
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd den 07.03.2017

PS 7/17 Internkontroll Helse og omsorg

   Internkontroll Helse og omsorg

      Ny forskrift

PS 8/17 Bygging av nye omsorgsboliger i Ringerike kommune, - status

   Bygging av nye omsorgsboliger i Ringerike kommune, - status

PS 9/17 Fylkesmannens tilsynsrapport av 2.12.2016, - tiltak for lukking av avvik

   Fylkesmannens tilsynsrapport av 2.12.2016, - tiltak for lukking av avvik

      Fylkesmannens tilbakemelding



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  07.03.2017  

Tid:   16:15  

 

 

TEMAMØTE: 

Fengselshelsetjenesten. 

Til orientering: 
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Arkivsaksnr.: 17/897-1   Arkiv: G70  

 

Internkontroll Helse og omsorg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar forskriftsendringene og tjenesteområdets 

tiltak til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten (vedlegg 1). Den slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret for 

at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Forskriften er av stor 

betydning for alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften er et viktig virkemiddel for 

å sørge for at de utøvende tjenester etterlever de krav som finnes i lovgivningen på dette 

området.  

Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring trådte i kraft 1. januar 2017.  

 

Beskrivelse av saken 

Den nye forskriften 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. Ringerike kommune har iverksatt en rekke tiltak for å møte de krav 

som har vært diskutert i grunnlagsdokumenter og høringer, og som nå er visualisert gjennom 

regjeringens endelige vedtak i forskrifts form: 

 God ledelse er helt avgjørende både for å gi gode tjenester og for å forbedre tjenester 

som ikke er gode nok. Det er i Ringerike kommune iverksatt et omfattende 

ledelsesopplæringsprogram, og ledelsen er nå organisert i flere lederteam plassert nær 

tjenesteyter. 

 Det ble i desember 2016 gjennomført en opplæring i den nye forskriften om ledelse og 

kvalitetsforbedring for alle ledere. 

 Tjenesteområdet har begynt arbeidet med en modell for hendelsesbasert analyse. 

Kommunens kriseteam har benyttet slik metode, med svært godt resultat. 
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 Det har vært gjennomført opplæring i alle enheter i bruk av avviksmodul i 

kvalitetssystemet. Det arbeides nå med å legge inne alle prosedyrer og godkjenning av 

disse. 

 Det er innført kvalitetsutvalg i helse og omsorgssektoren der alle medlemmene nå har 

gjennomført en to-dagers opplæring i kvalitet. 

 Ved hver driftsenhet er det enten etablert et kvalitetsforum eller en fagansvarlig 

 

Rådmannens vurdering 

Den nye forskriften erstatter dagens internkontrollforskrift for tjenestene, som er fra 2002. Den 

er tydeligere på hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

omfatter og utdyper kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Den gjør det også lettere å slå fast hvem som har det overordnede ansvaret i kommunen. 

De tiltak som er gjennomført innen tjenesteområdet vil etter rådmannens syn tydeliggjøre 

utfordringer, ansvar, mangler og forbedringspotensialet ved den enkelte avdeling, og på den 

måten sikre standard og kvalitet både på tjenestetilbudet og pasientsikkerheten. 

 

Vedlegg 

1. Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/915-1   Arkiv: H41  

 

Bygging av nye omsorgsboliger i Ringerike kommune, - status  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd tar statusgjennomgangen til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er ønsket en orientering om status på de tre byggeprosjekter som er under planlegging i 

forhold til nye omsorgsboliger i Ringerike kommune. Dette dreier seg om: 

HOV Vest: 

Hov Vest er det såkalte «Foreldrekonseptet», der kommunen bygger et bofellesskap i nært 

samarbeid med pårørende, som er planlagt seksjonert og solgt til den enkelte leietaker som 

borettslag. Dette dimensjoneres for sju beboere som i dag er i aldergruppen 15-19 år. 

Skissene er nå vært gjennomdiskutert med brukerne, og må nå oppfattes som endelige. 

Valgalternativene nå er enten med kjeller, med halv kjeller eller uten kjeller. Det er et spørsmål 

om pris, og det må tas en avgjørelse så snart som mulig i samråd med pårørendegruppa. 
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HOV Øst: 

Hov Øst er et omsorgsboligfelleskap med 21 leiligheter fordelt på 3 seksjoner med 7 leiligheter 

i hver seksjon. Det er tidligere utarbeidet en mulighetsanalyse for prosjektet, men innspill fra 

brukerorganisasjonen og husbanken gjør at konseptet må tegnes om. 

