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Arkivsaksnr.: 18/1492-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Eldrerådet den 

30.04.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Eldrerådet 30.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 18/1118-3   Arkiv: G10  

 

Diverse orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Eldrerådet 30.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sakene tas til orientering 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

1. Diverse orienteringer v/ kommunalsjef 

 Ny organisering av «boligtjenesten». 

 Status utskrivingsklare pasienter og ventelister 

 

 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 
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Arkivsaksnr.: 18/1110-1   Arkiv: G00 &14  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Eldrerådet 30.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar redegjørelsen for kvalitetsutvalgets arbeid for 2. 

halvår til orientering.  

 

  

Innledning / bakgrunn 

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting presiserer at kommunene 

skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne 

kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett 

tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes.  

Likeens presiserer forskriften at det skal gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud 

som ivaretar kontinuitet i tjenesten, og at brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt 

pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den 

enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. 

Kvalitetsutvalget består av enhetsleder Reni S Odden, enhetsleder Toyni Kristiansen, 

enhetsleder Vigdis Jægersborg, enhetsleder Anette Sulland, jurist Kari G Henriksen, 

kommuneoverlege Karin Møller, kvalitetsrådgiver Taran Juvet og kompetanserådgiver Astrid 

Lundesgaard. Utvalget ledes av Helse og omsorgssjef Christine Myhre Bråthen. 

Det har vært behandlet 64 saker i kvalitetsutvalget i 2017. Svært mange saker i utvalget vil 

være rene orienteringssaker som endringer i lover og forskrifter, implementering av offentlige 

utredninger og behandling av faglige anbefalinger og retningslinjer. Rådmannen har derfor 

konsentrert denne tilbakemeldingen på konkrete beslutningssaker. 

 

Avviksregistering og statistikk 

Dette tema er fast sak i hver møte i utvalget. Det som registreres er foreløpig trender, uten at 

det kan trekkes klare slutninger. Det er viktig å være klar over at et høyt antall meldte avvik 

ikke nødvendigvis er ensbetydende med mange feil, eller at et lavt antall meldte avvik er 

ensbetudende med svært få feil. Det kan også tyde på en ulik meldekultur, noe som vil bli 

evdekket i fortsettelsen. 
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Det er heller ikke uvanlige at avviksmeldinger kan avsløre systemfeil, så avvikene skal følges 

kontinuerlig. Etter gjennomgang foreslås eventuelle tiltak eller det gjennomføres en 

hendelsesbasert analyse satt i et læringsperspektiv.  

Det er bestemt at kvalitetsrådgiver skal oppsøke alle enheter og avdelinger for ytterligere 

opplæring.  

 

Smittevernplan 

Kommuneoverlege Karin Møller har i samarbeid med leder på vaksinasjon og 

smittevernkontoret Kristin Molstad Andresen og helsesøster Cathrine Sivertsen revidert 

kommunens smittevernplan. Den er gjennomgått i kvalitetsutvalget, og videre plan og prosess 

for implementering er drøftet. 

Det er foreslått at smittevernkontaktene fra alle sektorer skal organiseres i et 

kompetansenettverk etter Helse og Omsorgs nettverksmodell.  Forslaget ble vedtatt i 

Rådmannens ledergruppe 12.09.17.  

For å sikre at innføring i smittevern blir obligatorisk tema, skal smittevern inngå i programmet 

for Introduksjonsdagen for alle nytilsatte i Helse og omsorg. 

 

Gerica: HLR-minus 

Gerica er det elektroniske pasientjournalsystemet som kommunen benytter. HLR- minus betyr at 

hjerte-lungeredning ikke iverksettes ved akutt hjerte- eller respirasjonsstans. I noen tilfeller er det ikke 

etisk eller medisinsk forsvarlige å starte med HLR. Det er kun lege, som i samråd med pasient og 

pårørende kan ta denne beslutningen. Beslutningen skal dokumenteres og dette gjøres av sykehjemslegen 

i pasientens journal.  

Der pasienten er hjemmeboende er det fastlegen som tar avgjørelsen. I disse tilfeller må det foreligge en 

rutine på hvem som kan dokumenter HLR-minus i Gerica. 

Utvalget har besluttet at det er journalansvarlig som skal føre HLR- minus i Gerica, forutsatt at 

det foreligger et skriftlig notat/eLINK (elektronisk kommunikasjon) fra fastlegen. Det ble også 

vedtatt at dette skal føres inn i prosedyren knyttet til journalansvarliges ansvarsoppgaver. 

Hvem som kan være journalansvarlig er også beskrevet. 

 

Ny veileder; brannvern/hjemmeboere-iverksettelse av tiltak 

Risikoutsatte grupper er overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. DSB og 

Helsedirektoratet har laget en veileder for samarbeid mellom kommunale tjenester, for å bedre 

brannsikkerheten for risikoutsatte grupper (12.07.17). Kvalitetsutvalget har drøftet hvilke tiltak 

som skal iverksettes for hjemmeboere som mottar tjenester fra kommunen. 

Målgruppen her er Psykisk helse og rus, boligtjenesten og hjemmetjenesten. 

Som brannforebyggende tiltak skal det arrangeres egne informasjonsmøter til innbyggere som 

som har fylt 75 år, og ikke mottar tjenester fra kommunen. Samtidig tilbys informasjon fra 

brannvesenet. De nye trygghetsalarmene kan kobles direkte til brannvesenet.  

