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Arkivsaksnr.: 15/7163-4   Arkiv: G40 &32  

 

Samarbeid mellom tannhelsetjenesten og Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

22/18 Eldrerådet 26.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har i dag samarbeid med Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF vedrørende 

tannhelse for kommunens innbyggere. Det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter med fokus 

på å bidra til god tannhelse for gruppene som er prioritert i tannhelsetjenesteloven, og den 

øvrige befolkningen. Lovverket bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. 

Kommunen plikter å følge opp pasientenes helse og bidra til at pasientene får tannbehandling 

ved behov. 

 

I tidligere samarbeidsmøter har tannhelsetjenesten vært opptatt av om de samarbeider med de 

riktige personene i kommunen og om det er andre arenaer de burde samarbeide på enn de som 

er tradisjonelle og lovpålagte. Tannhelsetjenesten er også opptatt av å bidra til utjevning av 

sosial ulikhet i helse og at de som er tjenesteytere på helse i kommunene, har tilstrekkelig 

kunnskap og ferdigheter til å bistå med daglig tann- og munnstell til de som trenger det. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I Ringerike kommune avholdes det årlige overordnede møter mellom kommunen og  

tannhelsetjenesten i Buskerud (FKF). Hensikten med møtene er å ta opp samarbeid og 

generelle problemstillinger. Kommunens kontaktperson er Anette Sulland som jobber som 

enhetsleder for integrerte tjenester på Sokna, Nes og Tyristrand. På tjenestenivå er det årlige 

samarbeidsmøter innenfor de ulike gruppene omtalt i tannhelseloven. Alle avdelinger i 

hjemmetjenesten og institusjon har egne tannkontakter som følger opp pasientenes avtaler.  

 

De ulike avdelingene gjennomfører samarbeidsmøter med ulike intervall gjennom året.  
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Kommunens oversikt viser at alle institusjoner har samarbeidsmøter to ganger årlig. I 

hjemmetjenesten og omsorgsboligene varierer det mellom 1-2 samarbeidsmøter årlig. Noen 

avdelinger har besøk av tannpleier hver måned i tillegg til innkallinger til behandling ved behov. 

Andre avdelinger har ingen faste undersøkelser, men innkaller tannpleier etter avtale.   

 

Tema på samarbeidsmøtene ute i avdelingen er brukerlister, beboernes rettigheter, behov for 

undervisning og andre tema som måtte være aktuelt. Tannhelsetjenesten er behjelpelig med å ta 

ut lister over pasientene som er registrert hos tannhelsetjenesten. På denne måten kan man 

kvalitetssikre at alle pasientene har fått tilbud om tannlege, fjerne pasienter som har flyttet eller 

gått bort, eller som på annen måte ikke ønsker å benytte tilbudet. I etterkant av disse møtene 

blir det sendt ut tilbudsskjema til de som ikke har mottatt dette.  

 

Tannhelsetjenesten fører årlig statistikk over hvor mange pasienter som har fått tilbud om og 

gjennomført tannbehandling. Erfaringene fra tannhelsetjenesten viser at denne statistikken ikke 

alltid samsvarer med KOSTA tall for den enkelte kommune. Grunnen til dette er svikt i 

oppdatering og oppfølging av IPLOS i de ulike avdelingene. Dette er en kjent problemstilling 

som tannhelsetjenesten ser igjen i flere avdelinger og kommuner. Hvert tredje år blir det også 

gjennomført en undersøkelse av tann- og munnstell (BSI) på alle sykehjem i fylket, siste 

undersøkelse ble gjennomført i 2018. 

 

Erfaringer fra tannhelsetjenesten og kommunen viser at flere pasienter velger å takke nei til 

gratis tannbehandling. Bakgrunnen for dette er gjerne at de har proteser, de ikke syntes det er 

nødvendig med tannbehandling eller at de går til sin private tannlege. Selv om de takker nei har 

de mulighet til å få gratis tannbehandling senere. Kommunen skal jevnlig undersøke om 

pasientene ønsker dette.  

 

Tannhelsetjenesten har også erfart at det kan være utfordrende å få gitt hjemmetjenesten 

tilbakemelding etter besøk, da enkelte pasienter ikke ønsker at denne informasjonen skal 

utveksles. Noen pasienter velger å ta med tilbakemelding hjem til tjenesten, mens andre mener 

de ikke trenger denne. Dersom pasienten trenger tettere oppfølging så kan det være 

utfordrende for hjemmetjenesten å få informasjon om dette. Institusjonene får automatisk 

tilsendt tilbakemelding på alle sine pasienter.  