Det nedsettes nå en referansegruppe i forhold til HOV-Øst, bestående av ergoterapeut, ansatte, 

Norsk forening for utviklingshemmede (NFU), eldrerådet, IT-avdelingen og ledelse. 

Framdrift:  

Kommunen legger til grunn at bygningene tilrettelegges for velferdsteknologi med føringsveier 

og nødvendige tilpasninger, men det er foreløpig ikke lagt inn noen kostnader for selve 

utstyret. Det vil bli besparelser på drift ved å ta i bruk velferdsteknologi, men erfaringsmessig 

kan er det noe skepsis mot dette. Representanter for foreldregruppe og brukergruppe må få 

anledning til å delta på kurs/seminar om velferdsteknologi slik at de ser hvilke muligheter som 

faktisk ligger i disse systemene både av trygghetsskapende karakter og selvstendiggjøring. 

Det måtte utarbeides og godkjennes ny reguleringsplan for området. Denne er noe forsinket 

grunnet ekstra krav om dokumentasjon/ utredninger, forventes ferdigstilt/ vedtatt i løpet av 

sommer 2017. Det har ikke fremkommet forhold underveis i prosessen som skulle tilsi at ny 

reguleringsplan ikke vil bli vedtatt. 

Det vil være hensiktsmessig (også økonomisk) å etablere HOV-Vest og HOV-Øst parallelt.  

Det vil videre bli utarbeidet nye kostnadskalkyler og et estimat på husleienivå før sakene legges 

fram for endelig politisk behandling i april/mai. Det tas sikte på å framlegge disse to 

prosjektene som to separate saker. 

Det vil nå bli utarbeidet ny, overordnet fremdriftsplan for begge omsorgsprosjektene i løpet av 

Mars. Utbygging forespeiler en mulig byggestart tidligst i starten av 2018, forutsatt nytt 

skisseprosjekt klart i juni med utarbeidelse av rom og funksjonsprogram i august.  

 

«Nye» NORDERHOVHJEMMET 

Planlagt på tomta til tidligere Norderhovhjemmet etter at dette er revet, parallelt med de 

tidligere omsorgsboligene Ve-terrasse. 

Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i at husbanken legger opp til omsorgsboliger innenfor en 

kategori tilsvarende sykehjem-størrelser, det vil si ca. 30 m2 pr enhet pluss ca. 10 m2 felles 

oppholdsareal pr boenhet. 

For dagsenteret beregner Husbanken også her 10 m2 pr bruker, som i dette tilfelle er av 

kommunen satt til 50 stk. Oppgitte romprogram for dagsenteret går noe utover disse rammene.  

Dette vil være naturlig å jobbe videre med i skisseprosjektet. 

Garasjen er dimensjonert for ca. 50 biler med standard avstander og størrelser. Dette er det 

behovet som hjemmetjenesten og dagsenteret vil ha. 

Base for hjemmetjenesten er dimensjonert ut fra oppgitte grove rammer der mottakskjøkken er 

på ca. 80 m2 og varemottak på ca. 20 m2. I tillegg kommer administrasjon, lager med mer. 

Omsorgsboligene består av 10 grupper, med 7 boenheter i hver (2 med 6 enheter), der 2 

grupper danner 1 avdeling, til sammen 68 boenheter, i tråd med formannskapets føringer. 

Garasjen, som utgjør en relativ stor del av programmet, er organisert under 

bebyggelsen/bakken med direkte kontakt både til dagsenter, legekontor, base for 

hjemmetjeneste og også omsorgsboligene, via 3 stk. heiser og trapper. Dette gjør 

garasjeanlegget anvendelig med direkte kontakt for alle typer funksjoner uten at funksjonen blir 

særlig merkbar i anlegget. 
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Framdrift: 

Det arbeides nå med å komplettere kalkylen (i hovedsak er dette rivekostnader og andre 

kostnader til klargjøring av tomt samt inventar), samt estimere husleier før saken legges fram 

for endelig politisk behandling, fortrinnsvis i april. Ut over dette er det vanskelig å si noe 

konkret om framdriften på dette prosjektet på nåværende tidspunkt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram statusbeskrivelse av HOV-Vest, HOV-Øst og «nye» 

Norderhovhjemmet til orientering. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/889-1   Arkiv: G70 &58  

 

Fylkesmannens tilsynsrapport av 2.12.2016, - tiltak for lukking av 

avvik  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Etterspurte tilbakemelding på status for gjennomføring og resultatoppnåelse tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd behandlet fylkesmannens tilsynsrapport fra 

«Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming over 18 år som 

bor i egen eid eller leid bolig» i sak 1/17 den 7.2.2017 og fattet følgende vedtak: 

1. Rapporten fra fylkesmannen vedr. «Landsomfattende tilsyn med helse- og 

omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller 

leid bolig» tas til etterretning.  

