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15/15 Eldrerådet 13.04.2015 
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Møteprotokollen godkjennes. 
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Referatsaker  

 

Arkivsaksnr.: 15/3283   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/15 Eldrerådet 13.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende saker tas til orientering: 

 

A Årsmelding for Ringerike eldreråd 2014 

B Trygghetsalarmer (spørsmål stilt i eldrerådets møte 09.03.2015) 
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Årsmelding 2014, - pasient og brukerombudet i Buskerud  

 

Arkivsaksnr.: 15/3176   Arkiv: F00 &14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/15 Eldrerådet 13.04.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding 2014, - pasient og brukerombudet i Buskerud, tar til orientering 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger årsmelding for 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Buskerud. 

Pasient- og brukerombudenes arbeid er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8. 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes behov, 

interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjeneste. Samtidig skal pasient- og brukerombudet jobbe for å bedre kvaliteten på 

disse tjenestene.  

I årsmeldingen fokuserer pasient- og brukerombudet på de problemområdene de får 

kjennskap til gjennom henvendelser til pasient- og brukerombudet. Årsmeldingen er en unik 

mulighet til å synliggjøre pasienterfaringer og måle om og hvordan helsetjenesten fungerer 

for de som trenger den. Dette er derfor ikke en ordinær virksomhetsrapportering. 

 

Vedlegg 

 Årsmelding fra pasient og brukerombudet i Buskerud 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Avtale om helhetlg pasientforløp  

 

Arkivsaksnr.: 15/3174   Arkiv: 040  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/15 Eldrerådet 13.04.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

 

Forslag til vedtak: 

 

Inngått avtale om helhetlig pasientforløp mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune 

tas til orientering. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger avtale om helhetlig pasientforløp mellom kommunen og Vestre viken. Avtalen 

ble etter en omfattende høringsprosess godkjent i overordnet samarbeidsutvalg 16. februar.  

Avtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 

overgangen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Avtalen skal 

regulere samhandlingen mellom Vestre Viken HF og kommunen vedrørende henvisninger, 

poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling, øyeblikkelig hjelp og utskrivninger 

Rutiner og prosedyrer for samhandling som følger av denne avtalen er førende for partene. 

Avtalen omfatter områdene somatisk helse, psykisk helse og rus/avhengighet og gjelder både 

for barn og voksne. 

Avtalen erstatter to tidligere avtaler om henvisning, behandling og utskrivning for 

henholdsvis somatikk og psykisk helse og rus.  

Avtalen er tilpasset elektronisk meldingsutveksling og det er tatt med punkter om:  

 Brukermedvirkning  

 Taushetsplikt  

 Barns som pårørende  

 Barn som pasient  

 Ledsager  

 Tolk  

 Pasienter med langvarige og koordinerte tjenester  

 

Vedlegg 

 Avtale om helhetlig pasientforløp mellom kommunen og Vestre viken HF 

 Meldingstyper og meldingsflyt 
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 Ringerike kommune, 26.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester 

Framdriftsplan 

 

Arkivsaksnr.: 15/3007   Arkiv: H30  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/15 Eldrerådet 13.04.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til 

hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning. 

 

Beskrivelse av saken 

Budsjett 2015, Handlingsplan 2015 – 2018 omfatter to større byggeprosjekter innen helse og 

omsorgstjenesten. 

1. Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, inklusive et borettslag på initiativ fra en 

gruppe foreldre, på Hov. Tomten er nå gjenstand for en mulighetsskisse med påfølgende 

reguleringsplan. 

2. Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til hjemmebasert omsorg på tomten 

til tidligere «Norderhovhjemmet». 

Begge prosjekter ligger innenfor husbankens regler for investeringsstøtte som skal stimulere 

kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i omsorgsboliger for personer med behov 

for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunen (og kun kommunen) når 

kommunen står som eier, og kan ikke videretildeles (jf. pkt. 3 i retningslinjene 

http://nedlasting.husbanken.no/Filer/8b18.pdf). Kommunen avgjør selv om den vil eie 

omsorgsboligene, eller om kommunen skal leie eller på annen måte framskaffe 

omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Dersom kommunen velger å 

leie, kan husbanken vurdere å tildele tilskudd etter samme satser, men kun der leieforholdet 

skjer gjennom en avtale på forretningsmessig basis. Slik avtale kan ikke inngås med en «non-

profitt» stiftelse, og kommunen er derfor avskåret fra å benytte Ringerike Boligstiftelse til 

slike prosjekter. 

For 2015 er gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet 50 prosent av 

maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 

55 prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende 

omsorgsboliger er 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi 

heldøgns tjenester. Dette betyr at kommunen gjennom investeringstilskudd og momsrefusjon 
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i realiteten får finansiert 75 % av totale anleggskostnader. Dette for å sette kommunen i stand 

til å ha en forsvarlig utleiepris på boligene, og å kunne møte husbankens kvalitetskrav, som 

klart virker kostnadsdrivende. Disse er i hovedsak at boligene skal: 

 Være tilpasset personer med demens og kognitiv svikt i tråd med Demensplan 2015. 

Dette innebærer blant annet små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter 

og tilgang til tilpasset uteareal. Det understrekes at boenhetene ikke skal ha 

institusjonsliknende preg, og dette prinsippet skal bli hensyntatt i planlegging og 

utforming av boenhetene. Boenhetene bør også plasseres i ordinære og gode 

bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en 

forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte. 

 være universelt utformet i henhold til NS 11001  

 ha energieffektive løsninger 

 oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal 

installeres sprinkelanlegg  

 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven  

 være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, 

kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi  

 tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene  

Godkjente anleggskostnader pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er nå 2 972 000 

kroner. De maksimale tilskuddssatsene er 1 337 400 kroner for en omsorgsbolig. 

Det gis også 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbudet gjelder beboere i omsorgsboliger og ulike grupper 

hjemmeboende som har behov for et slikt tilbud 

 

Rådmannen ønsker å komme med følgende orientering når det gjelder prosjektet på 

Norderhovhjemmet: 

I handlingsplan 2015 – 2018 er det beskrevet en rivning av «gamlebygget» til det tidligere 

sykehjemmet, og en større oppgradering av den nyeste delen. Dette for å kunne drifte 

hjemmetjenesten og dagens dagsenter parallelt med rivning og nybygg. Slik løsning ble 

skissert for å sikre dagsenteret og hjemmebaserte tjenester nødvendige arealer i en rive og 

byggeperiode. Flere forhold indikerer at slik løsning vil være kostnadsdrivende og 

begrensende på prosjektet. Dette fordi: 

 Den nye delen er i langt dårligere forfatning enn den ved første øyekast framstår. 

Dette bekreftes av en vurdering som tidligere ble gjort av eiendomstjenesten i forhold 

til mulighetene for å benytte denne delen til kontorlokaliteter. En slik bruk kom i 

konflikt både med ventilasjonsmuligheter, kvalitet på vindusruter o.l., slik at en 



  Sak 19/15 

 

 Side 9   

 

oppgradering til dagens krav ville bli svært kostnadskrevende. Likens krav til 

rømningsveier og heis. 

 Dersom den gamle delen skal rives, samtidig som den nye delen benyttes, vil dette 

avstedkomme et omfattende arbeid med å «lukke» den gjenstående delen (den gamle 

delen representerer endeveggen på den nye delen). Det vil ikke være nok med å dekke 

denne til med presenninger. Slik løsning vil også by på en rekke utfordringer da 

arealer i kjeller strekker seg over begge bygningsdelene og bygningsdelene har felles 

opplegg for vann og kloakk.  

 En ny vurdering av å gjennomføre en slik prosess konkluderer med at det uansett valg 

av prosess ikke vil være mulig eller forsvarlig å opprettholde drift i den nye 

bygningsdelen mens den gamle rives. Den gamle delen er i betong. Det er grunn til å 

anta at støy og støvplager vil være store. Rigg og nødvendig uteareal vil gjøre det 

utfordrende med drift i "nye bygget" under en rivningsprosess. 

 Drift under rivning og byggeprosess vil gi begrenset spillerom for entreprenør og føre 

til høyere kostnader. 

 Rådmannen har tidligere signalisert at eiendommen skal utnyttes optimalt ved en 

utbygging. Arealene til hjemmebasert tjenester trenger ikke være store, men 

aktiviteten krever en del parkeringsareal. Husbankens retningslinjer skisserer ca. 60 

m
2 
/leilighet, og også til disse kreves en del parkeringsareal og boder. Når det gjelder 

dagsentra må det beregnes 10 m
2
 /bruker for å utløse investeringstilskudd. 

Dersom den gamle delen blir stående, vil denne legge uheldige begrensninger på 

arealløsningen på tomta. En mulighetsskisse på «jomfruelig tomt», d.v.s uten 

ivaretagelse av deler av eksisterende bygning, vil være langt mer kostnadseffektiv, 

samtidig som det åpner for alternative og kreative løsninger for det endelige 

prosjektet. 

Ut over dette har rådmannen vurdert følgende problemstillinger som kan ha innvirkning på 

framdriften: 

 Sivilforsvaret har oppmontert et varslingsanlegg «Tyfonanlegg» på dagens bygning. 