Det er besluttet at kartleggingssamtalen som tildelingskontoret utfører, skal inneholde 

gjennomgang av forebyggende brannverntiltak. Bestillernotatene skal også favne dette. 

Et annet tiltak som er fremmet, er å etablere et samarbeide mellom brannvesenet og 

hjemmetjenesten i forbindelse med den årlige brannkampanje. En sjekkliste er utarbeidet med 

seks spørsmål/områder. Fallforebygging er inkludert i sjekklisten som et forebyggende tiltak 

for hjemmeulykker.  
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Prosjekt Gerica. Forvaltningsmodell og kompetanseplan 

For å sikre en ensartet og god praksis for dokumentasjon og bruk av Gerica, er det arbeidet 

med å beskrive en forvaltningsmodell, en kompetanseplan samt utarbeide gode retningslinjer 

og prosedyrer. Kvalitetsutvalget har vært styringsgruppe for prosjektet, og har vedtatt 

forvaltningsmodell og kompetanseplan for Gerica. 

Økonomistyring og kvalitetsfaglig kompetanse hos alle ledere i Helse og omsorg  

Det er besluttet at kvalitetsfaglig kompetanse skal være et satsningsområde i 2018. 

Fagakademiet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet har tilbudt helse- og omsorgstjenesten en 

15 studiepoengs utdanning innen området. Det er i etterkant søkt og bekreftet tildeling av OU 

midler til dette opplæringstiltaket. Alle ledere innen Helse og omsorg får tilbud om å delta i 

tiltaket.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen orienterer med dette hovedutvalget om status for arbeidet i kvalitetsutvalget 2017. 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/305-4   Arkiv: 033  

 

Orientering om status i planlegging av Livsglededagene 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/18 Eldrerådet 29.01.2018 

7/18 Eldrerådet 30.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet tok redegjørelsen til orientering. 

 

 

  

Elin Helgesen informerer om status i planleggingen av Livsglededagene 2018.  

Arbeidsoppgavene for Eldrerådet disse dagene fordeles. 

 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/560-3   Arkiv: 443  

 

 

Vold og trusler i forbindelse med arbeidet 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 

 

 

Bakgrunn 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisnings-

sektoren har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og 

ungdom som rammes. 

 

I okt 2017 vedtok Rådmannen at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke internkontrollen med 

forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver sørger for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes eller 

reduseres 

 Skadevirkningene reduseres for de som rammes 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 



- 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Lederne 

trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 

 

Ansvaret arbeidsgiver har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold 

er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 viser at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen, men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3). Det systematiske 

HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, risikovurdere, utarbeide 

planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, jf aml. § 3-1. 

Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som 

kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon 

som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 
 

De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

Det er innhentet tilbud om opplæring fra eksterne leverandører. Rutinen skal implementeres 

som del av dette opplæringsarbeidet. Implementeringsplanen vil inneholde oversikt over 

kursaktiviteter, innhold, gjennomføring, målgrupper. Aktivitetene vil evalueres. 

Opplæring av ledere i risikovurdering av vold og trusler på egen arbeidsplass vil være en viktig 

del av arbeidet. Implementering av rutine for netthets vil også inngå i arbeidet. 



- 

Verneombudene vil få en aktiv rolle i implementering og realisering av dette arbeidet.  

Bedriftshelsetjenestens medvirkning blir også en viktig del av arbeidet. 

 

AMU vil inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvar for å følge med på avvik og 

påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 

 

Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I mars 2018 vedtok Kommunestyret rutine for netthets i Ringerike kommune. Rutinen for 

netthets vil implementeres med rutine for vold og trusler.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det er utarbeidet en overordnet prosedyre for vold og 

trusler. De nye prosedyrene skal sikre at ansatte som utsettes for vold og trusler gjennom 

arbeidet blir ivaretatt på en god måte. Videre er det viktig med et forebyggende arbeid slik at 

hendelser i størst mulig grad unngås.  

 

Rådmannen mener det er sentralt i videre arbeid at de nye prosedyrene implementeres i tråd 

med anbefalingene til arbeidsgruppen og de nye bestemmelsene.  

 

Vedlegg 

Prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging ved vold og trusler.  

 

 

Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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ProsedyreForebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte

Formål
Rutinen skal så langt det er mulig f orebygge vold og trusler . Rutinen skal også være et hjelpemiddel
for leder, verneombud og ansatt i håndtering og oppfølging av hendelser hvis volds og trusler
forekommer.

Grunnlag
 Arbeidsmiljøloven § 4 - 3 (lovdata.no)
 Arbeidsmiljøforskriftene:

o Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
o Arbeidsplassforskriften
o Forskrift om utførelse av arbeid

 Straffeloven
 Arbeidstilsynet

Beskrivelse
Forebygging av vold og trusler
Det skal foretas regelmessig og systematiske kartlegginger av farer knyttet til hvor og i hvilke typer
arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Risiko ved farene skal vurderes
opp mot sannsynlighet for å bli utsatt for vold og trusler samt hvilke konsekvenser det kan få.
Det skal utarbeides en handlings plan og tiltak ene skal prioriteres og iverksette for å redusere
risikoen. Arbeidet skal følges opp og evalueres. Leder har ansvaret og arbeidet gjøres sammen med
verneombudet og medarbeiderne involveres.
Link til s jekkliste nr. 1 : Organisatoriske t iltak for å forebygge vold og trusler og eksempler på fysiske
tiltak

Ansvar - myndighet
Rådmannens ansvar - og oppgaver
Rådmannen har det overordnede ansvaret som kommunen har som arbeidsgiver når det gjelder de
ansattes psykososiale arbeidsmiljø . Rådmannen skal sørge for at det finnes gjeldene prosedyrer og at
det er nødvendig kontroll på området. Rådmannen har besluttet at det skal være nulltoleranse for
vold og trusler i komm unen.