2. Det gis en tilbakemelding om status for gjennomføring og resultatoppnåelse av 

endrings/opplæringstiltak som er satt i verk for å lukke de avvik som tilsynsrapporten 

beskriver i møtene 6.6.16 og 10.10.16.  

Tiltakene består i opplæring i sykdomsrisiko, diagnoser, førstehjelp, målbeskrivelse, 

utarbeidelse av individuelle planer samt grunnopplæring bestående av dokumentasjon, 

taushetsplikt, holdninger/etikk, tvang/makt, brukermedvirkning, pårørendesamarbeid, 

kommunikasjon og målrettet miljøarbeid. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har utarbeidet og oversendt til fylkesmannen følgende handlingsplaner for 

lukking av avvik 

Ønsket statusrapport over tiltak og frister presenteres i følgende oppsett: 

Handlingsplan avvik 1 

Tiltak Gjennomføring Frist 

Opplæring i sykdomsrisiko og 

diagnoser 

Opplæring av alle ansatte i ALERT samt 

oppdatere brukerkort i diagnoser og 

sykdomshistorie. 

Gjennomføre internopplæring i diagnoser pr. 

Februar 

 

April 
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enhet samt utarbeide informasjonsperm på hver 

enhet. 

Relevant kompetanseheving Utarbeide handlingsplan pr. enhet med årlige 

prioriterte områder, samt felles overordnet 

handlingsplan. 

Likeens utarbeide «Årshjul» over faste 

opplæringsaktiviteter. 

Februar 

Systematisk kartlegging av 

adferd og helse 

Det utarbeides tiltak og rutine for kartlegging av 

adferd i kvalitetssystemet, samt gjennomføres 

basiskartlegging to ganger i året samt ved endring 

i adferd. 

Det utarbeides tiltak og rutiner for helse i 

kvalitetssystemet, samt gjennomføres kartlegging 

av normalverdier to ganger i året og ved behov. 

Mars 

Systematisk oppføling av lege Utarbeide rutine for oppfølging etter legebesøk,  

tiltak og evaluering. 

Mars 

Ernæring og væskeinntak Utarbeide tiltak og rutine for Gerica, samt 

opplæring i dokumentasjon. 

Mars 

Juni 

Bemanning ved behov for å 

være hjemme 

Utarbeide rutiner for innleie ved behov. Februar 

Oppdatering/dokumentasjon i 

Gerica 

Utarbeide rutiner for dokumentasjon pr enhet, 

journalføring/oppdatering og lesning. 

Gjennomføre opplæring i lovverk og plikter for 

dokumentasjon og oppdatering 

Mars 

 

Februar 

Førstehjelp Legges inn i «Årshjul» over faste aktiviteter, 

gjennomføres årlig pr enhet. 

Juni 

Utdeling av medisiner av 

ufaglærte 

Gjennomgang av rutiner, melde avvik i v/ brudd 

på rutiner og sette inn tiltak. 

Juni 

ROS og legemiddelhåndtering ROS analyse gjennomføres ved 

legemiddelgjennomgang, bemyndigelse 1 pr år 

Juni 

 

Handlingsplan avvik 2 

Tiltak Gjennomføring Frist 

Nye vedtak skal være fattet i 
samsvar med  forvaltningsloven 

Tildelingskontoret fatter nye vedtak. Mars 

Melding av behov for endringer 
(vedtak) 

Utarbeide rutine der tildelingskontoret fatter 

vedtak ved meldte endringer av behov. 

Februar 

Kartlegging av individuelle behov 
for aktivitet 

Utarbeide rutine for kartlegging ved BE-notat. 

Utarbeide kartleggingsskjema for individuelle 

aktiviteter 

Januar 

April 

Samsvar mellom Iplos/ADL skår 
og vedtak 

Årshjul. Fast gjennomgang IPLOS/ADL to ganger 

i året med  rutine  å melde endringer i BE- notat. 

Februar 

Sikre konkrete planer for 
aktiviteter 

Utarbeide mål for aktivitet i IP og tiltak i Gerica 

for å organisere aktiviteter og sikre 

brukermedvirkning 

April 

Systematisk bruk 
kommunikasjons hjelpemidler 

Behovet kartlegges  

og tiltak iverksettes 

Mars 

Juni 

Individuelle  mål Utarbeide IP / overføre individuelle mål i Gerica. Mai 
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Evalueres 1 x pr år i ansvarsgruppe møte og ved 

behov. 

