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18:00 -  Saksliste. 
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Arkivsaksnr.: 18/763-1   Arkiv: G10  

 

Diverse orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 Beskrivelse av saken 

Diverse orienteringer ved kommunalsjef: 

 Helse- og omsorgsdepartementets nye registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakk.  

 Måling av luftkvalitet, - Hønefoss 

 Diverse orienteringer 

 (Samtlige byggeprosjekter er innenfor vedtatte marginer for gjennomføring, og 

rapporteres ikke på dette møtet) 

 

Vedlegg 

 Notat, - Helse- og omsorgsdepartementets nye registrerings- og tilsynsordningen for salg av 

tobakk.  

 Notat, - Måling av luftkvalitet, Hønefoss 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/810-1   Arkiv:   

 

Arbeid og aktivitet, - oppfølging "Holtenutvalget"  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for Helse, omsorg og velferd sender denne saksframstilling over til rådmannen, 

som grunnlag for videre saksbehandling og realitetsbehandling i forbindelse med behandlingen 

av tertialrapport. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret fattet 5. desember i sak 145/17 «Holtenutvalgets innstilling» følgende vedtak: 

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd følger opp kommunestyrets vedtak om avsetning på 

kr 3 mill. for hjelpetiltak overfor sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å bli det. 

Stjernegruppen, Fontenehuset og Menova AS benyttes i tillegg til kommunen i dette arbeidet. 

Hovedutvalget legger frem forslag til tiltak og kostnadsrammer for formannskapet etter hvert 

som tiltak kan iverksettes.  

Det fremmes egen sak om eierstrategi og økt bruk av Menova AS. Saken skal være basert på 

at Menova AS brukes til en ytterligere innsats for bl.a. sosialhjelpsmottakere. 

Ved en inkurie fikk dette vedtaket en utforming som ikke harmoniserer med kommunestyrets 

budsjettvedtak fem dager i forveien, og som må betraktes som overordnet. Likeens inneholder 

dette vedtaket føringer som ikke er forenlige med de lover og forskrifter som gjelder for 

kommunale anskaffelser.  

Rådmannen har derfor bedt kommunestyret annullere dette vedtaket i neste møte, og anbefaler 

slikt vedtak: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.  

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med behandlingen av 

tertialrapport.  

 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd finner det riktig at utvalget kommer med klare 

anbefalinger/føringer for hvordan avsetningen på 3 mill. kroner skal disponeres. 
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Beskrivelse av saken 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd har følgende refleksjoner over de utfordringene 

som bl.a. «Holtenutvalget» har tatt opp: 

 Svært mange av utfordringene til innbyggerne som er avhengige av stønader fra NAV 

og spesielt økonomisk sosialhjelp, har oppstått før de søker NAV om hjelp og 

veiledning. Hovedutvalget ser det derfor som svært viktig at den forebyggende 

innsatsen i kommunen må styrkes.  

 NAV Ringerike har i dag mange muligheter til å bistå de som trenger hjelp på veien 

mot arbeid og/eller aktivitet. For å kunne benytte seg av virkemidlene er det for mange 

helt nødvendig å sikre de primære behov som mat, en sikker bolig, boevne, trygghet og 

helse. Dette er områder som kan styrkes i arbeidet innad i NAV, men det er også deler 

av et arbeid som ivaretas i andre deler av kommunens tjenesteapparat. En trygg 

plattform som ivaretar elementære behov, styrker muligheten for utvikling og resultat 

opp mot arbeid og aktivitet, og det å bli selvhjulpen. Hoveutvalget opplever i dag at 

kommunen mangler gode nok tilbud relatert til nedre del av tiltakstrappen. 

 Når det gjelder ungdom som har behov for hjelp fra NAV, har de fleste av disse 

utfordringer med psykisk helse, «drop out»-problematikk fra skoleverket og/eller 

familieproblemer. Hovedutvalget ser at tiltak kunne vært satt inn tidligere, gjerne 

allerede i barnehage og/eller grunnskole, slik at utfordringer i ung alder blir tatt tak i på 

et tidlig tidspunkt og ikke senere når utfordringene eskalerer og massiv hjelp må settes 

inn. 

Det er i den anledning nødvendig at NAV har et godt samarbeid med aktører innenfor 

utdannings- og helsesektoren, samt kommunale tjenester, spesielt innenfor området rus 

og psykisk helse. Utvalget har diskutert om et eget kontor for ungdom bør opprettes. 