Dette er i dag klassifisert som et beredskapsanlegg, og rådmannen har fått klarsignal 

fra Sivilforsvaret om at anlegget kan rives. 

 Tidligere bygningsmasse er utstyrt med tilfluktsrom. Dette er ikke noe krav i forhold 

til framtidigs omsorgsboliger, og anlegget var aldri tiltenkt andre enn pasienter og 

ansatte på tidligere sykehjem. Det er derfor uproblematisk at disse saneres. 

 Telenor har oppmontert en basestasjon (4G-dekning) to steder på taket og på loftet i 

den gamle bygningen. Avtalen med Ringerike kommune utløper 28. august, og 

rådmannen har varslet Telenor om at denne avtalen ikke kan/vil bli fornyet. Det viser 

seg at det er svært vanskelig for Telenor å erstatte denne stasjonen uten videre, og at 

det er utfordrende å finne gode plasseringer i forhold til dekningsområde for denne 

delen av kommunen. Telenor har bedt om at stasjonen ikke settes ut av drift før tidlig 

2016, for på den måten å vinne noe tid for alternativ løsning. Rådmannen har i samråd 

med prosjektansvarlig i kommunen konkludert med at dette er uproblematisk. 
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 Utfordringen med å finne erstatningslokaler for hjemmetjenesten og dagsenterdrift i 

byggeperioden har funnet sin løsning i og med at AI flytter sin virksomhet til 

Risesletta fra 2016. Flytting starter allerede sommeren 2015. Kommunen har derfor 

tilfredsstillende lokaliteter til erstatningslokaler i egen regi. 

Ut fra en totalvurdering vil rådmannen derfor gå for at Norderhovhjemmet saneres i sin 

helhet, for å sikre en optimal utnyttelse av eiendommen, og ser for seg følgende 

framdriftsplan. 

Prosjektfase 2015 2016 2017 

April-
Mai-Juni 

Aug.-
Sept. 

Okt.- 
Nov,- 
Des.-  

Jan. Feb.-
Mars. 

April Mai Aug Sept.- 
Okt. 

Utarbeidelse av 
mulighetsskisse 

         

Anbudsdokumenter 
for rivning 

         

Valg av 
rivningsentreprenør 

         

Rivningsprosess          

Anbudsdokumenter 
forprosjekt 

         

Forprosjekt fram til 
anbudsdokumenter, 
hovedentreprise 

         

Anbudsperiode          

Valg av entreprenør          

Byggeperiode          

Innflytting          

 

Vedlegg 

 Ingen 

Ringerike kommune, 23.03.2015 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Eldrerådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/16-4   Arkiv: 033  

 

Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 09.03.2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3283-1   Arkiv:   

 

Referatsaker  

 

Forslag til vedtak: 
 

Følgende saker tas til orientering: 

 

A Årsmelding for Ringerike eldreråd 2014 

B Trygghetsalarmer (spørsmål stilt i eldrerådets møte 09.03.2015) 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3176-1   Arkiv: 040  

 

Årsmelding 2014, - pasient og brukerombudet i Buskerud  

 

Forslag til vedtak: 

Årsmelding 2014, - pasient og brukerombudet i Buskerud, tar til orientering 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger årsmelding for 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Buskerud. 

Pasient- og brukerombudenes arbeid er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 

8. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes behov, 

interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjeneste. Samtidig skal pasient- og brukerombudet jobbe for å bedre kvaliteten på 

disse tjenestene.  

I årsmeldingen fokuserer pasient- og brukerombudet på de problemområdene de får 

kjennskap til gjennom henvendelser til pasient- og brukerombudet. Årsmeldingen er en unik 

mulighet til å synliggjøre pasienterfaringer og måle om og hvordan helsetjenesten fungerer 

for de som trenger den. Dette er derfor ikke en ordinær virksomhetsrapportering. 

 

Vedlegg 

 Årsmelding fra pasient og brukerombudet i Buskerud 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Innledning  
Pasient- og brukerombudenes arbeid er regulert i Pasient-  
og brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å 
ivareta pasientene og brukernes behov, interesser og retts- 
sikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den  
kommunale helse- og omsorgstjeneste. Samtidig skal vi  
jobbe for å bedre kvaliteten på disse tjenestene.  
 
I årsmeldingen velger jeg å fokusere på de problemområdene vi får 
kjennskap til gjennom henvendelser til oss.  Årsmeldingen er en 
unik mulighet til å synliggjøre pasienterfaringer og måle om og 
hvordan helsetjenesten fungerer for de som trenger den.  Dette er 
derfor ikke en ordinær virksomhetsrapportering.  
 
Det meste av det vi peker på er kjent både for helsepersonell, 
helseledere og styrende myndigheter.  Likevel må vi gjenta både det 
som er sagt før og det alle vet, helt til det faktisk blir gjort en 
endring til det beste for pasienter, brukere og pårørende.  Dette er 
mitt oppdrag, og alle innbyggere i Buskerud skal være trygge på at 
jeg er deres stemme i det offentlige rom.   
 
Vi har valgt elementet vann som grafisk tema i årsmeldingen.  Det 
renner ofte mye vann i havet før det skjer endringer i 
helsetjenesten.  For mange er det også slik at det er den ene dråpen 
som får begeret til å flyte over.  
 

God lesning! 
 
 
Drammen, 1. februar 2015 

Anne-Lene E. Arnesen 
Pasient-og brukerombud i Buskerud 
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Oppsummering 2014 
 

Antall henvendelser 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Henvendelser  819 939 1069 961 997 

 

Registreringer som gjelder ulike områder* 

 2013 2014 

Spesialisthelsetjenester 662 622 

Kommunale tjenester  345 494 

NAV 30 39 

Annet/ukjent 65 71 

SUM registreringer   1 102 1 226* 

 

*I statistikkgrunnlaget kan det være flere registreringer i hver sak – det vil si 
at det i en henvendelse kan registreres forhold som både gjelder 
kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester – eller flere spesialiteter i 
samme sak.  

 

Tallgrunnlaget viser at vi i Buskerud har nådd vårt mål om økning i 
antall henvendelser.   Vi har hatt stort fokus på arbeid og 
synliggjøring direkte ut mot pasienter, brukere og pårørende.  Dette 
har gitt resultater.  40 % av registreringene i 2014 omhandlet 
forhold ved de  kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Dette er 
en økning på 9 % i forhold til 2013,  noe vi er godt fornøyd med.  
Det betyr at vi har lykkes med å nå ut til flere av de som trenger vår 
hjelp, og de har tatt kontakt selv om det fortsatt er  stor klagefrykt 
hos innbyggerne.     
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Noen eksempler på hva vi har merket oss i året som gikk 
 Pasienter opplever at overføring til mer spesialiserte 

sykehus og avdelinger tar for lang tid 

 Manglende kunnskap og respekt for saksbehandlingsregler 
er en stor utfordring for rettssikkerheten på alle nivå 

 Flere tar kontakt med oss om uverdige forhold på 
sykehjem og uforsvarlige hjemmetjenester 

 Dialog og møter for å løse fastlåste konflikter og 
uenigheter blir  stadig viktigere virkemidler for 
ombudskontoret 

Informasjon om ombudene  
Ombudsordningen har vært politisk vedtatt som en statlig ordning 
siden 2009.  Arbeidet ved kontorene er sett på som viktig og vår 
rolle ble derfor ekstra styrket gjennom lovendringen i 2013. Her ble 
informasjonsplikten om ombudsordningen utvidet. Ombudene har  
et selvstendig ansvar for å gjøre ordningen kjent og tilgjengelig for 
innbyggerne i fylket.  Dette jobber vi systematisk med hvert år 
gjennom ulike tiltak.   
 
Vi mener likevel det samtidig må kreves at Helsedirektoratet og 
andre også har fokus på dette. Særlig fordi det er politisk enighet 
om at ombudene er en viktig aktør i arbeidet med 
pasientrettigheter. Informasjon om ombudene må derfor tas inn i 
de faglige veiledere og verktøy som utarbeides. Vi ser dessverre at 
dette er fraværende i slike dokumenter.  I veileder i lokalt psykisk 
helsearbeid ”Sammen om mestring”  IS-2076 gir god informasjon 
om klage- og tilsynsordninger, men det er ikke nevnt at ombudene 
kan bistå de som trenger hjelp til å klage. Dette til tross for at 
veilederen retter seg mot en pasientgruppe vi vet har 
vanskeligheter med å ivareta egne interesser og som har store 
behov for veiledning og hjelp.   
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Pasient- og brukerombudet gjør en 

forskjell 
 

Det ideelle er at helse- og omsorgstjenestene fungerer så bra, og 
har så høyt servicenivå med ivaretakelse av alle rettigheter, at et 
ombud er unødvendig. Dessverre er vi langt fra dette.  Et pasient- 
og brukerombudskontor vil alltid være et sted der de negative 
sidene ved både system og enkeltpersoner blir kanalisert. 
Informasjon om det som ikke fungerer, fortvilelse, frykt og 
aggresjon finner med rette veien inn til våre rådgivere.  Vårt 
oppdrag fra Stortinget er at vi skal jobbe for bedre helsehjelp og 
ivaretakelse av rettigheter til de som har behov for vår hjelp. 
Samtidig skal vi bidra til økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten på 
alle nivå.   