Kommunalsjefens – ansvar - og oppgaver
Skal sikre at alle ledere og ansatte er kjent med og følger kommunens gjeldende rutiner for
forebygging, oppfølging og ivaretagelse.

Enhetslederen i samarbeide med egne avdelingsledere. Ansvar - og oppgaver
 S ikre at det foretas risikovurdering av arbeidssituasjoner og at det utarbeides handlingsplaner

som følges og evalueres.
 S ørge for at alle egne ledere og ansatte får tilstrekkelig opplæring om hvordan man skal

forebygge og trekke seg ut av situasjoner hvis hendelser med vold og trusler oppstår.

Den lederen i hierarkiet som står medarbeideren nærmest ved en hendelse skal sørge for at :
 Saken håndteres umiddelbart.
 Ivareta både omsorgsplikt en og aktivitetsplikt en .
 Sørge for rapportering og dokumentasjon.
Link til sjekkliste nr. 2: Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
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Verneombudets ansvar - og oppgaver
Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker. Når det gjelder vold og trusler er
det viktig at verneombud i samarbeid med leder jobber aktivt med forebygging, deltar i
risikovurdering og bistår leder med oppfølging av den ansatte etter en hendelse. Verneombudet skal
gjøres kjent med alle hendelser angående vold og trusler allerede første virkedag etter hendelsen.

Medarbeideren
Me darbeideren skal gjøre seg kjent med kommunens gjeldende rutiner. M edarbeidere i kommunen
skal få tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold - og trusselsituasjoner og i bruk av
eventuelt sikkerhetsutstyr ved eget arbeidssted.
Den som blir utsatt for vold og trusler
Link til sjekkliste nr. 3: D en /de som blir utsatt for vold eller trusler
Link til sjekkliste nr. 4: D en/de som blir utsatt for trusler
Link til sjekkliste nr. 5: Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen

Økonomiske forhold
Personlige klær og utstyr som blir ødelagt vil som hovedregel bli erstattet av arbeidsgiver.
U tgifter til eventuell legebehandling dekkes av arbeidsgiver .

Anmeldelse
Kommunen skal vurdere politianmeldelse/ sende inn påtalebegjæring dersom Straffelovens
§§ 271,272 ( kroppskrenkelse ), 273, 274 ( kroppsskade ) og /eller §§1 55 (vold eller trusler mot offentlig
tjenestemann ) brytes . Det er et særskilt vern for enkelte yrkesgrupper, det gjelder helsepersonell,
persontran sport og personer som har ansvar for opplæring i grunnskole, jfr Straffeloven §§265 og
286.

Kvalitetsmål
Ansatte i Ringerike kommune skal så langt det er mulig ha en hverdag hvor de ikke opplever å bli
utsatt for vold eller trusler. Dersom det likevel op pstår situasjoner skal den ansatte umiddelbart
ivaretas og følges opp av arbeidsgiver etter gjeldende rutine.

Evaluering
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SJEKKLISTE nr. 1:
Organisatoriske tiltak for å forebygge vold og trusler
 Sørge for tilstrekkelig med arenaer for erfaringsutveksling og organisatorisk læring.
 Legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen med aksept for individuelle forskjeller

i reaksjonsmåter.
 Jevnlige risikovurderinger.
 Informasjon om risikoforhold.
 Opplæring og kompetanse.
 Rutiner fo r varsling og rapportering av hendelser.
 Et fungerende avvikssystem, samt bruke avvikene i risikovurderingen (vurdering av

sannsynlighet).
 Beredskapsplaner som dekker relevante hendelser iht vold og trusler på arbeidsplassen.

Eksempler på fysiske tiltak
 Fjerning av farlige gjenstander.
 Rømningsveier.
 Tilpasning av innredning av lokalet slik at man lett kan komme seg ut.
 Mulighet for innsyn slik at andre kolleger kan følge med.
 Sikkerhetssystemer - alarm, videoovervåkning, overfallsalarm.
 Interntelefon.
 Adga ngsbegrensning /låserutiner .

SJEKKLISTE nr. 2 :
Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
(gjelder også hvis truslene kommer via telefon, sms, e - post eller pr. brev ).
 Vurdere om legehjelp er nødvendig. Hvis leder ikke er på jobb, må dette vurderes av de som er

på jobb sammen med den skadde.
 A lvorlighetsgraden vurderes for evt. melding til overordnet leder.
 F ørste samtale med arbeidstaker: Vis omsorg og nærvær.
 Vurder e behovet for å kontakte pårørende i samråd med vedkommende.
 Klarlegg e med vedkommende om det er noe vi kan hjelpe til med i dag/ de første dagene.
 Vurder e behov for ytterligere faglig oppfølging eller ekst ern bistand fra bedriftshelsetjenesten.
 Sette av tid til ytterligere samt ale med den som har vært utsatt.
 Eventuelt vurder e tilpassing av arbeidsoppgaver den første tiden etter hendelsen.
 Orientere verneombud om hendelsen første virkedag.
 Vurder e behovet for et informasjonsmøte med de andre ansatte/debrifing.
 Beskytt e arbeidstakerne mot media og tredjeperson.