 

I siste overordnede samarbeidsmøte ble det informert om at både tannhelsetjenesten og 

kommunens avdelinger opplevde samarbeidet rundt tannhelsetjenestene som forutsigbart og 

godt. Det er ønskelig at samarbeidet fortsetter på samme måte som før og at man sammen kan 

se på områder der man kan gjøre forbedring. Det er ønskelig fra begge parter at samarbeidet 

videreføres på samme måte når Buskerud Fylke i fremtiden skal bli Viken. 
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Rådmannens vurdering 

 

God tannhelse er viktig for både helse og livskvalitet.   

Rådmannen er tilfreds med samarbeidsordningene som er satt i gang, og tilbakemeldingene på 

at disse fungerer godt. Dette viser at organisert samhandling bidrar til bedre internkontroll av 

egne tjenester og ivaretakelse av pasient- og brukerrettighetene til hver pasient. Samtidig er 

jevnlig samarbeid en viktig faktor for å oppdage områder som har forbedringspotensial, slik at 

kommunen kan iverksette tiltak for å forbedre dette. Som tannhelsetjenesten bemerker er det 

viktig at vi oppdaterer og følger opp IPLOS for å sende inn riktige tall til KOSTRA. Dette er 

en av områdene kommunen arbeider med kontinuerlig gjennom opplæring i  journalsystemet 

Gerica. 

 

Rådmannen bemerker det positive samarbeidet og legger frem informasjon om dette til orientering. 

 

 

Vedlegg 

Oversikt over samarbeid i Ringerike kommune   

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 17/3357-4   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 1.halvdel 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

23/18 Eldrerådet 26.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar saken til orientering.  

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene har som formål å bidra til faglig forsvarlige helse- og 

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

omsorgslovgivningen etterleves. Forskriften skal bidra til at den som har det overordnede ansvaret for 

virksomheten har et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring. 

Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 

omsorg. Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet. En av 

hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og planer 

i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester. Utvalget skal også bidra til at kommunen 

korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer som er pålagt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kvalitetsutvalget har møter en gang i måneden der innrapporterte saker tas opp og gjennomgås. 

Ringerike kommune etablerte tidlig et eget kvalitetsutvalg for helse og omsorgstjenester. 

Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Vigdis Jægerborg, enhetsleder (Permisjon) 

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Kari G. Henriksen, jurist  

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver 
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- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor Barn og Unge 

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt 

  

Det har i 1. halvår av 2018 vært arbeidet/informert om en rekke saker i kvalitetsutvalget. I tillegg til 

disse sakene har det også vært flere adhoc avklaringer på henvendelser fra f.eks ledere. Noen av sakene 

er tatt opp flere ganger. Sakene som har blitt tatt opp i 1.halvdel av 2018: 

 

Status for retningslinjer for klagebehandling i helse og omsorg  

Det har vært arbeidet med retningslinjer for å registrere inn klagene kommunen får. Dette er 

nødvendig for å kunne rapportere antall klagesaker. 

Nye personvernregler fra mai 2018  

Norge fikk i 2018 en ny personopplysningslov. Lovverket omhandler en rekke plikter for 

behandling (innsamling og bruk av personopplysninger). For kommunens del vil dette kunne 

medføre endringer i f.eks. sletting av journal, at pasienter trekker tilbake samtykke o.l. Det er 

informert om at kommunen ansetter egen personvernombud som vil arbeide med dette. 

Retningslinjene kommer på plass etter denne ansettelsen er gjort. 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/personvernregelverket/om-

personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/ 

 

Rapport etter årets legemiddelrevisjon i Ringerike fengsel  

Rapporten viser fengselets avvik innen legemiddelhåndtering og hvordan disse er svart ut.  

Søknad om dispensasjon fra krav i Retningslinjer for legemiddelhåndtering  

Kommunen har frem til nå benyttet et skjema for søknad om dispensasjon for ufaglærte som 

skal gi medisiner til flere enn 7 pasienter. Det er besluttet at avdelingslederne selv skal gjøre 

vurderinger av egenhet for dispensasjon og se på strukturering i egen avdeling for å unngå at 

ufaglærte gir medisiner.  

