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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  09.05.2017  

Tid:   10:00 

 

TEMAMØTE: 

10:00 – Livsgledearrangement ved Hønefoss skole. 

10-14 Mulighet for omvisning på skolen, tilbud om diverse tjenester i frisørsalongen og ved     

avdelingen for helse og oppvekst, mulighet for kjøp av rømmegrøt, kaffe og kake. 

10:30 Minnenes musikk ved Arne Mørsh med allsang 

11:00 Filmfremvisning: Gamle Hønefoss (Halvdan Svarte) og Trygve Brodahl (Tyra). 

12:30 Oppmøte rådhuset.  

12:45 Fontenehuset. 

13:15 StjerneGruppen. 

13:45 Regnbuen, Villa`n og Vikenbygget. 

14:30 Pause, Rådhuset. 

15:00 Saksliste. 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 02.05.2017 

Runar Johansen 

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  12/17 

Side 3 av 12   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1634-1   Arkiv: H00  

 

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.05.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til forskrift, vedtas som Ringerike kommunes «Forskrift til lovendringen om 

rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - 

kriterier og ventelister». 

 

Innledning / bakgrunn 

Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63) og Helse- og omsorgstjenesteloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) som innebærer «å tydeliggjøre retten til 

sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

omsorg», ifølge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen.  

Flertallet i komiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre) 

viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik:  

 Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, som 

skal avgjøre.  

 Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den enkelte.  

 Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og pårørende og 

gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller heldøgns 

tjenester i Norge.  

 Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se hvor 

behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker innsatsen der 

behovene tydeliggjøres.  

Komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) viser til at mange av høringsinstansene har 

uttalt seg kritisk til forslaget først og fremst fordi forslaget ikke gir noe mer «rett» til plass eller 

opphold. Når slik plass er det eneste som er forsvarlig, gjelder en slik rett også i dag.  

For kommunene betyr dette at de må sette i gang en prosess som skal munne ut i et vedtak om en 

lokal forskrift. Lovendringene som tydeliggjør retten til sykehjemsplass og tilsvarende bolig, ble satt 

i kraft 1. juli 2016. Kommunene måtte allikevel gis tid til å vedta kommunale forskrifter med 
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kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen, og på andre måter innrette seg etter lovkravene 

før pasientenes og brukernes rettigheter etter disse ikraftsettes.  

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene fra 1. juli 

2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på venteliste. 

Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 

2017. 

 

Beskrivelse av saken 

For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd. 

Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en 

helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og 

brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunens korresponderende 

plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse 

tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.  

Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte 

kommunene til å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter 

og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at 

vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av 

langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven kapittel VII, 

jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2.  

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som 

oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 

langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for 

langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven 

pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er i anledning lovendringen pålagt å utarbeide forslag til kommunal forskrift, som skal 

politisk vedtas.  

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i ny § 

2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. Det samme 

er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første ledd i helse- og 

omsorgstjenesteloven.  

Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister fikk kommunene tid til å 

utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av 

langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før pasientenes og 

brukernes rettigheter ikraftsettes. Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017, og Helse- og 

omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til 

kommunale kriterier og ventelister fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers 

rett til vedtak dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette 

innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.  
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Saken er sendt til høring i Eldreråd og Råd for funksjonshemmede. Eldrerådet fattet i sitt møte 

20.3.2017 sak 7/17 enstemmig slikt vedtak: 

«Rådet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forskrift for Ringerike kommune til 

lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister».  

Rådet for funksjonshemmede fattet i sitt møte 21.3.2017 i sak 4/17 samme enstemmige vedtak. 

Forslaget til forskriften er lett forståelig og godt anvendbart, og det «speiler» framtidig praksis i 

Ringerike kommune. Den er i tråd med hva lovgiver har hatt til hensikt med at den skal regulere. 

Videre vil det være mulig å justere praksis (gjennom politiske vedtak) uten at det innebærer at 

forskriften må til ny behandling for hver endring.  

Rådmannen registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og langtidsplasser, 

og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide praksis for ventelistevedtak, 

og ha system for oppfølgning av disse. Ellers er dagens praksis så godt som i tråd med forslag til 

forskrift.  

Rådmannen anbefaler at forslag til forskrift vedtas, og dermed tydeliggjøre retten til sykehjemsplass 

eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg i Ringerike 

kommune, og retten til vedtak om ventelisteplassering.  

Det vil ved behandlingen være jurist tilstede for orientering og å besvare spørsmål. 

 

Vedlegg 

 Forslag til kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/1657-1   Arkiv: G21 &14  

 

Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding m/regnskapsnotater tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester for innbyggerne i 

kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad, Jevnaker, Modum, Sigdal og Flå. Legevaktas 

nedslagsfelt er således ca. 61 000 innbyggere.  

Ringerike interkommunale legevakt er organisert i henhold til kommunelovens kap. 5A, § 28-1 

b. Administrativt vertskommunesamarbeid. Årsmeldingen er således med detaljert, da den skal 

behandles i samtlige samarbeidskommuner. 

 

Beskrivelse av saken 

Legevakten har hatt kontinuerlig og fungerende drift i 2016. Året har vært preget av kvalitet- 

og utviklingsarbeidet gjennom oppfølging av Akuttmedisinforskriften og revidering av 

prosedyrer. Andre fokusområder har vært videre oppfølging av kommunal øyeblikkelig hjelp 

tilbudet i samarbeidskommunene og kompetansehevende tiltak gjennom ALERT kurs for 

helsepersonell. Da kommunal øyeblikkelig hjelp tilbudet også skal gjelde for pasienter med 

psykiske helse- og rusmiddelproblemer fra 1.januar 2017, har det i 2016 vært planlegging for 

utvidelse av tilbudet. 

Etter bestilling fra kommunalsjefene i legevaktssamarbeidet har ledelsen ved legevakten brukt 

mye tid dette året på utarbeidelse av system for dekning av akutt vakanser for legene. Systemet 

prøves ut fra juni 2016, og skal evalueres vår/sommer 2017. 

Det vises til vedlegg 1; Årsmelding 2016 for Ringerike interkommunale legevakt. 

 

Rådmannens vurdering 

Årsmelding for Ringerike interkommunale legevakt legges med dette fram til politisk 

orientering. Rådmannen kommenterer regnskap 2016 (for legevakta inkl. de kommunale 

øyeblikkelig-hjelp sengene, se vedlegg 2) særskilt: 
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Regnskapet for legevakten viser et samlet overskudd på kr. 1 470 828,-., inkl. drift av 

kommunale øyeblikkelig-hjelpsenger. Legevakten hadde isolert et merforbruk på kr. 658 114,-. 

Overskuddet framkommer ved at driften av de kommunale øyeblikkelig-hjelpsengene hadde et 

overskuddet på kr. 2 128 942,-. Årsaken til dette overskuddet skyldes i hovedsak at legevakten 

drifter observasjonssengene billigere enn det Vestre Viken HF driftet tilbudet for. Viktig å 

registrere at 2016 er det første året med helårsdrift av disse plassene, så 2016 har vært et 

prøveår. 

En annen årsak til overskudd på ø-hjelp og merforbruk på legevakt, skyldes at ikke alle utgifter 

er fordelt helt riktig mellom ordinær legevakt og ø-hjelp. Dette gjelder 1-2 poster (kjøp/salg). 

Legevakten fikk i tillegg et merforbruk grunnet økte satser for beredskapsgodtgjørelses for 

legene. Økning henger sammen med at befolkningsgrunnlaget til legevakten nå er over 60 000 

innbyggere. Merforbruk på arten «kjøp programvare», skyldes nødnetts utgifter (per innbygger) 

som ikke var kjent da budsjett 2016 ble lagt. 

Kr. 902 250,- på prosjekt 5193, er midler legevakten har søkt om, og fått fra Helsedirektoratet. 

Midlene kom på slutten av 2016. De skal dekke utgifter til pålagte akuttmedisinkurs for all 

helsepersonell som jobber på legevakten. 

Overskuddet regnskap 2016 avsettes i henhold til samarbeidsavtale med kommunene i 

legevaktsamarbeidet på «Fellesprosjekter kommunal øyeblikkelig hjelp». 

 

Vedlegg 

 Vedlegg 1: Årsmelding 2016 for Ringerike interkommunale legevakt. 

 Vedlegg 2: Regnskap 2016 for Ringerike interkommunale legevakt. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/1774-1   Arkiv: F00 &14  

 

Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Buskerud 2016. 

Årsmeldingen tar for seg i egne kapitler spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, 

fastlegene, fengselshelsetjenesten samt problemområdet på nasjonalt nivå. Årsmeldingen for 

2015 viste at antall klager til ombudet fra pasienter og brukere i Ringerike kommune var svært 

høyt i forhold til andre kommuner, og ble gjenstand for en gjennomgang og evaluering i 

kommunen. 

Årsmeldingen for 2016 viser at antall klager nå har gått kraftig ned, noe som registreres som 

svært gledelig fra ombudets side. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen bemerker også denne postitve utvikling, og legger årsmeldingen fram for 

hovedutvalget til orientering. 
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Vedlegg 

 Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/1776-1   Arkiv: H43 &14  

 

Krisesenteret i Hønefoss, - årsmelding 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2016, der Ringerike kommune er vertskommune. 

De andre deltakerkommunene i 2016 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, Lunner, 

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

Nedslagsfeltet omfatter 103 130 innbyggere per 01.01.16, jf. SSB.  

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

Regnskap blir ført av Ringerike kommune og gjennomgår revisjon. Krisesenterets årsmelding 

bli oversendt samtlige samarbeidskommuner, enten for politisk behandling eller for 

implementering i en samlet årsmelding for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

På grunn av organisasjonsform og avtaler som inngåes ved et vertskommunesamarbeid, er 

årsmeldingen fra «samarbeidet» langt mer detaljert enn kommunenes samlede årsmeldinger. 

Rådmannen legger derfor fram krisesentertes årsmelding for hovedutvalget til orientering. 
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Vedlegg 

 Krisesenteret i Hønefoss, - årsmelding 2016 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/1795-1   Arkiv:   

 

Bildeserie av oppgradering av interiør og utstyr ved Hønefoss og 

Tyribo omsorgssenter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Beskrivelse av saken 

I handlingsprogrammet 2016-2019 ble det beskrevet et stort oppgraderingsbehov knyttet til 

institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning i forhold til inventar og utstyr. Det ble 

vedtatt at i programperioden skulle det bli gjennomført en nødvendig gjennomgang og 

systematisk utskifting og modernisering av inventar og utstyr. I 2016 ble Hønefoss 

omsorgssenter og Tyribo omsorgssenter prioritert.  

 

Ved Tyribo omsorgssenter er det hovedsakelig spisesalen og vaktrommet som er oppgradert i 

tillegg til noen justering ellers på avdelingene. Ved Hønefoss omsorgssenter har det største 

løftet blitt foretatt i 1. etasje. Vedlagt er bildeserie av oppgraderingen ved de to 

omsorgssentrene. 

 

Vedlegg: 

 Bildeserie av innkjøpt inventar og plassering 

 

 

 Ringerike kommune, 26.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Kristin Akre-Hansen 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

Arkivsaksnr.: 17/1634-1   Arkiv:   

 

 

Kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og 

ventelister. 
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte forslag til forskrift, vedtas som Ringerike kommunes «Forskrift til lovendringen om 

rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - 

kriterier og ventelister». 

 

Innledning / bakgrunn 

Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63) og Helse- og omsorgstjenesteloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) som innebærer «å tydeliggjøre retten til 

sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

omsorg», ifølge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen.  

Flertallet i komiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre) 

viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik:  

 Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, som 

skal avgjøre.  

 Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den enkelte.  

 Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og pårørende og 

gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller heldøgns 

tjenester i Norge.  

 Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se hvor 

behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker innsatsen der 

behovene tydeliggjøres.  



- 

Komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) viser til at mange av høringsinstansene har 

uttalt seg kritisk til forslaget først og fremst fordi forslaget ikke gir noe mer «rett» til plass eller 

opphold. Når slik plass er det eneste som er forsvarlig, gjelder en slik rett også i dag.  

For kommunene betyr dette at de må sette i gang en prosess som skal munne ut i et vedtak om en 

lokal forskrift. Lovendringene som tydeliggjør retten til sykehjemsplass og tilsvarende bolig, ble satt 

i kraft 1. juli 2016. Kommunene måtte allikevel gis tid til å vedta kommunale forskrifter med 

kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen, og på andre måter innrette seg etter lovkravene 

før pasientenes og brukernes rettigheter etter disse ikraftsettes.  

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene fra 1. juli 

2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på venteliste. 

Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 

2017. 

 

Beskrivelse av saken 

For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd. 

Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en 

helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og 

brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunens korresponderende 

plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse 

tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.  

Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte 

kommunene til å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter 

og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at 

vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av 

langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven kapittel VII, 

jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2.  

I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som 

oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 

langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for 

langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven 

pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er i anledning lovendringen pålagt å utarbeide forslag til kommunal forskrift, som skal 

politisk vedtas.  

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i ny § 

2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. Det samme 

er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første ledd i helse- og 

omsorgstjenesteloven.  

Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister fikk kommunene tid til å 

utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av 

langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før pasientenes og 

brukernes rettigheter ikraftsettes. Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017, og Helse- og 

omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til 



- 

kommunale kriterier og ventelister fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers 

rett til vedtak dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette 

innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.  

Saken er sendt til høring i Eldreråd og Råd for funksjonshemmede. Eldrerådet fattet i sitt møte 

20.3.2017 sak 7/17 enstemmig slikt vedtak: 

«Rådet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forskrift for Ringerike kommune til 

lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister».  

Rådet for funksjonshemmede fattet i sitt møte 21.3.2017 i sak 4/17 samme enstemmige vedtak. 

Forslaget til forskriften er lett forståelig og godt anvendbart, og det «speiler» framtidig praksis i 

Ringerike kommune. Den er i tråd med hva lovgiver har hatt til hensikt med at den skal regulere. 

Videre vil det være mulig å justere praksis (gjennom politiske vedtak) uten at det innebærer at 

forskriften må til ny behandling for hver endring.  

Rådmannen registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og langtidsplasser, 

og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide praksis for ventelistevedtak, 

og ha system for oppfølgning av disse. Ellers er dagens praksis så godt som i tråd med forslag til 

forskrift.  

Rådmannen anbefaler at forslag til forskrift vedtas, og dermed tydeliggjøre retten til sykehjemsplass 

eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg i Ringerike 

kommune, og retten til vedtak om ventelisteplassering.  

Det vil ved behandlingen være jurist tilstede for orientering og å besvare spørsmål. 

 

Vedlegg 

 Forslag til kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

 Ringerike kommune, 18.04.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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UTKAST TIL FORSKRIFT OM KRITERIER FOR TILDELING AV 

LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT 

TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE 

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre 1.6.2017 med hjemmel i lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) § 3-2a andre ledd. 

 

Kapittel 1 

FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG 

ORGANISERING 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskrift er å sikre kommunens innbyggere lik tilgang på langtidsopphold 

i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester ved å gi kriterier 

for tildeling av slike tjenester.  

Denne forskrift gir videre regler for hvordan pasienter eller brukere skal følges opp i ventetid 

på slikt opphold eller slik bolig.  

 

§ 2 Lovgrunnlag 

Hjemmel for tildeling er lov om pasient- og brukerrettigheter (LOV-1999-07-02-63) §§ 2-1 a 

andre ledd (rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen) og 2-1 e første ledd 

(rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig), jfr. lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) §§ 3-1, 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og 3-2 a. 

Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste 

tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester. Kommunen er pålagt å fastsette forskrifter med kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

 

§ 3 Definisjoner  

Med sykehjem menes helseinstitusjon som faller inn under forskrift 16. desember 2011 nr. 

1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d, jf § 2, hvor det ytes 

heldøgns helse- og omsorgstjenester.  

Med langtidsopphold menes opphold i sykehjem på ubestemt tid.  

Med tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester menes boliger:  

a) der beboernes tjenestebehov vanligvis er så stort at det er sammenlignbart med 

tjenestebehovet som beboere i sykehjem har, 

b) der det er mulig å gi døgnkontinuerlige tjenester,  

c) der det er mulig å føre tilsyn med pasientene eller brukerne tilsvarende som i 

sykehjem, 



d) der det er mulig å motta tjenester fra helse- og omsorgspersonell med kompetanse 

tilsvarende hva personell vanligvis har i sykehjem, og 

e) der muligheten for å tilkalle hjelp, og responstida før personalet kan komme til 

boligen, er tilsvarende som i sykehjem. 

 

§ 4 Virkeområde 

Denne forskrift gjelder for pasienter og brukere som oppholder seg i Ringerike kommune, jf. 

lov 24. juni 2011 nr. 30 § 3-1 første ledd, og som har behov for helse- og omsorgstjenester 

tilsvarende som i sykehjem. 

 

§ 5 Organisering, ansvar og myndighet 

Hvor mange langtidsplasser i sykehjem eller boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

kommunen disponerer til enhver tid framgår av kommunens internkontrollsystem. 

Enkeltvedtak i henhold til denne forskrift fattes av Ringerike kommune ved 

Tildelingskontoret.  

 

Kapittel 2 

KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER 

TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS 

TJENESTER 

 

§ 6 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

Langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

tildeles pasient eller bruker som  

1. har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester, og 

2. er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke lenger mestrer dagliglivets 

gjøremål på grunn av kognitiv svikt eller fysisk funksjonstap, og  

3. ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for helse- og omsorgstjenester i 

eget hjem. 

Andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet 

hjemmetjeneste, rehabiliteringstjenester og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd 

være utprøvd eller vurdert.  

 

Kapittel 3 

 

RETT TIL VEDTAK OM VENTELISTE PÅ LANGTIDSOPPHOLD ELLER 

TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS 

TJENESTER. OPPFØLGING VED VENTELISTEVEDTAK.  



 

 

§ 7 Rett til vedtak om venteliste på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

Dersom pasient eller bruker fyller kriteriene i § 6, første ledd nr. 1 og 2, men kan få dekket 

sitt daglige behov for helse- og omsorgstjenester i eget hjem eller ved tidsbegrenset opphold i 

institusjon, vil pasienten eller brukeren har rett til vedtak om venteliste på langtidsopphold 

eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns bemanning når  

1. kommunen vurderer at utviklingen av helsetilstanden og / eller hjelpebehovet 

tilsier at pasienten eller brukeren vil være best tjent med et slikt tilbud, og  

2. pasient eller bruker ønsker slikt tilbud 

Kommunen skal i tilfeller som nevnt i 1.ledd fatte vedtak om hvorledes pasient eller bruker 

skal ivaretas fram til slikt opphold kan tildeles.  

Pasient eller bruker som bor hjemme og som har fått vedtak om venteliste jf. 1. ledd, skal få 

tildelt slikt opphold innen åtte uker. 

 

§ 8 Oversikt over brukere som venter på langtidsopphold eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke pasienter eller brukere som har fått 

vedtak om venteliste jf. § 7,1.ledd.  Kommunen skal kontinuerlig vurdere om pasienter eller 

brukere på venteliste mottar forsvarlig helse- og omsorgstjenester.  

 

Kapittel 4 

KLAGE OG IKRAFTTREDELSE 

 

§ 9 Klage 

Ved klage på enkeltvedtak etter denne forskrift, gjelder bestemmelsene i lov 2. juli 1999 nr. 

63 om pasient og brukerrettigheter kapittel 7.  