Rapportering og dokumentasjon
 Ta vare på eventuelle vitner til hendelsen.
 Hendelsen registreres i avvikssystemet.
 Eventuell personskade skal registreres.
 Lederen oppretter en sak i ESA. Møter og saksgangen må dokumenteres. All informasjon om

hva som gjøres/oppfølgingstiltak og referat fra møter må nedtegnes skriftlig og vedlegges
saken. Saker av denne typen er taushetsbelagte, jf. Offentlighetsloven §13 og
Forvaltningsloven §13 (lovdata.no).

 Vurder e anmeldelse til politiet etter dialog med enhetsleder eller kommun eadvokatkontoret .
Det presiseres at ikke alle saker nødvendigvis skal anmeldes. Anmeldelse må vurderes i hvert
enkelt tilfelle, men terskelen for anmeldelse er lav. Dersom kommunen ønsker å levere
anmeldelse/påtalebegjæring, så er det enhetsleder som gjør dette.

 Arbeidstilsynet skal varsles ved alvorlige ulykker . Beskrives - link
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 Skademeldingsskjema skal sendes til kommunenes forsikringsselskap Beskrives - link

SJEKKLISTE nr. 3 :
Den /de som blir utsatt for vold eller trusler
 Forsøk og lese signaler. * Vurder om situasjonen innebærer risiko.
 Benytt konfliktdempende kommunikasjon. *
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen og tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig.
 Vurder om politiet skal kontaktes for å forhindre ytterligere vold.
 Det må vurderes om annet tilstedeværende personale skal ta hånd om den som utøver vold

eller truslene hvis mulig.
 Vurder om d et er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Sikre bevis, se sjekkliste 5.
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

*Læres på kommunens kurs

S JEKKLISTE nr. 4 :
Den/de som blir utsatt for trusler
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen.
 Det må vurderes om annet personale skal ta hånd om den som avgir truslene.
 Vurder om det er nødvendig å kontakte politiet for å forhindre ska de.
 Hvis truslene ikke gjelder deg selv , må den/de det gjelder varsles umiddelbart.
 Vurder om det er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

SJEKKLISTE nr. 5 :
Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen
 Hold forbindelsen – ikke legg på
 Hvor er trussel utøver_________________________________
 Når vil trusselen være her______________________________
 Hva slags trussel er det________________________________
 Hvorfor gjør du dette __ _________________________
 H vis du ser trussel utøver: H vordan ser trussel utøver ut _ ___________________________

Nøyaktig ordlyd av trusselen______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dato: __________ Kl.: __________ Telefonnummer: _________________________
Hvilke telefon mottok du samtalen på? ___________________________________
Din vurdering:
Melders kjønn: _____________ Alder: ______ Språk: ________________________
Melders stemme: ____________________________________________________
____________________________________________ (sint, rolig, sakte, svak osv)
Beruset? ________ Noe kjent med stemmen? _________ _____
Bakgrunns lyder___________________________ (gatelyd, motor, maskiner, stemmer, musikk
osv.)
Hvem rapporterte du videre til? ____________________________________________
Dato: _ _____________ Kl.: _ ______________
Rapportskrivers navn: __________________ _____
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Vold og trusler  

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/560-3   Arkiv: 443  

 

 

Vold og trusler i forbindelse med arbeidet 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 

 

 

Bakgrunn 

Vold og trusler er et alvorlig tema. 7,5 % av alle arbeidstakere i Norge blir utsatt for vold eller 

trusler hvert år. Det vil si ca. 200.000 personer. Det er en økning de siste årene av registrerte 

saker til Arbeidstilsynet.  

 

Fra 1.1.2017 gjelder nye regler om forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen. 

I følge KS er vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring som kan få alvorlige konsekvenser. I 

kommunesektoren er helse- og sosialtjenestene spesielt utsatt, men også undervisnings-

sektoren har enkelte hendelser med vold og/eller trusler om vold. Da er det vanligvis barn og 

ungdom som rammes. 

 

I okt 2017 vedtok Rådmannen at en arbeidsgruppe nedsettes for å styrke internkontrollen med 

forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet.  

 

Effektmål:  

 Arbeidsgiver sørger for at risiko for vold og trusler om vold så langt som mulig fjernes eller 

reduseres 

 Skadevirkningene reduseres for de som rammes 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidsgruppens kartlegging i kommunen viser at det utøves vold og trusler i alle sektorene. 

Det har vært alvorlige hendelser i avdelinger som ikke inngår i nasjonalt, beskrevne 

risikogrupper. Politiet er en hyppig og viktig samarbeidspartner for mange av våre avdelinger. 