Når vi oppsummerer året som gikk ser vi at vi har innfriddr både mål 
og oppdrag.   

 Vi er bedre kjent hos innbyggere og virksomheter 

 Vi brukes oftere enn før som bidragsyter inn i 
kvalitetsarbeidet både på kommunalt nivå og i 
spesialisthelsetjenesten 



 

6 

Informasjonen til pasientene blir bedre, de involveres i større grad i 
utredning og behandling enn tidligere og pasientopplevelser tas 
mer på alvor. Vestre Viken helseforetak har etablert egne 
elektroniske tilbakemeldingssystem for å gi pasientene en enkel 
mulighet til å komme fram med sine erfaringer.  Svarene vi får fra 
helseforetakene er åpnere, mer nyanserte og mer informative enn 
vi har sett tidligere. Det skaper trygge og mer fornøyde pasienter til 
tross for at utgangspunktet mange ganger er både håpløst og 
vanskelig.  

Vi vil fremheve noen eksempler på noen konkrete 
kvalitetsforbedringer vi har vært involvert i siste år: 

 Norsk pasientskadeerstatning har tatt tak i våre 
tilbakemeldinger i sist årsmelding og vil jobbe med tiltak 
for å imøtekomme dette 

 Bedre oppførsel og service på telefon  

 Etablering av pårørendeforeninger ved sykehjem 

 Bytte av rengjøringsbyrå på sykehjem 

 Endring av kommunens informasjonsbrosjyre om tjenester   
 

Kjerneoppgaven vår er likevel 
å hjelpe enkeltpersoner med 
å få de riktige helse- og 
omsorgstjenestene til rett tid. 
Her lykkes vi på en eller 
annen måte i de fleste sakene 
vi er involvert i selv om det er 
vanskelig å måle effekten av 
dette arbeidet. Her som ellers 
er det pasientens opplevelse som er viktigst.  Noen er fornøyd med 
at det finnes et sted der noen har tid til å lytte til deres fortvilelse og 
gi dem aksept og støtte for at de har rett, eller at det de har 
opplevd ikke skal aksepteres.  Andre er lettet når vi har undersøkt 
og fått bekreftet at det er forsvarlig å vente 3 uker på neste 
undersøkelse.   
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Erfaringer fra året som gikk sier oss at vi må gjøre mer av det som 
fungerer bra, selv om det både er ressurskrevende og vanskelig.  Vi 
må være ute og møte pasienter og pårørende der de er, og vi må 
jobbe mer med møter og mekling som virkemiddel.  Det er nytt å 
tenke at tjenester og helsehjelp skapes i dialog og forhandling 
mellom den enkelte og det offentlige, men dette er likevel en riktig 
vei å gå for å skape forståelse for begge sider og for å få etablert 
varige og tillitsvekkende løsninger.   

Slik endring av metodikk gjelder særlig de kommunale helse – og 
omsorgstjenestene fordi de skal være robuste over tid og bære preg 
av gjensidig respekt og forståelse.   Vi vil også fortsette å bruke mye 
tid på å realitetsorientere og informere pasienter og pårørende om 
hva de kan forvente av helsetjenesten i dag, og at det noen ganger 
må foretas prioriteringer dersom det er basert på faglige 
vurderinger.   

 

To eldre kvinner med psykisk sykdom fikk varsel fra tidligere 

hjemkommune  om at de nå skulle flyttes tilbake til sykehjem i disse 

kommunene.  De hadde bodd sammen på en privat institusjon de siste 

30 årene.  Kommunen omgjorde sin beslutning etter klage  fra oss.. 

Kommunens ansatte aksepterte til slutt å ledsage en kreftsyk 

utviklingshemmet mann til kreftoperasjon på sykehuset. Han hadde 

ingen pårørende.  
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Rettsikkerheten til pasienter og brukere 

Saksbehandlingsregler 
Saksbehandlingsreglene er vedtatt for å gi garanti og sikkerhet for 
at alt foregår på riktig og likeverdig måte. Kravet til gode faglige 
begrunnelser er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Det gir pasienter og 
brukere innsikt i hvilke fakta 
som er lagt til grunn og 
hvordan reglene er vurdert.  

De gamle reglene i 
forvaltningsloven er høyst 
aktuelle i dag, 50 år etter at 
de ble vedtatt.  Likevel ser vi 
at forvaltningen i mange 
saker verken respekterer eller 
forstår viktigheten av dette 
regelverket.   

Det er for liten kunnskap om 
reglene, kunnskap blir ikke 
omsatt i praktisk arbeid og 
regelverket blir brukt feil.  I 
de groveste tilfellene ser vi at 
forvaltningen spekulerer i at 
pårørende og pasienter ikke har kunnskap om sine rettigheter og 
heller ikke har økonomisk mulighet til å søke juridisk hjelp. Denne 
strategien blir tydelig når kommunen velger å gi klager medhold 
umiddelbart for å unngå at saken sendes til klageinstansen.    

Når kun er et fåtall brukere og pårørende klager, slipper kommunen 
å gi tjenester på riktig omsorgsnivå, og dette er penger spart. 

 

 

 

Kommunen avviste klagen i et formelt vedtak fordi ekteparet sendte en 

felles klage på manglende tjenester. Kommunen mente dette  var en 

formell feil og at de måtte sende separate klager. Ekteparet  fikk ikke 

anledning til å sende to klager før avvisningsvedtaket forelå.   

Saksbehandlingen skal være 

korrekt i alle saker og 

saksbehandlingen skal være så 

kort i alle ledd at saken ikke blir 

uaktuell for pasienten før den er 

avgjort.  

Saksbehandlingstiden hos 

Fylkesmannen må være så kort at 

klager får en ny vurdering av saken 

mens den fortsatt er aktuell.   

Fylkesmannen må avgjøre direkte 

de sakene som er dårlig begrunnet 

fra kommunen.  
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De som velger å benytte klageretten møter ofte nye hindringer på 
veien mot en ny vurdering og avgjørelse. Klagen blir i mange tilfeller 
liggende i flere uker og måneder i kommunen, klagegrunner blir 
ikke besvart og vurdert, 
nye forhold blir ikke 
undersøkt og saken 
sendes ufullstendig over 
til Fylkesmannen.  Her går 
det nye uker og måneder, 
og mange saker ender 
med oppheving fra 
Fylkesmannen. 
Saksbehandlingen må da 
starte på nytt i 
kommunen, ofte med 
samme resultat som 
første gang. Det kan være mye penger å spare på mangelfull 
klagebehandling. Selv om klager gis medhold til slutt kan ikke 
tjenester gis med tilbakevirkende kraft.  

Spesialisthelsetjenesten har tre år etter lovendringen store 
problemer med å forstå at de har plikt til å sende klager videre 
direkte til Fylkesmannen dersom klager ikke får medhold. Ansatte i 
spesialisthelsetjenesten har ikke alltid nok kunnskap om regelverket 
ved klage, og kan da heller ikke veilede de pasientene som etterspør 
informasjon.  

Pasienten har et stort pleiebehov og er helt avhengig av hjelp fra kona.  

Hun får avslag på søknad om omsorgslønn fordi kommunen mener det 

er mest hensiktsmessig med hjemmesykepleie og trygghetsalarm. 

Trygghetsalarm ble likevel avslått fordi pasienten ikke hadde fasttelefon. 

At pasienten selv ønsket at kona skulle hjelpe ham var ikke nevnt i 

saken.  Vedtaket ble omgjort etter klage, pasienten døde kort tid etter.  
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Brudd på menneskerettigheter 
De fleste av oss velger å tro at grunnleggende menneskerettigheter 
blir respektert i en demokratisk velferdsstat som Norge.  Dette 
bildet er dessverre  nyansert.  Vi har i 2014 hatt en økning i antall 
henvendelser fra pårørende til beboere i sykehjem.  Innholdet i 
disse samsvarer med de funn som er gjengitt i temarapport om 
menneskerettigheter i norske sykehjem som er utgitt av Norsk 
senter for menneskerettigheter ved Universitet i Oslo.  Dette gjelder 
særlig retten til respekt for den enkeltes integritet. Det betyr at alle 
skal ha mulighet til medvirkning og selvbestemmelse i egen 
hverdag, for eksempel knyttet til aktiviteter, døgnrytme, personlig 
hygiene, ha sosial omgang med andre og fysisk aktivitet.  
 
Pårørende reagerer på tung medisinering kun for å holde pasienten 
i ro, manglende beskyttelse fra medpasienter som tar seg inn på 
rommet og gjennomsøker eiendelene, stadig roping fra andre 
pasienter, bruddskader som blir oversett og feilbehandlet, bruk av 
bleier selv om pasienten ønsker å benytte toalettet og manglende 
tolketjenester. I saker hvor vi har vist til brudd på 
menneskerettighetene blir dette verken kommentert eller vurdert.   
 