Pasientsikkerhetsprogrammet. Hvilke felt skal vi velge ut? 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

Flere kommuner har arbeidet med dette programmet i flere år. Ringerike kommune ønsker å 

komme i gang med dette. Det er nå ønskelig at vi skal benytte programmet, men koble det opp 

mot det vi allerede gjør i Pro act. Det har blitt arbeidet med å finne fokusområder for 

institusjonene, hjemmetjenesten og bofellesskapene. Dette arbeidet vil bli sett i sammenheng 

med andre prosjekt som gjøres i dag. Arbeidet fortsetter i 2019.  

Utarbeidelse av felles års hjul for kompetanseheving. 

Det er laget en felles oversikt over kurs og aktiviteter i kommunen, slik at vi unngår 

dobbeltbookinger og gjør det mulig for flest mulig å delta på kurs.  Hver avdeling kan melde inn 

planlagte fagdager, opplæring og lignende slik at det er lettere å planlegge kompetansehevende 

tiltak i kommunen. Foreløpig sitter kompetanserådgiver i helse med denne oversikten. På sikt er 

det ønskelig å lage et felles års hjul i et system der alle ledere kan legge inn.  
 

Lærlinger i helsefag og håndtering av legemidler 

Lærlingskoordinator har fått spørsmål fra avdelingsledere om hvordan kommunen praktiserer 

den selvstendige delen av lærlingtiden når det oppstår en situasjon av somatisk art. Dette kan 

f.eks. være akuttmedisinering ved epilepsi. Problemstillingen har gått videre til ledermøte for 

videre drøfting og avgjørelse der. 
 

Samtykkeerklæring til arbeid med andre instanser  
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Kommunen har arbeidet med å lage samtykkeerklæringsskjema til alle avdelinger i helse. 

Samtykke fra pasienten er nødvendig for at avdelingene skal kunne samarbeide om spørsmål 

knyttet til pasientens helsesituasjon.  

 

Årsrapport fra tilsynsfarmasøyten 2017/Avtale om tilsynsområder i 2018.  

Tilsynsfarmasøyt har gått gjennom årsrapport fra 2017 med forslag til forbedringsområder. Det 

har blitt avtalt aktivitetsplan for 2018 med innspill til tilsynsområder og hvilke avdelinger der en 

bør prioritere tilsyn. 

 
Ny funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget  

Det har blitt arbeidet med ny funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget. Det har blitt sett på 

sammensetning av gruppen, hvilke saker som blir tatt opp og hvordan sakene skal forankres ute 

i ledergruppen.  
 

Rapportering av antall ansatte i utdanning og kursaktivitet - status per i dag.  
Det er mange medarbeidere i utdanning per i dag. Dette fordeler seg mellom 15 sykepleiere og 

vernepleiere som tar videreutdanning og 8 som tar master. Alle disse får støtte av kommunen. 

Det er utarbeidet avtaler med bindingstid for de fleste av medarbeiderne. Det har også vært stor 

kursaktivitet i kommunen i 2017. Totalt ble det registrert 2140 kursregisteringer i KS læring. 

Dette inkluderte også MKS møter. Brannvern og nettverksmøter kommer i tillegg. Det kan også 

være andre fagdager som ikke er registrert i KS læring.   

Planlegging av tilsyn psykisk helse og rus/NAV og Hvelven 87/89 

Kvalitetsutvalget har ressurspersoner som bidrar inn når det blir meldt tilsyn på ulike 

avdelinger. Tilsyn blir tatt opp i utvalget der man ser hvem som kan bidra på hvilke områder. 

Det har vært gjennomført tilsyn i psykisk helse og rus/NAV og Hvelven 87/89. Begge tilsynene 

har blitt tatt opp i kvalitetsutvalgene.  

Årsrapport pasient og brukerombudet 2017 

Gjennomgang av årsrapport fra pasient og brukerombudet i 2017. Kommunen har sendt en 

henvendelse til pasient og brukerombudet for å få mer utfyllende svar til rapporten. Temaer 

også informert om politisk. 

Funksjonsbeskrivelser for ulike stillinger. Hva har vi/hva mangler? 

Det har blitt arbeidet med funksjonsbeskrivelser innenfor ulike stillinger slik som sykepleier, 

vernepleier, helsefagarbeider o.l. Dette er etterspurt av avdelingslederne og det er ønskelig at 

kommunen har felles beskrivelser som kan tilpasses hver enkelt avdeling. 

Prosedyre for tvangsvedtak i fagprogrammet Gerica/retningslinjer for bruk av 

velferdsteknologiske løsninger 

Det har blitt arbeidet med prosedyrer for registrering av tvangsvedtak i fagprogrammet Gerica. 

Det har blitt arbeidet med retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunen. 