Eksempelvis har kommuner som Drammen, Kongsberg og Lier opprettet slike kontorer 

sentralt. «Ungdomstorget» i Drammen er for unge mellom 13 og 25 år.  Det er et tilbud 

hvor ungdom kan komme uten timeavtale. Målet er å klare å hjelpe tidlig for å unngå at 

problemer vokser seg så store at det blir behov for omfattende tjenester. Dette er et 

tverrfaglig tilbud hvor, NAV, barnevern, avdeling for rus og psykisk helse, 

ungdomshelsetjenesten og Oppfølgingstjenesten(fylkeskommunen) er representert. 

 Nasjonalt blir stadig flere familier avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid. Det betyr 

at flere barn vokser opp i stadig trangere kår. Hovedutvalget ser også denne 

utviklingen i Ringerike kommune. Forskning viser at barn fra disse familiene er 

overrepresentert når det gjelder «drop out»-problematikk, helseutfordringer og 

utenforskap. Dette vil igjen kunne generere økte sosialhjelpsutgifter over tid. For å 

hjelpe de voksne i familien ut i arbeid og barna i aktivitet, må kommunen arbeide 

helhetlig og systematisk med familiene. Bokostnader i en viss størrelsesorden, genererer 

også behov og rett til supplerende sosialhjelp. Det er derfor viktig med tiltak som kan 

redusere boutgiftene for visse grupper. Startlånordningen er her et viktig verktøy. 

 Vi får stadig en større innvandrerbefolkning i Ringerike. Flere av disse har utfordringer 

med å lære seg norsk, og ofte har de ikke den kompetansen som etterspørres av 

aktuelle arbeidsgiverne i distriktet. I 2018 vil 100 flyktninger gå ut av 

introduksjonsordningen i Ringerike. De som ikke kommer seg i arbeid, vil utgjøre en 

kostnad for kommunen på rundt kr 200.000,- i året til økonomisk sosialhjelp. Det er 
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viktig at det tas tak i denne problematikken og at flyktningene ikke bare blir integrert i 

samfunnet generelt, men også i arbeidslivet. 

Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene og 

endringen fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen 

fagutdanning og innen høyskole- og universitetsstudier. Hovedutvalget ser at det er 

grupper i befolkningen på Ringerike som ikke har, og som også vanskelig vil tilegne 

seg den kompetansen som etterspørres. Det må arbeides med å etablere bedrifter i 

regionen som vil ha god nytte av arbeidskraft uten helt spesiell kompetanse, og hvor 

ønsket kompetanse kan læres og utvikles gjennom arbeid i bedriften.  

De neste årene vil det bli stor etterspørsel etter enkelte fagutdanninger i distriktet. Det 

er viktig at de som ønsker å arbeide og bo på Ringerike gjøres oppmerksom på dette og 

at det oppmuntres til denne type utdanning. Men det er allikevel en stor utfordring at 

det ikke i særlig grad finnes arbeidsplasser til svært mange av de arbeidsledige fordi de 

ikke har tilstrekkelig kompetanse. 

 

Lavterskeltilbudet «aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» var etablert på 

Gamle Follum brannstasjon. Da tiltaket ble opprettet, var det 40-50 personer som benyttet seg 

av dette. Nå er alle avklart og gått over i statlige oppfølgingstiltak, og tilbudet ble derfor 

avviklet. 

Dersom tilbudet igjen blir aktuelt, bør det vurderes å finne et egnet lokale nærmere sentrum (se 

pkt. 1 under forslag til tiltak). Etter en første avklaring kan det, dersom det er hensiktsmessig 

og bruker og NAV er enige, gjøres en avtale mellom bruker og NAV om videre avklaring og 

oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang kan det legges opp til at kommunen gir 

et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det beskrives hva kommunen ved NAV skal 

kunne forvente av ytelse pr år fra tiltaksleverandøren. Hovedutvalget forutsetter da at et slikt 

tiltak ikke kommer i konflikt med lovverket når det gjelder offentlige anskaffelser. Dersom det 

er behov for slikt tiltak, bør samarbeidsavtale og finansieringsløsning for dette kunne avklares 

høsten 2018.  