Vi stiller også spørsmål ved om dagens kontrollordninger er gode 
nok.  Fylkesmennene fører i liten grad tilsyn med  sykehjemmene 
utenom i enkeltsaker.  Våre besøk har vist at det er systemsvikt som 
tilsynsmyndigheten ville ha avdekket og som kommunen gjennom 
egenkontroll burde ha endret.  Det er bekymringsfullt når ansatte 
melder avvik som ikke fører til endring eller ikke melder avvik i det 

Pasienten klagde på seponering av subutex under innleggelse til avrusing 

på andre medikamenter.  Det tok Fylkesmannen 2 måneder  å behandle 

klagen. Den ble da avvist fordi pasienten hadde skrevet seg ut og var 

fengslet på grunn av ny kriminalitet og omfattende rusing. Han fikk aldri 

en reell overprøving av de medisinske vurderingene i saken mens det var 

aktuelt. 
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hele tatt.  Dette viser at ordningen med kommunal egenkontroll 
fungerer dårlig og er lite tillitsvekkende.   

Brudd på pasient- og brukerrettigheter 
Pasient -og brukerrettighetsloven er en lovfesting av de særlige 
rettigheter lovgiver har bestemt at pasienter og brukere skal ha.  Vi 
ser dessverre hvert år at det både er manglende kunnskap om disse 
rettighetene og for liten etterlevelse.  For pasientene er det 
vanskelig å vite hva de har rett til og enda vanskeligere å hevde sin 
rett.  
 
Det er mye fokus på innføring av rettigheter som et virkemiddel for 
bedre helsetjenester, men liten kontroll med om disse endringene 
faktisk kommer pasienter og brukere til gode. Dette selv om 
lovgiver har gitt helsepersonellet tilsvarende plikter. 
 

Informasjon 
Det å ha behov for en eller annen form for helsehjelp angår oss så 
direkte og personlig at det 
er en selvfølge at vi skal ta  
del i beslutninger om 
utredning, behandling og 
oppfølging. Pasienter skal 
involveres på en måte de 
forstår og som gir en reell 
medbestemmelse i eget liv.   
 
I nesten alle henvendelser vi 
får inn til vårt kontor er det et eller flere elementer av mangelfull og 
forvirrende informasjon.  Pasienter kan henvises flere steder 
samtidig.  Brevmalene som brukes er utformet slik at pasientene 
ikke forstår hvilke undersøkelser de er innkalt til.  Det skal enkle og 
lite kostnadskrevende tiltak til for å rydde opp i dette.    
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I forkant av undersøkelser og behandlinger er det flere viktige 
beskjeder som pasienten mottar og må ta hensyn til, for eksempel 
bruk av blodfortynnende medisiner før innleggelse.  Dette er ofte 
generell informasjon som lett blir gitt for sent eller som ikke passer 
med pasientenes helsetilstand.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vi registrerer at det er en økt satsing på reell medvirkning fra 
pasientene før undersøkelse og behandling.  Dette ser vi resultater 
av, men pasienter som tar kontakt med oss er fortsatt frustrert over 
for liten informasjon ved utskrivning. Her er det særlig viktig at 
pasienten informeres om hva det er viktig å være oppmerksom på, 
hva som må påregnes av smerter og ubehag, hva som krever direkte 
kontakt med sykehuset igjen og hva som kan håndteres av fastlege.   
 
Videre mangler pasienten ofte nødvendig kontaktinformasjon til 
sykehuset. Våre erfaringer samsvarer med brukerundersøkelsene 
som gjennomføres årlig ved hvert sykehus. Det må derfor settes fart 
i forbedringstiltak før det skjer flere skader.  
 
 
 
 
 
 
 
Dersom det har skjedd en uventet hendelse som skal rapporteres, 
har pasienten rett til informasjon om dette.  Her ser vi dessverre at 
det gis både forvirrende informasjon, uriktig informasjon eller ingen 
informasjon i det hele tatt.  Det siste er særlig gjennomgående i de 

Pasient opplevde mangelfull og lite tillitsvekkende informasjon før 

operasjon. Skriftlig fikk han beskjed om ikke å slutte med legemiddelet  

Marevan før innleggelsen fordi han hadde kunstig hjerteklaff.  

Operasjonen ble likevel utsatt fordi han skulle ha skulle ha sluttet med 

Marevan likevel. 

 

Pasienten fikk  postoperative blødninger men ingen informasjon om 

hvordan han skulle forholde seg til dette etter hjemreise. Han ble 

akuttinnlagt igjen med stort blodtap og langvarig sykeleie.  
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kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tjenesteyter og 
virksomheter tar ikke lovgivers intensjon og krav på alvor.  Det er 
ikke tilstrekkelig å berolige pårørende etter et dødsfall med at 
hendelsen er ”meldt” når ingen kan si hvor det er sendt varsel eller 
hvilken rolle pårørende har ved videre undersøkelser og 
etterforskning av saken.   

 

 

 

 

Fritt valg av behandlingssted 
En viktig pasientrettighet er retten til fritt å kunne velge hvor 
utredning og behandling skal foregå.  Dette åpner for både 
medbestemmelse, valgfrihet og muligheten til selv å kunne påvirke 
ventetiden. Dessverre er det en del praktiske hinder for at denne 
retten oppleves som reell og meningsfull for pasientene. Det er liten 
individuell informasjon om muligheten til å bytte til annet sykehus i 
de tilfellene pasienten uttrykker misnøye og skepsis ved 
helsehjelpen.  Logistikken rundt hver pasient er heller ikke tilpasset 
de situasjoner der pasienten faktisk bytter sykehus.  Da oppstår 
forvirring og sammenblanding med nye henvisninger og uklarheter 
mellom sykehusene. 

 

Pårørende fikk under møtet med sykehuset etter dødsfallet beskjed om at 

sykehuset hadde gjort alt de kunne og at dødsfallet ikke var til å unngå. 

Saken er ennå under behandling hos politi og Statens helsetilsyn 
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Pasienter som bytter sykehus opplever også å bli avvist av nytt 
sykehus under henvisning til at de ikke har kapasitet og må 
prioritere pasienter fra egen region. Dette gjelder selv om det 
byttes til sykehus innen samme helseregion. Det må vises  smidighet 
for kronisk syke pasienter som trenger jevnlig kontakt med sykehus, 
men som tilbringer deler av året andre steder  enn i nærheten av 
sitt lokale sykehus.  

Rusavhengige innlagt til behandling bekrefter også at de ikke fikk 
informasjon om retten til å velge behandlingssted før innleggelse, 
men kun ”ble plassert et sted som hadde ledig plass”.  

Pasientsikkerhet 
Pasienter og brukere har rett til helse- og omsorgstjenester med 
høy faglig standard. De skal ikke påføres skade, unødig lidelse eller 
smerte.  Også i 2014 er det pasientskader og komplikasjoner som 
dominerer henvendelsesgrunnen til ombudskontoret.  Når vi ser  på 
innholdet i disse henvendelsene, er det overraskende at det ikke 
skjer flere alvorlige hendelser.  Vi tror det er mange som ikke blir 
registrert eller varslet fordi de blir avverget i siste øyeblikk.  

Surr og rot 
I samtaler med pasienter og pårørende rapporteres det nesten alltid 
om det vi oppsummerer  i kategorien ”surr og rot”.  Dette gjelder alt 
fra manglende samarbeid mellom avdelinger på sykehus, mangelfull 
føring av medisinlister, manglende informasjonsoverføring mellom 
helsepersonell, beskjeder som ikke blir fulgt opp, motstridende 
informasjon til pasienten og avtalte undersøkelser og prøver som 
ikke blir gjennomført.   
 
Pasienter får også beskjed fra sykehuset om at det må tas nye 
røntgenbilder, MR eller CT selv om pasienten allerede har tatt disse 
privat. Pasienter sendes mellom sykehus uten nærmere 
begrunnelser,  og sykehusene «kjøper seg tid» uten at det i 
realiteten skjer noe som helst.  Ved hjemreise  har ikke utskrivende 
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lege nødvendig oversikt over pasientens medikamenter og har 
derfor heller ikke kontroll med  mulige interaksjoner mellom 
legemidlene.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Mange pårørende opplever at de blir koordinator under 
innleggelsen og den eneste som har samlet oversikt over både 
behandlings- og pleiefaglige beslutninger.   
 
Vi stiller spørsmål ved om fokuset på pasientsikkerheten er god nok 
når så mange pasienter rapporterer om hendelser som ikke er 
akseptable eller forsvarlige. 
 
 
 

 
 

Pasient innlagt på sykehus fikk beskjed fra sykepleier om at dersom han 

ikke tok de medikamentene som ble satt fram, ville ikke legen ta ansvaret 

for ham lenger. Kort tid etterpå viste det seg at han ikke skulle tatt disse 

medisinene likevel slik han selv hadde prøvd å si fra om men uten å bli 

hørt.. Han fikk som følge av dette en unødvendig forlengelse av 

sykehusoppholdet. 
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Kunsten å skrive og lese journaler 
Journal er et viktig verktøy for å dokumentere vurderinger og 
beslutninger helsepersonell tar underveis i behandlingen.  Det er 
derfor bekymringsfullt når Fylkesmannen konkluderer med brudd 
på journalføringsplikten flere ganger i året.   
 