 



- 

Nye regler fra Arbeidstilsynet 1.1.2017 fordrer at kommunens ledere minimum årlig skal 

vurdere risiko for vold og trusler om vold i egen virksomhet, og gjennomgå egne systemer og 

rutiner i tråd med de nye bestemmelsene. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid. Lederne 

trenger innføring eller repetisjon i bruk av risikoanalyse. Verneombudene vil her være en viktig 

samarbeidspartner og støttespiller for lederen og de ansatte. 

 

Ansvaret arbeidsgiver har for å forebygge at ansatte kan bli utsatt for vold og trusler om vold 

er ikke nytt. To tilsyn foretatt av arbeidstilsynet i 2017 viser at det foreligger en del gode 

rutiner i kommunen, men også at en del av dette viktige arbeidet gjenstår.  

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, 

trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3). Det systematiske 

HMS-arbeidet innebærer blant annet at det arbeidsgiver skal kartlegge, risikovurdere, utarbeide 

planer og iverksette tiltak for å sikre at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, jf aml. § 3-1. 

Videre skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som 

kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon 

som er nødvendig, jf aml. § 3-2.   

 

I følge Arbeidstilsynet må hele virksomheten jobbe sammen for å få et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsgiver har ansvaret for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, men det er 

flere viktige roller i arbeidet. Ledere, verneombud og tillitsvalgte skal samarbeide i det 

systematiske helse-miljø- og sikkerhetsarbeidet. Dette krever felles møtearenaer. Kommunens 

MKS grupper kan være en slik møtearena. 
 

De nye reglene stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er 

for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig 

skal tas hensyn til i risikovurderingen. Videre presiserer de nye bestemmelsene at 

arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og 

trusselsituasjoner og at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon.  

 

De nye bestemmelsene stiller krav til at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for 

vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser.  

 

Det å ha beskrevne rutiner for hvem som skal foreta oppfølgingen av den ansatte er vesentlig. 

Bedriftshelsetjenesten kan her være en naturlig samarbeidspartner. 

 

Det er innhentet tilbud om opplæring fra eksterne leverandører. Rutinen skal implementeres 

som del av dette opplæringsarbeidet. Implementeringsplanen vil inneholde oversikt over 

kursaktiviteter, innhold, gjennomføring, målgrupper. Aktivitetene vil evalueres. 

Opplæring av ledere i risikovurdering av vold og trusler på egen arbeidsplass vil være en viktig 

del av arbeidet. Implementering av rutine for netthets vil også inngå i arbeidet. 



- 

Verneombudene vil få en aktiv rolle i implementering og realisering av dette arbeidet.  

Bedriftshelsetjenestens medvirkning blir også en viktig del av arbeidet. 

 

AMU vil inneha en viktig rolle ved å ha det overordnede ansvar for å følge med på avvik og 

påse at kommunens rutiner følges samt samarbeide med Bedriftshelsetjenesten. 

 

Juridiske forhold  

 Arbeidsmiljøloven §4-3 

 Forskrift om systematisk helse-miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning  

 Arbeidstilsynets publikasjon nr. 597 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I mars 2018 vedtok Kommunestyret rutine for netthets i Ringerike kommune. Rutinen for 

netthets vil implementeres med rutine for vold og trusler.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at det er utarbeidet en overordnet prosedyre for vold og 

trusler. De nye prosedyrene skal sikre at ansatte som utsettes for vold og trusler gjennom 

arbeidet blir ivaretatt på en god måte. Videre er det viktig med et forebyggende arbeid slik at 

hendelser i størst mulig grad unngås.  

 

Rådmannen mener det er sentralt i videre arbeid at de nye prosedyrene implementeres i tråd 

med anbefalingene til arbeidsgruppen og de nye bestemmelsene.  

 

Vedlegg 

Prosedyre for forebygging, håndtering og oppfølging ved vold og trusler.  

 

 

Ringerike kommune, 09.04.2018 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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ProsedyreForebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte

Formål
Rutinen skal så langt det er mulig f orebygge vold og trusler . Rutinen skal også være et hjelpemiddel
for leder, verneombud og ansatt i håndtering og oppfølging av hendelser hvis volds og trusler
forekommer.

Grunnlag
 Arbeidsmiljøloven § 4 - 3 (lovdata.no)
 Arbeidsmiljøforskriftene:

o Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
o Arbeidsplassforskriften
o Forskrift om utførelse av arbeid

 Straffeloven
 Arbeidstilsynet

Beskrivelse
Forebygging av vold og trusler
Det skal foretas regelmessig og systematiske kartlegginger av farer knyttet til hvor og i hvilke typer
arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Risiko ved farene skal vurderes
opp mot sannsynlighet for å bli utsatt for vold og trusler samt hvilke konsekvenser det kan få.
Det skal utarbeides en handlings plan og tiltak ene skal prioriteres og iverksette for å redusere
risikoen. Arbeidet skal følges opp og evalueres. Leder har ansvaret og arbeidet gjøres sammen med
verneombudet og medarbeiderne involveres.
Link til s jekkliste nr. 1 : Organisatoriske t iltak for å forebygge vold og trusler og eksempler på fysiske
tiltak

Ansvar - myndighet
Rådmannens ansvar - og oppgaver
Rådmannen har det overordnede ansvaret som kommunen har som arbeidsgiver når det gjelder de
ansattes psykososiale arbeidsmiljø . Rådmannen skal sørge for at det finnes gjeldene prosedyrer og at
det er nødvendig kontroll på området. Rådmannen har besluttet at det skal være nulltoleranse for
vold og trusler i komm unen.