Etablere fast rutine en gang i året der vi evaluerer 

IP og rutine for å sende BE notat. 

 

 

Februar 

Miljøterapeutiske tiltak Utvikle rutiner for å kartlegge, gjennomføre og 

evaluere tiltak. 

Mars 

 

Bistand ernæring, fysisk aktivitet Utvikle rutiner for å kartlegge, gjennomføre og 

evaluere tiltak. 

  

 

Handlingsplan avvik 3 

Tiltak Gjennomføring Frist 

Individuell plan (IP) Alle beboere skal ha en individuell plan i Gerica 

eller Sampro 

Mai 

Koordinator Alle beboere skal ha oppnevnt koordinator Februar 

Systematisk koordinering Alle beboere skal ha oppnevnt koordinator Februar 

Revurdere tiltak ved endringer Se tilta/gjennomføring under avvik 2 Februar 

Tiltak gjennomføres uten 

hensyn til brukers ønsker 

Grunnopplæring ansatte April 

Brukermedvirkning Grunnopplæring ansatte April 

 

Samtlige tiltak er registrert med ansvarsperson/stilling for gjennomføring. 

Fylkesmannens tilbakemelding på disse tiltak er vedlagt (vedlegg 2). Fylkesmannen 

kommenterer tre punkter i tiltaksplanen der han ønsker ytterligere presiseringer. Disse vil bli 

gjennomført. 

Fylkesmannen presiserer også at tilsynet ikke vil bli avsluttet før kommunen har dokumentert 

at disse tiltakene er iverksatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Som det framgår av oversikten over tiltak, er mange av disse tidkrevende å implementere, og 

det er derfor vanskelig å dokumentere effekt på enkelte tiltak på nåværende tidspunkt. 

Tiltakene må få tid til å virke.  Rådmannen vil derfor komme tilbake til hovedkomiteen med en 

ny statusrapport ved årsskiftet 2017/2018. 
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Vedlegg 

1.  Fylkesmannens tilsvar 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/897-1   Arkiv:   

 

Internkontroll Helse og omsorg  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar forskriftsendringene og tjenesteområdets 

tiltak til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten (vedlegg 1). Den slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret 

for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Forskriften er av stor 

betydning for alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften er et viktig virkemiddel 

for å sørge for at de utøvende tjenester etterlever de krav som finnes i lovgivningen på dette 

området.  

Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring trådte i kraft 1. januar 2017.  

 

Beskrivelse av saken 

Den nye forskriften 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. Ringerike kommune har iverksatt en rekke tiltak for å møte de 

krav som har vært diskutert i grunnlagsdokumenter og høringer, og som nå er visualisert gjennom 

regjeringens endelige vedtak i forskrifts form: 

 God ledelse er helt avgjørende både for å gi gode tjenester og for å forbedre tjenester 

som ikke er gode nok. Det er i Ringerike kommune iverksatt et omfattende 

ledelsesopplæringsprogram, og ledelsen er nå organisert i flere lederteam plassert nær 

tjenesteyter. 

 Det ble i desember 2016 gjennomført en opplæring i den nye forskriften om ledelse og 

kvalitetsforbedring for alle ledere. 

 Tjenesteområdet har begynt arbeidet med en modell for hendelsesbasert analyse. 

Kommunens kriseteam har benyttet slik metode, med svært godt resultat. 



 Det har vært gjennomført opplæring i alle enheter i bruk av avviksmodul i 

kvalitetssystemet. Det arbeides nå med å legge inne alle prosedyrer og godkjenning av 

disse. 

 Det er innført kvalitetsutvalg i helse og omsorgssektoren der alle medlemmene nå har 

gjennomført en to-dagers opplæring i kvalitet. 

 Ved hver driftsenhet er det enten etablert et kvalitetsforum eller en fagansvarlig 

 

Rådmannens vurdering 

Den nye forskriften erstatter dagens internkontrollforskrift for tjenestene, som er fra 2002. 

Den er tydeligere på hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 

korrigere omfatter og utdyper kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet. Den gjør det også lettere å slå fast hvem som har det overordnede ansvaret i 

kommunen. 

De tiltak som er gjennomført innen tjenesteområdet vil etter rådmannens syn tydeliggjøre 

utfordringer, ansvar, mangler og forbedringspotensialet ved den enkelte avdeling, og på den 

måten sikre standard og kvalitet både på tjenestetilbudet og pasientsikkerheten. 