Gjennomgang av forslag på «mal» til årsrapport. 

Kvalitetsutvalget har gjennomgått forslag til mal på årsrapport som alle avdelinger skal skrive 

vært år. Denne rapporten danner grunnlag for hva som skal inn i handlingsprogrammet og sier 

noe om hva som har blitt gjort det siste året. Avdelingslederne sender inn sin årsrapport hvert 

år.  

 

 

 

 

Nye helsereformen – leve hele livet. Hva har det å si for oss? 
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Kvalitetsutvalget har gjennomgått reformen som foreslår 25 ulike tiltak. Kommunen må finne ut 

hvilke tiltak vi følger og hvilke vi må arbeide videre med. Det er ønsker om å etablere en 

prosjektgruppe som ser videre på dette.  Flere ansatte skal i løpet av året på en 

gjennomføringskonferanse. I etterkant av dette etableres det prosjektgruppe. Tema er også 

informert om politisk.  https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-

livet/id2547684/ 

 

Acos IP- rolle- og ansvarsbeskrivelse 

ACOS IP er fagsystemet for elektronisk individuell plan. Systemet har også en tilleggsfunksjon 

for tverrfaglig samhandling. Det har blitt utarbeidet en rutine som beskriver rolle- og 

ansvarsbeskrivelse i systemet. Denne er presentert for kvalitetsutvalget som har endelig 

godkjent rutinen. 

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringene. 

Det har vært gjennomført to inspirasjonsdager for 75-åringer, en i 2017 og en i 2018. I tillegg 

til dette er det gjennomført et åpent møte for de over 75 år. Kvalitetsutvalget har evaluert 

møtene og anbefaler at man fortsetter med disse i 2019. Disse møtene er positive innslag som 

forebyggende arbeid og bidrar også til bedre samhandling mellom de ulike enhetene. Tema er 

også informert om politisk.  

 

Hvordan jobbe med tilbakemeldinger fra pårørende i kommunen? 

Helse og omsorg får jevnlig tilbakemelding fra pårørende. Avdelingene svarer selv ut 

tilbakemeldinger som går direkte til dem. Sektoren erfarer er at de pårørende ønsker å bli sett og 

hørt, de ønsker å få informasjon og de stiller gjerne spørsmål om ledelsen og kommunens 

systemer og organisering. Det er ønskelig å se på rutiner og system for jobbe med 

tilbakemeldinger. Det har blitt diskutert å opprette brukerutvalg. Dette vil bli arbeidet videre 

med i 2019. 

 

Plikt til å registrere barn som pårørende 

Kommunen har plikt til å registrere barn som er pårørende til voksne med psykisk sykdom, rus 

og andre alvorlige lidelser som kan påvirke omsorgsevnen jf.: Helsepersonelloven § 33. Det er 

viktig at alle medarbeidere kjenner til dette, slik at riktige instanser blir varslet når dette 

oppdages. Det har vært gjennomganger av prosedyrer for å sikre dette. 
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Rådmannens vurdering 

 
Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering.  

 

 

 

Vedlegg 

Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7163-5  Arkiv: G40 &32  

 

Sak: 42/18 

 

Saksprotokoll - Samarbeid mellom tannhelsetjenesten og Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Saken tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.   

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7163-4   Arkiv: G40 &32  

 

Samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Buskerud(FKF) og Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har i dag samarbeid med Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF vedrørende 

tannhelse for kommunens innbyggere. Det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter med fokus 

på å bidra til god tannhelse for gruppene som er prioritert i tannhelsetjenesteloven, og den 

øvrige befolkningen. Lovverket bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. 

Kommunen plikter å følge opp pasientenes helse og bidra til at pasientene får tannbehandling 

ved behov. 

 

I tidligere samarbeidsmøter har tannhelsetjenesten vært opptatt av om de samarbeider med de 

riktige personene i kommunen og om det er andre arenaer de burde samarbeide på enn de som 

er tradisjonelle og lovpålagte. Tannhelsetjenesten er også opptatt av å bidra til utjevning av 

sosial ulikhet i helse og at de som er tjenesteytere på helse i kommunene, har tilstrekkelig 

kunnskap og ferdigheter til å bistå med daglig tann- og munnstell til de som trenger det. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I Ringerike kommune avholdes det årlige overordnede møter mellom kommunen og  

tannhelsetjenesten i Buskerud (FKF). Hensikten med møtene er å ta opp samarbeid og 

generelle problemstillinger. Kommunens kontaktperson er Anette Sulland som jobber som 

enhetsleder for integrerte tjenester på Sokna, Nes og Tyristrand. På tjenestenivå er det årlige 

samarbeidsmøter innenfor de ulike gruppene omtalt i tannhelseloven. Alle avdelinger i 

hjemmetjenesten og institusjon har egne tannkontakter som følger opp pasientenes avtaler.  