Kommunalsjefens – ansvar - og oppgaver
Skal sikre at alle ledere og ansatte er kjent med og følger kommunens gjeldende rutiner for
forebygging, oppfølging og ivaretagelse.

Enhetslederen i samarbeide med egne avdelingsledere. Ansvar - og oppgaver
 S ikre at det foretas risikovurdering av arbeidssituasjoner og at det utarbeides handlingsplaner

som følges og evalueres.
 S ørge for at alle egne ledere og ansatte får tilstrekkelig opplæring om hvordan man skal

forebygge og trekke seg ut av situasjoner hvis hendelser med vold og trusler oppstår.

Den lederen i hierarkiet som står medarbeideren nærmest ved en hendelse skal sørge for at :
 Saken håndteres umiddelbart.
 Ivareta både omsorgsplikt en og aktivitetsplikt en .
 Sørge for rapportering og dokumentasjon.
Link til sjekkliste nr. 2: Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
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Verneombudets ansvar - og oppgaver
Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker. Når det gjelder vold og trusler er
det viktig at verneombud i samarbeid med leder jobber aktivt med forebygging, deltar i
risikovurdering og bistår leder med oppfølging av den ansatte etter en hendelse. Verneombudet skal
gjøres kjent med alle hendelser angående vold og trusler allerede første virkedag etter hendelsen.

Medarbeideren
Me darbeideren skal gjøre seg kjent med kommunens gjeldende rutiner. M edarbeidere i kommunen
skal få tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold - og trusselsituasjoner og i bruk av
eventuelt sikkerhetsutstyr ved eget arbeidssted.
Den som blir utsatt for vold og trusler
Link til sjekkliste nr. 3: D en /de som blir utsatt for vold eller trusler
Link til sjekkliste nr. 4: D en/de som blir utsatt for trusler
Link til sjekkliste nr. 5: Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen

Økonomiske forhold
Personlige klær og utstyr som blir ødelagt vil som hovedregel bli erstattet av arbeidsgiver.
U tgifter til eventuell legebehandling dekkes av arbeidsgiver .

Anmeldelse
Kommunen skal vurdere politianmeldelse/ sende inn påtalebegjæring dersom Straffelovens
§§ 271,272 ( kroppskrenkelse ), 273, 274 ( kroppsskade ) og /eller §§1 55 (vold eller trusler mot offentlig
tjenestemann ) brytes . Det er et særskilt vern for enkelte yrkesgrupper, det gjelder helsepersonell,
persontran sport og personer som har ansvar for opplæring i grunnskole, jfr Straffeloven §§265 og
286.

Kvalitetsmål
Ansatte i Ringerike kommune skal så langt det er mulig ha en hverdag hvor de ikke opplever å bli
utsatt for vold eller trusler. Dersom det likevel op pstår situasjoner skal den ansatte umiddelbart
ivaretas og følges opp av arbeidsgiver etter gjeldende rutine.

Evaluering
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SJEKKLISTE nr. 1:
Organisatoriske tiltak for å forebygge vold og trusler
 Sørge for tilstrekkelig med arenaer for erfaringsutveksling og organisatorisk læring.
 Legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen med aksept for individuelle forskjeller

i reaksjonsmåter.
 Jevnlige risikovurderinger.
 Informasjon om risikoforhold.
 Opplæring og kompetanse.
 Rutiner fo r varsling og rapportering av hendelser.
 Et fungerende avvikssystem, samt bruke avvikene i risikovurderingen (vurdering av

sannsynlighet).
 Beredskapsplaner som dekker relevante hendelser iht vold og trusler på arbeidsplassen.

Eksempler på fysiske tiltak
 Fjerning av farlige gjenstander.
 Rømningsveier.
 Tilpasning av innredning av lokalet slik at man lett kan komme seg ut.
 Mulighet for innsyn slik at andre kolleger kan følge med.
 Sikkerhetssystemer - alarm, videoovervåkning, overfallsalarm.
 Interntelefon.
 Adga ngsbegrensning /låserutiner .

SJEKKLISTE nr. 2 :
Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler
(gjelder også hvis truslene kommer via telefon, sms, e - post eller pr. brev ).
 Vurdere om legehjelp er nødvendig. Hvis leder ikke er på jobb, må dette vurderes av de som er

på jobb sammen med den skadde.
 A lvorlighetsgraden vurderes for evt. melding til overordnet leder.
 F ørste samtale med arbeidstaker: Vis omsorg og nærvær.
 Vurder e behovet for å kontakte pårørende i samråd med vedkommende.
 Klarlegg e med vedkommende om det er noe vi kan hjelpe til med i dag/ de første dagene.
 Vurder e behov for ytterligere faglig oppfølging eller ekst ern bistand fra bedriftshelsetjenesten.
 Sette av tid til ytterligere samt ale med den som har vært utsatt.
 Eventuelt vurder e tilpassing av arbeidsoppgaver den første tiden etter hendelsen.
 Orientere verneombud om hendelsen første virkedag.
 Vurder e behovet for et informasjonsmøte med de andre ansatte/debrifing.
 Beskytt e arbeidstakerne mot media og tredjeperson.