Pasienter forutsetter med rette at kritisk og nødvendig informasjon 
står i journalen og at denne faktisk blir lest før konsultasjon eller  
behandling.  Vi ser at leger i spesialisthelsetjenesten ikke alltid 
setter av nok tid til å lese journaler før de tar beslutninger om 
undersøkelser og behandlinger.  Selv om det er informert og 
dokumentert flere ganger om allergier, medisiner og andre forhold, 
opplever særlig kronisk syke pasienter at dette ikke blir lest og at 
historier må gjentas.  Dette skaper både mistillit, irritasjon og 
utrygghet.  
 
 
 

 

Fravær av saker er ikke tillitsvekkende 
Vi har få saker inn til vårt kontor som 
gjelder pasientskader i kommunene.   
Skal feil unngås må det identifiseres 
hva som er gått galt og hvorfor.  Dette 
skjer i for liten grad i kommunene og vi 
imøteser derfor en pålagt og regulert 
meldeordning også for de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene.   

Samhandling opp,  ned og på tvers 
I Buskerud ser vi heller ikke i 2014 at samhandlingsreformen har 
hatt en negativ effekt for pasientene slik mange fryktet. Det er et 
tettere og mer forpliktene samarbeid mellom sykehus og 

Det stod tydelig i henvisningen fra spesialist at inngrepet måtte 

gjennomføres med narkose. Sykehuset fikk ikke med seg dette og 

hadde kun bestilt lokalbedøvelse. Operasjonen måtte avbrytes og 

pasienten reise hjem.  
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hjemkommune, og vi har få henvendelser hvor dette er 
problematisert.  
 
Vi ser imidlertid at det er utfordringer i noen kommuner med 
hensyn til rehabilitering. Det arbeidet som er gjort under 
innleggelsen på sykehus får ikke ønsket effekt fordi kommunen ikke 
kan imøtekomme og følge dette opp på samme måte.  Dette er 
skuffende for pasienter som naturlig nok ønsker å få flest mulig 
funksjoner tilbake slik at de kan mestre egen hverdag med minst 
mulig hjelp.   
 
Vi erfarer også at det er kommuner som ikke ser på 
spesialisthelsetjenestens vurdering av funksjonsnivå og 
helsetilstand som et godt faglig grunnlag for kommunale tjenester, 
men nærmest kategorisk ser bort fra dette og starter egne 
utredninger.   
 

 
 

Områder hvor det ikke blir gitt 

tilstrekkelig helsehjelp 

Ungdom med spiseforstyrrelser og samtidig 
rusavhengighet. 
Det regionale helseforetaket er pålagt å sørge for behandlingstilbud 
som dekker pasientenes behov for helsehjelp.  Oppfyller de ikke 
denne plikten kan pasienten få behandling i utlandet.  Vi ser at 
behandlingstilbudet til unge med både alvorlige spiseforstyrrelser 
og rusavhengighet ikke er godt nok. De faller utenfor de etablerte 
tilbudene og blir avvist fordi de er ”for syke” . Forsøk  på behandling 
i etablerte tiltak har ingen effekt, og de sendes fra medisinske 
sengeposter og psykiatriske avdelinger, ut i frivillige døgntilbud for 

En 61 år gammel slagpasient ville etter spesialisthelsetjenestens 

vurdering ha stort utbytte og nytte av fortsatt fysioterapibehandling. 

Dette ble avslått av kommunen fordi de ikke prioriterte å gi den type 

tjenester til pasienter med langtidsplass i sykehjem.  
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deretter å begynne på ny runde.  Ingen har komplett kompetanse til 
å møte disse pasientene med helhetlig behandling. Dette 
behandlingstilbudet må styrkes og kompetansen hos helsepersonell 
som møter denne problematikken må økes.  
 

 

 

Ungdom med alvorlige psykiske lidelser 
Denne pasientgruppen setter hjelpeapparatet på prøve på alle nivå 
og på alle måter.  Deres problematikk viser med all tydelighet hvor 
vanskelig det er for involverte instanser å samarbeide, være 
kreative og finne de gode løsningene sammen. I de vanskelige 
sakene øker frustrasjonen hos alle parter og ansvarsfraskrivelser og 
prinsipper blir styrende.  Pasienten blir sykere og pårørende mer 
redde og fortvilte.   
 
Vi ser store variasjoner mellom kommunene når det gjelder både 
kompetanse og tilbud til denne gruppen. Selv i de tilfellene 
spesialisthelsetjenesten har gjort det de kan, følger ikke 
kommunene opp med solide, planlagte og faglige gode tjenester.  
Situasjonen er håpløs når det ikke er noen sanksjoner mot de 
kommunene som ikke gir gode og helhetlige tjenester i samarbeid 
med spesialisthelsetjenesten.  I de verste tilfellene ender det med at 
ungdommen lykkes med å ta sitt eget liv.  
 
Ungdom som er innlagt i døgnbehandling i lang tid uttrykker også 
bekymring for at fraværet fra det ordinære livet utenfor sykehuset 
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ødelegger grunnlaget for et vanlig voksenliv.  De får et stort fravær 
både fra skole og det sosiale liv ungdommer vanligvis har.  Disse 
ungdommene etterlyser en bedre lokal oppfølging og behandling 
slik at de kan være en del av det vanlige samfunnslivet.  
 
 
 

 

 
 

 

 

Psykisk syke pasienter i LAR 
Pasienter med både 
rusavhengighet og psykisk 
lidelse skal få en samlet 
utredning og behandling for 
dette.  Vi ser flere pasienter 
som mottar 

legemiddelassistert rehabilitering men som ikke opplever at de 
psykiske lidelsene blir håndtert og behandlet på en adekvat måte. 
Medikamentell behandling avslås fordi dette ikke er forenelig med 
LAR medisin, og kommunen har verken kompetanse eller ressurser 
til å gi pasientene behandling.  
 
Det gis tilbud om samtaler på DPS, men da med vilkår om rusfrihet – 
noe pasienten verken ønsker eller klarer.  Det gis med andre ord en 
rekke tilbud som i realiteten ikke er tilgjengelige for disse 
pasientene fordi de ikke kan tilpasse seg de tradisjonelle 
behandlingsregimene.  Alle er enige om at situasjonen er vanskelig, 
men vi ser ikke at det blir gjort endringer til det beste for 
pasientene.    

En søster som var bekymret for sin psykisk syke lillebror skrev flere 

bekymringsmeldinger som hun leverte personlig både til Fylkesmannen, 

kommunelege og fastlege, og hun ringte utallige telefoner. Det ble brukt 

mange dager på å konkludere med at andre hadde ansvaret, de som 

hadde ansvaret var på kurs, ingen visste hvem som hadde 

stedfortrederansvar, antatt diagnose ble stilt på telefon og til slutt fikk 

hun kjeft fordi hun ikke hadde gjort noe tidligere dersom hun mente 

situasjonen var så alvorlig. Etter 3 måneders kamp mot systemet ble han 

hentet i ambulanse og tvangsinnlagt med politibistand.   
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Pasienter som ikke er i stand til å ta imot utredning eller 
behandling 
Vi har mottatt mange henvendelser fra fortvilte foreldre og 
pårørende til pasienter som åpenbart trenger helsehjelp og 
omsorgstjenester.  De involverte instanser kan ofte vise til lange 
lister over tilbud som er gitt, men som pasienten har takket nei til.  
Vi etterlyser mer motiverende arbeid med de riktige faglige 
verktøyene og metodene, mer brukermedvirkning, større samarbeid 
med pårørende, og økt engasjement og vilje hos hjelpeapparatet til 
å gjøre pasienten i stand til å ta imot tilbudene.   

Kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

 2013 2014 

Fastlege  135 153 

Legevakt  36 29 

Heldøgnsinstitusjon, langtids 33 58 

Heldøgnsinstitusjon, korttid 22 34 

Hjemmesykepleie 21 46 

Omsorgsboliger 17 22 

Psykisk helsehjelp i kommunen 11 36 

Rusomsorg i kommunen 11 12 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 9 17 

Praktisk bistand - 13 

Avlastning 8 12 

Rehabilitering - 11 

Støttekontakt - 10 

Omsorgslønn 5 7 

Fengselshelsetjeneste 12 5 
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Vi har hatt en økning i henvendelser som gjelder kommunale helse- 
og omsorgstjenester i 2014. Dette er positivt fordi det indikerer at 
flere nå er kjent med at de kan ta kontakt med oss, og at terskelen 
for å klage ikke lenger er like høy.  Økning i antall henvendelser 
betyr ikke nødvendigvis at situasjonen i tjenestetildeling og 
tjenesteyting er forverret de siste årene, men er et signal om at 
brukere og pårørende ikke lenger aksepterer alle avgjørelser uten å 
protestere.  

 

Opphold i sykehjem  
Ved våre besøk på flere 
sykehjem i 2014,  fikk vi 
kunnskap om hvordan 
pårørende opplever 
situasjonen for beboerne.  
Dette har resultert i flere 
endringer i positiv retning, 
større bevissthet hos ledelsen 
om pasientopplevd kvalitet og 
en redusert klagefrykt hos de 
pårørende vi har snakket med.  I noen av sakene har situasjonen 
likevel vært så kritikkverdig at Fylkesmannen har konkludert med at 
pasienten ikke fikk forsvarlig behandling og pleie på sykehjemmet.  
 