§ 10 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2017. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1657-1   Arkiv:   

 

 

Ringerike interkommunale legevakt, - årsmelding 2016  
 

Forslag til vedtak: 

Årsmelding m/regnskapsnotater tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester for innbyggerne i 

kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad, Jevnaker, Modum, Sigdal og Flå. Legevaktas 

nedslagsfelt er således ca. 61 000 innbyggere.  

Ringerike interkommunale legevakt er organisert i henhold til kommunelovens kap. 5A, § 28-1 

b. Administrativt vertskommunesamarbeid. Årsmeldingen er således med detaljert, da den skal 

behandles i samtlige samarbeidskommuner. 

 

Beskrivelse av saken 

Legevakten har hatt kontinuerlig og fungerende drift i 2016. Året har vært preget av kvalitet- 

og utviklingsarbeidet gjennom oppfølging av Akuttmedisinforskriften og revidering av 

prosedyrer. Andre fokusområder har vært videre oppfølging av kommunal øyeblikkelig hjelp 

tilbudet i samarbeidskommunene og kompetansehevende tiltak gjennom ALERT kurs for 

helsepersonell. Da kommunal øyeblikkelig hjelp tilbudet også skal gjelde for pasienter med 

psykiske helse- og rusmiddelproblemer fra 1.januar 2017, har det i 2016 vært planlegging for 

utvidelse av tilbudet. 

Etter bestilling fra kommunalsjefene i legevaktssamarbeidet har ledelsen ved legevakten brukt 

mye tid dette året på utarbeidelse av system for dekning av akutt vakanser for legene. Systemet 

prøves ut fra juni 2016, og skal evalueres vår/sommer 2017. 

Det vises til vedlegg 1; Årsmelding 2016 for Ringerike interkommunale legevakt. 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Årsmelding for Ringerike interkommunale legevakt legges med dette fram til politisk 

orientering. Rådmannen kommenterer regnskap 2016 (for legevakta inkl. de kommunale 

øyeblikkelig-hjelp sengene, se vedlegg 2) særskilt: 

Regnskapet for legevakten viser et samlet overskudd på kr. 1 470 828,-., inkl. drift av 

kommunale øyeblikkelig-hjelpsenger. Legevakten hadde isolert et merforbruk på kr. 658 114,-. 

Overskuddet framkommer ved at driften av de kommunale øyeblikkelig-hjelpsengene hadde et 

overskuddet på kr. 2 128 942,-. Årsaken til dette overskuddet skyldes i hovedsak at legevakten 

drifter observasjonssengene billigere enn det Vestre Viken HF driftet tilbudet for. Viktig å 

registrere at 2016 er det første året med helårsdrift av disse plassene, så 2016 har vært et 

prøveår. 

En annen årsak til overskudd på ø-hjelp og merforbruk på legevakt, skyldes at ikke alle utgifter 

er fordelt helt riktig mellom ordinær legevakt og ø-hjelp. Dette gjelder 1-2 poster (kjøp/salg). 

Legevakten fikk i tillegg et merforbruk grunnet økte satser for beredskapsgodtgjørelses for 

legene. Økning henger sammen med at befolkningsgrunnlaget til legevakten nå er over 60 000 

innbyggere. Merforbruk på arten «kjøp programvare», skyldes nødnetts utgifter (per innbygger) 

som ikke var kjent da budsjett 2016 ble lagt. 

Kr. 902 250,- på prosjekt 5193, er midler legevakten har søkt om, og fått fra Helsedirektoratet. 

Midlene kom på slutten av 2016. De skal dekke utgifter til pålagte akuttmedisinkurs for all 

helsepersonell som jobber på legevakten. 

Overskuddet regnskap 2016 avsettes i henhold til samarbeidsavtale med kommunene i 

legevaktsamarbeidet på «Fellesprosjekter kommunal øyeblikkelig hjelp». 

 

Vedlegg 

 Vedlegg 1: Årsmelding 2016 for Ringerike interkommunale legevakt. 

 Vedlegg 2: Regnskap 2016 for Ringerike interkommunale legevakt. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Årsmelding Ringerike Interkommunale Legevakt 2016 

RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT ÅRSMELDING 2016  
 

Innledning 

Ringerike interkommunale legevakt tilbyr akutte allmennmedisinske tjenester for 

innbyggerne i kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad, Jevnaker, Modum, Sigdal og 

Flå. Legevakten skal håndtere henvendelser som ikke kan vente for ordinær 

behandling hos fastlege i kontortiden. I tilfeller der det vurderes at en henvendelse 

klart kan vente, vil legevakten kunne gi råd om hvor pasienten bør henvende seg. 

Andre kommunale helse- og omsorgstjenester kan blant annet være pasientens 

fastlege, kommunalt akutt døgntilbud, rusomsorgen, psykisk helsetjeneste og andre 

kommunale omsorgstjenester.  

Innbyggertallet i vårt nedslagsfelt er ca 61 000. I tillegg er det mange mennesker 

som oppholder seg midlertidig i legevaktdistriktets kommuner som også har rett på 

nødvendig helsehjelp på legevakten. Det betyr at pågangen til legevakten spesielt i 

helger, høytider og ferier er større enn ellers i året. Legevakten er lokalisert  i lokaler 

på Ringerike sykehus. Årsmeldingen gjelder driftsåret 2016.  

 

Resymé 

Legevakten har hatt kontinuerlig og fungerende drift i 2016. Året har vært preget av 

kvalitet- og utviklingsarbeidet gjennom oppfølging av Akuttmedisinforskriften og 

revidering av prosedyrer. Andre fokusområder har vært videre oppfølging av 

kommunal øyeblikkelig hjelp tilbudet i samarbeidskommunene og 

kompetansehevende tiltak gjennom ALERT kurs for helsepersonell. Da kommunal 

øyeblikkelig hjelp tilbudet også skal gjelde for pasienter med psykiske helse- og 

rusmiddelproblemer fra 1.januar 2017, har det i 2016 vært planlegging for 

utvidelse av tilbudet.  

Etter bestilling fra kommunalsjefene i legevaktssamarbeidet har ledelsen ved 

legevakten brukt mye tid dette året på utarbeidelse av system for dekning av akutt 

vakanser for legene. Systemet prøves ut fra juni 2016, og skal evalueres 

vår/sommer 2017.  

Viser til årsregnskapet når det gjelder budsjett. 

 

Begivenheter 2016 

 Oppfølging av krav i følge Akuttmedisinforskriften  

 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold 

(PLIVO)  

 Drift og oppfølging av nødnett 

 Bedre datalinjer –fiber 

 Nytt kvalitetsystem Ringerike kommune 

 ALERT undervisning i kommunene 
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Årsmelding Ringerike Interkommunale Legevakt 2016 

 Utbygging av ny legevakt. Legevaktens lokaler er for små 

 Nyansatt overlege 100% stilling fra og med 1.5.16 

 

Bemanning og åpningstider: 

Kommunene i legevaktssamarbeidet har et felles ansvar for å sikre tilgjengelig akutt 

allmennmedisinsk helsetjeneste hele døgnet. På kveld, natt, helger og helligdager er 

dette ivaretatt gjennom Ringerike interkommunale legevakt. 

I tillegg har kommunene et felles ansvar for å sikre legedekning. Alle fastleger har 

gjennom den individuelle fastlegeavtalen plikt til å delta i kommunens organisering 

av øyeblikkelig hjelp, herunder legevakt. Det innbefatter å være kjent med 

kommunenes legevaktsordning. Kommunen skal ifølge Helse- og 

omsorgstjenesteloven og Akuttmedisinforskriften sikre befolkningens behov for 

øyeblikkelig hjelp hele døgnet. Fastlegene har gjennom Fastlegeforskriften plikt 

til å delta i legevakt.  

Sykepleier svarer telefonen ved legevaktsentralen hele døgnet. Befolkningen kan 

ringe samme nasjonale legevaktsnummer(116117) ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

På dagtid ukedager (kl. 08.00-15.00) formidler legevaktsykepleier videre kontakt til 

pasientens fastlege eller dennes vikar.  

Lege er til stede ved legevakten fra kl. 15.00 på ettermiddagen til kl. 08.00 neste 

dag. I helger og ved høytider er lege til stede hele døgnet. De som midlertidig 

oppholder seg i legevaktdistriktets kommuner har rett på nødvendig helsehjelp hos 

en allmennlege på dagtid, evt. ved legevakten på kveldstid dersom helseproblemet 

omfattes av nødvendig helsehjelp. 
 

Tabellen under viser bemanningen på legevakten i 2016 

 Hverdager                  Lør-, søn- og helligdager    

 0730

1500 

1500 

2300 

1600 

2300 

2300

0800 

0730 

1515 

0800 

1600 

1500 

2300 

1600 

2300 

2300 

0800 

 
 

Hjelpepersonell 2 3 1 2 2 2 1 2 2  

Leger 1 2 2 2 2 2 2 2 2  

I tillegg til oppgitt bemanning settes det inn 1 ekstra sykepleier på nattevakt på helligdager 

+ helgedager i desember på grunna av økt belastning på legevakten. I høytider er legevakten 

bemannet med lege som i helgedager. 
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Årsmelding Ringerike Interkommunale Legevakt 2016 

Organisering av personell på legevakten: 

Enhetsleder interkommunale tjenester, Vigdis B. Jægersborg 100% stilling  

Leder legevakt, Kine Mauseth 100% stilling  

Fagsykepleier, Siw Steenfeldt-Gabrielli 20 % stilling  

Kommuneoverlege Ringerike kommune/Medisinsk faglig rådgiver legevakt, Karin 

Møller 20 % stilling 

Overlege/Medisinsk faglig ansvarlig legevakt, Anne Lill Hodnesdal 100% stilling fom 

1.5.16. 2 dagleger tilsammen 100% stilling t.o.m 31.5.16. Tahir Arshad og Anne Lill 

H. Hodnesdal. 

Helsesekretær/merkantil støtte, Heidi Hval 50% stilling 

Hjelpepersonell legevakt 16.90 årsverk, fordelt på i alt 22 sykepleiere, 4 

helsesekretærer og 2 medisinerstudent. 

Antall leger aktive ved legevakt, 36, derav 3 turnusleger tom september og 4 

turnusleger fom september.  

Antall aktive fastleger, 16. Andel vakter dekt av fastleger: 45-55 %  

Annen administrativ bistand, Bjørg Nordanger, Ringerike Kommune, personal-og  

økonomiavdelingen, Ringerike Kommune. 

Prosjektleder for ny legevakt i tillegg til andre samhandlingsoppgaver for 

kommunene i legevaktsamarbeidet, Marianne Holthe Hellestad 100% stilling 

 

OM ÅRETS STØRSTE OPPGAVER 

2016 har vært preget av  

 

Oppfølging av krav i Akuttmedisinforskriften 

Legevaktsdriften er sårbar og krevende med tanke på de kompetansekrav 

legevakten har til personell, og kravene til kompetanse blir ikke mindre fremover.   

  

I Akuttmedisinforskriften gjeldende fra mai 2015, stilles det enda høyere krav til 

kompetanse for all personell som jobber ved legevakten.  

Legevakten har i 2016 startet jobben med å rigge seg for å imøtekomme 

kompetansekravene. Det søkes blant annet Helsedirektoratet om midler for 

gjennomføring av lovpålagte akuttmedisinkurs og kurs i volds-og 

overgrepshåndtering for all helsepersonell på legevakten. Legevakten har fått  

innvilget midlene det ble søkt på. Målet er å gjennomføre de lovpålagte kursene i 

løpet av 2017.  

 



 
 

 
 

4 

Årsmelding Ringerike Interkommunale Legevakt 2016 

Rekruttering av sykepleiere til små stillinger er krevende, og det blir ikke enklere 

fremover i forhold til nye lovkrav. Det sammen gjelder 

legebemanningen/rekruteringen. Akuttmedisinforskriften sier det er kun leger som 

er spesialist i allmennmedisin, som kan ha selvstendig legevakt. Eventuelt 

allmennlegen som har gjennomført tre års veiledet tjeneste( jf. forskrift om veiledet 

tjeneste for allmennleger § 3 første ledd bokstav a jf. § 8). I tillegg til veiledning må 

legen enten ha arbeidet minimum ett år i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, eller ha gjennomført minimum 40 legevakter.  

For at kommunene/legevakten skal innfri lovkravet, og minske vaktbelastningen på 

den enkelte lege, må alle fastlegene i legevaktssamarbeidet uten fritak, kjøre 

legevakt. Her er vi ikke i dag. Det er fortsatt mange fastleger som ikke bidrar med 

legevaktsarbeid. Kommunene i legevaktssamarbeidet bør ut fra dette jobbe tettere 

med sine fastleger og følge opp lovkravet, slik at legevakten har nok kvalifisert 

personell til å drifte legevakten ut fra de nye krav i Akuttmedisinforskriften også i 

framtiden. 

En annen side for å lykkes med rekrutteringen av kvalifisert personell fremover, er å 

prøve ut nye metoder og hjelpemidler i rekrutteringsprosessen. Legevakten opplever 

ikke å komme i mål med de virkemidlene som brukes i dag for rekruttering.    

 

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)  

En av samfunnets viktigste oppgaver er å beskytte befolkningen og yte rask, 

kvalifisert og koordinert hjelp når det inntreffer hendelser som truer liv og helse. 

Erfaringene fra 22. juli 2011 og skoleskytinger i Europa og USA de senere år, har 

vist viktigheten av en god beredskap for å håndtere ekstreme situasjoner der 

befolkningens liv og helse blir truet. Det er viktig med en felles nasjonal prosedyre 

for å håndtere denne typen hendelser, og for å sikre nødvendig samarbeid mellom 

nødetatene og på tvers av distrikter. Prosedyren skal danne grunnlaget for en bedret 

nasjonal beredskap for å kunne håndtere hendelser der det utøves pågående 

livstruende vold (PLIVO) mot flere personer. Prosedyren beskriver 

handlingsmønsteret når alle tre nødetatene er til stede, samt hvordan 

innsatspersonell fra brann og helse skal handle i situasjoner der politiet ikke har 

ankommet. 

Prosedyren skal sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom 

innsatspersonell på tvers av politidistrikter, kommuner og helseforetaksgrenser ved 

hendelser der det utøves livstruende vold. Prosedyren er utviklet i samarbeid 

mellom politiet, helsetjenesten, brann- og redningstjenesten, og er godkjent av 

Politidirektoratet (POD), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) og 

Helsedirektoratet (Hdir).  

Fastlegen og Legevaktslegen er som akutt allmenn medisiner en del av den 

akuttmedisinske beredskap. Tittelen er Fagleder helse. Det er viktig at alle fastleger 

og legevaktsleger i kommunene er kjent med forskriften. Ringerike interkommunale 
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legevakt i samarbeid med øvrige nødetater gjennomførtesamøvelse i PLIVO april 

2016. I forkant av øvelsen gjennomførte alle et nettbasert forkurs(e-læringskurs 

NAKOS). Det ble også lagt inn i øvelsen i bruk av masseskadetriage av pasienter på 

skadested.  

  
(Bilde er hentet fra en av PLIVO øvelsene vi hadde i år) 

 

Drift og oppfølging av nødnett 

Det andre driftsåret med nødnett er tilbakelagt. I det store og hele opplever 

legevakten god funksjonalitet og stabilitet i bruk av nødnett.  

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett(HDO) har avdekket problemer med 

statistikkunderlaget på ICCS som medfører at ca. 3-5% av alle innkommende 

besvarte anrop mangler fra statistikken. Dette har 

medført nødvendige oppdateringer i løpet av året.  

 

Når utbyggingen av nødnett i helse er ferdig ca. Q2 2017 blir kravet til lydlogg 

knyttet til legevaktsentralene i akuttmedisinforskriften gjeldene. I den forbindelse 

har HDO startet å jobbe med å finne en løsning for en bedre måte å logge lyd på 

enn det som er tilfelle i dag på CICCS-løsningen som vi benytter.  

Krav satt i Akuttmedisinforskriftens § 12, Kommunens ansvar for nødmeldetjenesten 

sier at det skal være et system for sporing og posisjonering av samtaler. Videre står det i 

§ 13, ledd e) at legevaktsentralene skal ha utstyr for lydopptak av viktig trafikk, 

herunder lydopptak til bruk for dokumentasjon og kvalitetssikring av virksomheten. 
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For å få til dette på en god måte kreves det en god løsning for logging av lyd.  

HDO har derfor tatt et initiativ til å vurdere ulike typer tjenester/systemer som vil kunne 

fungere på en tilfredsstillende måte for legevaktsentraler og akuttmottak dersom de 

også ser behovet for en god lydlogg.  

Ringerike interkommunale legevakt har i dag kun enkel lydlogg som ligger i nødnett, og 

innfrir dermed ikke de nye kravene i Akuttmedisinsforskriften. Men legevakten har bevist 

valgt å avvente og kjøpe inn nytt lydloggsystem inntil HDO har klar sin nye løsning. 

Legevakt ser flere fordeler ved å velge løsing til HDO. Blant annet vil lydloggen ivaretar 

de nye lovkravene, HDO er en aktør legevakten allerede samarbeidet med samt at HDO 

har support hele døgnet. 

HDO har sålangt opplyst at ny lydlogg blant annet vil gi disse mulighetene:   
 

 HDO bistår meg å ta ut logger for de som ikke vil/trenger egen klient for logger. 

Dette vil lett kunne overføres ved behov/ønske. HDO vil da være behjelpelig med 

å lage hendelseslogger.  

 HDO vil overvåke og drifte løsningen.  

 Lagring av lydfiler så lenge som evt. lovfestede krav tilsier.  

 Sikre lagrede data på en måte som tilfredsstiller evt. lovfestede krav.  

 

Grov oversikt over priser tilknyttet lydlogg:  

 

 Etablering ca. kr 15.000,- pr operatørplass. (Avhengig av hvor mange som kobler 

seg til)  

 Etableringskostnad for lokale klienter kr. 3.500,- i sentral server. (I tillegg 

kommer lokale kostnader med PC og linjer)  

 Drift pr. operatørplass pr. år ca. kr. 4.500,-. (Avhengig av hvor mange som kobler 

seg til)  

 Bestilling/uthenting av logger fra HDO kr. 500,- pr. lydfil.  

 Drift lokal klient pr år pr klient kr. 1.000,-. (I tillegg kommer lokale kostnader)  

 Opplæring for de med lokal klient kr. 1000,- pr time + reise og opphold.  

 

Bedre datalinjer – fiber 

Legevakten har i flere år slitt med dårlige datalinjer som gir redusert kapasitet på linjene 

i tillegg til at personell ofte opplever at dataprogrammer «henger», så de må logge seg 

inn på nytt. Etter legevakten fikk lagt inn fiberlinjer på tampen av 2015, har nevnte 

datautfordringene mer eller mindre forsvunnet. Legevakten har med dette fått økt 

kvaliteten og stabiliteten på bredbåndet.  
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Nytt kvalitetsystem Ringerike kommune 

Et viktig arbeid etter at Anne Lill Hodnesdal, overlege ved legevakten, startet i stillingen i 

mai 2016, har gått til revidering av prosedyrer. Sammen med fagsykepleier og leder har 

mange prosedyrer blitt revidert, men arbeidet er ikke ferdig. En av grunnene til at 

arbeidet tar tid, henger sammen med innføring av nytt felles elektronisk kvalitetsystem i 

Ringerike kommune. Så i tillegg til at prosedyrene skal revideres, skal de legges inn i ny 

mal og i nytt system. Dette er tidkrevende arbeid. Men når jobben er gjort, vil det være 

enklere og tidsbesparende ved revideringer av prosedyrer i framtiden.  

En annen positiv side ved et elektronisk kvalitetsystem, er at redaktør varsles når 

prosedyrene skal revideres. Som igjen bidrar til å kvalitetsikre at prosedyrene til enhver 

tid er oppdatert.  