Rapportering og dokumentasjon
 Ta vare på eventuelle vitner til hendelsen.
 Hendelsen registreres i avvikssystemet.
 Eventuell personskade skal registreres.
 Lederen oppretter en sak i ESA. Møter og saksgangen må dokumenteres. All informasjon om

hva som gjøres/oppfølgingstiltak og referat fra møter må nedtegnes skriftlig og vedlegges
saken. Saker av denne typen er taushetsbelagte, jf. Offentlighetsloven §13 og
Forvaltningsloven §13 (lovdata.no).

 Vurder e anmeldelse til politiet etter dialog med enhetsleder eller kommun eadvokatkontoret .
Det presiseres at ikke alle saker nødvendigvis skal anmeldes. Anmeldelse må vurderes i hvert
enkelt tilfelle, men terskelen for anmeldelse er lav. Dersom kommunen ønsker å levere
anmeldelse/påtalebegjæring, så er det enhetsleder som gjør dette.

 Arbeidstilsynet skal varsles ved alvorlige ulykker . Beskrives - link
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 Skademeldingsskjema skal sendes til kommunenes forsikringsselskap Beskrives - link

SJEKKLISTE nr. 3 :
Den /de som blir utsatt for vold eller trusler
 Forsøk og lese signaler. * Vurder om situasjonen innebærer risiko.
 Benytt konfliktdempende kommunikasjon. *
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen og tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig.
 Vurder om politiet skal kontaktes for å forhindre ytterligere vold.
 Det må vurderes om annet tilstedeværende personale skal ta hånd om den som utøver vold

eller truslene hvis mulig.
 Vurder om d et er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Sikre bevis, se sjekkliste 5.
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

*Læres på kommunens kurs

S JEKKLISTE nr. 4 :
Den/de som blir utsatt for trusler
 Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen.
 Det må vurderes om annet personale skal ta hånd om den som avgir truslene.
 Vurder om det er nødvendig å kontakte politiet for å forhindre ska de.
 Hvis truslene ikke gjelder deg selv , må den/de det gjelder varsles umiddelbart.
 Vurder om det er nødvendig å stenge virksomheten /dørene .
 Varsle nærmeste leder om hendelsen.

SJEKKLISTE nr. 5 :
Den/de som blir utsatt for trusler over telefon eller i ekspedisjonen
 Hold forbindelsen – ikke legg på
 Hvor er trussel utøver_________________________________
 Når vil trusselen være her______________________________
 Hva slags trussel er det________________________________
 Hvorfor gjør du dette __ _________________________
 H vis du ser trussel utøver: H vordan ser trussel utøver ut _ ___________________________

Nøyaktig ordlyd av trusselen______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dato: __________ Kl.: __________ Telefonnummer: _________________________
Hvilke telefon mottok du samtalen på? ___________________________________
Din vurdering:
Melders kjønn: _____________ Alder: ______ Språk: ________________________
Melders stemme: ____________________________________________________
____________________________________________ (sint, rolig, sakte, svak osv)
Beruset? ________ Noe kjent med stemmen? _________ _____
Bakgrunns lyder___________________________ (gatelyd, motor, maskiner, stemmer, musikk
osv.)
Hvem rapporterte du videre til? ____________________________________________
Dato: _ _____________ Kl.: _ ______________
Rapportskrivers navn: __________________ _____



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1118-3   Arkiv: G10  

 

 

Diverse orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

 

Sakene tas til orientering 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

1. Diverse orienteringer v/ kommunalsjef 

 Ny organisering av «boligtjenesten». 

 Status utskrivingsklare pasienter og ventelister 

 

 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 

 rådmann 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1110-2  Arkiv: G00 &14  

 

Sak: 13/18 

 

Saksprotokoll - Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar redegjørelsen for kvalitetsutvalgets arbeid 

for 2. halvår til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.04.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1110-1   Arkiv:   

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar redegjørelsen for kvalitetsutvalgets arbeid for 2. 

halvår til orientering.  

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting presiserer at kommunene 

skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne 

kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett 

tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes.  

Likeens presiserer forskriften at det skal gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud 

som ivaretar kontinuitet i tjenesten, og at brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt 

pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den 

enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. 

Kvalitetsutvalget består av enhetsleder Reni S Odden, enhetsleder Toyni Kristiansen, 

enhetsleder Vigdis Jægersborg, enhetsleder Anette Sulland, jurist Kari G Henriksen, 

kommuneoverlege Karin Møller, kvalitetsrådgiver Taran Juvet og kompetanserådgiver Astrid 

Lundesgaard. Utvalget ledes av Helse og omsorgssjef Christine Myhre Bråthen. 

Det har vært behandlet 64 saker i kvalitetsutvalget i 2017. Svært mange saker i utvalget vil 

være rene orienteringssaker som endringer i lover og forskrifter, implementering av offentlige 

utredninger og behandling av faglige anbefalinger og retningslinjer. Rådmannen har derfor 

konsentrert denne tilbakemeldingen på konkrete beslutningssaker. 

 

Avviksregistering og statistikk 

Dette tema er fast sak i hver møte i utvalget. Det som registreres er foreløpig trender, uten at 

det kan trekkes klare slutninger. Det er viktig å være klar over at et høyt antall meldte avvik 

ikke nødvendigvis er ensbetydende med mange feil, eller at et lavt antall meldte avvik er 



ensbetudende med svært få feil. Det kan også tyde på en ulik meldekultur, noe som vil bli 

evdekket i fortsettelsen. 