 

De ulike avdelingene gjennomfører samarbeidsmøter med ulike intervall gjennom året.  

Kommunens oversikt viser at alle institusjoner har samarbeidsmøter to ganger årlig. I 

hjemmetjenesten og omsorgsboligene varierer det mellom 1-2 samarbeidsmøter årlig. Noen 



- 

avdelinger har besøk av tannpleier hver måned i tillegg til innkallinger til behandling ved behov. 

Andre avdelinger har ingen faste undersøkelser, men innkaller tannpleier etter avtale.   

 

Tema på samarbeidsmøtene ute i avdelingen er brukerlister, beboernes rettigheter, behov for 

undervisning og andre tema som måtte være aktuelt. Tannhelsetjenesten er behjelpelig med å ta 

ut lister over pasientene som er registrert hos tannhelsetjenesten. På denne måten kan man 

kvalitetssikre at alle pasientene har fått tilbud om tannlege, fjerne pasienter som har flyttet eller 

gått bort, eller som på annen måte ikke ønsker å benytte tilbudet. I etterkant av disse møtene 

blir det sendt ut tilbudsskjema til de som ikke har mottatt dette.  

 

Tannhelsetjenesten fører årlig statistikk over hvor mange pasienter som har fått tilbud om og 

gjennomført tannbehandling. Erfaringene fra tannhelsetjenesten viser at denne statistikken ikke 

alltid samsvarer med KOSTA tall for den enkelte kommune. Grunnen til dette er svikt i 

oppdatering og oppfølging av IPLOS i de ulike avdelingene. Dette er en kjent problemstilling 

som tannhelsetjenesten ser igjen i flere avdelinger og kommuner. Hvert tredje år blir det også 

gjennomført en undersøkelse av tann- og munnstell (BSI) på alle sykehjem i fylket, siste 

undersøkelse ble gjennomført i 2018. 

 

Erfaringer fra tannhelsetjenesten og kommunen viser at flere pasienter velger å takke nei til 

gratis tannbehandling. Bakgrunnen for dette er gjerne at de har proteser, de ikke syntes det er 

nødvendig med tannbehandling eller at de går til sin private tannlege. Selv om de takker nei har 

de mulighet til å få gratis tannbehandling senere. Kommunen skal jevnlig undersøke om 

pasientene ønsker dette.  

 

Tannhelsetjenesten har også erfart at det kan være utfordrende å få gitt hjemmetjenesten 

tilbakemelding etter besøk, da enkelte pasienter ikke ønsker at denne informasjonen skal 

utveksles. Noen pasienter velger å ta med tilbakemelding hjem til tjenesten, mens andre mener 

de ikke trenger denne. Dersom pasienten trenger tettere oppfølging så kan det være 

utfordrende for hjemmetjenesten å få informasjon om dette. Institusjonene får automatisk 

tilsendt tilbakemelding på alle sine pasienter.  

 

I siste overordnede samarbeidsmøte ble det informert om at både tannhelsetjenesten og 

kommunens avdelinger opplevde samarbeidet rundt tannhelsetjenestene som forutsigbart og 

godt. Det er ønskelig at samarbeidet fortsetter på samme måte som før og at man sammen kan 

se på områder der man kan gjøre forbedring. Det er ønskelig fra begge parter at samarbeidet 

videreføres på samme måte når Buskerud Fylke i fremtiden skal bli Viken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

God tannhelse er viktig for både helse og livskvalitet.   

Rådmannen er tilfreds med samarbeidsordningene som er satt i gang, og tilbakemeldingene på 



- 

at disse fungerer godt. Dette viser at organisert samhandling bidrar til bedre internkontroll av 

egne tjenester og ivaretakelse av pasient- og brukerrettighetene til hver pasient. Samtidig er 

jevnlig samarbeid en viktig faktor for å oppdage områder som har forbedringspotensial, slik at 

kommunen kan iverksette tiltak for å forbedre dette. Som tannhelsetjenesten bemerker er det 

viktig at vi oppdaterer og følger opp IPLOS for å sende inn riktige tall til KOSTRA. Dette er 

en av områdene kommunen arbeider med kontinuerlig gjennom opplæring i  journalsystemet 

Gerica. 