Neste år vil legevakten også ta i bruk og melde avvik elektonisk. Det nye 

kvalitetsystemet ivaretar også dette. I dag varsles avvik på papirskjema.  

 

Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser (KØH) 

De seks kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum og Krødsherad som også 

samarbeider om interkommunal legevakt etablerte 1.9.2013 et interkommunalt tilbud, 

dvs. at kommunene deler på ansvaret for å gi innbyggerne et kommunalt døgntilbud. 

Det er opprettet til sammen 8,77 plasser, hvor 6,77 plasser er lokalisert i sykehjemmene 

i den enkelte kommune og 2 plasser i form av observasjonssenger på Ringerike 

interkommunale legevakt. 

Etter endringer pr. 1.6.2015 økte beleggsprosenten i 2015 fra ca. 20 % til 43 %. I 2016 

har vi en nedgang til ca. 33 %, men vi mener fortsatt å se en bedre integrering av KØH 

plassene, samt at de fleksible observasjonsplassene, bedrer utnyttelsen av plassene. For 

de to plassene på legevakten mener vi at tallene ikke er reelle, dvs. de skulle vært 

høyere. Vi har pr. i dag ikke et rapport system som enkelt har kunnet registrere KØH-

pasienter i en travel hverdag, for så å gi oss den statistikk som er nødvendig. 

Oppsummering: 

 Tilbudet blir i hovedsak benyttet av eldre pasienter. De fleste pasienter som 

innlegges er over 67 år (aldersgruppen 80-89 år dominerer) 

 De fleste pasientene innlegges fra hjemmet 

 De fleste pasienter innlegges på kveld/natt/helg/høytid 

 De fleste pasientene blir henvist fra legevaktslege. Sigdal er unntaket, her legger 

fastlegen inn de fleste pasientene 

 Tilbudet domineres av korte innleggelser (tre dager eller kortere) 

 De fleste pasientene utskrives til hjemmet 

- 60 % utskrives til hjemmet (2015: 49 %) 

- 19 % til kommunalt tilbud (2015: 27 %) 

- 19 % videre til sykehus (2015: 16 %) 
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- 2 % mangles informasjon om (2015: 8 %) 

Dette er stort sett i henhold til nasjonale tall. 

Innleggelsesdiagnosene «5 på topp»: 

 Allmenn og uspesifisert 

 Muskel-skjelett-systemet  

 Endokrine, metabolske, ernæringsforhold 

 Luftveier 

 Fordøyelsessystemet 

 

ALERTTM - Acute Life-treatening Events – Recognition & Treatment 

De seks kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad som 

samarbeider om Ringerike interkommunale legevakt innførte i 2015 verktøyet ALERTTM - 

Acute Life-treatening Events – Recognition & Treatment i kommunehelsetjenesten i alle 

de seks samarbeidskommunene. ALERTTM er et verktøy for tidlig identifisering av 

sykdomsutvikling og et verktøy for sikker kommunikasjon. Hensikten med ALERT er å 

øke personalets kompetanse til å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette 

forordnede tiltak og forebygge sykdomsforverring. 

Undervisningen har vært åpen for alt sykepleiefaglig personale, ikke bare for personale 

knyttet til KØH plassene. Undervisningen har funnet sted i den enkelte kommune slik at 

flest mulig skal kunne delta. I løpet av 2016 har ca. 250 ansatte deltatt på heldagskurs. 

Siden oppstart har totalt 960 ansatte deltatt. ALERT er blitt en suksess og man ser dette 

er et viktig verktøy både på institusjonene og i hjemmesykepleien. Kurs avholdes 

fortløpende i alle kommunene for nyansatte, ferievikarer, samt ansatte som kommer fra 

permisjon. Det er pr. i dag tre superinstruktører fra legevakten som foreleser, noe som 

utvides til fem instruktører i 2017. 

Også i 2016 ble det avholdt en fagdag for ansatte innen helse- og omsorg i de seks 

samarbeidskommunene med midler fra Fylkesmannen i Buskerud. Den 6.6.2016 var det 

130 sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere som fikk en hel dag med påfyll med 

faglig dyktige foredragsholdere både fra spesialist- og primærhelsetjenesten. Vestre 

Viken HF og Ringerike sykehus stilte velvillig opp med forelesere. 

Temaene var: 

- Diabetes - Kirsten Schulz, diabetes sykepleier på Ringerike sykehus 

- Alvorlige infeksjoner/sepsis - Lars Thoresen, infeksjonsoverlege, Ringerike 

sykehus 

- Palliativ pleie - Elisabeth Leine, kreft- og palliativ sykepleier, Hole kommune 

- Hvordan kan vi bedre samarbeide om den akutt syke pasienten? - Håvard Larsen, 

para-medic og seksjonsinstruktør, Prehospital klinikk, Vestre Viken HF 
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- Psykiatri, fange opp alvorlige psykiatriske lidelser hos eldre – Karin Kvakland, 

psykiatrisk sykepleier, Blakstad sykehus 

Ansvar for ALERT ligger ved legevakten ved fagsykepleier KØH, Prosjektleder KØH og 

med instruktører ansatt på legevakten. Det er opprettet et felles KØH sykepleiernettverk 

og ALERT nettverk som følger utviklingen. 

Utbygging av ny legevakt 

Ringerike interkommunale legevakts leieforhold ved Vestre Viken HF, Ringerike sykehus 

opphører i november 2019, samt at lokalitetene er for marginale i forhold til dagens 

drift. De syv samarbeidskommunene, Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, 

Sigdal og Flå samarbeider derfor videre om bygging av ny legevakt og samlokalisering av 

tjenester i nytt bygg. Ringerike kommune som vertskommune for legevakten er tilbudt å 

leie en tomt av Ringerike sykehus, med det formål at Ringerike kommune bygger ny 

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

2016 er brukt til kartlegging/avklaring i samarbeid med Vestre Viken HF, samt tegninger 

ved arkitekt. 

                                                          Prosjektleder Marianne Holthe Hellestad 13.3.2017 

Nyansatt overlege 100% stilling fra og med 1.5.16 

Legevakten har over tid signalisert behovet for mer legeressurs på dagtid. Dette for 

å ivareta og kvalitetsikre oppgaver innenfor det medisinsk faglige området ved 

legevakten. 

Fra 1.mai i år startet Anne Lill Hodnesdal i 100 % stilling som overlege ved Ringerike 

interkommunale legevakt. Inntil da hadde legevakten medisinsk faglig ansvarlig i 

kun 20 % stilling. Det er et kjempeløft for legevakten som nå i mye større grad enn 

tidligere kan jobbe mer systematisk med det medisinsk faglige og håndtere saker 

som oppstår fortløpende. I tillegg vil overlegen bidra sammen med øvrig ledelse til å 

sikre at lovverk blir fulgt og at vi har en faglig forsvalig drift. Hodnesdal har på kort 

tid kommet godt inn i jobben og har allerede utført mye nødvendig arbeid for 

legevakten. Tema hun jobber med er blant annet: 

Samfunnsmedisin 

 Besvare henvendelser fra NAV, politi, forsikringsselskap, barnevern, 

klagesaker, tilsynssaker, klagesaker fra pasienter, klagesaker mottatt i RS-

avvikssystem, Synergi samt fra PHT og deltakelse i kommunlegeforum 

Medisinskfaglig/Klinisk arbeid 

 Medisinsk-faglig avvik - oppfølging 

 Oppfølging enkeltleger vedr. medisinsk-faglige problemstillinger 

 Signere epikriser og røntgensvar daglig samt oppfølging av pasienter 

 KØH rus og psykiatri – arbeidsgruppe høsten 2016 

 KØH somatikk, ansvar dagtid – (KØH rus og psykiatri fra og med 01.03.17) 

 Kasuistikker til casetrening lokalt og på legevakten 
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 Opplæring nye leger – gjennomgang av prosedyrer og rutiner på legevakten. 

Egen avkrysningsliste. Per d.d. ikke lønnet. Deltakelse alt fra en hel dag til 2-

3 timer.  

 Diverse registreringer – brystsmerteregistreringen – utgangspunkt for nye 

møter og bedre samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og PHT 

 Kvalitetsforbedringstiltak: gjennomgang diverse utstyr legevakten 

Ny akuttsekk, O2 kolbesekk samt endring av sykebesøksekk 

 Gjennomgang medikamentskap og legebilen 

 Nytt utstyr – fortløpende evaluering behov 

 Innkjøp Norsk Elektronisk legehåndbok, et stort kvalitetsløft på legevakten  

 Legevakt.no – oversikt vaktlister på nett. Viktig for å sikre at det alltid står 

noen på vakt. Den som er oppført – er ansvarlig for å dekke vakten.  

 Legevaktsmøter. Undervisning EKG og brystsmerter ved legevakten, Psykiatri 

– selvskadere på legevakt samt suicidalitetsrisikovurdering 

 Diverse kurs. Deltar bla på legevaktskonferanse i Narvik høsten 2016 

 Innføring av nye rutiner for vurdering av pasienter før legekonsultasjon 

 Medisinskfaglige prosedyrer revidert og nye 

 Gjennomgang av hele kvalitetshåndboken på legevakten – pågående arbeid 

 Hendelsesanalyse – arbeidsgruppe 

 Søknad Helsedirektoratet tilskudd til kurs for å imøtekomme krav 

akuttmedisinforskriften.  

 Akuttoppdrag på dagtid – kjører ut selv evt. sammen med ambulanse 

 Deltakelse i vaktarbeid samt dekning av vakt på kort varsel 

Administrativt 

 Vaktlister, oppsett av turnus basert på ønsker for den enkelte lege. Per d.d. 

fire måneder av gangen.  

 Deltakelse i arbeidet med hvordan man skal dekke vakante vakter på 

legevakten.  

Samhandling med RS og PHT 

 Diverse møter 

 Samarbeid med praksiskoordinatorer Ringerike sylehus, PKO, nytt fra i år – 

forsøk på å bedre samhandlingen 

 Deltakelse frokostmøter og doctors pub for fastleger – informasjonsarenaer 

                                                                                

Arbeidsmiljø 

Det er i 2016 arbeidet planmessig og systematisk med HMS-området i tråd med 

Langtidsfrisk. Handlingsplanen er fulgt. Vernerunder og Risikovurderinger er utført 

etter oppsatt plan. 

MKS- gruppe: Det er avholdt 5 MKS-møter. 

Personalmøter: 9 Personalmøter,  4 møter for legevaktsleger. 
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Sosiale aktiviteter: Det har blitt arrangert sommerfest og julebord. I tillegg til flere 

mindre sammenkomster i løpet av året. Eksempel på arrangert sammenkomster i 

2016 er gå-tur langs Akerselva som ble avrundet med felles middag i Oslo før vi 

kjørte hjem.  

Akuttmedisinsk trening:  Ansatt har mulighet for å delta på Drop -in HLR trening i 

VestreViken 2 ganger per år. PLIVO-trening og øvelse i bruk av masseskadetriage 

sammen med de andre nødetatene.  

Fagdag ALERT: Ble arrangert 6.juni. Tema var eldre og selvmord, diabetes, palliativ 

plan og pleie i hjemmet og sepsis. Fagdagen var felles for kommunene i 

legevaktssamrbeidet.  

Årlig brannøvelse: Fokuset for årets øvelse var evakuering. Øvelsen ble fordelt på 

flere datoer og foregikk i avdelingen.   

Statistikk 

Total antall henvendelser registrert i journalsystem fordelt på kontakttyper perioden 

01.01.2016-31.12.2016: 

Konsultasjoner: 16 295 

Kontakt annet helsepersonell: 851 

Kontakt hjemmesykepleier: 1992 

Notat: 77 

Oppmøte rett på døra: 1172 

Sykebesøk: 392 

Telefon: 26 137 

Til sammen:   47 298 

Denne oversikten viser ikke alle henvendelser til legevakten. Blant annet kommer 

ikke alle typer administrative oppgaver frem her.  

 

Økonomi 

Viser til vedlagte regnskapsrapport 
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Kommentarer og perspektiver mot 2017 

For 2017 ser vi 4 hovedutfordringer: 

1. Utvikling av ny legevakt.  

Dagens lokaler er for små for å dekke framtiden behov.  

2. Samhandlingsreformen:  

Legevakten skal framstå som kompetansebedrift og som deltaker i 

samhandlingsreformen som akutt allmenn medisinsk helsetjeneste. 

Fremtidig bruk av KØH plassene. 

3. Utvikling av  legevaktens drift:   

Jobbe for rekruttering/stabilisering av personale, samt sikre 

kompetanseutvikling. Fortsatt systemutvikling med IT. Ta i bruk legevakt.no 

for elektronisk administrering av vaktplan til legene. 

4. Akuttmedisinforskrift: 

Fortsette med implemetering av krav i Akuttmedisinforskriften med tilpasning 

av driften Gjennomføre akuttmedisinskurs for all personell ved legvakten i 

tillegg til kurs i vold- og overgrepshåndtering. Høsten 2017 delta på SAMØV 

– øvelse med de andre nødetatene og på strategisk nivå.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                         Hønefoss, 14.3.17 

                                                               Kine Mauseth, leder 

                                                               Anne Lill H.Hodnesdal, overlege legevakten 

                                                               Karin Møller,Kommuneoverlege 

                                            Vigdis Jægersborg, enhetsleder 



Ringerike interkommunale legevakt, - regnskap 2016 

REGNSKAP 2016                                                                                                          RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT  

Inkl. Ø-HJELP 

 Deltagende kommuner: Flå, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Ringerike og Sigdal  

                       

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2016 

Lønnsutgifter 15 128 317 14 900 000 

Sosiale utgifter 4 181 567 3 355 000 

Samlet lønn-og sos.utg. Ø-hjelp 4 653 501 6 000 000 

Sum lønn og sosiale utgifter 23 963 385 24 255 000 

Kontormateriell 21 147 30 000 

Medisinsk forbruksmateriell, medikamenter 1 053 329 1 165 000 

Servering 64 638 17 000 

Annet forbruksmateriell 59 955 10 000 

Arbeidstøy, bil   16 000 

Post- og banktjenester 10 327 35 000 

Telefon 21 015 100 000 

Opplæringstiltak for ansatte 77 220 100 000 

Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig 138 788 113 000 

Vedlikehold/rep.trsp.midler   15 000 

Forsikring   5 000 

Leie av lokaler og grunn/gebyrer, avgifter 468 102 400 000 

Inventar og medisinsk utstyr 6 451 115 000 

Datautstyr 106 176 100 000 

Kjøp programvare 495 028 5 000 

Leasing av bil 133 165 150 000 

Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester 213 279 200 000 

Konsulenttjenester 136 576 100 000 

Diverse utgifter knyttet til obs-sengene, ø-hjelp 91 308 827 000 

Sum kjøp av varer og tjenester 3 096 504 3 503 000 

Mva komp - konvertering 575 282 591 800 

Tapte kundefordringer/renteutgifter 4 026   

Sum overføringer 579 308 591 800 

Sum driftsutgifter 27 639 197 28 349 800 

Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. -1 344 365 -700 000 

Sykelønnsrefusjon -267 721 -668 000 

Øvrige refusjoner -1 019 196   

Mva komp - konvertering -575 282 -591 800 

Innbetalt av deltagende kommuner -19 263 000 -19 263 000 

Refusjon for utstyr -188 088 -300 000 

Innbetalt av deltagende kommuner , øvrige ref. -6 873 751 -6 827 000 

Sum driftsinntekter -29 531 403 -28 349 800 

Finansinntekter/utgifter     

Bruk av bundne fond - p.5102 -1 074 593   

Avsetning til fond - p.5102 593 721   

Avsetning til fond - p.5193 902 250   

Resultat -1 470 828 0 

Årets overskudd  -1 470 828   

Årets overskudd ø-hjelp -2 128 942   

Merforbruk ordinær legevakt 658 114   

   
   



Prosjekt 5102 Ø-hjelp fellesmidler, Legevakt 

Beholdning 01.01.16              -1 074 593,00   
Bruk av bundne fond                  -480 872,00   
Beholdning 31.12.16                  -593 721,00   

   
Prosjekt 5193 Oppflg. Akuttmedisin   
Beholdning 01.01.16                                          -     
Tilskudd                   -902 250,00   
Beholdning 31.12.16                  -902 250,00   

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1774-1   Arkiv:   

 

Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2016  
 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Buskerud 2016 tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Buskerud 2016. 

Årsmeldingen tar for seg i egne kapitler spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, 

fastlegene, fengselshelsetjenesten samt problemområdet på nasjonalt nivå. Årsmeldingen for 

2015 viste at antall klager til ombudet fra pasienter og brukere i Ringerike kommune var svært 

høyt i forhold til andre kommuner, og ble gjenstand for en gjennomgang og evaluering i 

kommunen. 

Årsmeldingen for 2016 viser at antall klager nå har gått kraftig ned, noe som registreres som 

svært gledelig fra ombudets side. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen bemerker også denne postitve utvikling, og legger årsmeldingen fram for 

hovedutvalget til orientering. 

 

Vedlegg 

 Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2016 

 

 

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 25.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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lnn hold
Oppsummering
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Kommunale tjenester
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Problemområder på nasjonalt nivå

Pasient- og brukerombudet i Buskerud
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Selv om mange
pasienter og
brukere er godt

fornøyd med den

helsehjelpen og

do tjenestene de

får, ser ví likevel
at det fortsatt er
store utfordrlnger
på alle

tjenestenivå.

Oppsummering
Det har vært en liten nedgang i antall henvendelser fra2015. Dette tror vi henger sammen

med at den digitale informasjonstjenesten til befolkningen er bygget ut, gir svar på enkle

spørsmål om rettigheter og fremgangsmåter uten å måtte ringe et ombudskontor. Mange

saker er imidlertid så kompliserte, at det ikke er mulig å finne svar gjennom enkle

internettsøk. Pasient- og brukerombudet er derfor et viktig supplement til de nasjonale

informasjonssidene.

På landsbasís har ombudskontoret i Buskerud hatt mange henvendelser. Det var kun

fylkene Oslo/Akershus, Hordaland og Rogaland som hadde flere henvendelser enn oss i

2016. Det betyr at ombudskontoret i Buskerud er forholdsvis godt kjent for våre innbyggere,

0g ât mange som trenger oss tar kontakt.

Henvendelser 2415 2016

Klagesaker 822 748

Forespørsler 230 185

Henvendelser utenfor vårt
ansvarsområde

97 97

SUM 1 145 1 030

Vi har ved vårt kontor hatt mye utadrettet aktivitet i 2016, for eksempel stands på

sykehusene og ulike informasjons- og opplæringstiltak, både for pasienter, pårørende og

ansatte. Dette er alt fra videreutdanninger i regi av høyskolene, organisert opplæring av

lurnusleger ved sykehusene, til mer uformelle møter i ulike lag og foreninger. Vi håper og

tror dette arbeidet har en positiv effekt slik at tjenestene blir bedre og befolkningen mer

informert og opplyst om rettigheter og system. Dette kan forklare noe av nedgangen i

enkelthenvendelsene inn t¡l oss ¡ 2016, men det kan også være et resultat av tilfeldigheter

og naturlige svingninger som må vurderes over tid.

Flere problemer ¡ samme sak
I vår statistikk er det forskjell mellom antall henvendelser og antall problemstillínger. Det

betyr at det kan registreres flere problemstillinger i samme sak. Begrunnelsen for dette er at

det er viktig å dokumentere og registrere det totale innholdet i alle henvendelsene slik at

virksomhetene det gjelder kan få et godt grunnlag for sitt kvalitetsarbeid.
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-

En kvinne vifikk
kontakt med

under en stand
pâ et sykehus

fortalte om store

komplikasjoner

etter en

operasjon. Hun

hadde ikke tro pâ

at hun kunne fä

erstatning. Hun

orket heller ik4e å

stà alene ien slik
prosess. Vihjalp
henne med â

søke og hun fikk

erstatning.