Hovedutvalget vil, i tråd med Holtenutvalgets innstilling, foreslå at formannskapet i denne 

omgang tar initiativ til følgende tiltak:  

Tiltak Ansvar/aktører 

1. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger 

ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet og så gå over i 

det ordinære arbeidslivet. De trenger 

motivasjon til å stå opp om morgenen, til å 

forstå arbeidslivets «spilleregler» osv. Denne 

gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant 

annet trenes gjennom arbeidslag som utfører 

oppgaver for kommunen. Det er viktig at 

denne treningen gjør at den enkelte opplever 

seg verdsatt og ivaretatt, og opplever tiltaket 

som positivt. 

Utvalget foreslår at oppfølging av denne 

type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift, 

og vil anta at behovet for plasser vil ligge i 

størrelsesorden 45-50 deltagere. 

«Sosialt entreprenørskap» (se vedlegg» 

bør drøftes og vurdert utredet for slikt 

tilbud). Administrasjonen må komme med 

konkrete forslag til arbeidsoppgaver i 

kommunal sammenheng. 

 

2. Enkelte grupper vil trenge helt spesielt 

tilrettelagte tiltak, særlig der 

problemstillingene har sitt opphav i 

Utvalget vil gjerne at formannskapet 

avsetter 1 mill. kroner til økte tilskudd for 

å øke kapasiteten i NAVs regi hos de 
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rusproblematikk eller nedsatt psykisk helse. 

Kommunen har godt samarbeid med aktører 

som i dag gir gode tilbud på området, basert 

på bl.a. kommunale tilskudd. 

aktører kommunen har samarbeid med i 

dag. 

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra 

NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder 

må intensiveres. Kommunen har mange ulike 

tjenester til ungdommen som de kan ha god 

nytte av. Flere av disse tjenestene må yte et 

samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. 

Utvalget foreslår at Regnbuens nåværende 

lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in»-

senter til ungdommen i Ringerike. Dette må 

bli et senter hvor ungdom kan komme uten 

timeavtale å få veiledning, - der og da. Da 

må Regnbuens nåværende virksomhet 

skaffes nye og bedre lokaler. 

 

Hovedkomiteen seer at et felles tilbud til 

unge, gjerne organisert som en type 

«drop-in senter slik andre større 

kommuner har gjort det, vil kunne være et 

godt tiltak også innen det forebyggende 

arbeidet. Her vil man kunne etablere et 

ressurssterkt miljø sammen med 

ungdomskontakter, psykolog, folke-

helseressurser og frisklivskoordinator. 

Hovedutvalget er oppmerksom på at det 

også er tanker om etablering av et 

«innovasjonshus», som kan være en del av 

en felles samordnet løsning, der også 

«jobbspesialistene» til NAV inngår. 

Hovedutvalget ønsker at formannskapet 

tar initiativ til at slike løsninger utredes. 

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere 

AFT-plasseri ved arbeidsmarkedsbedriftene 

på Ringerike, slik at tilbudet blir minst 

tilsvarende som andre steder i landet. 

  

Hovedutvalget ser at tiltaket er i ferd med 

å realiseres. Ringerike kommune hadde 37 

plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene, - 

dette økes nå med 12 plasser. 

Nav må følge opp denne satsingen, slik at 

tilbudet til enhver tid speiler det faktiske 

behovet i kommunen.. 

5. Mange fremmedspråklige har vansker med å 

bestå de nødvendige språkprøvene som de 

trenger for å få seg arbeid. 

 

Hovedutvalget ber om at det utarbeides 

forslag til styrket språkopplæring for 

disse. Det er svært viktig at språkprøvene 

arrangeres oftere enn nå, slik at det blir 

raskere å gå opp til ny prøve. 

I kommunen er det etablert språkcafè, og 

denne må fortsette. 

Det vil bli fremmet en egen politisk sak 

våren 2018, med en fullstendig oversikt 

over hvordan de som blir ferdige med 

språkopplæringen følges opp videre. 

Hovedutvalget ber formannskapet ta 

nødvendig initiativ til at integreringsrådet 

                                                
i Arbeidsforberedende trening (AFT). Tidligere plasser i «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» er i hovedsak 

konvertert til plasser i dette tiltaket. Arbeidsforberedende trening er ment for personer som trenger bred og 

sammensatt oppfølging for å vinne innpass i arbeidslivet, og et enstemmig storting har gått inn for å satse på 

tiltaket. 
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følger opp dette, inkludert en utvidelse av 

«Språkcafè» til to ganger/uke. 