 

Vedlegg 

1. Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



F orskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse - og omsorgstjenesten

Fastsatt ved kongelig resolusjon 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15
om statlig tilsyn med helse - og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §7, lov 2. juli
1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2 - 1 a tredje
ledd og § 3 - 4 a andre ledd, lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse - og
omsorgstjenester m.m. (helse - og omsorgstjenesteloven) § 3 - 1 tredje ledd og § 4 - 2 andre
ledd og lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) § 1 - 3 a.
Fremmet av Helse - og omsorgsdepartementet.

§1Formål
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.

§2Virkeområde
Forskriften gjelder virksomheter som er pålagt internkontrollplikt etter

a) helsetilsynsloven § 3
b) spesialisthelsetjenesteloven §2 - 1 a tredje ledd
c) helse - og omsorgstjenesteloven §3 - 1 tredje ledd eller
d) tannhelsetjenesteloven §1 - 3 a.

Forskriften gjelder også virksomhe ter som er pålagt plikt til å arbeide systematisk for
kvalitetsforbedring og pasient - og brukersikkerhet etter
a) spesialisthelsetjenesteloven §3 - 4 a eller
b) helse - og omsorgstjenesteloven §4 - 2.

§3 Ansvaret for styringssystem
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og

gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften
og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.

§4 Definisjon
I denne forskriften betyr styringssystem for helse og omsorgstjenesten den del av

virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges,
gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av
helse - o g omsorgslovgivningen.

§5 Omfang og dokumentasjon
Styringssystemet, jf. pliktene i §§ 6 – 9, skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart,

aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig.
Hvordan pliktene etter denne forskriften etter leves, skal dokumenteres i den form og det

omfang som er nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.



Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

§6 Plikten til å planlegge
Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:

a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering.
Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt
og hvordan det sk al arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient - og
brukersikkerhet i virksomheten

b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre
oppgavene

c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan
dette skal gjøres kjent i virksomheten

d) ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på
etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av
kvaliteten på tjeneste n og pasient - og brukersikkerheten

e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på
risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt

f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring
g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager,

brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten
overholder helse - og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige
og om virksomhe ten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient - og
brukersikkerhet.

§7 Plikten til å gjennomføre
Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:

a) sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og
gjennomføres

b) sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i
det aktuelle fagfeltet, relevant regel verk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet

c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse - og omsorgslovgivningen,
inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arb eid for
kvalitetsforbedring og pasient - og brukersikkerhet

d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring
utnyttes

e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.

§8 Plikten til å evaluere
Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:

a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres



b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve
krav i helse - og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og
systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient - og brukersikkerhet

c) evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse - og omsorgslovgivningen
d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer
e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges
f) minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot

tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.

§9 Plikten til å korrigere
Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:

a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold
b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse - og omsorgslovgivningen etterleves,

inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og
pasient - og brukersikkerhet g jennomføres.

c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette
opp og forebygge overtredelse av helse - og omsorgslovgivningen, inkludert krav til
faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient - og
brukersikkerhet.

§10 Ikrafttredelse

Forskri ften trer i kraft 1. januar 2017 . Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20.
desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse - og omsorgstjenesten.
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Arkivsaksnr.: 17/915-1   Arkiv:   

 

Bygging av nye omsorgsboliger i Ringerike kommune, - status  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd tar statusgjennomgangen til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Det er ønsket en orientering om status på de tre byggeprosjekter som er under planlegging i 

forhold til nye omsorgsboliger i Ringerike kommune. Dette dreier seg om: 

HOV Vest: 

Hov Vest er det såkalte «Foreldrekonseptet», der kommunen bygger et bofellesskap i nært 

samarbeid med pårørende, som er planlagt seksjonert og solgt til den enkelte leietaker som 

borettslag. Dette dimensjoneres for sju beboere som i dag er i aldergruppen 15-19 år. 

Skissene er nå vært gjennomdiskutert med brukerne, og må nå oppfattes som endelige. 

Valgalternativene nå er enten med kjeller, med halv kjeller eller uten kjeller. Det er et 

spørsmål om pris, og det må tas en avgjørelse så snart som mulig i samråd med 

pårørendegruppa. 

 

 

HOV Øst: 



Hov Øst er et omsorgsboligfelleskap med 21 leiligheter fordelt på 3 seksjoner med 7 

leiligheter i hver seksjon. Det er tidligere utarbeidet en mulighetsanalyse for prosjektet, men 

innspill fra brukerorganisasjonen og husbanken gjør at konseptet må tegnes om. 