Har vårt arbeid noen betydning?
I løpet av året bruker alle ansatte ved kontoret mye tid på utadrettet aktivitet som foredrag

og undervisning. Vi har stor tro på at mer teoretisk og praktisk kunnskap om regelverk og

rettigheter sett fra pasientens og pårørendes ståsted, er en sterk bidragsyter til bedre

tjenester og høyere pasientsikkerhet. Vi prioriterer derfor dette arbeidet høyt, både ved å

takke ja til forespørsler om foredrag, og ved å ta direkte kontakt der vi mener det er behov

for mer målrettet og tydelig informasjon. I 2016 gjennomførte vi nærmere 65 informasjons-

og opplæríngstiltak.

Det meste av vår arbeidstid går likevel med til å hjelpe og veilede enkeltpersoner som tar

kontakt fordi de ikke får den helsehjelpen eller de kommunale tjenestene de har behov for.

Mange har opplevd forsinkelser eller skader, at de får for lite informasjon eller har møtt liten

respekt, forståelse, omsorg eller verdighet.

Noen av disse sakene mener vi er så alvorlige at de må sendes videre til tilsynsmyndigheten

og/eller Norsk pasientskadeerstatning. Selv om vi tilbyr å ta hånd om saken gjennnom hele

prosessen, er det fortsatt mange pasíenter eller pårørende som ikke ønsker eller orker den

belastningen slike klagesaker uansett er.

Medholdssaker 2016

Rett til erstatning 't3

Brudd på forsvarlighetskravet spesia lsthelsetjenesten 't5*

Brudd på forcvarlig hetskravet kommu nale tjenester 12**

Brudd på forsvarlighetskravet fastleger o

Annet 6

suM 52

* I seker gjelder Kl¡nikk Drammen sykehus, 4 Klinikk Ringerike sykehus, og 2 Kliníkk psykisk helse og rus. **Det

ble konstatert 8 brudd i Drammen kommune og 4 i Ringerike kommune.

Promlemstillinger fordelt på hovedområdene 2414 2016 2016

Klager spesialisthelsetienesten 685 555

Klager kommuner 401 358

Henvendelser som ikke er direkte klager 327 282

SUM I 226 1 413 1 195
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I de alvorligste sakene har Fylkesmannen konkludert med at pasienten kunne ha overlevd

dersom helsehjelpen hadde vært forsvarlig. Det er alltid en risiko for at alvorlig syke

pasienter dør, men det kan lkke aksepteres at dødsfall og andre alvorlige hendelser

lilskrives uforsvarlig utredning, overvåkning eller behandling.

Vi merker en skarpere tone i Fylkesmannens avgjørelser siste del av 2016. Dette gir en

større tyngde i avgjørelsene, og viser større forståelse og respekt for pasienten og

pårørende i saken. Fylkesmannen får med dette større integritet som tilsynsmyndighet og

legger et bedre grunnlag for læring ivirksomhetene. Vi har i mange år vært kritiske til den

lange saksbehandlingstiden, både på rettighets- og tilsynssakene, men målrettede tiltak og

omorganisering synes å ha hatt ønsket positiv effekt.

En innholdsrik og variert verktøykasse
Det genuine og særegne ved ombudskontorene er at vi har et stort antall virkemidfer vi kan

bruke, avhengig av sakstype. Det mest effektive for alle er å finne løsninger raskt i muntlig

diafog med de som skal bistå pesienten eller brukeren. Vi har god erfar¡ng med denne

arbeidsformen fordi vi har etablert gode samarbeidsrutiner med mange helseledere som tar

ansvar og er lydhøre når vi etterlyser mer effektive og brukervennlige løsninger. Et slikt

samarbeid krever imidlertid at både ledere og ansatte er åpne og ærlige om forhold de ser

som kan være problematiske, både når det gjelder systemfeil eller medisinske- og

pfeiefaglige vurderinger.

Vår intensjon er aldri å få raskere helsehjelp til pasienter som ikke ønsker å stå i kø. Når

pasientene er uttrygge og opplever at de ikke har fått god nok informasjon, tar vi imidlertid

direkte kontakt med sykehuset for å forsikre oss om at det faktisk er foretatt en

forsvarlighetsvurdering av ventetiden for denne pasienten.

Det er heldigvis fortsatt slik at de fleste henvendelsene løses med informasjon og

anbefalinger til pasienten eller pårørende slik at de selv er bedre rustet til å stille spørsmål

eller uttrykke ønske om endring. For mange er det godt å vite at de når som helst kan ringe

tilbake til oss dersom de likelvel trenger mer bistand. Kontoret i Buskerud ligger imidlertid på

grensen av hva vi kan klare å håndtere med bistand inn i sakene (utenom kun råd og

veiledning) uten at bemanningen økes. Det er pr i dag 4,5 årsverk ved kontoret.

Bistand til klager (Fylkesmann eller NPE) 126

Muntlig dialog med fastlege, kommuner eller sykehus 100

Skriftlig dialog med fastlege, kommuner eller sykehus 80

Møter med fastlege, kommune eller sykehus 23

lnformasjon, råd og veiledning 361

-
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En lege forklarte i
sfff svar til ombudet
a! r'lal iLLa tta¿ hanaua vul ralttv v ut , rut,é

problem at
pasienten ikke

skjønte norsk godt

nok- han hadde sin

tilmàlte tid som var
lik for alle pasienter

og han kunne ikke
gi denne pasienten

spesialbehandling.

Bl ir pasientrettig hetene res pekte rt?
Det er en forutsetning for all etterlevelse av regelverk at dette er kjent for de som skal bruke

det i sitt daglige arbeid. Dette gjelder både hvilke rettigheter brukere og pasienter faktisk har,

og hvordan de skalforstås og brukes. Vi ser en kombinasjon av manglende kunnskap på

den ene siden, og liten respekt og vilje til etterlevelse på den andre siden, både hos ledere

og ansatte. Dette kommer tydeligst til uttrykk når helsetjenesten setter til side viktige regler

som personvern, autonomi og krav til samtykke fordi de mener deres plikt til å yte helsehjelp

går foran. Samtidig viser det seg at en styrking av pasientrettighetene i mange tiffelter har

liten verdi fordi de i praksis er vanskelige å etterleve, selv om intensjonene er gode. Dette

gjelder særlig retten til fritt behandlingsvalg på alle trinn i utredningen og behandlingen

Kunnskapen om viktige rettigheter, og en grunnleggende forståelse av hvodor disse skal og

må respekteres og etterleves, må økes på alle nivå og kontinuerlig vedlikeholdes.

Kjenner pasienter og brukere rett¡ghetene sine?
Det er åpenbart et mange vet svært lite om hvilke rettigheter de har som pasient, bruker eller
pårørende. Manglende kunnskap, svekket helse, alene mot en sterk motpart som lege eller
ansatte ved kontor for tjenestetildeling, g1ør at de færreste stiller spørsmål ved om

grunnleggende rettigheter er ivaretatt. Pasíent- og brukerombudene har i lang tid påpekt

viktigheten av en nasjonal informasjonskampanje slik at pasientrettighetene ikke bare er

eksklusivt tilgjengelige for de få som har satt seg inn i rettígheter og system.

Fokusom råde 201 6 - m ig rasjonshelse

Alle Pasienh og brukerombudene i landet traff i 20'15 en felles beslutning om å ha et sæflig

fokus på området migrasjonshelse. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av at kontorene får

svært få henvendelser fra denne pasientgruppen. Det er et komplisert regelverk som

regulerer retten til helse- og omsorgstjenester og disse pasientene er særlige sårbare fordi

de ofte har begrensede språkkunnskaper. Vi erfarer at de har líten systemforståelse

samtidig som de ofte har sammensatte helseplager som krever samhandling mellom flere
virksomheter og nivåer.

Vi har sendt brev til flere kommuner i fylket og tilbudt informasjon om ombudsordningen og

pasientrettigheter til flyktninger, men bare to kommuner har takket ja til tilbudel,
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Erfaringene så Jangt er at det er et stort og udekket behov både for generell informasjon om

den norske helsetjenesten, og rettigheter de har som brukere og pasienter. Samtidig

trenger mange en realitetsorientering i forhold til hva de ikke har krav på. Videre hvordan de

skal gå fram med eventuell klage og informasjon om at de kan få hjelp ved

ombudskontorene. Det er utfordrende både å forstå og ikke minst forklare at omsorgslønn er

en tjeneste på lik linje med hjemmesykepleie som det må søkes om via kommunen men

som kan komme i tillegg til statlige stønader som hjelpestønad, grunnstønad og

uførestønad. Enda vanskeligere blir det å forklare eventuelle avkortninger fordi disse kan

ses isammenheng.

Vi har gjennomført opplæring for ca 80 flyktninger og 20 pårørende til demente med

innvandrerbakgrunn, og har fått gode tilbakemeldinger på at dette er nyttig og viktig. I 2016

registrerte vi 25 henvendelser med direkte relasjon til migrasjonshelse. Det var kun

ombudet i Oslo- og Akershus som hadde flere henvendelser (57) på dette ornrådet. En

gjennomgang av sakene viser at verken spesialisthelsetjenesten eller de kommunale

tjenestene har innrettet seg i forhold til de særlige utfordringene denne gruppen har, og

mange får faktisk ikke de tjenestene de har behov for. Vi ser for eksempel kvinner som er

traumatisert etter opplevelser i hjemlandet som krever oppfølging og behandling både i

spesialisthelsetjenesten og fra psykisk helsetjeneste i kommunene. Ventelistene er lange

og de ivaretas ikke i ventetiden. Situasjonen vanskeliggjøres ved at de i tillegg ofte har

ansvaret for andre familiemedlemmer med somatiske- og psykiske lidelser.

Det er gjennomgående for denne pasientgruppen at den faktiske situasjonen ofte er langt

verre enn det de selv beskriver. De har liten oversikt over hva det offentlige faktisk plikter å

hjelpe dem med. De har også utfordringer med å forstå fastlegens sentrale og

koordinerende rolle og oppsøker sjelden fastlegen på nytt selv om helsetilstanden forverrer

seg mens de står i kø tilspesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonene spiller en sentrale rolle fordi mange har små barn og derfor automatisk får

dette kontaktpunktet. De gjør et stort og viktig arbeid for denne gruppen, blant annet som

koordinatorer og pådrivere i systemene. Vi mener helsestasjonene må styrkes slik at de har

de ressursene som er nødvendig til informasjon, opplæring og individuelloppfølging.
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Spesialisthels etjenestenlen og samme
sak fikk vi

følgende svar:

Antlblotika ble glemt
om morgenen pâ
grunn av en
rarntrdfghete h o n fI Ih t
og manglende
muntlig
informas|ons.
ovutøring ved
vaktskiftet.

Pasienten etterspør
medlkamenter lar
haste. Dette gjør
han flere ganger
men blir barê
henvist til at han mä
ta dette opp med
legen. Behovet blir
ìkke viderefarmidlgt
av pleÍepersonalet.

Vi har utøvd dårlíg
dømmekraftog svikt
i rutiner da det ikke
ble lagt
trykkavlastende
rnadrass og lnnført
snuprosedyre
umiddelba¡t nâr det
forelå informasjon
om trykksàr,

Detvar overbelegg
og høyt sykefravær.
For â dekke opp
dette ble det leíd inn
en del vikarer fra
bemanningsbyrâ. De

er dessyerre ikke lÍke
godt kjent med
elrsisferende rutiner

Vestre Vikens I klinikker 2014 2015 201 6

Klinikk Drammen sykehus 200 307 21 5

Klinikk Ringerike sykehus 48 46 69

Klinikk Kongsberg sykehus 34 31 35

Klinikk Bærum sykehus - kun henvendelser registrert i
Buskerud

14 12 I

Klinlkk psykisk helse og rus 109 108 lt3
Klinikk prchospitale tienester 6 10 11

Klinikk medisinsk diagnostikk I 19 I
Klinikk ¡ntern sery¡ce 0 0 0

Klager rettet mot akuttmottakene registreres i våre system under kategorien <generelle tjenesteo og er derfor
ikke medregnet på noen klinikk. Tallet på klager mot akuttmottakene i 2015 var 8, Tilsvarende tall var 1 6 i

2016.

Vestre Viken fordelt på spesialitet 201 5 2016

Kirurgi 140 109

lndremedisin 91 78

Psykisk helsevern 86 85

Onkologi 35 24

Rusmiddelavhengighet og annen avhengighet 40 28

Nevrologi ¿.5 15

Fødselshjelp og andre kvinnesykdommer 28 23

Klin isk/medisinsk se¡vice 19 9

Generelle tjenester 2A 26

Barnesykdomrner 17 t6
Øyesykdommer 10 8

Øre-nese- halssykdommer I 5

AnneUukjent I 14

Fysikalsk medisin og rehabilitering 4 4

Hud og veneriske sykdommer 4 1
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Revmatologi 4 1

Andre helsehjelpsområder 3 1

Anestesiologi 3 2

Habilitering og rehabilitering 0 2

Det har vært en viss nedgang på de fleste områdene i 2016, men psykisk helse og klager rettet mot

barneavdelingen viser få endringer. Dette kan indikere at det er omrâder hvor misnøyen er opprettholdt også i

2016. Samtidig er dette virksomheter vi vet er åpne for å informere og anbefale pasienter og foreldre til å ta

kontãktmed várt kontor. Dette visêret ønske om åpenhet i avdel¡ngene og seksjonene.

Arsak til kontakt - Vestre Viken HF

50 100 150

-

0

Behandlingstiltak
Diagnostisering

lnformasjon
Ventetid

Oppførsel
Omsorgsfull hjelp

Utskriving
Manglende tildeling. .

107

29
28
28
26
23

20
17

Ser vi på klinikkene igoled er det forholdsmessig flere som klager på lang ventetid ved Drammen sykehus enn

generelt iforetaket, mens det er tilsvarende færre som er misfornøyd med dette ved Ringerike sykehus. Saker

relatert til oppførcel hos helsepersonell har høyere andel ved Ringerike sykehus enn i resten av foretaket.

Tilsvarende er det en mindre andel som klager på oppførsel fra ansatte som er knyttet t¡l Klinikk psykisk helse og

rus. Ketegorien omsorgsfull hjêlp har også høyere andel klager fra pasienter ved Ringerike sykehus enn generelt i

foreteket, og tilsvarende er andelen m¡ndre ved Dremmen sykehus.
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I en sak der
pårørende
opplevde at det
var flere
kritikkverdige
forhold ved pleien
og behandlingen
fram tilpasienten
døde, gir aktuell
avdeling følgende
SVAT:

<Samlet sett har
denne pasienten
fàtt omfattende
helsehjelp, bâde
pleiefaglig og
medisinsR faglig.
Langt utover det
vi normalt kan
tilbyr.

Kl i nikkovergripende utford rin ger
Det er åpenbart både for oss og de fleste pasienter og pårørende, at det hver dag

gjennom hele året ytes helsehjelp av svært høy kvalitet av kvalifisert personell som bare

har pasientens beste for øyet.

Det er like fullt ombudets oppdrag fra Stortinget å ta imot, sammenstille og formidle titbake

innholdet i de henvendelsene vi får inn slik at de kan være en del av det samlede kvalitets-

og pasientsikkerhetsarbeídet. I årsmeldingen for 201 6 har vi sett på innhotdet i

henvendelsene rettet mot hver klinikk, men vi har også sett helseforetaket Vestre Viken

under eit og sammenstilt de utfordringene vi mener kan være aktuelle for hele

helseforetaket. Listen er basert på at flere har tatt kontakt om den samme
problemstillingen, henvendelsen kan indikere systemsvikt, eller vi frykter flere pasienter

har opplevd eller vil oppleve det samme. Dette betyr ikke at Pasient- og brukerombudet

har konkludert med at det er svikt på disse områdene, men vi mener det er forhold

helseforetaket bør se nærmere på:

. Manglende etterlevelse av prosedyrene som er utarbeidet. vi får opplyst at det er
rutiner på plass, de er kjent for de ansatte, men vi får likevel bekreftet at de ikke
brukes. Dette har vi erfart både når det gjelder tolketjenester ( tit hørselshemmede og
fremmedspråklige), og smittevernrutl ner.

. Svar på skriftlige henvendelser spriker i kvalitet, presisjon og ydmykhet. Det har lite
for seg å svare ut at sykehuset er gode på håndtering av hoftebrudd hos eldre når
den konkrete saken handlet om en kneoperasjon som ikke var vellykket.

. I svarene vi får ser vi at legene som er involvert i pasientbehandlingen kan erkjenne
brudd på rutiner eller god praksis, mens avdelingssjefene har et annet syn i sin
oppsummering. Det er da vanskelig å vite om avdelingen tar hendelsen på alvor og
setter ínn korrigerende tiltak.

Pasienter føler seg presset til å samtykke til operasjon når de egentlig ønsker å vente
lenger og forsøke med trening eller fysioterapi. De etterlyser helhetlige vurderinger
på tvers av spesialiteter.

Pasientene lider under dårlig samhandling og kommunikasjon mellom sykehus og
fastlege. Dette gjelder spesielt ved utskriving, elter der ansvarlig spesialist har en
behandlingsplan som inkludererfastlegen uten å informere verken pasienten eller
fastlegen om innholdet i denne.

I

a M stiller spørsmål ved om det er utstyr, senger og personell nok på alle sykehusene til
å overuåke pasientene slik at kritisk forverring av pasientens tilstand oppdages tidlig
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Fylkesmannen uttalte
følgende i en sak:

<tDenne saken er et
alvorllg oE tr¡st
eksempel pä hvor
galt det kan gâ nàr
en alvorlig tilstand
ikke blir er4jent i tide,
og när logistikk og
kommunikasjon
svlkter. ... Sykeäuset
bør ha prosedyrer
/retni ngslìnlar for hva
som skal gjørês og
hvem som skal
kontaktes dersom
det oppstàr
sa mtì dlg h ets-konfI tkt
på grunn av samtidìg
innleggelse av flere
svært dàrlìge
pasienter.... At
pes¡enten blir
Itggende pä vanllg
sengeposf mens hun
ventet pâ operasjon,
og at hun íkke hadde
kantinuerlíg tilsyn av
sykepleier eller lege,
er ogsâ svært
betenkeligrl

Til pasienter, brukere, pårørende, helseforetak og kommuner

nok? Dette gjelder både kontinuerlig overvåkn¡ng og systematisk observasjon av
vitale tegn som pustesekvens og blodtrykk, og rutinerfor hvilke leger som skal
tilkalles for å oppdage, gjenkjenne og respondere på kritisk forverríng.

r Pasienler blir skeptiske og bekymret når de opplever at legene er opprørte og
frustrerte under konsultasjonen. Mange pasienter melder fra om leger som er
opptatt av utenforliggende hendelser slik at de ikke er fokusert eller
omsorgsfulle under konsultasjonen. En lege erkjente i sin skriftlige
redegjørelse til oss at hun hadde taft opp med sykepleier hvor urimetig det var
at hun hadde fått parkeringsbot. Hun mente imidlertid at slik <vanlig og
avslappet konversasjon med en kollega ofte virker avdramatiserende far
pasienten i en ellers anspent situasjont. Pasienten hadde en annen

opplevelse av situasjonen og var redd legen ikke skulle klare å gjennomføre

inngrepet fordi hun var så opprørt,

r Helseforetakets egne analyser og revisjoner bør styrkes for å sikre at
alvorlige hendelser ikke skjer på nytt, Parallelt bør det foretas egne
risikovurderinger uavhengig av om det er mottatt klager eller ikke, Det er
påfallende at det i nesten alle saker der Fylkesmannen konkluderer med

brudd på forsvarlighetskravet, er det et eller flere helsepersonell i nær
tilknytning til pasienten som har stått på for å få en ekstern granskning. Det

betyr at foretaket må være ekstra årvåkne for å fange opp hendelser og

situasjoner som ikke ender ut i eksterne klager.

r Arbeidet med å redusere antall sykehusinfeksjoner bør siyrkes.