 

Rådmannen bemerker det positive samarbeidet og legger frem informasjon om dette til orientering. 

 

 

Vedlegg 

Oversikt over samarbeid i Ringerike kommune   

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 



Samarbeid i Ringerike kommune 
 

Gruppe Samarbeidspartner Fast samarbeid Ad hoc 

samarbeid 

a Helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten  

Årlige samarbeidsmøter  

 

Barneverntjenesten 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

b Hov gård bofellesskap Årlige samarbeidsmøter   

 Hov allè Årlige samarbeidsmøter  

 Færdenmarka bofellesskap, 

Elvegata 

Årlige samarbeidsmøter  

 Sagatunveien bofellesskap Årlige samarbeidsmøter  

 Sagaveien bofellesskap Årlige samarbeidsmøter  

 Bofellesskap Hvelven 89 Årlige samarbeidsmøter  

 Fossetorget bofellesskap Årlige samarbeidsmøter  

 Ullerål bofellesskap Årlige samarbeidsmøter  

c1 

Hønefoss omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Sokna omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Nes omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Tyribo omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hønen gård Årlige samarbeidsmøter  

 

Hvelven institusjon 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

c2 

Sentrum hjemmebasert 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hjemmetjenester Sokna 

omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Team Fossetorget Årlige samarbeidsmøter  

 

Hjemmetjenesten Nes 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hallingby hjemmetjenester og 

bofellesskap 

Årlige samarbeidsmøter  

 Hjemmetjenester sone Haug Årlige samarbeidsmøter  

 

Hov gård 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Hjemmetjenester sone Hov 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hjemmetjenester Krokenveien 

19/17 

Årlige samarbeidsmøter  

 

Hjemmetjenester Herdasbygda 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hvelven bofellesskap for 

demente 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hjemmetjenesten Tyribo 

omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 



e Rus og psykiatri  Årlige samarbeidsmøter  

 Villa'n i Hønefoss Seks ganger årlig  

 Borger bad (rus/psyk.) Årlige samarbeidsmøter  

 Borger bad AS, avd. 

Dronningensgate 

Årlige samarbeidsmøter  

 

DPS-Ringerike 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Regnbusen rus og psykiatri Årlige samarbeidsmøter  

Annet Kommunemøte Årlige møter  

 

Hvalsmoen transittmottak 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

Undervisning 8 

ganger årlig 

 Voksenopplæringen/lærings- 

senteret 

Årlige samarbeidsmøter+ 

plan for undervisning 

 

 Flyktningetjenesten NAV Årlige samarbeidsmøter  

 Migrasjon Helse (flykninger i 

alle aldre) 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Krisesenteret 

 Akutt 

tannbehandling 

 

BUF-etat-mottak 

 Kun samarbeid 

om behandling 

av pasienter 

 

LMS-dia, Ringerike 

Undervisning tre ganger 

årlig 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3357-5  Arkiv: G00 &34  

 

Sak: 39/18 

 

Saksprotokoll - Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 1.halvdel 2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar saken til orientering.  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.   

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3357-4   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 1.halvdel 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 
Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar saken til orientering.  

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene har som formål å bidra til faglig forsvarlige helse- og 

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

omsorgslovgivningen etterleves. Forskriften skal bidra til at den som har det overordnede ansvaret for 

virksomheten har et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring. 

Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 

omsorg. Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet. En av 

hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og planer 

i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester. Utvalget skal også bidra til at kommunen 

korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer som er pålagt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kvalitetsutvalget har møter en gang i måneden der innrapporterte saker tas opp og gjennomgås. 

Ringerike kommune etablerte tidlig et eget kvalitetsutvalg for helse og omsorgstjenester. 

Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Vigdis Jægerborg, enhetsleder (Permisjon) 

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Kari G. Henriksen, jurist  

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver 

- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 



- 

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor Barn og Unge 

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt 

  

Det har i 1. halvår av 2018 vært arbeidet/informert om en rekke saker i kvalitetsutvalget. I tillegg til 

disse sakene har det også vært flere adhoc avklaringer på henvendelser fra f.eks ledere. Noen av sakene 

er tatt opp flere ganger. Sakene som har blitt tatt opp i 1.halvdel av 2018: 

 

Status for retningslinjer for klagebehandling i helse og omsorg  

Det har vært arbeidet med retningslinjer for å registrere inn klagene kommunen får. Dette er 

nødvendig for å kunne rapportere antall klagesaker. 