Det nedsettes nå en referansegruppe i forhold til HOV-Øst, bestående av ergoterapeut, 

ansatte, Norsk forening for utviklingshemmede (NFU), eldrerådet, IT-avdelingen og ledelse. 

Framdrift:  

Kommunen legger til grunn at bygningene tilrettelegges for velferdsteknologi med 

føringsveier og nødvendige tilpasninger, men det er foreløpig ikke lagt inn noen kostnader for 

selve utstyret. Det vil bli besparelser på drift ved å ta i bruk velferdsteknologi, men 

erfaringsmessig kan er det noe skepsis mot dette. Representanter for foreldregruppe og 

brukergruppe må få anledning til å delta på kurs/seminar om velferdsteknologi slik at de ser 

hvilke muligheter som faktisk ligger i disse systemene både av trygghetsskapende karakter og 

selvstendiggjøring. 

Det måtte utarbeides og godkjennes ny reguleringsplan for området. Denne er noe forsinket 

grunnet ekstra krav om dokumentasjon/ utredninger, forventes ferdigstilt/ vedtatt i løpet av 

sommer 2017. Det har ikke fremkommet forhold underveis i prosessen som skulle tilsi at ny 

reguleringsplan ikke vil bli vedtatt. 

Det vil være hensiktsmessig (også økonomisk) å etablere HOV-Vest og HOV-Øst parallelt.  

Det vil videre bli utarbeidet nye kostnadskalkyler og et estimat på husleienivå før sakene 

legges fram for endelig politisk behandling i april/mai. Det tas sikte på å framlegge disse to 

prosjektene som to separate saker. 

Det vil nå bli utarbeidet ny, overordnet fremdriftsplan for begge omsorgsprosjektene i løpet 

av Mars. Utbygging forespeiler en mulig byggestart tidligst i starten av 2018, forutsatt nytt 

skisseprosjekt klart i juni med utarbeidelse av rom og funksjonsprogram i august.  

 

«Nye» NORDERHOVHJEMMET 

Planlagt på tomta til tidligere Norderhovhjemmet etter at dette er revet, parallelt med de 

tidligere omsorgsboligene Ve-terrasse. 

Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i at husbanken legger opp til omsorgsboliger innenfor en 

kategori tilsvarende sykehjem-størrelser, det vil si ca. 30 m2 pr enhet pluss ca. 10 m2 felles 

oppholdsareal pr boenhet. 

For dagsenteret beregner Husbanken også her 10 m2 pr bruker, som i dette tilfelle er av 

kommunen satt til 50 stk. Oppgitte romprogram for dagsenteret går noe utover disse 

rammene.  Dette vil være naturlig å jobbe videre med i skisseprosjektet. 

Garasjen er dimensjonert for ca. 50 biler med standard avstander og størrelser. Dette er det 

behovet som hjemmetjenesten og dagsenteret vil ha. 

Base for hjemmetjenesten er dimensjonert ut fra oppgitte grove rammer der mottakskjøkken 

er på ca. 80 m2 og varemottak på ca. 20 m2. I tillegg kommer administrasjon, lager med mer. 

Omsorgsboligene består av 10 grupper, med 7 boenheter i hver (2 med 6 enheter), der 2 

grupper danner 1 avdeling, til sammen 68 boenheter, i tråd med formannskapets føringer. 

Garasjen, som utgjør en relativ stor del av programmet, er organisert under 

bebyggelsen/bakken med direkte kontakt både til dagsenter, legekontor, base for 

hjemmetjeneste og også omsorgsboligene, via 3 stk. heiser og trapper. Dette gjør 



garasjeanlegget anvendelig med direkte kontakt for alle typer funksjoner uten at funksjonen 

blir særlig merkbar i anlegget. 

 

 

 

Framdrift: 

Det arbeides nå med å komplettere kalkylen (i hovedsak er dette rivekostnader og andre 

kostnader til klargjøring av tomt samt inventar), samt estimere husleier før saken legges fram 

for endelig politisk behandling, fortrinnsvis i april. Ut over dette er det vanskelig å si noe 

konkret om framdriften på dette prosjektet på nåværende tidspunkt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger med dette fram statusbeskrivelse av HOV-Vest, HOV-Øst og «nye» 

Norderhovhjemmet til orientering. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/889-1   Arkiv:   

 

Fylkesmannens tilsynsrapport av 2.12.2016, - tiltak for lukking av avvik  
 

Forslag til vedtak: 

Etterspurte tilbakemelding på status for gjennomføring og resultatoppnåelse tas til 

orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd behandlet fylkesmannens tilsynsrapport fra 

«Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming over 18 år 

som bor i egen eid eller leid bolig» i sak 1/17 den 7.2.2017 og fattet følgende vedtak: 

1. Rapporten fra fylkesmannen vedr. «Landsomfattende tilsyn med helse- og 

omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid 

eller leid bolig» tas til etterretning.  