. Vi er usikre på om kapasiteten til billeddiagnost¡kk, spesielt M R - er god nok^

Skal dagens kapasitet videreføres må det foretas en strengere vurdering av
henvisningene slik at det kun er de pasientene som har et reelt behov for
dette i forbindelse med utredning, behandling eller kontroll, som får timer.

r Kommunikasjonen med pasient og pårørende må alltid være et prioritert

område. En lege uttalte følgende til en pasient: <Nå blir jeg din motpart i N PE

og ikke lenger legen din som jeg hittil har væft1

Det fokuseres for lite på ernæring, mobilisering og hjelp til å gå på toalettet
når pasienten er innlagt på sykehus. Ðette svekker et funksjonsnivå som var
dårlig allerede ved in nleggelsen, og forlenger rehabiliteringsperioden.
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Pasientene må vurderes individuelt dersom det blir bytte av medisiner som

følge av nye anskaffelsesavtaler.

Når det har skjedd en uventet eller dramatisk hendelse der sykehuset ser at det

kan være begått en feil, bør det være klinikkovergripende rutiner og system

som sikrer ivaretakelse av de pårørende, for eksempel ved å tilby samtaler med

psykolog så fort som mulig. Klinikkene må samarbeide på tvers i slike

situasjoner slik at pårørende ikke risikerer avslag på henvisning til psykisk

helsehjelp.

En kvinne opplevde at mannens smerteplager ikke ble tatt på alvor under

sykehusinnleggelsen og fram til han døde. Det ble gjort gjeniatte feit, og hun

ble ikke hørt. Etter mannens død utviklet hun posttraumatisk stresslidelse med

betydelig angst Hun har marerittlignende drømmer om

mannes opphold på sykehuset og sover svært lite. Hun er ikke lenger i stand til

å være ijobb.

Det må være et kontinuerlig fokus på at det samlede pasientforløpet skal være

forsvarlig. Fylkesmannen konkluderte med følgende ien sak: <Hverenkelt

forsinkelse er relativt liten, men totalt sett gjør dette at det blir et langtrukket

forløp som er et kla¡t awik fra god praksis>

-
Det ble byttet
medikament eltër ny
anslraffefsesavtale.
Den nye medisínen
mâtte oppbevares i
kjøleskap og gjorde
det umulig lor en

ung gutt å være med
pà aktiviteter og
turer. Tidligere
preparat hadde lkl<e

slike krav tíl
oppbevaring.

Fareldrene ønsket et
generisk bytte
tilbake til opprinnel ig
prcparat, men ble i
første omgang
nelrtet dette helt t¡l
Helse Sør-QJst

bekrzftet at det kun
var anbefalt å velge
billígste
medlkament, ag at
det alltíd målte
faretas índividuelle
og forsvarlÍge
vurderinger. Vestre
Viken aksepterte
etter dette at han
kunne fà

det preperetet som
var dyrere de
gangene famîlien
skulle pâ reÍse.

a

a

Klinikk Drammen sykehus
Flest undersøkelser og behandlinger ved vårt helseforetak skjer ved Drammen

sykehus. Mange pasienter som legges inn ved dette sykehuset har også komplekse og

vanskelige tilstander. Derfor får vi også ffest klager rettet mot dette sykehuset. Likevel

ser vi en betydelig nedgang i henvendelser relatert til Drammen sykehus. Etter en

gjennomgang av disse ser vi det er noen områder sykehuset bør se nærere på:

Medisiner og dosering endres like Íør utskriving slik at det ikke er tid til å påse

at dette er riktig for pasienten, eller overvåke alvorlige bivirkninger.

Pårørende opplever krevende overganger og for lite samhandling mellom

Rikshospitalet og Drammen sykehus, for eksempel ved at beslutninger

om behandlingsregimer ikke blir tilstrekkelig respektert og etterlevd ved

overflytting til Drammen sykehus.

a

a
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-

En pasient forteller

følgende:

rDoseringen av
medisinen var økt

fra 3O mg til 10 mg x
2. Dette var ikke
utprøvd mens jeg var
innlagt. Den nye

doserÍngen førte tit
sterk kvalme og
hallusínasjoner.
Dette var en

skremmende

opplevelse for meg
og de nærmeste
pârørende som
kunne vÐrt unngåll
dersom ny dosering
var utprøvd før
utskrivelse>.

Sykehuset beklaget

hendelsen.

. Det er flere som klager på at smertelindringen ikke er tilfredsstillende, eller at

behovet for smertelindring ikke formidles videre til ansvarlig lege.

En pasient var sterkt smertepreget og ba om smertelindring. Sykepleier

bortfortklarte dette med at hun sikkert hadde litt vondt som følge av

bandasjen. Hun lå flere timer uten hjelp. Til slutt ringte hun sin mor som

ringte inn til sykehuset og ba om hjelp til datteren. Legen som da kom var

sjokkert over at hun ikke hadde fått legetilsyn og smertelindring tildligere.

Det viste seg at det var sydd feil etter operasjonen og hun hadde store

nervesmerter.

Drammen sykehus bør ha et kontinuerlig fokus på ivaretakelse av

taushetsplikten og sikring av personvernet.

Mange pasienter og pårørende melder om lite ivaretakelse i forbindelse med

utskriving fra sykehuset Dette dreier seg både om tidspunktet på døgnet for

utskrivelse, og lite ivaretakelse når det gjelder påkledning og andre praktiske

forhold som er helt avgjørende for pasienten.

Klinikk Kongsberg sykehus
Kongsberg sykehus har historisk sett et lavt antall klagesaker, men det er likevel en

økning ka 2015 til 2016. Ved gjennomgang av henvendelsene vi har mottatt ser vi

det er noen punkter som dette sykehuset bør se nærmere på i sitt kvalitetsarbeid:

Mange opplever svikt i informasjon eller misforståelser. Dette gjelder

manglende informasjon om antatt diagnose, forklaring på de

beslutningene som er tatt, samhandlingen mellom Drammen sykehus og

Kongsberg sykehus, bruk av tolk og håndtering av situasjoner der pasientene

vil bytte behandlingssted.

I

t Noen erfarer å bli møtt på en respektløs måte av enkelte leger og

pleiepersonell. I 9% av henvendelsene rettet mot Kongsberg sykehus er

oppførsel registrert som en av grunnene til å kontakte ombudet. For Vestre

Viken samlet var tilsvarende tall 6%

Pasienter er fortvilet fordi kontrolltimer blir utsatt og det er vanskelig å få

tidspunkt for ny time. Sykehuset oppgir som begrunnelse for dette at

nyhenviste pasienter må prioriteres før kontrollpasientene.
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a Flere melder ¡nn til ombudet at det ble stilt feil diagnose på sykehuset, eller at
diagnostiseringen var forsinket.

En opplevelse av lite respektfull oppførsel fra enkelte leger og pleiepersonell. I

14o/o au henvendelsene rettet mot Ringerike sykehus er oppførsel regístrert som

en av grunnene til å kontakte ombudet. For Vestre viken samlet var tilsvarende

tall6%.

Skadefrekvens og etter ortopedisk kirurgi. 33% av problemstillingene vi

har mottatt rettet mot Ringerike sykehus omhandler ortopedisk kirurgi, Til

sarnmenligning er fordelingen 14o/o på Drammen sykehus og 17o/o på Kongsberg

sykehus.

Mange som tar kontakt er usikre på om de har fått riktig undersøkelse og

behandling. Dette kan indikere at informasjon om oppfølging,

videre undersøkelsesplaner og behandlingsalternativ, ikke er god nok,

Det er stor variasjon i svarene vi får i klagesakene fra Ringerike sykehus.

Vi stiller spørsmål ved om kvalitetssikringen fra ledelsen er god nokfør

redegjørelsene sendes ut. Dette dette gjelder særlig tonen i brevene, og en sjekk

på om det som etterspørres faktisk svares ut.

Pårørende stilte

spørsmål ved

hvodor det var

angitt HRL minus i

journalen uten at

de var informert

om dette. De får

følgende svar:

<<Pasienlen ble

angitt som H RL

minus av overlege
pâ visitt, Dette er
tkke fierligere
bøgrunnet

borfsetf fra høy

alder, demens og

uttelt comorb¡têt.

Det ble anseft

etisk uriktig à gi
llRL. Pâsienúens

pârørende ble

ìkke Ínformert -

dessverrer¡

Klinikk Ringerike sykehus
et har vært en økn¡ng i antall henvendelser som gjelder Ringerike sykehus. Vi er kjent

med at pasienter og pårørende ved dette sykehuset i større grad enn ved de andre,

oppfordres til å ta kontakt med oss. Likevel må sykehuset analysere tallene for å se om

det er andre årsaker som ligger iil grunn og som kan ha en direkte betydning for

pasientsikkerheten. I 201 6 har vi merket oss følgende forhold som vi mener sykehuset

bør se nærmere på:

Mange pasienter og pårørende melder at pleiepersonalet har dårlig tid på

sengetunene. De rnå vente lenge på smertelindring og får ofte beskjed om at

personalsituasjonen er vanskelig.

a

a

a

a
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a

Klinikk Bærum sykehus
De fleste pasienter som er til behandling ved dette sykehuset tar kontakt med

ombudet i Oslo- og Akershus, både fordi sykehuset er geografisk plassert i Akershus,

og fordi mange pasienter bor i dette fylket. Ombudet i Buskerud har derfor så få

klagesaker at det er vanskelig å trekke noe konkret ut av dette i et kvalitetsarbeid,

men vi vil fremheve et område:

Prosedyrer og informasjon i forbindelse med utskriving. Pasienter melder om mange
tímers venting i vestibylen på hjemtransport og ingen ivaretakelse fra helsepersonell

eller andre i ventetiden. Andre forteller at de ikke har fått god nok informasjon om

utskrivingstidspunktet, og de opplever de blir <kastet ut> av sykehuset.

Klinikk psykisk helse og rus
Vi blir kontaktet av mange pasienter som er i behandling eller som ikke får spesialisert

behandling for rusavhengighet eller psykiske lidelser. Denne andelen er tilsvarende

stor når vi ser alle landets ombudskontor under ett. Henvendelsene gjelder både TSB,

behandling på poliklinikkene (ÐPS), døgnseksjonene, tvangsinnleggelser og barne-

og ungdomspsykiahien (BUP). Pasienþ og brukerombudet mener klinikken bør se

nærmere på følgende forhold:

Vi stiller nok en gang spørsmål ved om behandlingstilbudet til ungdom med

alvorlige spiseforstyrrelser er godt nok. Pårørende melder fortsatt om misnøye

med innholdet i behandlingen ved Barne- og ungdomspsykiatrien, og rrangelfull

informasjon og samhandlingmed forefdre og andre instanser.

Flere av disse fastholder at behandlingsforsøkene har vært så mislykkede at de

har sett seg tvunget til å avbryte og betale for privat behandling.

I

a

Det er vanskelig å fìnne dokumentasjon ijournaler eller

behandlingsplaner på hvilke behandlingsmetoder og tilnærminger som er brukt,

saerlig overfor ROP pasienter. Det blir da vanskelig etterprøve om pasientene

har fått riktig behandling, og om lengden på oppholdet var tilstrekkelig.

Pasienter reagerer på at det er definert å være en del av et obligatorisk

behandlingsopplegg å rydde kjelleren i en av helseforetakets institusjoner

(fjerning av ventilasjonsannlegg og annet bygningsmessig avfall) før

opppussing.
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Det oppleves å være liten individuell tilrettelegging under behandlingsoppholdet.

En eldre kvinne gir tilbakemetding på at det er meningsløst for henne å <lære> å
vaske rommet under behandlingsoppholdet. Hun har helt andre utfordringer enn
ungdommene som er på samme institusjon, men ingen lytter til dette eller legger til
rette for individuell tilpasning,

. Mange pasienter melder om at de kun får tilbud om poliklinisk behandling selv

om de mener det medisinske behandlingsbehovet indikerer innleggelse i

døgninstitusjon.

Brudd i behandlingsplan og lange opphold i behandlingen ved ferieavvikling

eller sykdom hos oppsatt behandler. Noen mener også det er krevende med

stadig bytte av behandlere, og at dette gjør det vanskelig å få tillitt og effekt av

behandlingen.

t---

Det ble besluttêt

systematisk tilsyn
pà natt av alle
paslentør ínnlagt i
klÌnikksns

døgseksjoner îor
TSB behandling,

ogsâ i de

tilfellene
paslentenø ikke

semtykket og se

uttryhkelig fra at

de ikke ønsket

dette.

Fylkesmannen

konklude¡te med

at en slik generell

besluting om bruk
av tvang var

ulovlig.

a

o

t

a

Pasíent- og brukerombudet mener det ikke er godt nok tilrettelagt for pasienter

med hørselshemminger ved alle seksjonene i klinikken.

Det blir fortsatt gitt mangelfutte avslag på henvisning til behandling ved

poliklinikkene. Begrunnelsene kan være diffuse eller inneholde en

standardtekst som ikke gjør det mulig for pasienten å forstå avslaget og som

igjen gjør klagemuligheten vansketig.

vi stiller spørsmål ved om kapasiteten til oppstart av ADHD behandling etter
avsluttet utredning og diagnostisering er god nok. Den lange ventetiden er

belastende både for barnet og foreldrene.

I Klinikk psykisk helse og rus er det seksjonssjefer og avdelíngssjefer som gir

redegjørelser i de sakene vi tar opp. Dette avviker fra de andre klinikkene i

foretaket der det ofte er en tagansvarlig eller klinikkdirektøren selv som

gjennomgår og kvalitetssikrer svarene før de sendes ut. Dette gjør også

at overordnet ledelse får et innblikk i klagesakene mot ktinikken.

a

Kl ini kk prehospitale tjenester
Det har i alle år vært få klager rettet mot denne klinikken. Likevel er det noen områder som

utpeker seg, og som vi mener kan ha betydning for flere pasienter:
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a

Det er kostbart å stå i telefonkø til Pasientreiser fordi kontoret har et femsifret
telefonnummer. En pasient opplyste at det kostet henne flere hundre kroner en

periode hun måtte ringe flere ganger i uken å stå i telefonkø.

Pårørende stiller spørsmål ved om personellet som bemanner ambulansene alltid er
fysisk i stand til å håndtere tunge løft av pasienter.

Klinikken har så langt nektet å forholde seg til Helsedepartementets og

Helsedirektoratets gjentatte og tydelige lovfortolkning når det gjelder ansvaret for
både organisering og betaling av ledsagertjeneste for de som trenger dette, også

beboere på kommunale sykehjem.

Klinikk med is¡nsk diag nost¡kk
Arbeidet ved denne klinikken er ofte en deltjeneste i et mer omfattende utrednings-

eller behandlingsforløp og har derfor sjelden klager rettet direkte mot sitt arbeid.

Enten fordi pasientene fokuserer på andre sider og elementer, eller fordi

henvendelsene ikke kodes på klinikk, men på spesíalitet (eks nevrologí eller onkologi).

I 2016 ser vi følgende områder som er rettet direkte mot denne klinikken:

. lvaretakelse av pasienter som har hatt en negativ opplevelse etter ulike typer

diagnostikk"

. I nformasjonsflyten ti I fremmedspråklige.

. Det er vanskelig for pasienter å forstå at det retrospektivt kan være mulig å se

funn på bilder tatt tilbake i tid,uten at dette nødvendigvis er svikt i

diagnostiseringen. Det bør vurderes om det kan utarbeids informasjon om dette

Mye er også blitt mye bedre
Det er positivt at flere av de problemområdene vi har beskrevet foregående år, nå er

blítt utbedret eller endret. Når vi ser konkrete ínnrømmelser, beklagelser og

endringer i rutiner og praksis, er det enklere for oss å argumentere overfor

pasientene at det nytter å klage og at de tas på alvor.

Alle klinikker og avdelinger er lydhøre og opptatt av forbedring når vi tar

kontakt.

a

En pasient innlagt
for rusbehandling
stilte spørsmâl ved
lovligheten av â
kreve at han
signerte en

forplìktende
kontrakt med
seks1onen for à få
videre behandl¡ngs-
opphold. Da vi tok
kontakt med Klíníkk
psykísk fielse og
rus opphøfte denne
praksÍsen
umiddelbart,
Paslenter skal fá
helsehjelp og
behandling ut fra
medisinskf aglige
vurderinger, ikke
pà bakgrunn av
pdvdte kontrakter.
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Foreldrene blebàde
redde og sjokkerte
da de leste sønnens
epikrise og sà at han
var diagnostised
med Burkitt leukemi

- C 91.8. Den fiktige
diagnosen var
Annen spesifiseñ
hydrocephalus- G

9l .8. Legen s/rrov C i
stedet îor G. Før
teilen ble rettet var
epìkrisen allerede
sendt ut, men ingen
tok kontakt med
foreldrene slík at de
var forberedt på
feilen.
Avdelingssjef gir
følgende
redegjørelse:

çVi har endret vàr
rutine, legene henter
nä kodene

elektronisk i DIPS

slik at.de kommer
dírskte inn Í
dokumentet, Kodene
skriyes ikke inn i
fritekst. Detle er an

kvalitetssikring for â
unngâ feilr.

a

Vierfareren god og konstruktiv samarbeidstone med gjensidig respekt

og rolleforståelse.

Pasienter og pårørende som tar opp forhold blir godt ivaretatt og det skjer

som hovedregel en positiv endring resten av innleggelsen. Dette giren

opplevelse av at det nytter å gi tilbakemeldinger.

Vi har nå få klager knyttet til de somatiske poliklinikkene - dette kan indikere at

kvaliteten på helsehjelpen der oppleves som god.

Vi har et tett samarbeid med foretaket og klinikkene om informasjon og

opplæring

Endring av rutiner og kvalitetssikring i forbindelse med koding av diagnoser i

DIPS,

Umiddelbar endring av praksis og rutiner knyttet til bruk av kontrakter med

pasientene innlagt for TSB behandling. Avdelingssjef konkluderer med

dette i sitt svar: <Vi hâper den nye praksisen vil bidra til en mer

hensikfsmessig kommunikasjon og bidra til løsninger i vansketige situasjoner i
be h a nd I i n gsfarl øpet >.

Klager som gjelder negativ oppførsel hos ansatte i foretaket er også i 2016

(samme som i 2015) den femte hyppigste årsaken tit kontakt med

ombudet. Likevel er det en betydelig nedgang i samtet antall

henvendelser hvor dette er en problemstilling Det betyr at bevisstgjøring

og ulike tiltak har hatt effekt.

t

a

a

i
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Kommunale tjenester

-
2415 2016

Drammen kommune 131 89

Ringerike kommune 80 55

Kongsberg kommune 21 31

Øvre Eiker kommune 27 23

Røyken kommune 4a l9
Nedre Eiker kommune 26 33

Modum kommune 21 1?