Det kan likevel ikke være slik at det er nødvendig å klage for å få 
gode og riktige tjenester.  Svikt og uforsvarlig helsehjelp og pleie 
skal avdekkes og rettes gjennom interne avvikssystem. Det må 
jobbes mer målrettet med meldekulturen i de fleste kommunene.  
Varsel må ufarliggjøres og effekt av avviksrapportering må synes.   
 
 
 

 

 

En dement kvinne ble hentet i drosje og sendt alene til legevakt etter fall 

og antatt brudd. Hjemmetjenesten mente dette var pårørendes ansvar.  

Siden pårørende i dette tilfellet bodde på en annen kant av landet måtte 

pasienten reise alene uten å kunne redegjøre for hendelsen og uten å ha 

med seg noen hun kjente.  Lårhalsen var brukket og hun hadde store 

smerter. 
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Kommunens ansvar for sine innbyggere 
Vi ser dessverre at kommuner i for stor grad er opptatt av å finne 
begrensninger i sine ansvarsområder snarere enn å være kreative 
og se brukerens hjelpebehov under ett.  Kommunene bruker for 
mange ganger den kommunale selvråderetten til ugunst for 
innbyggerne.  Det er greit å drive ansvarsfraskrivelse, men denne 
øvelsen krever at det finnes et sted ansvaret kan overføres til.  I 
”Svarte Per”- spillet  om helsetjenester er pasienten sjelden 
vinneren.     

 

 

 
 

 

 

 

De endeløse kampene 
De vanskeligste og mest krevende sakene vi mottok i 2014 handlet 
om endeløse og fortvilende kamper for å få nødvendige tjenester til 
barn med funksjonsnedsettelser. Kommunens saksbehandlere 
driver uendelige og utmattende kamper mot foreldrene.   De lykkes 
i stor grad med sin taktikk fordi det stadig byttes ut saksbehandlere, 
mens foreldrene ikke kan sette inn stedfortredere eller gå over til 
andre stillinger.  Foreldrene oppfattes som vanskelige, kravstore og 
lite samarbeidsvillige.  Når de har fått dette stempelet av  ansatte i 
kommunene blir de ikke trodd,  de blir ikke hørt og de møtes ikke 
med den respekt de har krav på og fortjener.  
 
Saker som dette løses ofte ikke hos Fylkesmannen.  Selv foreldre 
som får medhold i sine klager opplever at de likevel ikke får det som 
er bestemt fordi kommunene nekter å respektere avgjørelsene eller 

En eldre psykisk utviklingshemmet mann fikk ikke følge av ansatt i 

kommunen til oppsatt kreftoperasjon i Oslo fordi virksomhetsleder 

mente dette ikke var en kommunal oppgave.  

Kommunen mente en ung rullestolbruker måtte finne seg i å sitte med 

ytterjakke, lue og votter på mens han spiste frokost før han tok  toget til 

jobb.  Som et av kommunens mange sparetiltak reduserte de hjelpen fra 

to til et besøk hver morgen. Retten til verdighet og medbestemmelse i 

eget liv var fraværende i prosessen.   
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igangsetter nye utredninger med påstand om endring i situasjon og 
hjelpebehov.   Maktesløsheten, frustrasjonen og sinnet hos 
pårørende øker tilsvarende.   
 
Vi ser det er mulig å løse disse fastlåste konfliktene gjennom 
målrettede meklingsmøter der begge sider opplever å bli hørt og 
der det legges planer for forpliktende løsninger som begge 
aksepterer og eierskap til.  Kommunen vil derfor være tjent med å 
øke sin kompetanse på konfliktsaker og ha ansatte som både kan 
mekle og som oppfattes som nøytral av begge parter.  Vi er 
overbevist om at dette er et ressursbesparende tiltak for begge 
parter.  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Å forstå at brukererfaringer er viktige 
Alle kommuner har langt igjen når det gjelder reell 
brukermedvirkning, både i enkeltsaker og på systemnivå.  
Gjennomføring av generelle brukerundersøkelser er ikke 
tilfredsstillende og gir ofte ikke et reelt bilde av situasjonen.  Vi 
erfarer fra våre besøk i sykehjemmene at pårørende er mer 
komfortable med å samles som gruppe når de skal gi tilbakemelding 
til virksomhetsleder. De er mer åpne og frittalende når de inviteres 
inn til å komme med sine meninger, og pårørende opplever respekt 

Kommunen avslo å innvilge BPA ordning til en familie med en 8 år 

gammel gutt med store hjelpebehov. Mor hadde likevel ansvaret for 

avlastningen i hjemmet og en BPA ordning ville vært en  mye mer 

fleksibel og fornuftig løsning slik at hverdagen ble overkommelig for 

familien. Kommunen så overhodet ikke dette perspektivet. 

Et barn fikk innvilget barnebolig sommeren 2014 og det skulle 

igangsettes tilvenning og en gradvis flytting fra foreldrene til boligen.  

Siden boligen på det tidspunkt ikke var ledig, måtte tilvenningen skje i en 

krok av fellesstua. Dette pågikk i flere måneder.  Kommunen fastholdt at 

dette var en  forsvarlig  løsning.  
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når de får aksept for at deres opplevelser av kvaliteten er like viktig 
som de ansattes vurderinger. I slike møter skapes gode relasjoner 
som er positivt for alle parter.  
 
Vi ser dessverre at noen virksomheter oppfatter pårørende som en 
trussel mot arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet trekkes inn og de ser på 
ingen måte at pårørende kan være en ressurs i kvalitetsarbeidet.    
 
 
 

 

Hvordan vet kommunen at de gjør det riktige? 
Fortsatt er det for mye synsing ute i den kommunale 
tjenesteytingen og det er store forskjeller mellom kommuner når 
det gjelder kvalitet og kompetanse.  Når vi etterspør 
dokumentasjon for faglige beslutninger får vi sjelden svar. Dette 
tror vi har sammenheng med at kravet til forskningsaktivitet på de 
kommunale tjenestene er for svak.  Forskning er like nødvendig for 
disse pasientene som for pasienter i spesialisthelsetjenesten.  
 
Vi ønsker alle at tjenestene skal være trygge, ha god effekt og at 
måten de utføres på skal være basert på best mulig tilgjengelig 
kunnskap på feltet.  Dette gjelder særlig ivaretakelse av pasienter 
med demenssykdom, psykisk lidelse og rusproblematikk.  Det må 
satses mye mer på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert 
kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning.   
 

 

Et sykehjem besluttet at pårørende ikke fikk besøke sin far på rommet 

hans  men kun i fellesarealene.  Pårørende måtte også ringe og varsle 

flere timer før de kom fordi  ansatte angivelig var redde for pårørende.    
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Spesialisthelsetjenester 

 2013 2014 

Klinikk Drammen sykehus 283 200 

Klinikk Ringerike sykehus 48 48 

Klinikk Kongsberg sykehus 40 34 

Klinikk Bærum sykehus – kun henvendelser 

registrert i Buskerud 

6 14 

Klinikk psykisk helse og rus 86 109 

Klinikk prehospitale tjenester   6 

Klinikk medisinsk diagnostikk 2 1 

Klinikk intern service 0 0 

 

Holdninger til ulike pasientgrupper 
Vi registrerer at det på sykehusene oppstår situasjoner der psykisk 
syke personer ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, hører nedlatende 
bemerkninger eller blir møtt på en lite respektfull måte.  I flere 
saker har pasientene fått medhold i at uttalelser i journalene ikke 
har sammenheng med den medisinske behandlingen og derfor skal 
fjernes.   

 
 

 

 

Ventetid  
Det er positivt at vi får færre henvendelser som gjelder ventetid og  
fristbrudd ved sykehusene i Vestre Viken.  De sakene vi mottar om 
dette handler i hovedsak om situasjonen ved sykehusene i Oslo-
området, og da særlig Rikshospitalet og Radiumhospitalet.  Ofte er 
det forsvarlig å vente, og legene har konferert seg i mellom om 
situasjonen, men glemmer å kommunisere dette til pasienten.  Vi 

Sykehuset viste liten vilje til å legge til rette for pasientens omfattende 

angstlidelser og klaustrofobi når han måtte gjennomføre langvarige 

poliklinisk behandling for en somatisk lidelse.  
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ser også at reduserte 
ventetider får 
konsekvenser for 
pasienter som skal 
følges opp med 
kontroller. Noen 
melder også tilbake at 
de opplever at det går 
urimelig og uforklarlig 
lenge før sykehusene sender pasientene videre til et høyere nivå 
fordi de ikke selv klarer å stille diagnosen eller lykkes med 
behandlingen.  
 

