krisesenterets arbeid, hvordan avdekke vold og hvilke tiltak som skal iverksettes når vold

avdekkes.

Krisesenteret er representert i et tverrfaglig prosjekt på Hønefoss Videregående skole. .

Formålet er forebyggende og avdekkencle,slik at ungdommene kan få direkte hjelp av
rett instans i gruppen.

Det ble i 2014 avhoidt en rekke informasjonstiltak i form av foredrag om vold i nære
relasjoner og om krisesenterets virksomhet.

Gudbrandsdal krisesenter kjøper tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i Hønefoss

fra 01.09.12. Dette omfatter 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 000 innbyggere.

Dette er salg av enkelttjenester og består av en fast sum i året og en sum per beboer
døgn.

Resultat og avvik:

Statistikk:
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Samtaler kvinner 152

Samtaler barn/ungdom

Samtaler menn
  

 
Kvinner

Barn/ungdomtil kvinner
Menn

Barn/ungdom til menn

  

Telefonsamtaler fra kvinner 245

Telefonsamtaier fra barn/ungdom 1

Telefonsamtaier fra menn 74

Andre anrop/henvendelser 96
Fra offentlige etater 879

irsk.__
Tause   

2



Antall sendte bekymringsmeldinger:

I 2014sendte senteret 12 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede- og ikke

tilknyttede kommuner.

Antall mottatte innhenting av opplysninger fra barneverntjenestene:

Barneverntjenesten i både tilknyttede- og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om

opplysninger i 18 saker i 2014.Dette gjelder både dagbrukere og beboere.

Vitne i rettssaker for tidligere beboere:

Emtall saker: I 5 rettssaker
Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker.

Mottatte gaver i 2014:

Det ble mottatt pengegaver med kr 140 466 i 2014. I tillegg mottok senteret også flere

objekter til glede for beboere og senteret.

Årsverk: Interkommunal krisesenterdrift har i 2014bestått av 8,5 årsverk, herunder 7,5 i

turnus. Blant de faste ansatte er det 10 kvinner og 1 mann, samt 8 tilkallingsvikarer (3 menn

og 5 kvinner) .

Utfordringer og strategier fremover:

Det arbeides videre med tverrfaglige møter på senteret for å ivareta beboere/brukere ved

senteret på best mulig måte, samt opplysningsarbeid så langt det lar seg Bløre ut fra hensyn

til driften.
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Resultat 2014:

Krisesenteret gikk med et overskudd på kr 4 902 for 2014.
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Kommunehelsesamarbeidet, - ny avtale  

 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen slutter seg til vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale. Dersom prinsipielle 

endringer ikke vedtas på eiermøte 11. juni 2015 oversendes avtalen til kommunestyre for 

godkjenning. 

Beskrivelse av saken 

Kommunehelsesamarbeidet ble etablert som et prosjekt mellom 26 kommuner i 2009 for å 

styrke kommunene i tråd med varslet samhandlingsreform. Høsten 2014 ble 

Kommunehelse-samarbeidet evaluert, og flertallet av kommunene anbefalte at samarbeidet 

videreføres til og med 2017.  

På denne bakgrunn anbefalte prosjektstyret i Kommunehelsesamarbeidet at det inngås en 

samarbeidsavtale mellom deltakerne som klargjør samarbeidets formål, organisering og 

deltakerkommunenes ansvar og plikter – jf. vedtak i prosjektstyret den 24.november, sak 

24/2014. 

Forslag til ny samarbeidsavtale sendes nå ut til behandling i deltakende kommuner med 

svarfrist 15.mars 2015. Prosjektstyret behandler innkomne svar13.april 2015. Saken 

sluttbehandles i Kommunehelsesamarbeidets eiermøte 11. juni 2015. 

 

Rådmannens vurdering 

Høringsinvitasjon «Evaluering av Kommunehelsesamarbeidet» (KHS) ble sendt ut til 

administrativ høring i 26 kommuner med høringsfrist 10. november. Forslaget som nå ligger 

på bordet er i tråd med Ringerike kommunes administrative høringsuttalelse. 

Høringssvarene viser at Kommunehelsesamarbeidet har vært nyttig i forhold til å få på plass 

lovpålagte avtaler, områdeplaner og flere felles utviklingsprosjekt. Kommunene har 

oppnådd målsettingen om å bidra til å styrke kommunenes interesser i forbindelse med ny 

sykehusstruktur, og påvirke utviklingen av kommunehelsetjenestene som følge av 

samhandlingsreformen. 

Majoriteten oppfatter at et fortsatt samarbeid vil bidra til å styrke kommunenes samhandling 

med helseforetaket. I tillegg vil det gi kommunene sterkere innflytelse og muligheter til å 



være med på utviklingsprosjekter som kan styrke tjenesteutviklingen i den enkelte 

kommune.  

Kommunene presisere rat Kommunehelsesamarbeidet må ha en tydelig målsetting basert på 

et felles i de deltakende kommuner. Disse kommunene ønsker en videreføring av 

Kommunehelsesamarbeidet som et selvstendig innsatsområde med felles prosjektledelse, 

men ønsker en mere hensiktsmessig sammensetning av OSU (overordnet samarbeidsutvalg) 

og en gjennomgående representasjon i OSU og LSU (lokalt samarbeidsutvalg).  

Kommunehelsesamarbeidet skal være engasjert i utviklingsprosjekter som omfatter alle 

deltakende kommuner, og som ligger på et overordnet, administrativt og samordnet nivå. 

Sekretariatets funksjon vil være å ha ansvar for, initiere, administrere og samordne 

nødvendige prosesser. Dette er viktig da det er store forskjeller mellom kommunene når det 

gjelder kompetanse og tilgjengelige fagressurser. 