Nore og Uvdal kommune 11 6

Lier kommune ,tô 20

Hurum kommune 4

Golkommune t3
Nes kommune I 6

Alkommune 2 4

Sigdalkommune A.+ I
Hol kommune 4 2

Flå kommune 2 2

Rollag kommune I 1

Tallene inkluderer klager rettet mot fastleger (114), fengselshelsetjenesten og legevakt i kommunene. Det er
positivt å se at det er en økníng i antall henvendelser fre innbyggerne i de kommunene vi her besøkt og gitt

opplæring og ìnformasjon både til ansatte, brukere og pårørende. Det er også gledelig å reglstrere at situasjonen

er blitt bedre iR¡ngerike kommune som hedde et bekymringsfullt høyt antell klager i2015.

Henvendelser fordelt på type tjeneste/kommunal helsehjelp

2415 2016

Fastlege 129 114

Sykehjem 49 5l

Helsetienester i hjemmet 48 39

Legevakt 28 25
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Tidsbegrenset opphold i institusjon 20 14

Praktisk blstand og opplærlng 7 9

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA tz 20*

Avlastning 18 6

Omsorgslønn 4

Fysioterapi 5 3

Heldøgns omsorgstieneste t¡l rusmlddelavhengige 2

lndividuellplan 1
,l

Fen gselshe lsetieneste 6 15*

Støttekontakt 2. 1

Dagtilbud 1 0

Helsestasjonstieneste a
1

Det er økning i antall henvendelser som gjelder helsetjenester iil innsate i fengsel (i hovedsak Ringerike og

Drammen fengsel) og BPA. Det er gledelig at det er nedgang i henvendefser som glelder avlastning og

helsetjenester i hjemmot. Det kan bety at det i større grad legges til retle for at de som ønske¡ det skal få bo

hjemme så lenge som mulig med hjelp fra kommunen og âvlastning til pårørende når de trenger det.

Utredningstrakasser¡ ng
For å vurdere hjelpebehovet og deretter tilby egnede kommunale tjenester, er det i de fleste

tilfeller nødvendig med kartleggingsbesøk hjemme hos brukeren. Mange uttrykker

dessverre stor frykt for disse besøkene. De opplever arroganse, maktdemonstrasjon og det

de beskriver som <avhør> der utgangspunktet er at kommunens representant ikke tror på

bruker eller pårørendes beskrivelse av egen situasjon. De blir også møtt med informasjon

om hva de i alle fall ikke kan regne med å få hjelp til, og det er liten ímøtekornmenhet,

empati eller forsøk på å finne gode løsninger sammen med bruker. Dette strider mot

grunnleggende prinsipper i forvaltningsretten samtidig som et av hovedprinsippene i pasient-

og brukerretighetsloven - retten til medvirkning - ignoreres.

Andre melder om hyggelige besøk fra empatiske saksbehandlere, men hvor de føler seg lurt

til å erkjenne at de er slitne av omsorgsarbeidet for deretter å få avslag på søknad om

omsorgslønn under henvisning til at det ikke er riktig tjeneste når pårørende er slitne. I

saker med kronisk syke pasienter, eller saker der kommunen står fast på sitt standpunkt,

utsettes pasientene for gjentagende og identiske kartlegginger selv om alle opplysninger er

kjent for kommunen og alt er dokumentert. Dersom pasienten ikke samtykker til nye

utredninger vises det til liten samarbeidsvilje som vanskeliggjør kommunens arbeid og som
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En kommune ga

følgende korte og
generelle

begrunnelse for
hvorfor søknad om

brukerstyrte tjenester
ble avslått:

<<Wlkåret for at
denne
otganiseúngensfor
men skal t¡lbys, er
at det forellgger et
þehov tìlsvarende
32 timers praktisk
bÍstand Í uken. I
tillegg er det et
vllkår at søker er i
stand til å lede
ordningen selv. SJ¡k

vi vurderer din
søknad, sett hen tìl
din situasjon i dag,
fyller du ikkø
vllkàrene for rett tll
denne
organiseringen>

dermed får betydning for tjenestetilbudet. Kommunene må ha fokus på sin rolle og

opptreden i disse situasjonene.

BPA

Det har vært en stor økning i antall henvendelser som gjelder brukerstyrt personlig

ass¡stanse (BPA). Økningen er markant etter rettighetsfestingen som fant sted i 2015.

Kommunene fokuserer nå i stor grad på timegrensen for rett til BPA, og legger seg ofte

konsekvent på en konklusjon der tjenestebehovet er mindre enn 25 timer pr uke. Dette er

saker det er vanskelig å kartlegge nøyaktig, og søker har ofte problemer med å

dokumentere at behovet ligger de få timene over hver uke. Uansett blir dette ofte så

marginalt at Fylkesmannen sjelden kommer til at kommunens tilbud er uforsvarlig eller

rettsstridig, selv om konsekvensen blir at bruker fratas retten til brukerstyrte tjenester.

Mest bekymringsfullt er at grunnprinsippet for BPA synes å miste sin kraft og betydning i

den kommunale saksbehandlingen. Når det er innvilget et bestemt antall timer som bruker

kan styre selv, er det likevel mange kommuner som truer med å trekke tilbake

organiseringsformen dersom bruker ikke benytter timene i tråd med kartleggingen.

Det hevdes ofterè at bruker ikke kan være arbeidsleder og kommunen tilbyr at egne

ansatte skal dekke tjenestebehovet, men nekter å akseptere brukerstyring. Vi ser

eksempler på at selv i de tilfellene der det åpenbart ikke er nødvendig at kvalifisert

helsepersonell gir helsehjelp, holdes disse timene utenfor slik at samlet antall timer

kommer under rettighetsgrensen.

I tillegg ser vi også her for mange eksempler på feil lovforståelse fra kommunens

saksbehandlere. Det fremstår for oss som om noen kommuner bruker alle virkemidler for

å unngå å organisere tjenestene i en BPA ordning. Dette er en uheldig og skremmende

utvikling som det er viktig â følge med på fremover.

Sykehjemstilbudet
Pasient- og brukerombudet i Buskerud besluttet for noen år tilbake å rette en særlíg innsats

mot sykehjemmene i fylket. Dette gjør vi ved å besøke et eller flere sykehjem i en kommune.

Her har vi dialogmøte med ledelsen i kommunen og virksomheten, vi snakker med beboerne

og ser hvordan sykehjemmet er utformet og fungerer. Vi har også undervisning for de

ansatte, ínformasjon og dialog med pårørende, og til slutt et oppsummerende møte med

kommunens politikere. Dette arbeidet har vi fortsatt med ¡ 2016, og vi ser at dette både er et

viktig og nyttig arbeid som gir oss un jk informasjon som kan speiles tilbake til kommunens

kvalitetsarbeid.
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Vi registrerer noe bedring når det gjelder fokus på aktivitetstilbud, ernæring og

tilrettelegging for meningsfulle hverdager. Enkelte områder er likevel fortsatt vanskelige for

kommunene å få god kvalitetsstyring på.

. Forebygging av fall og informasjon til pårørende etter hendelser

. Rask og adekvat undersøkelse av pasienter som har falt og som kan ha

brudd

. For liten bruk av pleieplaner som er utarbeidet og tilpasset hver enkelt
pasient. Det skaper uro og frustrasjon hos demente pasienter når det blir

brudd i rutinene.

. Manglende avviksrapportering på kvalitet og kunnskap om hvilke feil eller

situasjoner som skal awiksrapporteres.

. Variert og individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud.

lvaretakelse av de svakeste brukerne med størst hjelpebehov
Fortsatt ser vi at det er de sykeste brukerne som mange ganger står uten tilstrekkelige og

riktige kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder sædig pasienter med psykiske

lidelser eller kognitiv svekkelse, og som også bruker rusmidler og dermed påfører seg

rusutløste psykoser. Pasienter risikerer å bli lagt inn i spesialisthefsetjenesten -ofte med

bruk av tvang - fordi de kommunale tiltakene ikke fungerer tilfredsstillende. Dette er et

overgrep mot de personene det gjelder dersom innleggelse kunne vært unngått. Vi ser at

bosituasjonen, innholdet i tjenestene, kvalifisert personell, aktivitetstilbud, veiledning og

oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, alle er tjenester som må utformes og skreddersys i

et helhetlig perspektiv. Vi mistenker at mange kommuner mener at så syke pasienter bør

være innlagt i spesialisthelsetjenesten over lang tid. Vi minner om at dersqm spesialisert

behandling ikke nytter, og pasientene ikke er i konstant fare for seg selv eller omgivelsene,

skal ingen innbyggere bo i spesialisthelsetjenesten. At dísse pasientene koster komrnunen

store summer hvert år er det ingen tvil om, men dette fritar ikke kommunen fra sitt lovpålagte

ansvar også for denne pasientgruppen.

Hjemmetjenestene
Ví har få klagesaker rettet mot de hjemmebaserte tjenestene. Tidligere omhandlet disse

henvendelsene besøk som ikke ble utført, brukerne måtte stå opp sent eller legge seg tidlig

på kvelden, det var mange tjenesteytere å forholde seg til og de som kom hadde dårlig tid.

Vi håper færre henvendelser betyr at folk nå er mer tilfreds med hjemmetjenestene, men det

kan beklageligvis også bety at de fleste har innfunnet seg med situasjonen og akseptert at

det ikke tører fram å klage på dette. Pasient- og brukerombudet i Buskerud vil følge særlig

-
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Fylkesmannen
gjorde følgende
funn i en kommune

vi har vært
bekymret for lenge:

Begrunnelsene i
vedtekene et
gjennomgàende
mangelfulle

Det er ingen
vurdering av det
totale
tjenestetilbudet
app mot brukers
behov

Kommunen
varsler om mulîg
reduksJon I

lianestene i
sommerteríen

Tjenesten
prakttsk bistand
kan bli
nedpr¡orite.t som
følge av redusert
bemanning. Det
skrives ikke awik
nâr tJenestene
iRRe Þlir
gjennamtørt.

Skal bruker fà
hjelp tit
vindusvask mä
dette gâ pâ
bekostnlng av
andre tjenester.

med på dette områdeti 2017 for å få svar på hvordan brukerne egentlig vurderer denne

tjenesten.

Saksbehandlingen
Tiltross for gjentatte tilsyn, opplæringstiltak og skjerpet krav til kommunens

internkontroll, ser vi likevel hvert år svikt i saksbehandlingen i flere kommuner. Dette

handler både om kompetanse og ledelse. Det er beklagelig å se at kommunens

ansatte og ledere ikke fullt ut innser at rettssikkerheten står og faller på om de

prosessuelle reglene ivaretas og respekteres. Dette gjelder områder som

. Manglende iverksetting av vedtak om sykehjemsplass

Forhåndsvarsel og nytt vedtak sendes i samme dokument

Mangelfulle begrunnelser i vedtakene

Manglende informasjon om hvilke $enester som kan være aktuelle

Muntlige avslag når bruker forteller om et hjelpebehov

Vedtakene om praKisk bistand angir i noen tilfeller verken omfang, hvordan

bistanden skal gis eller hvor ofte.

I

I

a

I

a
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Fastlegene
I en sak der
pårørende stilte
spørsmål ved
hvorfor det ikke
ble gitt mer
smertelindring de
siste dagene
pasienten levde,
fïkk vi følgende
svar:

øVelger à gå under
vanlþ dose sá
Ingen noen gdng
skal kunne sÍ at
det pâvìrket
ñennes død. Dette
fiT fross for hennes
ultalte dødsangst.
Qm pärørende er
misfornøyd med
behandlingen fár
de heller klage ì
etterkantl¿

Frykten for egen autor¡sasjon er dom¡nerende
Dessverre ser vi i mange klager rettet mot fastlegene at de i sine svar til oss eller

tilsynsmyndigheten, prøver seg med bortforklaringer, henvise til gode intensjoner eller
legge ansvaret over på pasienten. Dette svekker tillitten og gør det vanskelig å finne

gode og åpne samarbeidsformer hvor kvalitetsforbedring og pasientsikkerheten står i

sentrum - ikke eget arbeidsforhold.

Tilgjengelighet og nok tid
Fortsatt er det for mange pasienter som opplever lang ventetid på telefon til fastlegene.

Det er også merkantilt ansatte som nekier å sette opp time for legekonsultasjon og i

stedet ber pasienten ta kontakt med legevakt om kvelden. Pasienter som ringer til

fastlegen etter kl 09.00 får beskjed om at de er for sent ute til å bestitte akuttime samme

dag, uansett behov. Det informeres i liten grad om muligheten for at fastlegen kan foreta

et hjemmebesøk dersom pasienten ikke kan komme seg til fasflegekontoret.

Forsinkelser i utredning og diagnostisering
Vi registrerer en økning i saker der fastlegene ikke har lyttet til pasientens informasjon

om helseplager og helsesituasjon, de tar ikke symptomene på alvor, det henvises ikke

videre tidlig nok, og pasientene opplever en forsinkelse i behandling som kan få stor

betydning for videre prognoser. Dette handler om å ha tid til ä høre hva pasienten sier

og ikke ta lett på symptomer og bekymring hos pasient eller pårørende. Vi har også

flere klagesaker som gjelder manglende oppfølging av prøveisvar under

ferieawiklingen på legekontoret. Dette kan få fatale konsekvenser.
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Fe n gse ls helsetje neste n

Det har vært en økning i antall henvendelser fra innsatte ved de to største fengslene i fylket

- Ringerike fengsel og Drammen fengsel. Dette handler i hovedsak om følgende

problemstillinger

Uenigheter knyttet til medisinering og valg av medikamenter

Lang ventetid til time hos fengselslegen

Flere mener legetilsynet de får ikke er godt nok med tanke på helhetlig utredning og

behandling

Det stilles spørsmål ved om fengselslegene har kapasitet til å ivareta pasienter med

spesielle utfordringer som for eksempel legemiddelassistert rehabilitering eller
spiseforstyrrelser.

De mest alvorlige tilfellene ser vi likevel der de innsatte trenger spesialisert helsehjelp, men

der oppsatte timer utgår fordi den innsatte ikke får fremstilling på grunn av manglende

kapasitet i kriminalomsorgen. Dette er en diskriminering av innsalte når det gjelder
tilgangen til nødvendige helsetjenester. De har på lik linje med andre pasienter rett til

fornyet vurdering hos annen spesialíst, men det har liten hensikt at fengselslegen henviser til

dette når den innsatte nektes fiemstilling. På denne måten kan kriminalomsorgen

undergrave viktige pas¡entrettigheter og hindre adekvat helsehjelp. De innsatte kan heller

ikke søke om pasientskadeerstatning i etterkant som følge av forsinket diagnostisering, fordi
det ikke er helsetjenesten som er skyld i forsinkelsen.

-

a

a

a
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Problemområder på nasjonalt nivå
Selv om mange henvendelser vi får i vårt fylke er rettet mot kommunene i Buskerud eller

helsefortaket Vestre Viken, er det likevel flere områder vi ser gjelder problemer på nasjonalt

nivå. Flere av disse er beskrevet i Pasient- og brukerombudenes felles årsmelding.

1. Er kontrollkommisjonenes organisering og mandat tilstrekkelig for å sikre

tvangsinnlagte i psykiatrien rettssikkerhet under innleggelsen?

2. Er fylkesmennens arbeid i saker som gjeldertvangsmedisinering av pasienter
godt nok faglig og i tråd med grunnleggende og forpliktende

menneskerettigheter?

3. Vi mener informasjonsordningen til pasienter som har spørsmål knyttet til fritt valg

av behandlingssted er svekket

4. Store mangler ved journalføringen er fortsatt gjennomgående

5. Regelverket rundt pårørende og verge til pasienter uten samtykkekompetanse

må klargjøres. Dette gjelder særlig situasjoner der pårørende og verge er uenige
om det skal søkes om tjenester eller klages. En gammel mann døde alene på

sykehjemmet fordi nærmeste pårørende ikke ble varslet. Pasienten hadde

verge og kommunen ville da ikke kontakte pårørende fordi de mente det var

brudd på taushetsplikten. Vergen hadde mange oppdrag, han kjente ikke mannen

og ble heller ikke kontaktet. Kommunen var usikre på regelverket i forhold til

informasjon til pårørende når det var oppnevnet verge

6. Ny teknologi er ikke et gode for alle. Også de som ikke bruker internett må

ivaretas med tjenester og informasjon. En 94 år gammel mann fikk ikke lenger
levert mat hjem fra kommunen fordi han ikke klarte å bestille via internett!

7. Det må etableres et system hvor Helsedirektoratets tovfortolkninger i enkeltsaker
blir kjent for kommuner, fylkesmenn og pasient- og brukerombudene.

8. Psykisk helsehjelp til eldre hjemrneboende mâ bli bedre. De utredes sjelden for
mulige behov og de tilbys ikke tjenester. Eldre ekskluderes fra disse tjenestene

og diskrimineres på grunn av alder uten at noen ser eller aksepterer at psykisk

helse er viktig også for denne gruppen,

9. Fastlegenes takstreglementet må tydeliggjøres. Mange tar i dag for mye betalt

av pasientene for å dekke utg¡ftene de ikke får refundert av HELFO, for eksempel

utgifter til kjøp av batterier i blodtrykksapparatene.
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10. Risikovurderingerved innføring av ny teknologi. Flere ansatte i helsetjenesten

frykter at pasientenes direkte innsyn i elektroniske journaler, kan føre til at
journalføringen blir mer begrenset og mindre nyansert og åpen enn den burde

være i et pasientsikkerhetsperspektiv. Andre frykter at det etableres ulovlige

skyggejournaler.

11. Det må gjennomføres en nasjonal informasjonskampanje om pasient- og

brukerrettigheter.

12. Det bør initieres en nasjonal gjennomgang på tvers av fagdirektoratene for å

vurdere om dagens ordning, der styrer i barnehage eller rektor på skolen har
ansvaret for at elevene som trenger det får kvalifisert helsehjelp, er kvalitativt
godt nok. Vi erfarer at det i denne sektoren ikke alltid er kunnskap og forståelse

for når det er viktig at hêlsetjenester utføres at helsepersonell.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1776-1   Arkiv:   

 

Krisesenteret i Hønefoss, - årsmelding 2016  
 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Årsmelding 2016 for krisesenteret i Hønefoss, tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2016, der Ringerike kommune er vertskommune. 

De andre deltakerkommunene i 2016 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, Lunner, 

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

Nedslagsfeltet omfatter 103 130 innbyggere per 01.01.16, jf. SSB.  

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

Regnskap blir ført av Ringerike kommune og gjennomgår revisjon. Krisesenterets årsmelding 

bli oversendt samtlige samarbeidskommuner, enten for politisk behandling eller for 

implementering i en samlet årsmelding for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

På grunn av organisasjonsform og avtaler som inngåes ved et vertskommunesamarbeid, er 

årsmeldingen fra «samarbeidet» langt mer detaljert enn kommunenes samlede årsmeldinger. 

Rådmannen legger derfor fram krisesentertes årsmelding for hovedutvalget til orientering. 

 

Vedlegg 
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1. INNLEDNING 
 

 1.1 Krisesenteret 
 

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

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

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

 

Regnskap blir ført av Ringerike kommune og gjennomgår revisjon.  

 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2016, der Ringerike kommune er 

vertskommune.  

 

De andre deltakerkommunene i 2016 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, 

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

kommune.  

 

Nedslagsfeltet omfatter 103 130 innbyggere per 01.01.16, jf. SSB.  

 

 

1.2 Kontaktinformasjon: 
 

 Besøksadresse: Hov Allè 32, 3515 Hønefoss. 

 Postadresse:  Postboks 1193 Flattum, 3503 Hønefoss. 

 Fakturaadresse: Ringerike kommune, fakturamottak. Regnskapsavdelingen.  

   Postboks 123 Sentrum. 3502 Hønefoss.  

 Faktura merkes: Krisesenteret 12975. 

 Konto:   1503 61 82005. 