Det er heller ikke uvanlige at avviksmeldinger kan avsløre systemfeil, så avvikene skal følges 

kontinuerlig. Etter gjennomgang foreslås eventuelle tiltak eller det gjennomføres en 

hendelsesbasert analyse satt i et læringsperspektiv.  

Det er bestemt at kvalitetsrådgiver skal oppsøke alle enheter og avdelinger for ytterligere 

opplæring.  

 

Smittevernplan 

Kommuneoverlege Karin Møller har i samarbeid med leder på vaksinasjon og 

smittevernkontoret Kristin Molstad Andresen og helsesøster Cathrine Sivertsen revidert 

kommunens smittevernplan. Den er gjennomgått i kvalitetsutvalget, og videre plan og prosess 

for implementering er drøftet. 

Det er foreslått at smittevernkontaktene fra alle sektorer skal organiseres i et 

kompetansenettverk etter Helse og Omsorgs nettverksmodell.  Forslaget ble vedtatt i 

Rådmannens ledergruppe 12.09.17.  

For å sikre at innføring i smittevern blir obligatorisk tema, skal smittevern inngå i programmet 

for Introduksjonsdagen for alle nytilsatte i Helse og omsorg. 

 

Gerica: HLR-minus 

Gerica er det elektroniske pasientjournalsystemet som kommunen benytter. HLR- minus betyr 

at hjerte-lungeredning ikke iverksettes ved akutt hjerte- eller respirasjonsstans. I noen tilfeller 

er det ikke etisk eller medisinsk forsvarlige å starte med HLR. Det er kun lege, som i samråd 

med pasient og pårørende kan ta denne beslutningen. Beslutningen skal dokumenteres og dette 

gjøres av sykehjemslegen i pasientens journal.  

Der pasienten er hjemmeboende er det fastlegen som tar avgjørelsen. I disse tilfeller må det 

foreligge en rutine på hvem som kan dokumenter HLR-minus i Gerica. 

Utvalget har besluttet at det er journalansvarlig som skal føre HLR- minus i Gerica, forutsatt at 

det foreligger et skriftlig notat/eLINK (elektronisk kommunikasjon) fra fastlegen. Det ble også 

vedtatt at dette skal føres inn i prosedyren knyttet til journalansvarliges ansvarsoppgaver. 

Hvem som kan være journalansvarlig er også beskrevet. 

 

Ny veileder; brannvern/hjemmeboere-iverksettelse av tiltak 

Risikoutsatte grupper er overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. DSB og 

Helsedirektoratet har laget en veileder for samarbeid mellom kommunale tjenester, for å bedre 

brannsikkerheten for risikoutsatte grupper (12.07.17). Kvalitetsutvalget har drøftet hvilke tiltak 

som skal iverksettes for hjemmeboere som mottar tjenester fra kommunen. 

Målgruppen her er Psykisk helse og rus, boligtjenesten og hjemmetjenesten. 

Som brannforebyggende tiltak skal det arrangeres egne informasjonsmøter til innbyggere som 

som har fylt 75 år, og ikke mottar tjenester fra kommunen. Samtidig tilbys informasjon fra 

brannvesenet. De nye trygghetsalarmene kan kobles direkte til brannvesenet.  

Det er besluttet at kartleggingssamtalen som tildelingskontoret utfører, skal inneholde 

gjennomgang av forebyggende brannverntiltak. Bestillernotatene skal også favne dette. 

Et annet tiltak som er fremmet, er å etablere et samarbeide mellom brannvesenet og 

hjemmetjenesten i forbindelse med den årlige brannkampanje. En sjekkliste er utarbeidet med 



seks spørsmål/områder. Fallforebygging er inkludert i sjekklisten som et forebyggende tiltak 

for hjemmeulykker.  

Prosjekt Gerica. Forvaltningsmodell og kompetanseplan 

For å sikre en ensartet og god praksis for dokumentasjon og bruk av Gerica, er det arbeidet 

med å beskrive en forvaltningsmodell, en kompetanseplan samt utarbeide gode retningslinjer 

og prosedyrer. Kvalitetsutvalget har vært styringsgruppe for prosjektet, og har vedtatt 

forvaltningsmodell og kompetanseplan for Gerica. 

Økonomistyring og kvalitetsfaglig kompetanse hos alle ledere i Helse og omsorg  

Det er besluttet at kvalitetsfaglig kompetanse skal være et satsningsområde i 2018. 

Fagakademiet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet har tilbudt helse- og omsorgstjenesten en 

15 studiepoengs utdanning innen området. Det er i etterkant søkt og bekreftet tildeling av OU 

midler til dette opplæringstiltaket. Alle ledere innen Helse og omsorg får tilbud om å delta i 

tiltaket.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen orienterer med dette hovedutvalget om status for arbeidet i kvalitetsutvalget 2017. 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Orientering om status i planlegging av Livsglededagene 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådet tar informasjon om status i planlegging av Livsglededagene 2018 til orientering. 

 

 

 

Elin Helgesen informerer om status i planleggingen av Livsglededagene 2018.  

Arbeidsoppgavene for Eldrerådet disse dagene fordeles. 

 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 
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