Nye personvernregler fra mai 2018  

Norge fikk i 2018 en ny personopplysningslov. Lovverket omhandler en rekke plikter for 

behandling (innsamling og bruk av personopplysninger). For kommunens del vil dette kunne 

medføre endringer i f.eks. sletting av journal, at pasienter trekker tilbake samtykke o.l. Det er 

informert om at kommunen ansetter egen personvernombud som vil arbeide med dette. 

Retningslinjene kommer på plass etter denne ansettelsen er gjort. 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/personvernregelverket/om-

personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/ 

 

Rapport etter årets legemiddelrevisjon i Ringerike fengsel  

Rapporten viser fengselets avvik innen legemiddelhåndtering og hvordan disse er svart ut.  

Søknad om dispensasjon fra krav i Retningslinjer for legemiddelhåndtering  

Kommunen har frem til nå benyttet et skjema for søknad om dispensasjon for ufaglærte som 

skal gi medisiner til flere enn 7 pasienter. Det er besluttet at avdelingslederne selv skal gjøre 

vurderinger av egenhet for dispensasjon og se på strukturering i egen avdeling for å unngå at 

ufaglærte gir medisiner.  

Pasientsikkerhetsprogrammet. Hvilke felt skal vi velge ut? 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

Flere kommuner har arbeidet med dette programmet i flere år. Ringerike kommune ønsker å 

komme i gang med dette. Det er nå ønskelig at vi skal benytte programmet, men koble det opp 

mot det vi allerede gjør i Pro act. Det har blitt arbeidet med å finne fokusområder for 

institusjonene, hjemmetjenesten og bofellesskapene. Dette arbeidet vil bli sett i sammenheng 

med andre prosjekt som gjøres i dag. Arbeidet fortsetter i 2019.  

Utarbeidelse av felles års hjul for kompetanseheving. 

Det er laget en felles oversikt over kurs og aktiviteter i kommunen, slik at vi unngår 

dobbeltbookinger og gjør det mulig for flest mulig å delta på kurs.  Hver avdeling kan melde inn 

planlagte fagdager, opplæring og lignende slik at det er lettere å planlegge kompetansehevende 

tiltak i kommunen. Foreløpig sitter kompetanserådgiver i helse med denne oversikten. På sikt er 

det ønskelig å lage et felles års hjul i et system der alle ledere kan legge inn.  
 

Lærlinger i helsefag og håndtering av legemidler 

Lærlingskoordinator har fått spørsmål fra avdelingsledere om hvordan kommunen praktiserer 

den selvstendige delen av lærlingtiden når det oppstår en situasjon av somatisk art. Dette kan 

f.eks. være akuttmedisinering ved epilepsi. Problemstillingen har gått videre til ledermøte for 

videre drøfting og avgjørelse der. 
 

Samtykkeerklæring til arbeid med andre instanser  



- 

Kommunen har arbeidet med å lage samtykkeerklæringsskjema til alle avdelinger i helse. 

Samtykke fra pasienten er nødvendig for at avdelingene skal kunne samarbeide om spørsmål 

knyttet til pasientens helsesituasjon.  

 

Årsrapport fra tilsynsfarmasøyten 2017/Avtale om tilsynsområder i 2018.  

Tilsynsfarmasøyt har gått gjennom årsrapport fra 2017 med forslag til forbedringsområder. Det 

har blitt avtalt aktivitetsplan for 2018 med innspill til tilsynsområder og hvilke avdelinger der en 

bør prioritere tilsyn. 

 
Ny funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget  

Det har blitt arbeidet med ny funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget. Det har blitt sett på 

sammensetning av gruppen, hvilke saker som blir tatt opp og hvordan sakene skal forankres ute 

i ledergruppen.  
 

Rapportering av antall ansatte i utdanning og kursaktivitet - status per i dag.  
Det er mange medarbeidere i utdanning per i dag. Dette fordeler seg mellom 15 sykepleiere og 

vernepleiere som tar videreutdanning og 8 som tar master. Alle disse får støtte av kommunen. 

Det er utarbeidet avtaler med bindingstid for de fleste av medarbeiderne. Det har også vært stor 

kursaktivitet i kommunen i 2017. Totalt ble det registrert 2140 kursregisteringer i KS læring. 

Dette inkluderte også MKS møter. Brannvern og nettverksmøter kommer i tillegg. Det kan også 

være andre fagdager som ikke er registrert i KS læring.   