 Gavemidler merkes: Prosjekt 5525. 

 Telefon:  32 17 06 90. 

 Fax:   32 17 06 98. 

 Mailadr.:  Krisesenteret@ringerike.kommune.no 

 Hjemmeside:  www.krisesenteret.info 

http://www.ringerike.kommune.no/krisesenteret/ 

 Organisasjonsnr.: 973 465 643. 

 Stiftet:   11.08.79. 

 Startet:   11.08.80. 

 Kommunal enhet: 01.09.11. 

 Tilknyttet forbund: Ingen (fra 01.07.15).  

 Regnskap:  Ringerike kommune. 

 Revisor:  Buskerud Kommunerevisjon IKS. 
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Krisesenteret opererer med kjent/åpen adresse slik at senteret er lett tilgjengelig og synlig for 

alle brukere. Det vises videre til punkt 11.2 Fysisk sikring. 

 1.3 Formål 
 

Krisesenteret i Hønefoss skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og 

barn (medfølgende) som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, jf. Lov om 

kommunale krisesentertilbud § 1. 

Nære relasjoner 

Slike relasjoner kan omfatte nåværende eller tidligere ektefelle, partner, samboer eller 

kjærester, familie/slekt til voldsutøveren, familie/slekt til den voldsutsatte, medlemmer av 

samme husstand som den voldsutsatte, eller personer som har omsorg for den voldsutsatte. 

 

Barn som er blitt utsatt for vold direkte eller ved å ha blitt eksponert for vold mot 

omsorgspersoner eller søsken ved at de har sett, hørt eller på annen måte opplevd 

voldsbruken, er også omfattet av begrepet. 

 

Kvinner, menn og barn som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlesting. 

 

Unntak fra nære relasjoner: Kvinner, menn og barn som er utsatte for menneskehandel og 

voldtekt fra andre enn en nærstående person, utgjør i dag også brukergrupper ved 

krisesentrene.  
 

Hva er vold 

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at den skader, smerter, eller 

krenker, får den personen til: 

 Å gjøre noe mot sin vilje eller  

 Å slutte å gjøre noe den vil 

 

Typer vold: 

1. Fysisk vold (slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, 

brennemerking, knivstikking, binding, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på 

drukning). 

2. Psykisk vold (Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette 

uriktige anklager, forhør). 

3. Seksuell vold (uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell 

aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med 

andre, mens andre ser på) 

4. Kontrollerende atferd 

 Økonomisk kontroll (nekte arbeid, prøve å få partneren sagt opp, kontroll over 

pengene). 

 Sette barna opp mot partner (true med å kontakte b.v., beskrive partner på en 

krenkende måte overfor barna). 
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 Trusler (om å skade vedk., andre, sette ut rykter). 

 Dominerende atferd (konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner 

i påsyn av andre). 

 Sette partner i forlegenhet (foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker 

partneren). 

 Isolasjon (kontrollere hva partner gjør, hvor og hvem, hva snakker om) 

5. Materiell vold (knuse ting, kaste gjenstander på noen, ødelegge noe andre er glad 

i/som betyr mye for personen. Selve handlingen kan virke svært skremmende). 

6. Latent vold er vold som virker bare i kraft av sin mulighet. Muligheten for vold styrer 

deres atferd. I nære relasjoner der det har forekommet vold, vil den latente volden lett 

kunne utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen sett fra de utsattes side. 

Krav til krisesentertilbudet: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 2 skal Krisesenteret kunne benyttes av 

personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for 

rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, 

hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og skal omfatte: 

a) Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og 

b) Et gratis dagtilbud, og 

c) Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og 

d) Oppfølging i reetableringsfasen. 

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til krisesenteret uten henvisning eller timeavtale 

(lavterskeltilbud). 

Det skal være god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å 

ivareta brukernes særskilte behov. 

Det skal være god fysisk sikring av senteret.  

Individuell tilrettelegging av tilbudet: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 3 skal tilbudet så langt det er mulig være 

tilrettelagt for brukernes individuelle behov.  

Barna skal ivaretas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides 

for at barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.  

Brukerne av bo- og dagtilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for 

at de skal få et fullgodt tilbud.  
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Samordning av tjenester: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 4 skal kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, få en helhetlig oppfølging av kommunen 

gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. 

Tilbud og tjenester etter krisesenterloven kan inngå som et ledd i samordningen av en 

individuell plan etter annen lovgivning. 

Dersom bruker ønsker det kan Krisesenteret bidra for å få til en god samordning med 

hjelpeapparatet i kommunal, statlig eller privat sektor.  

 

1.4 Tilbud 
 

Senteret er bemannet hele døgnet, hele året og har følgende tilbud: 

 Et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner, menn og medfølgende barn som er 

gratis, helårs, døgnåpent og trygt. 

 Et gratis samtaletilbud på dag, ettermiddag og kveld. 

 Traumesamtaler. 

 Kartlegging og avdekkingssamtaler. 

 Gratis, helårs og døgnåpent veiledning- og kriserådgivningstilbud både ved 

personlig oppmøte eller over telefon. 

 Formidling til andre hjelpeinstanser. 

 Annen bistand, evt. følge til avtaler i hjelpeapparatet (forbehold om nok 

bemanning på senteret). 

 Krisetelefon som er gratis, helårs og døgnåpent. 

 Gratis å benytte senterets telefon til hjelpeapparatet. 

 Lavterskeltilbud; uten krav om time eller henvisning. 

 ICDP Foreldreveiledning. 

 Voldskurs for voksne beboere. 

 Voldskurs for eksterne ungdommer (ungdomsgruppe). 

 Egen barne- og ungdomsansvarlig. 

 Egen brannvernansvarlig. 

 Primærkontakter og sekundærkontakter. 

 Ansatte med variert, tilrettelagt og sammensatt faglig real- og formal kompetanse 

som kontinuerlig utvikles videre. Dette for å gi et individuelt tilrettelagt tilbud til 

brukerne. 

 Et oppfølgingstilbud i reetableringsfasen. 

 Gratis tolk. 

 Informasjon og undervisning til samarbeidspartnere, skoler, organisasjoner og 

andre. 
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 Eget besøkshus. 

 Egen lekeplass. 

 Krisemat ved mottak. 

 God fysisk sikring av senteret.  

 Gratis trådløst internett. 

 Gratis juridisk bistand. 

 Gratis aviser og tidsskrifter. 

 Senteret er tilrettelagt for funksjonshemmede brukere. 

 Heis. 

 Offroad sykler til fri disposisjon, samt 2 barnehengere til sykkel. 

 Treningssykler inne til fri disposisjon. 

 Biljard til fri disposisjon. 

 Boksepute. 

 Baserom. 

 TV, VHS, DVD, Playstation, Gamecube, Sing Star, Wii spill til fri disposisjon. 

 Flere barnevogner til fri disposisjon. 

 Barneseter til bil tilpasset forskjellige aldersgrupper/kg til fri disposisjon. 

 Tilhenger til bil ved flytting til fri disposisjon. 

 Fritidsaktiviteter som gratis kinobilletter, bowling, Ringeriksbadet, Ringkollen 

Alpin og diverse kulturelle forestillinger. (Forbehold: Finansiert av gavemidler). 

 

Mottak av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner 

Tilbudet gir i utgangspunktet ikke behandling eller terapi (lavterskeltilbud). 

 

Første fase: Hjelp og støtte til å bryte ut av voldsrelasjonen. 

 

Andre fase: Kartlegge situasjonen, både akutte og mer langvarige behov. Vurdere 

voldssituasjonen, faren for gjentakelse, liv og helse, planlegge og redusere 

risiko (risikoanalyse og sikkerhetsplan – samarbeid med politiet), veiledning, 

hvordan forholder vedk. seg til sin prosess, synliggjøre valg og konsekvenser.  

 Kartlegge behov for avlastning ifht barn. 

 

Tredje fase: Hjelp til å håndtere de følelsesmessige traumene. 

 

Underveis: Praktisk hjelp følge til/fra hjelpeinstanser, søknader, ny bolig (avhenger av  

  ressurssituasjonen ved senteret). 

 

Reetablering: Individuelle oppfølgingstiltak hvis ønskelig av bruker. 
 

 

 

 



9 
 

1.5 Finansiering 
Det vises til punkt 16 årsregnskap. 

 

1.5.1 Kommunalt tilskudd. 
Krisesenterloven (Lov om kommunale krisesentertilbud) trådte i kraft 01.01.10. Fra 2011 ble 

finansieringsordningen endret. Alle kommuner fikk og får tilført statlige midler inn i 

rammetilskuddet til krisesenterdrift ut fra innbyggertall. I 2011 var tilskuddet synlig i grønt 

hefte og tilskuddet/prisen per innbygger ble beregnet ut fra rammetilskuddet, slik at ingen 

kommuner skulle gå med overskudd/underskudd ifht tilførte midler til rammen. Denne prisen 

reguleres hvert år for å dekke pris- og lønnsvekst. 

Samtlige deltakerkommuner betaler tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til 

folketall. Alle deltakerkommunene betaler like mye per innbygger. Dagens pris er holdt på et 

så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt når det gjelder bemanning. 

Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i lovverket. 

 

Krisesenteret mottok kr 8 398 787 i kommunalt tilskudd. 

 

1.5.2 Tilskudd til juridisk bistand. 
Krisesenteret mottok etter søknad kr 85 000 til juridisk bistand/advokatvakt for beboere og 

brukere ved senteret i 2016 fra Justis- og Beredskapsdepartementet. 

Det vises til punkt 4 Advokatbistand. 

 

1.5.3 Gaver. 
Krisesenteret mottok pengegaver til øremerkede formål på kr 159 859 i 2016. 

Det vises til punkt 5 Gaver. 

 

1.6 Taushetsplikt 
Alle som utfører tjeneste eller arbeid ved Krisesenteret er pålagt taushetsplikt etter 

krisesenterloven § 5, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Brudd på taushetsplikten straffes 

etter straffelovens § 121. 

Taushetsplikt gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, 

yrke, bosted, arbeidssted og andre opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med 

tilbudet. 

Opplysninger til andre forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis 

når dette er nødvendig for å fremme oppgavene til kommunen etter denne loven, eller for å 

forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på helsen til noen. 
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Senteret har rutiner på at alle som utfører tjeneste eller arbeid ved senteret må undertegne en 

taushetserklæring. 

Senteret har også egne etiske retningslinjer som er i samsvar med de etiske retningslinjene i 

vertskommunen Ringerike.  

 

1.7 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 
Alle medarbeiderne ved Krisesenteret har opplysningsplikt til barneverntjenesten etter 

krisesenterloven § 6.  

Alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven, skal i utføringen av arbeidet være 

oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. 

Uten hinder av taushetsplikten skal alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven 

av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten i kommunen når det er grunn til å tro at et 

barn blir mishandlet i heimen eller det ligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 

barnevernloven § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4-24. 

Barnevernloven § 6-4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende. 

Det foreligger gode rutiner for utsendelse av bekymringsmeldinger til barneverntjenesten og 

der barneverntjenesten ber om opplysninger. Dette attesteres av leder. 

 

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten 

I 2016 sendte senteret 26 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede- og ikke 

tilknyttede kommuner. Dette er en dobling sammenlignet med 2015. 

 

Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten  

Barneverntjenesten i både tilknyttede- og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om 

opplysninger i 22 saker i 2016 og er sammenlignbart med antallet for 2015. Dette gjelder både 

dagbrukere og beboere. 

 

1.8 Politiattest 
I henhold til Krisesenterloven § 7 skal den som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som 

innebærer kontakt med brukerne av et krisesenter eller tilsvarende bo- og dagtilbud, legge 

frem politiattest. 

Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for 

brudd på straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 andre ledd, 201, 201 a, 

203, 204 a, 219, 224, 229 andre og tredje straffe alternativ, 231, 233, 267 og 268. 
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Senteret har rutiner på at alle som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som innebærer kontakt 

med brukere etter lovfestingen av tilbudet fra 01.01.10 må fremlegge oppdatert politiattest. 

2.  ORGANISERING  
 

2.1 Interkommunalt krisesentersamarbeid etter 
vertskommunemodellen.        
       

Det ble i 2015 avholdt felles møter med deltakerkommunene i samarbeidet.  

 Vårmøtet:  09.06.16. 

 

 Høstmøtet:  14.10.16. 

 

3. DRIFT       
 

Krisesenteret flyttet inn i nytt hus på Hov gård august 2007. Bygningsmassen ble da tilpasset 

formålet og tilrettelagt for aktuelle brukergrupper.  

 

3.1 Krisesenterlokalene 

 

Krisesenteret i Hønefoss driftes i henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud 

(Krisesenterloven). 

Det er ingen planer om å bygge, kjøpe, leie nye lokaler eller utbedre eksisterende lokaler. 

Hovedbygget 

Hovedbygget er på 1205 kvm brukerareal fordelt på 3 etasjer.  

 

Bilde tatt under senterets 30-års jubileum i 2010. 
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Besøkshus 

Krisesenteret disponerer et frittstående besøkshus på 23 kvm i hagen.  

 

Krisesenteret har en streng taushetsplikt og ved å ha et frittstående besøkshus kan beboere ha 

kontakt med sitt nettverk uten at taushetsplikten brytes. Beboere har ikke anledning til å motta 

privat besøk i hovedbygget. 

I besøkshuset kan beboere ha besøk av familie og venner og barna kan feire bursdager. 

Motpart har ikke anledning til å oppholde seg på eiendommen.  

Besøkshuset ble tidligere oppgradert innvendig med midler fra SpareBank1 Ringerike. 

   

Stabbur 

Krisesenteret disponerer et stabbur på 170 kvm på tomten. 

 

Stabburet er en gammel kornlåve og har beholdt sitt originale utseende utvendig og 

innvendig. Det ble i 2007 rehabilitert på utsiden.    
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Lekeplass 

Senteret har egen lekeplass som er plassert rett utenfor hovedbygget mellom og bak 

besøkshuset og stabburet. 
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Lekeplassen består av flere lekeapparater til barn og ungdom.  

 

Dankernvegg og ballbinge 

Ved siden av stabburet er det en dankernvegg og ballbinge som ble finansiert av gavemidler. 

Dankernveggen ble satt opp i 2015.  Ballbingen ble ferdigstilt i 2016. 
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Hønefamilie 

Krisesenteret har en hønefamilie. Det ble i løpet av 2013 bygd et hus til familien med 

varmelampe og luftegård, finansiert med gavemidler. Arbeidet er gjort av beboere i samarbeid 

med ansatte. Kyllingene på bildet under til høyre ble født på Krisesenteret. Siden de første 

kom, har flere kyllinger blitt født. Dette viser seg å være verdifullt miljøarbeid, der både barn 

og voksne kan bidra og få nye erfaringer i forhold til omsorg og for å være med på å bidra til 

fellesskapet.  

   

 

  

Hønefamilien går fritt på dagen og det kommer stadig nye egg. 

Hønehuset: 
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Paviljong 

Det ble i 2013 bygd en paviljong på tomten til Krisesenteret. Den ble i sin helhet finansiert 

med gavemidler og bygget av en beboer ved Krisesenteret. Vinduene fant vi på finn.no på gis 

bort. Paviljongen inneholder en vedovn (donert av ansatt), sittekrakker rundt hele innvendig 

med saueskinn og det er isolert i bakken. Den har blitt et flott samlingssted for både samtaler, 

gråt, latter og tanker. Den ble malt i 2014 med samme farger som hovedbygget. 

  

 

3.2 Omgivelsene 
Krisesenteret har flotte utearealer i naturskjønne omgivelser.  

I gåavstand fra senteret er det matbutikk, bank, postkontor, apotek, bensinstasjon, 

gatekjøkken, restaurant, butikker, badestrand, tur-stier, kantine og buss til sentrum som 

stopper like utenfor senteret.  

 

4.      ADVOKATBISTAND 
 

Krisesenteret i Hønefoss ble i 2007 valgt av det kongelige politi- og justisdepartement som et 

av fem krisesentre i landet som fikk tilbud om å delta i et prøveprosjekt med gratis advokat 

bistand til brukerne av senteret. 

Målsettingen er at brukerne av senteret kan få hjelp til å løse sine juridiske problemer på en 

rask og enkel måte. Det påpekes at det kun er problemstillinger knyttet til vold i nære 

relasjoner som er gratis for bruker. Dersom det i tillegg fremkommer spørsmål som anses som 

utenfor senterets formål i henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud må det betales av 

brukeren selv. 

Krisesenteret har fortsatt med dette tilbudet i 2008 - 2016. Behovet og bruken er stor hvert år 

og ordningen fungerer veldig bra. Det søkes om midler til tilbudet hvert år og det rapporteres 
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om bruken i etterkant av året. Dette er midler som kommer i tillegg til kommunalt tilskudd og 

er spesifisert i regnskapet. 

Dette er hva senteret har mottatt til formålet siden oppstart av tilbudet: 

År: Beløp: 

2007 Kr   75 000 

2008 Kr   75 000 

2009 Kr 100 000 

2010 Kr   84 550 

2011 Kr   84 500 

2012 Kr   80 000 

2013 Kr   94 000 

2014 Kr   80 000 

2015 Kr   81 680 

2016 Kr   85 000 

 

Senteret har en fast advokat, Annie Braseth, som kommer fast hver tirsdag ettermiddag. 

Brukere og beboere må sette seg opp på time på senteret. Advokaten sitter fast på 

samtalerommet med tilgang til lekerom, slik at bruker kan ha med barn uten at barnet trenger 

å høre alt som blir formidlet, men samtidig ha kontakt seg imellom. Mellom samtalerommet 

og lekerommet er det derfor en glassvegg slik at bruker og barn kan kommunisere selv om 

døren er lukket. 

 

 

 

5.  GAVER 
 

Krisesenteret mottok kr 159 859 i pengegaver i 2016. Alle pengegaver øremerkes etter givers 

ønske og går ikke til drift av senteret. I tillegg mottok senteret også flere objekter fra bedrifter, 

organisasjoner og private til glede for beboerne og senteret.  
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6. PERSONALET         
 

6.1 Antall ansatte og årsverk 
Den interkommunale krisesenterdriften på Hønefoss har i 2016 bestått av 8,5 årsverk, 

herunder 7,5 i turnus. Blant de 10 faste ansatte er det 8 kvinner og 2 menn.  

6.2 Tariff 
Alle ansatte har ordnede lønns- og arbeidsforhold regulert i tariff. 

 

6.3 Pensjonsordning 
Alle ansatte er medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 

(KLP). 

 

6.4 Kompetanse 
De ansattes kompetanse er prioritert ved senteret og er en nødvendighet for å kunne tilby et 

helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset alle brukerne. Dette er i tråd med Lov om 

kommunale krisesentertilbud. 

 

Kompetansebehovsdokument 

Det tidligere styret for Krisesenteret i Hønefoss utarbeidet i 2008 et 

kompetansebehovsdokument. Hovedmålsettingen var å avdekke hvilken kompetanse senteret 

hadde og kvalitetssikre hvilken kompetanse senteret burde ha i fremtiden.  

Utarbeidet kompetansebehovsdokumentet var senterets plan for å vedlikeholde og 

videreutvikle senterets kompetanse frem til 2012. Dette har vært en vellykket plan og 

kompetansebehovsdokumentet ble derfor videreført.  

 

Det var ingen konferanser og kursvirksomhet utenlands i 2016. 

 

6.5 IA bedrift 
 

Krisesenteret i Hønefoss er en IA bedrift. 

Sykefraværet fra 01.01.16 til 31.12.16 var 5,7 %. (1,3 % egenmeldt og 4,4 % legemeldt). 
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7.  RETTSSAKER 
 

Vitne i rettssaker for tidligere beboere 

Antall saker: 4 rettssaker 
Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker. 