2. Det gis en tilbakemelding om status for gjennomføring og resultatoppnåelse av 

endrings/opplæringstiltak som er satt i verk for å lukke de avvik som tilsynsrapporten 

beskriver i møtene 6.6.16 og 10.10.16.  

Tiltakene består i opplæring i sykdomsrisiko, diagnoser, førstehjelp, målbeskrivelse, 

utarbeidelse av individuelle planer samt grunnopplæring bestående av dokumentasjon, 

taushetsplikt, holdninger/etikk, tvang/makt, brukermedvirkning, pårørendesamarbeid, 

kommunikasjon og målrettet miljøarbeid. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har utarbeidet og oversendt til fylkesmannen følgende handlingsplaner 

for lukking av avvik 

Ønsket statusrapport over tiltak og frister presenteres i følgende oppsett: 

Handlingsplan avvik 1 

Tiltak Gjennomføring Frist 

Opplæring i sykdomsrisiko og 

diagnoser 

Opplæring av alle ansatte i ALERT samt 

oppdatere brukerkort i diagnoser og 

Februar 

 



sykdomshistorie. 

Gjennomføre internopplæring i diagnoser pr. 

enhet samt utarbeide informasjonsperm på hver 

enhet. 

April 

Relevant kompetanseheving Utarbeide handlingsplan pr. enhet med årlige 

prioriterte områder, samt felles overordnet 

handlingsplan. 

Likeens utarbeide «Årshjul» over faste 

opplæringsaktiviteter. 

Februar 

Systematisk kartlegging av 

adferd og helse 

Det utarbeides tiltak og rutine for kartlegging av 

adferd i kvalitetssystemet, samt gjennomføres 

basiskartlegging to ganger i året samt ved endring 

i adferd. 

Det utarbeides tiltak og rutiner for helse i 

kvalitetssystemet, samt gjennomføres kartlegging 

av normalverdier to ganger i året og ved behov. 

Mars 

Systematisk oppføling av lege Utarbeide rutine for oppfølging etter legebesøk,  

tiltak og evaluering. 

Mars 

Ernæring og væskeinntak Utarbeide tiltak og rutine for Gerica, samt 

opplæring i dokumentasjon. 

Mars 

Juni 

Bemanning ved behov for å 

være hjemme 

Utarbeide rutiner for innleie ved behov. Februar 

Oppdatering/dokumentasjon i 

Gerica 

Utarbeide rutiner for dokumentasjon pr enhet, 

journalføring/oppdatering og lesning. 

Gjennomføre opplæring i lovverk og plikter for 

dokumentasjon og oppdatering 

Mars 

 

Februar 

Førstehjelp Legges inn i «Årshjul» over faste aktiviteter, 

gjennomføres årlig pr enhet. 

Juni 

Utdeling av medisiner av 

ufaglærte 

Gjennomgang av rutiner, melde avvik i v/ brudd 

på rutiner og sette inn tiltak. 

Juni 

ROS og legemiddelhåndtering ROS analyse gjennomføres ved 

legemiddelgjennomgang, bemyndigelse 1 pr år 

Juni 

 

Handlingsplan avvik 2 

Tiltak Gjennomføring Frist 

Nye vedtak skal være fattet i 
samsvar med  forvaltningsloven 

Tildelingskontoret fatter nye vedtak. Mars 

Melding av behov for endringer 
(vedtak) 

Utarbeide rutine der tildelingskontoret fatter 

vedtak ved meldte endringer av behov. 

Februar 

Kartlegging av individuelle behov 
for aktivitet 

Utarbeide rutine for kartlegging ved BE-notat. 

Utarbeide kartleggingsskjema for individuelle 

aktiviteter 

Januar 

April 

Samsvar mellom Iplos/ADL skår 
og vedtak 

Årshjul. Fast gjennomgang IPLOS/ADL to ganger 

i året med  rutine  å melde endringer i BE- notat. 