En avtale er en avtale 
I saker hvor situasjonen virker fastlåst og håpløs for pasienten 
velger vi å innkalle til møter med de involverte for å finne gode 
løsninger.  Vi møter ofte stor velvilje fra alle parter og møtene 
avsluttes med avtaler om hvordan pasienten skal følges opp videre, 
av hvem og hva som skal gjøres dersom de første tiltakene ikke 
lykkes.  Pasienten har en opplevelse av å ha medvirket til løsning av 
egen situasjon. Skuffelsen blir da tilsvarende stor når det kort tid 
etter viser seg at avtalen likevel ikke blir fulgt opp.  Vi ønsker større 
respekt fra den profesjonelle parten i dette avtaleforholdet. Avtaler 
må holdes og de tiltak og planer man blir enige om må følges og 
respekteres.    

Informasjon til pasienter som har fått skader eller 
komplikasjoner 
Til tross for økt rettighetsfesting ser vi fortsatt at det er usikkerhet 
og uklarheter knyttet til den informasjonen pasienter får når det er 
oppstått en uventet skade eller komplikasjon under 
sykehusoppholdet.   

Når det oppstår infeksjon eller trykksår blir det gitt liten informasjon 
om at dette er en skade som kan gi pasienten rett til 
pasientskadeerstatning.  De fleste oppfatter dette som en helt 
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påregnelig risiko ved sykehusinnleggelsen selv om de får et lengre 
sykdomsforløp enn forventet, lengre jobbfravær, økonomiske 
kostnader og store smerter og ubehag. Det gis også forvirrende 
informasjon om hvor hendelser er rapportert, hvilke rettigheter de 
har i prosessen og det faktum at de kan sende inn selvstendig klage 
uavhengig av pågående interne undersøkelser. Det bør være enkelt 
å utarbeide rutiner som dekker disse situasjonene på en god måte.  

Oppførsel  
Antall klager på oppførsel hos ansatte i helsetjenesten har økt i 
2014. Vi ser at dette i større grad enn tidligere dreier seg om 
pleiepersonell.  Mange gjør en fantastisk jobb, men med økt 
arbeidspress og frustrasjon over ikke å strekke til, oppstår det 
situasjoner som ikke alltid takles like bra. Det må uansett vises 
forståelse for at pasienter er syke og har smerter som gjør at de kan 
være ekstra sårbare og krevende. Dette må takles profesjonelt uten 
at den ansatte tar dette som direkte og personlige fornærmelser.  
Sure og frekke kommentarer fra helsepersonell og mangel  på 
alminnelig folkeskikk kan ikke aksepteres.  

 

Registreringer per spesialitet 

 2013 2014 

Ortopedisk kirurgi 88 105 

Voksenpsykiatri  84 98 

Onkologi 68 35 

Nevrologi 52 31 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 41 45 

Generell indremedisin 28 20 

Barn/pediatri 27 13 

Hjertesykdommer  20 20 

Gastroenterolgisk kirurgi 24 38 

Generell kirurgi 19 15 
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Barne- og ungdomspsykiatri 16 10 

Infeksjonssykdommer 14 14 

Urologi 12 19 

Fordøyelsessykdommer 12 8 

Barnekirurgi 11 6 

Nyresykdommer 10 3 

Karsykdommer  10 

Øye  9 

Øre-,nese,- hals  8 

Gynekonologi  7 

 

Tilsyn med helse- og omsorgstjenestene 
 
Også i 2014 registrerer vi svært lang saksbehandlingstid hos 
Fylkesmennene.  Dette svekker omdømmet til klage- og 
tilsynsmyndigheten. Fakta i saken blir vanskelig å etterprøve, og det 
er liten læringsverdi i avgjørelsene når de endelig foreligger.  Slik 
situasjonen er i dag er det fare for at Fylkesmennenes vurderinger 
og konklusjoner ikke brukes aktivt inn i virksomhetens 
kvalitetsarbeid. Dette bildet har dessverre ikke endret seg til det 
bedre de siste årene, og vi imøteser derfor en gjennomgang av 
Fylkesmennenes videre rolle.  Fylkesmannen har i utgangspunktet 
autoritet ute i helsetjenesten. Denne bør brukes til det gode for 
innbyggerne, for eksempel ved å delta som mekler i fastlåste 
konflikter mellom kommuner og tjenestemottaker.  
 
Også i Statens helsetilsyn ser vi at saksbehandlingstiden er lang og 
at dette påfører spesielt pårørende, en tilleggsbelastning.  Vi vil 
også be Statens helsetilsyn vise varsomhet med publiseringen av 
sine avgjørelser før involverte parter er informert om utfallet av 
saken. Selv om beslutningene anonymiseres når de sendes via 
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facebook, er det alltid noen som kjenner igjen saken.  Denne 
situasjonen bør pårørende være forberedt på.  
 

Grunner som oppgis for å ta kontakt med ombudet – 
både spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester 

 2013 2014 

Pasientskade/komplikasjon 187 200 

Venting  93 78 

Diagnoseproblematikk 84 69 

Forsinkelse i behandling/tjenesteyting 83 58 

Mangelfulle rutiner/systemsvikt  65 116 

Journalretting/innsynsrett 52 49 

Avslag  49 60 

Oppførsel  48 64 

Medisinering 46 60 

Informasjon  41 67 

Manglende oppfølging etter behandling 41 31 

Medvirkning og samtykke 30 52 

Avvisning av søknad 25 17 

Utskrivning  20 27 

Egenandeler/finansieringsspørsmål 20 35 

Tvang  18 25 

Valg av behandlingssted (fritt sykehusvalg) 17 12 

Samarbeid  16 8 

Personvern 15 14 

Manglende henvisning 15 22 

Manglende vurdering av henvisning 12 6 

Samhandling sykehus/kommune 10 14 

Saksbehandlingstid  15 

Fristbrudd 8 2 

Syketransport/pasienttransport  7 2 
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Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 Postboks 1637, 3007 Drammen 

Tlf 32 23 52 00 

Buskerud@pasientogbrukerombudet.no 

www.pasientogbrukerombudet.no 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3174-1   Arkiv: 040  

 

Avtale om helhetlg pasientforløp  

 

Forslag til vedtak: 

Inngått avtale om helhetlig pasientforløp mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune 

tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger avtale om helhetlig pasientforløp mellom kommunen og Vestre viken. 

Avtalen ble etter en omfattende høringsprosess godkjent i overordnet samarbeidsutvalg 16. 

februar.  

Avtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 

overgangen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Avtalen skal 

regulere samhandlingen mellom Vestre Viken HF og kommunen vedrørende henvisninger, 

poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling, øyeblikkelig hjelp og utskrivninger 

Rutiner og prosedyrer for samhandling som følger av denne avtalen er førende for partene. 

Avtalen omfatter områdene somatisk helse, psykisk helse og rus/avhengighet og gjelder 

både for barn og voksne. 

Avtalen erstatter to tidligere avtaler om henvisning, behandling og utskrivning for 

henholdsvis somatikk og psykisk helse og rus.  

Avtalen er tilpasset elektronisk meldingsutveksling og det er tatt med punkter om:  

 Brukermedvirkning  

 Taushetsplikt  

 Barns som pårørende  

 Barn som pasient  

 Ledsager  

 Tolk  

 Pasienter med langvarige og koordinerte tjenester  



 

Vedlegg 

 Avtale om helhetlig pasientforløp mellom kommunen og Vestre viken HF 

 Meldingstyper og meldingsflyt 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 























 

Melding Sykehus Meldingstype Kommune 
Melding om 
innlagt 
Pasient 
 

Når pasienten har kommunale 
tjenester- 
Starter meldingsutveksling 

Logistikkmelding 
 

 Går til  
Sykepleietjenesten 

Innleggelses-
rapport 

 

 
Går til den døgn post pasient 
er innlagt ved.  
Dersom pasient ikke er innlagt 
vil ikke innleggelsesrapport 
går til riktig døgnpost 

 
Fagmelding 

Som svar på 
Melding om 
innlagt pasient   

Helse-
opplysninger 
  

Dersom det er behov for nye/ 
endrede tjenester 
fra kommunen etter 
utskrivelse, eller for å holde 
kommunen oppdatert om 
innlagt pasient. 
Kan sende flere HO  
 eks ved oppdaterte 
opplysninger, under opphold. 
Er den første melding som går 
på ukjente/ ny bruker for 
kommunen 

 
     Fagmelding 
 

 
Går til saksbehandler pleie og 
omsorgstjenesten 

Melding om 
Utskrivings-
klar 
pasient 

Når pasienten er definert 
utskrivnings-klar av lege etter 
gitte kriterier 

Logistikkmelding 
 
 

 
Går til saksbehandler pleie og 
omsorgstjenesten 

Avmelding 
utskrivings-
klar pasient 

Ved endring - pasienten er 
likevel ikke utskrivnings-klar 
Skal meldes utreise klar på 
nytt 

Logistikkmelding  Går til saksbehandler pleie og 
omsorgstjenesten 

 
Forespørsel / 
Svar på 
forespørsel 
 
 
 
Avviksmelding 

 
Spørsmål og svar knyttet til 
pågående dialog. 
Går til den sengepost 
pasienten er innlagt. 
 
 
Brukes kun ved feilsendinger 

Dialogmeldinger 
 

 Går til spl. tjeneste eller 
saksbehandler dersom du 
svarer på melding fra spl- 
tjenesten eller saksbehandler. 
Kan sendes som frittstående.  
Dialog/avklaringer 

Utskrivings-
rapport 

Erstatter 
sykepleiesammenfatning ( 
oppsummert sykepleie og 
anbefalt oppfølging) når 
pasient skal ha kommunale 
tiltak etter utreise. 
Sendes utreisedagen. 