Planlegging av tilsyn psykisk helse og rus/NAV og Hvelven 87/89 

Kvalitetsutvalget har ressurspersoner som bidrar inn når det blir meldt tilsyn på ulike 

avdelinger. Tilsyn blir tatt opp i utvalget der man ser hvem som kan bidra på hvilke områder. 

Det har vært gjennomført tilsyn i psykisk helse og rus/NAV og Hvelven 87/89. Begge tilsynene 

har blitt tatt opp i kvalitetsutvalgene.  

Årsrapport pasient og brukerombudet 2017 

Gjennomgang av årsrapport fra pasient og brukerombudet i 2017. Kommunen har sendt en 

henvendelse til pasient og brukerombudet for å få mer utfyllende svar til rapporten. Temaer 

også informert om politisk. 

Funksjonsbeskrivelser for ulike stillinger. Hva har vi/hva mangler? 

Det har blitt arbeidet med funksjonsbeskrivelser innenfor ulike stillinger slik som sykepleier, 

vernepleier, helsefagarbeider o.l. Dette er etterspurt av avdelingslederne og det er ønskelig at 

kommunen har felles beskrivelser som kan tilpasses hver enkelt avdeling. 

Prosedyre for tvangsvedtak i fagprogrammet Gerica/retningslinjer for bruk av 

velferdsteknologiske løsninger 

Det har blitt arbeidet med prosedyrer for registrering av tvangsvedtak i fagprogrammet Gerica. 

Det har blitt arbeidet med retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunen. 

Gjennomgang av forslag på «mal» til årsrapport. 

Kvalitetsutvalget har gjennomgått forslag til mal på årsrapport som alle avdelinger skal skrive 

vært år. Denne rapporten danner grunnlag for hva som skal inn i handlingsprogrammet og sier 

noe om hva som har blitt gjort det siste året. Avdelingslederne sender inn sin årsrapport hvert 

år.  

 

 

 

 

Nye helsereformen – leve hele livet. Hva har det å si for oss? 



- 

Kvalitetsutvalget har gjennomgått reformen som foreslår 25 ulike tiltak. Kommunen må finne ut 

hvilke tiltak vi følger og hvilke vi må arbeide videre med. Det er ønsker om å etablere en 

prosjektgruppe som ser videre på dette.  Flere ansatte skal i løpet av året på en 

gjennomføringskonferanse. I etterkant av dette etableres det prosjektgruppe. Tema er også 

informert om politisk.  https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-

livet/id2547684/ 

 

Acos IP- rolle- og ansvarsbeskrivelse 

ACOS IP er fagsystemet for elektronisk individuell plan. Systemet har også en tilleggsfunksjon 

for tverrfaglig samhandling. Det har blitt utarbeidet en rutine som beskriver rolle- og 

ansvarsbeskrivelse i systemet. Denne er presentert for kvalitetsutvalget som har endelig 

godkjent rutinen. 

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringene. 

Det har vært gjennomført to inspirasjonsdager for 75-åringer, en i 2017 og en i 2018. I tillegg 

til dette er det gjennomført et åpent møte for de over 75 år. Kvalitetsutvalget har evaluert 

møtene og anbefaler at man fortsetter med disse i 2019. Disse møtene er positive innslag som 

forebyggende arbeid og bidrar også til bedre samhandling mellom de ulike enhetene. Tema er 

også informert om politisk.  

 

Hvordan jobbe med tilbakemeldinger fra pårørende i kommunen? 

Helse og omsorg får jevnlig tilbakemelding fra pårørende. Avdelingene svarer selv ut 

tilbakemeldinger som går direkte til dem. Sektoren erfarer er at de pårørende ønsker å bli sett og 

hørt, de ønsker å få informasjon og de stiller gjerne spørsmål om ledelsen og kommunens 

systemer og organisering. Det er ønskelig å se på rutiner og system for jobbe med 

tilbakemeldinger. Det har blitt diskutert å opprette brukerutvalg. Dette vil bli arbeidet videre 

med i 2019. 

 

Plikt til å registrere barn som pårørende 

Kommunen har plikt til å registrere barn som er pårørende til voksne med psykisk sykdom, rus 

og andre alvorlige lidelser som kan påvirke omsorgsevnen jf.: Helsepersonelloven § 33. Det er 

viktig at alle medarbeidere kjenner til dette, slik at riktige instanser blir varslet når dette 

oppdages. Det har vært gjennomganger av prosedyrer for å sikre dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

 
Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering.  

 

 

 

Vedlegg 

Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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