Februar 

Sikre konkrete planer for 
aktiviteter 

Utarbeide mål for aktivitet i IP og tiltak i Gerica 

for å organisere aktiviteter og sikre 

brukermedvirkning 

April 



Systematisk bruk 
kommunikasjons hjelpemidler 

Behovet kartlegges  

og tiltak iverksettes 

Mars 

Juni 

Individuelle  mål Utarbeide IP / overføre individuelle mål i Gerica. 

Evalueres 1 x pr år i ansvarsgruppe møte og ved 

behov. 

Etablere fast rutine en gang i året der vi evaluerer 

IP og rutine for å sende BE notat. 

Mai 

 

 

Februar 

Miljøterapeutiske tiltak Utvikle rutiner for å kartlegge, gjennomføre og 

evaluere tiltak. 

Mars 

 

Bistand ernæring, fysisk aktivitet Utvikle rutiner for å kartlegge, gjennomføre og 

evaluere tiltak. 

 

 

Handlingsplan avvik 3 

Tiltak Gjennomføring Frist 

Individuell plan (IP) Alle beboere skal ha en individuell plan i Gerica 

eller Sampro 

Mai 

Koordinator Alle beboere skal ha oppnevnt koordinator Februar 

Systematisk koordinering Alle beboere skal ha oppnevnt koordinator Februar 

Revurdere tiltak ved endringer Se tilta/gjennomføring under avvik 2 Februar 

Tiltak gjennomføres uten 

hensyn til brukers ønsker 

Grunnopplæring ansatte April 

Brukermedvirkning Grunnopplæring ansatte April 

 

Samtlige tiltak er registrert med ansvarsperson/stilling for gjennomføring. 

Fylkesmannens tilbakemelding på disse tiltak er vedlagt (vedlegg 2). Fylkesmannen 

kommenterer tre punkter i tiltaksplanen der han ønsker ytterligere presiseringer. Disse vil bli 

gjennomført. 

Fylkesmannen presiserer også at tilsynet ikke vil bli avsluttet før kommunen har dokumentert 

at disse tiltakene er iverksatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Som det framgår av oversikten over tiltak, er mange av disse tidkrevende å implementere, og 

det er derfor vanskelig å dokumentere effekt på enkelte tiltak på nåværende tidspunkt. 

Tiltakene må få tid til å virke.  Rådmannen vil derfor komme tilbake til hovedkomiteen med 

en ny statusrapport ved årsskiftet 2017/2018. 

 

Vedlegg 

1.  Fylkesmannens tilsvar 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2017 



 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Svar på Ringerike kommunens handlingsplan etter systemrevisjon

Fylkesmannen viser til systemrevisjon i Ringerike kommune med helse- og omsorgstjenester
til personer med utviklingshemming med rapport av 01.12.16 og Ringerike kommunes brev
av 16.01.17.

Kommunen har laget en handlingsplan for å lukke de awik som ble avdekket i tilsynet.
Fylkesmannen har følgende å bemerke til planen:

Punkt 1.16 gjelder opplæring i lowerk og dokumentasjonsplikt. Det er viktig at kommunen
også etablerer rutiner for å dokumentere tjenester som ikke omfattes av journalplikten og
etablerer et enhetlig system for hvordan disse skal dokumenteres.

Punkt 1.14 gjelder innleie ved behov der brukere skal være hjemme. Kommunen må også lage

en rutine for hvordan de ansatte skal handtere situasjoner der brukere gir uttrykk for at de ikke
ønsker ä gäpâL dagtilbudet ogleller ikke kan gäpä dagtilbudet av helsemessige årsaker.

Punkt 2.6 gSelder konkrete planer for aktiviteter. Vedtaket skal angi omfang og tiltaksplanen
det nærmere innhold. Fylkesmannen savner en plan for å konlaetisere overfor den enkelte

bruker som er så tydelig at ansatte lett kan identifisere awik fra oppsatte planer, uavhengig av

årsak.

Utover dette tar Fylkesmannen kommunens plan til ettenetning.

Fylkesmannen ser av oppsatte tidsfrister at kommunen legger til grurur at arbeidet med å rette

avvikene skal være ferdig innen juni. Fylkesmannen vil ikke avslutte tilsynet før de tiltak
kommunen har iverksatt, er dokumentert. Dersom kommunen ønsker å oversende

dokumentasjonen fortløpende, ber vi om at dokumentene nuÍrmereres systematisk slik at de

samsvarer med punktene i handlingsplanen.

Fylkesmannen imøteser endelig dokumentasj on senest 29.06. 1 7.

Ved henvendelser i saken, vennligst oppgi vårt referansenummer
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Etter fullmakt

Bente Gravdal
Fungerende avdelingsdirektør

Wenche Jensen

seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underslcrift
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