 
Fagmelding  

 
Går til sykepleietjenesten 

Melding om 
utskrevet 
pasient 

 
Når pasienten skrives ut av 
EPJ, sendes melding 

Logistikkmelding  
Går til sykepleietjenesten 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3007-1   Arkiv: 040  

 

Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for 

hjemmebaserte tjenester 

Framdriftsplan 
 

Forslag til vedtak: 

Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til 

hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning. 

 

Beskrivelse av saken 

Budsjett 2015, Handlingsplan 2015 – 2018 omfatter to større byggeprosjekter innen helse og 

omsorgstjenesten. 

1. Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, inklusive et borettslag på initiativ fra en 

gruppe foreldre, på Hov. Tomten er nå gjenstand for en mulighetsskisse med påfølgende 

reguleringsplan. 

2. Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til hjemmebasert omsorg på tomten 

til tidligere «Norderhovhjemmet». 

 

Begge prosjekter ligger innenfor husbankens regler for investeringsstøtte som skal stimulere 

kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i omsorgsboliger for personer med behov 

for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunen (og kun kommunen) 

når kommunen står som eier, og kan ikke videretildeles (jf. pkt. 3 i retningslinjene 

http://nedlasting.husbanken.no/Filer/8b18.pdf). Kommunen avgjør selv om den vil eie 

omsorgsboligene, eller om kommunen skal leie eller på annen måte framskaffe 

omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Dersom kommunen velger å 

leie, kan husbanken vurdere å tildele tilskudd etter samme satser, men kun der leieforholdet 



skjer gjennom en avtale på forretningsmessig basis. Slik avtale kan ikke inngås med en 

«non-profitt» stiftelse, og kommunen er derfor avskåret fra å benytte Ringerike 

Boligstiftelse til slike prosjekter. 

For 2015 er gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet 50 prosent av 

maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 

55 prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende 

omsorgsboliger er 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi 

heldøgns tjenester. Dette betyr at kommunen gjennom investeringstilskudd og 

momsrefusjon i realiteten får finansiert 75 % av totale anleggskostnader. Dette for å sette 

kommunen i stand til å ha en forsvarlig utleiepris på boligene, og å kunne møte husbankens 

kvalitetskrav, som klart virker kostnadsdrivende. Disse er i hovedsak at boligene skal: 

 Være tilpasset personer med demens og kognitiv svikt i tråd med Demensplan 2015. 

Dette innebærer blant annet små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter 

og tilgang til tilpasset uteareal. Det understrekes at boenhetene ikke skal ha 

institusjonsliknende preg, og dette prinsippet skal bli hensyntatt i planlegging og 

utforming av boenhetene. Boenhetene bør også plasseres i ordinære og gode 

bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en 

forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte. 

 være universelt utformet i henhold til NS 11001  

 ha energieffektive løsninger 

 oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal 

installeres sprinkelanlegg  

 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven  

 være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, 

kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi  

 tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene  

Godkjente anleggskostnader pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er nå 2 972 000 

kroner. De maksimale tilskuddssatsene er 1 337 400 kroner for en omsorgsbolig. 

Det gis også 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbudet gjelder beboere i omsorgsboliger og ulike grupper 

hjemmeboende som har behov for et slikt tilbud 

 

Rådmannen ønsker å komme med følgende orientering når det gjelder prosjektet på 

Norderhovhjemmet: 

I handlingsplan 2015 – 2018 er det beskrevet en rivning av «gamlebygget» til det tidligere 

sykehjemmet, og en større oppgradering av den nyeste delen. Dette for å kunne drifte 



hjemmetjenesten og dagens dagsenter parallelt med rivning og nybygg. Slik løsning ble 

skissert for å sikre dagsenteret og hjemmebaserte tjenester nødvendige arealer i en rive og 

byggeperiode. Flere forhold indikerer at slik løsning vil være kostnadsdrivende og 

begrensende på prosjektet. Dette fordi: 

 Den nye delen er i langt dårligere forfatning enn den ved første øyekast framstår. 

Dette bekreftes av en vurdering som tidligere ble gjort av eiendomstjenesten i 

forhold til mulighetene for å benytte denne delen til kontorlokaliteter. En slik bruk 

kom i konflikt både med ventilasjonsmuligheter, kvalitet på vindusruter o.l., slik at 

en oppgradering til dagens krav ville bli svært kostnadskrevende. Likens krav til 

rømningsveier og heis. 

 Dersom den gamle delen skal rives, samtidig som den nye delen benyttes, vil dette 

avstedkomme et omfattende arbeid med å «lukke» den gjenstående delen (den gamle 

delen representerer endeveggen på den nye delen). Det vil ikke være nok med å 

dekke denne til med presenninger. Slik løsning vil også by på en rekke utfordringer 

da arealer i kjeller strekker seg over begge bygningsdelene og bygningsdelene har 

felles opplegg for vann og kloakk.  

 En ny vurdering av å gjennomføre en slik prosess konkluderer med at det uansett 

valg av prosess ikke vil være mulig eller forsvarlig å opprettholde drift i den nye 

bygningsdelen mens den gamle rives. Den gamle delen er i betong. Det er grunn til å 

anta at støy og støvplager vil være store. Rigg og nødvendig uteareal vil gjøre det 

utfordrende med drift i "nye bygget" under en rivningsprosess. 

 Drift under rivning og byggeprosess vil gi begrenset spillerom for entreprenør og 

føre til høyere kostnader. 

 Rådmannen har tidligere signalisert at eiendommen skal utnyttes optimalt ved en 

utbygging. Arealene til hjemmebasert tjenester trenger ikke være store, men 

aktiviteten krever en del parkeringsareal. Husbankens retningslinjer skisserer ca. 60 

m
2 
/leilighet, og også til disse kreves en del parkeringsareal og boder. Når det gjelder 

dagsentra må det beregnes 10 m
2
 /bruker for å utløse investeringstilskudd. 

Dersom den gamle delen blir stående, vil denne legge uheldige begrensninger på 

arealløsningen på tomta. En mulighetsskisse på «jomfruelig tomt», d.v.s uten 

ivaretagelse av deler av eksisterende bygning, vil være langt mer kostnadseffektiv, 

samtidig som det åpner for alternative og kreative løsninger for det endelige 

prosjektet. 

 

Ut over dette har rådmannen vurdert følgende problemstillinger som kan ha innvirkning på 

framdriften: 

 Sivilforsvaret har oppmontert et varslingsanlegg «Tyfonanlegg» på dagens bygning. 

Dette er i dag klassifisert som et beredskapsanlegg, og rådmannen har fått klarsignal 

fra Sivilforsvaret om at anlegget kan rives. 



 Tidligere bygningsmasse er utstyrt med tilfluktsrom. Dette er ikke noe krav i forhold 

til framtidigs omsorgsboliger, og anlegget var aldri tiltenkt andre enn pasienter og 

ansatte på tidligere sykehjem. Det er derfor uproblematisk at disse saneres. 

 Telenor har oppmontert en basestasjon (4G-dekning) to steder på taket og på loftet i 

den gamle bygningen. Avtalen med Ringerike kommune utløper 28. august, og 

rådmannen har varslet Telenor om at denne avtalen ikke kan/vil bli fornyet. Det viser 

seg at det er svært vanskelig for Telenor å erstatte denne stasjonen uten videre, og at 

det er utfordrende å finne gode plasseringer i forhold til dekningsområde for denne 

delen av kommunen. Telenor har bedt om at stasjonen ikke settes ut av drift før tidlig 

2016, for på den måten å vinne noe tid for alternativ løsning. Rådmannen har i 

samråd med prosjektansvarlig i kommunen konkludert med at dette er 

uproblematisk. 

 Utfordringen med å finne erstatningslokaler for hjemmetjenesten og dagsenterdrift i 

byggeperioden har funnet sin løsning i og med at AI flytter sin virksomhet til 

Risesletta fra 2016. Flytting starter allerede sommeren 2015. Kommunen har derfor 

tilfredsstillende lokaliteter til erstatningslokaler i egen regi. 

Ut fra en totalvurdering vil rådmannen derfor gå for at Norderhovhjemmet saneres i sin 

helhet, for å sikre en optimal utnyttelse av eiendommen, og ser for seg følgende 

framdriftsplan. 

Prosjektfase 2015 2016 2017 

April-

Mai-

Juni 

Aug.-

Sept. 

Okt.- 

Nov,- 

Des.-  

Jan. Feb.-

Mars. 

April Mai Aug Sept.- 

Okt. 

Utarbeidelse av 

mulighetsskisse 

         

Anbudsdokumenter 

for rivning 

         

Valg av 

rivningsentreprenør 

         

Rivningsprosess          

Anbudsdokumenter 

forprosjekt 

         

Forprosjekt fram til 

anbudsdokumenter, 

hovedentreprise 

         

Anbudsperiode          

Valg av entreprenør          

Byggeperiode          

Innflytting          

 



 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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