I samarbeidsprosjekter og avtaleinngåelse er det viktig at alle 26 kommunene i størst mulig 

grad «snakker med en stemme». Det er også langt lettere for Vestre Viken HF og forholde 

seg en samarbeidspartner enn 26. 

Kommunene gir tilbakemeldinger på at det har vært viktig og ressursbesparende med felles 

utviklingsprosjekter. Det fremkommer et ønske om å velge færre felles utviklingsprosjekter 

p.g.a. begrensede ressurser i den enkelte kommune. Utviklingsprosjektene må ha et tydelig 

mandat. 

Rådmannen deler denne oppfatning. 

 

Vedlegg 

 Forslag til samarbeidsavtale 2015-2017 

 

 

 Ringerike kommune, 25.02.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommualsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Forslagtil samarbeidsavtale 2015-2017

1 Avtaleparter
Denne avtalen er inngått mellom Bærum, Asker, Ringerike, Jevnaker, Hole, Drammen, Lier, Røyken,
Hurum, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Sande, Svelvik, Rollag, Flesberg, Nore- og Uvdal, Nes,
Flå, Ål, Gol, Hemsedal, Hol, Sigdal, Modum og Krødsherad kommuner, heretter omtalt som
«deltagerkommunene».

2 Formålet med kommunehelsesamarbeidet
Kommunehelsesamarbeidet (KHS) skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i
utviklingsprosjekter, bidra til å styrke kommunenes tjenesteutvikling.

KHS skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken, og bidra til utvikling av
helsetjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner; både i egne kommuner og i
spesialisthelsetjenesten.

KHS skal bidra til å styrke deltagerkommunenes partsinteresser i forholdet til Vestre Viken gjennom økt
samhandling. KHS skal bidra til at deltagerkommunene har oversikt over samhandlingsfeltet og bedre
blir i stand til å ivareta forpliktelser i h.t.t. samhandlingsreformen.

KHS skal bidra til å ivareta deltagerkommunenes partsinteresser ved koordinert oppfølging og
reforhandling av inngåtte samarbeidsavtaler med Vestre Viken, og jobbe for å få partsinteressene inn i
avtaleverket.

KHS skal bidra til å koordinere deltagerkommunenes innspill og føringer i de ulike
samarbeidsorganene som er opprettet i h.t.t. overordnet samarbeidsavtale og andre avtaler mellom
kommunene og Vestre Viken.

3 Organisering og rolleavklaring
KHS øverste organ er Eiermøtet representert ved ordfører fra hver av deltakerkommunene. Eiermøtet
vedtar årlige handlingsplaner og budsjett som legges til grunn for aktivitetene i KHS.
Kommunehelsesamarbeidet har ikke beslutningsmyndighet på vegne av deltakerkommunene.

Øverste myndighet mellom Eiermøtene er Samarbeidsstyret som består av en kommunal
representant fra hvert lokalt samarbeids utvalg (LSU). Mandat for samarbeidsstyret utarbeides og
behandles i Eiermøtet juni 2015.

Det avholdes et årlig/eller ved behov, strategiseminar med administrativ deltakelse fra alle 26
kommuner. Hensikten med seminaret er å drøfte saker av felles interesse, og gi innspill til strategi og
oppgaver som skal prioriteres i kommunehelsesamarbeidet.

Det avholdes et årlig dialogseminar mellom deltakerkommunene og Vestre Viken.
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Sekretariatet for KHS samlokaliseres med Vestregionens sekretariat. Personalansvar, regnskap og
revisjon ivaretas av Vestregionen, et interkommunalt samarbeid etter § 27 i Kommuneloven.

Sekretariatet skal:

-Bistå deltagerkommunene i å finne egnede personer til å delta i ulike samarbeidsorganer og utvalg.

-Bistå deltagerkommunenes representanter med å fremme saker, avklare kommunenes syn på
aktuelle problemstillinger og gi representantene et godt grunnlag for å utøve rollen som medlem av
lokalt samarbeidsutvalg og overordnet samarbeidsutvalg.

-Ta initiativ til å søke prosjektmidler på vegne av deltakende kommuner

-Koordinere og være en pådriver i arbeidet med felles kompetanseutvikling for å ivareta
deltagerkommunenes økte og endrede kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene.
Kommunehelsesamarbeidet skal ha et tett samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner og
forskningsmiljøer.

-Bistå med formidling av planlagte og igangsatte tiltak og resultater inkl. eksternt finansierte prosjekter.

Deltagerkommun enes ansvar og plikter
Deltagerkommunene skal gjennomføre nødvendige avklarings- og beslutningsprosesser i egen
organisasjon i forbindelse med revisjon av avtaler inngått med Vestre Viken.

Deltagerkommunene skal stille til rådighet personer for avtaleprosesser og delta på de
samhandlingsarenaer- og forum som er nødvendig for å følge opp avtalene.
Deltagerkommunene skal skaffe til veie grunnlag, og legge til rette for forskning i sin organisasjon.

Deltagerkommunene skal skaffe til veie grunnlag, legge til rette for utvikling og bruk av felles
kompetanseutviklingstiltak

4.Finansiering
Kommunehelsesamarbeidet finansieres gjennom en medlemskontingent på kr 2 pr. innbygger i
deltakende kommuner.
I tillegg kommer eksternt finansiert prosjekter.

5.Uttreden/avvikling av samarbeidet
Hver deltagerkommune kan melde seg ut av samarbeidet med 1 – ett – års oppsigelsesfrist slik at
fristen regnes fra 1. januar året etter at oppsigelse er varslet.

6.Endringer av avtalen
Alle endringer i denne avtalen krever enstemmighet blant deltagerkommunene.

7.Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft …………………..

Avtalen er utarbeidet i 26 –tjueseks – eksemplarer, ett til hver deltagerkommune.
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