8.         BEBOERE 
 

Krisesenteret arbeider for å tilrettelegge slik at brukere av krisesenteret får et individuelt og 

helhetlig tilbud. 

Krisesenteret skal sammen med kommunene gi et kvalitativt tilbud til kvinner, menn og 

medfølgende barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

Brukere av krisesenteret består av kvinner, menn og barn i alle aldre, med ulik bakgrunn, fra 

mange land og kulturer, med ulike problemer og behov.  

Krisesenteret jobber etter prinsippet” hjelp til selvhjelp”. Sammen med brukere av senteret 

kartlegger vi den enkeltes behov og iverksetter tiltak etter det. 

Det er viktig at hver enkelt bruker får et individuelt tilpasset tilbud, som fremmer brukernes 

evne til mestring, slik at de lettere kan komme tilbake til hverdagen. 

Barna på krisesenteret er en selvstendig målgruppe, selv om de ikke kommer alene. De er 

egne brukere med egne opplevelser og behov. Barna trenger å bli sett og hørt og vår jobb er å 

tilrettelegge slik at de får mulighet til å dele sine opplevelser med noen under trygge rammer. 

Barne- og ungdomsansvarlig tilrettelegger for at barn og ungdom skal få et godt og 

individuelt tilbud på krisesenteret i samarbeid med resten av personalet. 

Beboerne forplikter seg til faste samtaler og handlingsplanmøter med personalet. Andre 

samtaler kommer i tillegg der det er behov/ønske. Alle beboerne har egen primær- og 

sekundærkontakt. De ansatte er tilstede i miljøet med tilrettelagte aktiviteter, veiledning og 

rådgivning til mor/far og barn etter behov. 

Dagbrukere er blitt en stor brukergruppe av krisesenteret, spesielt oppfølging av tidligere 

beboere. Men også brukere som ikke har behov for et botilbud, men som ønsker å komme til 

samtaler for råd og veiledning. Mange av våre dagbrukere blir henvist til senteret fra 

hjelpeapparatet. 
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9.       SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 
 

Det er mange brukere som blir henvist til Krisesenteret i Hønefoss via andre instanser både 

innenfor våre tilknyttede kommuner og fra kommuner utenfor.  

Krisesenteret ser viktigheten av å etablere et godt samarbeid med relevante hjelpeinstanser for 

å være en pådriver for at våre brukere får en helhetlig og individuell oppfølging.  

10.  INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING 
 

10.1 Egen brosjyre og visittkort 
Krisesenteret har jobbet aktivt med informasjon og synliggjøring gjennom hele 2016.  

Senteret har egne brosjyrer og visittkort.  

 

10.2 Tiltakskort, veileder og nasjonal brosjyre 
Norsk Krisesenterforbund NOK utarbeidet en brosjyre oversatt til 26 språk, samt et tiltakskort 

og veileder til alle kommuner i Norge i 2014.  

Tiltakskortet, som er utviklet av Norsk Krisesenterforbund inkluderer de viktigste sidene ved 

arbeid med voldsutsatte: Å se, å spørre, å handle.  

Tiltakskortet opplyser om hva man skal se etter som tegn på vold og gir eksempler på 

spørsmål man kan stille. På side to finnes et flytdiagram som illustrerer gangen i en sak 

inkludert ulike tjenesters ansvarsområder/roller. 

Dette kan lastes ned fra vår hjemmeside www.krisesenteret.info 
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10.4 Markedsføring 
 

Aviser 

Senteret har annonser i alle lokalavisene til de tilknyttede kommunene. Dette er Ringerikes 

Blad, Bygdeposten, Hadeland Pressen og Valdres. 

 

Internett 

Senteret har annonser hos www.gulesider.no og www.1881.no for å være søkbare på oppslag 

og på Google.no. 
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Egen hjemmeside 

Senteret har egen hjemmeside www.krisesenteret.info. Utsnitt av forsiden: 

 

 

Kommunesider 

Alle deltakende kommuner har informasjon om Krisesenteret i Hønefoss på sin hjemmeside.  

 

Facebook side 

Senteret har en egen Facebook side som heter ”Krisesenteret i Hønefoss”. Denne ble opprettet 

i 2009 for å få kontakt med ungdom og andre grupper i samfunnet. Vi ser at denne siden har 

et bredt brukerspekter. Facebook siden brukes for å legge ut informasjon, samt forespørsler 

dersom senteret eller beboere trenger noe. Ved årsskiftet hadde siden 1270 likes og er en god 

markedsføringskanal. 

11.  HELSE – MILJØ- SIKKERHET (HMS)  
 

11.1 Oversikt - rutiner 
 

Helse, miljø og sikkerhet er et område vi jobber kontinuerlig med. Vi gjennomgår og 

reviderer rutinene jevnlig på senteret, samt lager nye rutiner der det trengs.  

Rutinene omfatter alt fra internkontroll, HMS, fysisk sikring og prosedyrer for hvordan 

håndtere alle situasjoner med beboere og brukere. Rutinene er sortert på områdene: D = Drift, 

B = Beboere, P = personal og H = Hjelpeapparat. 
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11.2 Fysisk sikring 
 

Sikkerhetsvurderinger 

Sikkerheten på Krisesenteret i Hønefoss gjennomgås jevnlig og oppgraderes ved behov. 

Senteret har god dialog med politiet som også tidligere har foretatt befaring på senteret for å 

avdekke sikkerhetshull. 

Detaljer om sikkerhetstiltak fremkommer ikke her. 

Trusler 

Senteret har i 2016 ikke avgitt noen anmeldelser til politiet av trusler mot senteret eller mot 

senterets ansatte.  

Det er nulltoleranse for mottak av trusler både mot senteret og personal. 

 

12.  TILSYN – FYLKESMANNEN 
 

I henhold til Krisesenterloven § 8 Internkontroll, skal kommunen føre internkontroll for å 

sikre at de virksomhetene og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet, utfører oppgavene sine 

i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre greie for 

hvordan en oppfyller denne plikten. 

I henhold til Krisesenterloven § 9 Statlig tilsyn, skal Fylkesmannen føre tilsyn med at 

kommunen oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8. Reglene i kommuneloven kapittel 

10 A gjelder for den tilsynsvirksomheten som er nevnt i første ledd. 

Fylkesmannen i Buskerud avholdt tilsyn av krisesentertilbudet den 23.10.13. Ved tilsynet ble 

det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi pålegg til kommunen. Fylkesmannen vurderer at 

brukerne av Krisesenteret i Hønefoss får et kompetent og godt tilrettelagt tilbud.  
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13. STATISTIKK 
 

Overnatting      

Beboere Antall: Døgn: 

Kvinner 53 1533 

Barn/ungdom til kvinner 52 1591 

Menn 1 3 

Barn/ungdom til menn 0 0 

Sum 106 3127 
 

Fordeling mellom kommunene: 

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner 

32 5 2 0 2 21 7 

Gran Sør-Aurdal Nord-Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre 

4 7 0 3 2 0 0 

Andre 

21 

 

Det er fritt krisesentervalg i Norge, jf. krisesenterloven. Det betyr at hvem som helst kan 

velge seg et hvilket som helst krisesenter i Norge. Dette gjøres av forskjellige grunner, som 

f.eks. sikkerhet og nødvendighet av lengre geografisk avstand til motpart. Dette går begge 

veier, f.eks. en bruker i Gran kommune må reise til Lillehammer og en fra Lillehammer 

kommer til Hønefoss.  

 

Brukere uten overnatting (dagbrukere) – Antall samtaler 

Dag og kveldsbrukere - samtaler Antall samtaler: 

Samtaler kvinner 187 

Samtaler barn/ungdom 88 

Samtaler menn 21 

Sum: 296 
 

Fordeling mellom kommunene: 

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner 

220 18 1 0 0 12 11 

Gran Sør-Aurdal Nord-Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre 

18 1 0 3 2 11 0 

Andre 

4 
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Telefonhenvendelser   

Telefonsamtaler Antall telefoner 

Førstegangshenvendelse i 2016 111 

Vært i kontakt tidligere i 2016 213 

Andre telefonhenvendelser (ikke adm) 419 

Sum 743 
 

Botid 

Det gis inntil 2 måneder botid ved Krisesenteret i Hønefoss. Dersom beboer trenger lengre 

botid må det sendes inn en skriftlig begrunnet søknad. Gjennomsnittlig botid per beboer har i 

2016 vært 29,5 døgn.  

Søknad om utvidet botid Antall saker 

Godkjent utvidet botid 11 

Avslag på utvidet botid 1 

 

Flerkulturell andel 

I 2016 var det 33 % flerkulturell andel blant beboerne. 

15. PROSJEKTER OG TILTAK 
 

Barna er den viktigste brukergruppen på Krisesenteret. De er fremtiden vår. Det beste stedet å 

skape varige og langsiktige holdnings- og atferdsendringer er hos barna. På Krisesenteret er 

de trygge og de kan få nye erfaringer med både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Mor 

eller far som kommer til senteret med barna sine får veiledning og støtte i sin foreldrerolle og 

de ansatte bidrar til at dialog og samvær utvikles videre slik at de står bedre rustet til å stå 

alene og at voldsspiralen kan avsluttes.  

Det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner. Vi erfarer at noen barn og 

ungdommer som kommer til Krisesenteret er traumatiserte etter langvarig vold i familien. 

Mange av barna og ungdommen burde vært fanget opp på et mye tidligere tidspunkt, blant 

annet i barnehage, skole eller andre fritidsaktiviteter. Dette skjer kun hvis de ansatte på barnas 

arena vet hva de skal se etter og har trygghet i sine roller til å gjøre noe med det.  

Nye forskningsmetoder viser at omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader. Negative 

erfaringer påvirker oppbyggingen av hjernen og kan føre til overdrevne fryktreaksjoner som 

blir en del av hjernestrukturen som kan vedvarer hele livet. 
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«Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger» 

(Main&Hesse, 1990).  

Vi ønsker å være pådrivere for at barn og ungdom skal føle at det finnes løsninger også for 

dem. 

 

15.1 Skoletiltaket 
Krisesenteret i Hønefoss startet med skoletiltaket i 2010/2011  

2 skoler i Ringerike og 1 skole i Jevnaker fikk undervisning i 2016. 

Undervisningspakke: Det er lærerne som får økt kompetanse om Krisesenteret, hva vold er og 

hva man kan se etter for å avdekke vold og hva man skal gjøre når det avdekkes vold eller det 

er en sterk mistanke om vold.  

På lang sikt ønsker Krisesenteret å besøke alle grunnskolene i alle deltakende kommuner til 

Krisesenteret i Hønefoss. Krisesenteret har fått svært gode tilbakemeldinger på 

skoleprosjektet fra de grunnskolene vi har besøkt. 

 

15.2 Barnehagetiltaket 
Barnehagetiltaket startet opp i 2013.  

Undervisningspakke: Økt kompetanse til barnehageansatte på samme måte som med lærerne 

under Skoletiltaket, men tilpasset de små barna og barnehagenes hverdag. 

1 barnehage i Ringerike, 1 barnehage i Hole og 8 barnehager fikk undervisning i 2016. 

 

15.3 Aktiv jobb i skolen: 
Krisesenteret er representert i et tverrfaglig prosjekt i Ringerike «Aktiv jobb i skolen» som 

startet høsten 2013 på Hønefoss Videregående skole. Gruppen samles annen hver fredag fra 

kl. 0900-1300 og annen hver gang på Hønefoss videregående skole og Ringerike 

videregående skole.  

 

Den tverrfaglige gruppen består av: SLT, NAV, Ungdomskontakten, Barneverntjeneste, 

Skolehelsetjeneste, Rustjenesten og Krisesenteret. Gruppen kan være til hjelp på følgende 

områder: 

             

 Samtalepartner  

 Rus  

 Seksualitet  

 Konflikt hjem, skole  

 Venner  

 Vold og overgrep  
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 Arbeid  

 Økonomi  

 Bolig/oppfølging  

 Aktiviteter på fritiden 

  

Gruppen sitter på skolene for å kunne nå ungdommen direkte. Dette har blitt et godt 

samarbeid etatene imellom, med lærerne og med ungdommen. 

 

15.4  Ungdomsgrupper 
Krisesenteret startet med et prosjekt med ungdomsgrupper i 2015. Gruppene er for eksterne 

ungdom som lever eller har levd med vold i nære relasjoner. Mange ungdom sliter og 

Krisesenteret får bl.a. mange henvendelser fra barnevern, psykisk helse, helsestasjoner, 

skoler, foreldre og ungdom selv der de ønsker hjelp og samtaler. Vi ser nytten av å samle en 

del av ungdommene inn i grupper med et innhold som kan hjelpe de videre i sine liv.  

Krisesenteret fikk i 2015 en prosjektgave på kr 50 000 fra Sparebankstiftelsen Ringerike for å 

drifte ungdomsgrupper. Arbeidet i 2015 gikk til å samle erfaringer og utarbeide strategier som 

er tilpasset gruppen. Mye av dette arbeidet ble gjort innenfor Krisesenterets driftsbudsjett, slik 

at det meste av prosjektgaven ble videreføres til arbeidet i 2016. I 2016 ble det avholdt 10 

gruppemøter for 1 gruppe med ungdom. Det har vært utfordringer knyttet til rekruttering av 

ungdom til nye grupper. 

 

15.5 ICDP Foreldreveiledning 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fikk gjennom Handlingsplan mot vold i nære 

relasjoner (2014-2017) «Et liv uten vold» tildelt midler av Justis og beredskapsdepartementet 

for å tilpasse og prøve ut International Child Development Programme (ICDP) som metode 

for veiledning av foreldre i krisesentre. Målsettingen var å forebygge vold, både på kort og 

lang sikt gjennom å hjelpe foreldrene til bedre samspill med barna sine.  

 

Evaluering av prosjektet viser en klar anbefaling om å bruke ICDP som metode i 

foreldreveiledning i krisesentrene. 

 

De ansatte som har brukt ICDP uttrykker at programmets konkrete organisering av 

betydningsfulle og viktige omsorgskompetanser, er egnet som en enkel og strukturert måte å 

sette fokus på barns behov for støtte. Fokuset på foreldres iboende ressurser, øvelser og 

oppgaver mellom møtene, og oppsamling og deling av erfaringer i gruppe etterpå, har gitt helt 

konkrete eksempler på aktiv og hurtig vekst i omsorgskompetansen. Foreldregruppene fikk 

gjennom å arbeide med programmet tilgang til språk og begreper på omsorg, noe som 

medvirket til å øke bevisstheten om egen rolle, og forståelse av barns handlemåter og 

reaksjoner. 
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På bakgrunn av evalueringen og tildelte midler i 2016 fra JD, inviterte Bufdir ansatte ved 

krisesentre til å delta i opplæring for å bli sertifisert som ICDP veiledere med oppstart i mai 

2016. 

 

Krisesenteret i Hønefoss deltok i opplæringen med 4 ansatte, samt leder. En gruppe krever 2 

sertifiserte ICDP veiledere. Alle ansatte fullførte opplæringen i 2016 og det ble gjennomført 2 

grupper med voldsutsatte ved senteret høsten 2016. Leder deltok i programmet for å kunne 

implementere i driften og for å kunne følge opp metodikk/metode videre.  

15.6 KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) 
Krisesenteret i Hønefoss benytter KOR som et arbeidsverktøy under samtaler (individuelt og i 

grupper). Det er hittil 2 ansatte og leder som har fått opplæring i metodikken. Det er planlagt 

intern opplæring av alle faste ansatte i løpet av 2017. 

Metodikken skårer Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS).  

Dette er refleksjon satt i system og vi kommer raskere fram til å jobbe med det som er nyttig 

for brukeren, som fører til økt brukermedvirkning i hver eneste samtale. Ratingen gir skalaer 

som gjør jobben og utviklingen i samtalene lettere og gir et visuelt bilde av utviklingen for 

bruker. Det gir økt innsikt i hvordan brukerne egentlig har det og det gir oss en større 

mulighet for å endre/justere samtaleformen vår.  

Verktøyet betinger gjensidig respekt, åpenhet og et godt samarbeidsklima. 

 

15.7 Kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner: 
Ringerike ferdigstilte en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner i 2016.  
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16. ÅRSREGNSKAP 2016 

 

REGNSKAP 

2016

BUDSJETT 

2016

Art Tekst Kr Kr

1010 Fastlønn 4 467 113,34        4 479 066               

1020 Lønn til vikarer 370 415,90           562 368                  

1030 Ekstrahjelp 127 932,44           140 583                  

1040 Overtid 22 644,22             61 225                    

1090 Pensjon 768 379,34           554 885                  

1029 Arbeidsgiveravgift 806 494,91           828 983                  

Sum post 0 6 562 980,15        6 627 110               

1000 Kontormateriell 19 232,39             20 000                    

1114 Medikamenter/medisiner 565,60                  6 000                      

1115 Matvarer 70 024,29             100 000                  

1120 Annet forbruksmateriell 224 155,52           90 000                    

1130 Telefon, post, bank 36 071,94             69 136                    

1140 Annonser 77 468,00             112 000                  

1150 Opplæring og kurs 130 900,46           270 400                  

1160/65 Km.godtgjørelse/gaver 23 735,70             50 760                    

1170 Transport/drift av egne transportm. 4 046,56               

1180 Strøm 148 488,19           93 000                    

1185 Forsikring 34 320                    

1190 Leie av lokaler 928 170,00           928 170                  

1195 Avgifter, gebyrer og lisenser 32 490,31             167 000                  

1200 Inventar og utstyr 88 937,90             24 000                    

1220 Leie av driftsmidler -                        

1230/40/50 Vedlikehold og serviceavtaler 22 366,40             58 240                    

1270 Advokat og tolk 65 660,70             160 000                  

Sum post 1 & 2 1 872 313,96        2 183 026               

1429 Moms utgift (refusjon) 168 165,62           241 944                  

Sum post 4 168 165,62           241 944                  

SUM UTGIFTER 8 603 459,73        9 052 080               

1700 Ref. fra Justisdep. - advokatvakt -85 000,00            -82 000                   

1710 Refusjon sykelønn -123 987,00          -333 980                 

1729 Mva-komp -168 165,62          -227 011                 

1750 Refusjon fra kommuner -8 398 787,00       -8 407 157              

1770/1890 Gaver -129 165,48          -                          

Sum post 7 -8 905 105,10       -9 050 148              

SUM INNTEKTER -8 905 105,10       -9 050 148              

1900 Renteinntekter -13 274,00            

1950 Bruk av fond -1 402 809,72       

1550 Avsetn.til pro. 5525, 5528, 5177 1 410 149,37        

Sum finansposter -5 934,35              -                          

RESULTAT (overskudd) -307 579,72          

KRISESENTERET I 

HØNEFOSS                  
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31.01.17 

Miriam Rasch                        

Leder                                   

Krisesenteret i Hønefoss 

 

 

 

 

Prosjekt 5525 Gavemidler

Saldo 01.01.16 749 497,23      

82 355,32        

Inntekter 2016 159 859,04      

13 274,00        

Saldo per 31.12.16 840 274,95      

Prosjekt 5528 Advokathjelp

Saldo 01.01.16 81 970,00        

55 080,00        

Inntekter 2016 85 000,00        

Saldo per 31.12.16 111 890,00      

Prosjekt 5177 Krisesenteret - drift

Saldo 01.01.16 571 342,49      

124 584,67      

Inntekter 2016 11 226,60        

Saldo per 31.12.16 457 984,42      

Utgifter 2016

Utgifter 2016

Renter 2016

Utgifter 2016
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