6. I den siste delen av introduksjons-

programmet (siste seks til tolv måneder), bør 

flyktningene gis hjelp gjennom de lokale 

bedriftene og arbeidsmarkeds-bedriftene til å 

forberede seg og søke etter fast arbeid, enten 

på heltid, eller som del av 

introduksjonsprogrammet. Dette bør 

finansieres gjennom integreringstilskuddet. 

 

 

Dette arbeidet kan antagelig løses best ved 

et tettere samarbeid mellom NAV og 

Læringssenteret. Forberedelse til et 

arbeidsliv etter introduksjonsprogrammet 

vil være svært viktig, og aktørene må ha et 

større fokus internt på å dreie tilbudet mot 

arbeid i siste del av programmet. 

Dette arbeidet er igangsatt, og følges opp 

av NAV. Hovedkomiteen for oppvekst og 

kultur må følge opp «Læringssenteret» i 

denne sammenheng. 

7. Ringerike kommune og NAV er en del av et 

nasjonalt forskningsprosjekt innen dette 

tema, og som varer ut året. Aktørene har fått 

midler til å drive opplæring i to år. Dette er 

et tungt arbeid, men virkningsfullt. Det 

forventes at NAV bruker disse føringene og 

dreier penger til å videreføre disse tiltakene. 

Kommunen oppfordrer NAV til å fortsette 

denne satsningen, og avventer NAVs 

resultater for eventuelt videre kommunalt 

engasjement. 

 

Tiltaket overfor lavinntektsfamilier 

(prosjektet Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier) bør fortsette og også 

utvides etter at forsøksperioden er over. 

Kunnskap fra prosjektet bør brukes i 

lignende arbeid i kommunen. 

Så langt hovedutvalget har oversikt over, 

har prosjektet så langt meget gode 

resultater, og bør vurderes utvidet med 

nødvendig økt ramme. Fra og med 2019 

må antagelig tiltaket budsjetteres 

kommunalt og tilføres en ny stilling. 

8. Utdanning gir den enkelte større muligheter i 

arbeidslivet. Det er derfor viktig at 

flyktninger og innvandrere gis mulighet for 

videregående utdanning og studier. 

Det er stort behov for at fylkeskommunen 

gjennom OPUS øker sin kapasitet slik at 

kapasiteten kan økes når det gjelder 

videregående utdanning for flyktninger. 

OPUS er Buskerud fylkeskommunens 

ansvar, og forslaget formidles videre til 

rette instans. 

 

Et av satsingsområdene til NAV er å etablere et godt samarbeid med bedrifter som kan 

nyttiggjøre seg ufaglært arbeidskraft, ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom 

det arbeid de settes til. Dette bør være mulig å få til i samarbeid med næringslivet, sett i 

relasjon til de store utbyggingene som skal skje på Ringerike.  

Som kommunens største arbeidsgiver vil kommunen se på om vi kan benytte en større andel av 

ufaglært arbeidskraft med den målsetting at disse skal komme seg videre i utdanning og få 

større/beredere arbeidserfaring. Det er svært viktig at alle kommunale aktører som er involvert 

i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte, har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, 

OPUS, videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester. Her er det 

mange aktører og mange prosjekter. Disse må samordnes og koordineres bedre. Dette er en 

oppgave som ivaretas av NAV og som i framtiden også bør være NAVs oppgave. 
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Hovedutvalget skulle gjerne sett at kommunen kunne etablerere et tiltaksfond som det kan 

hentes midler fra i tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak i forhold til nevnte målgrupper 

kunne settes inn når det er behov for det. Hovedutvalget innser også at det er problematisk å 

etablere slike fond på grunn av reglene for ubundet driftsfond. I forhold til kommune- og 

regnskapsloven må slike fond knyttes til spesielle/spesifikke formål. Slike fond kan da ikke 

videreføres eller skjermes dersom kommunen går mot underskudd. Etablering av en mulig 

«reserve» bør da heller være generell, og ikke knyttes opp i mot tiltak spesifikt rettet mot de 

områder hovedutvalget her foreslår. 

De forslag hovedutvalget for helse, omsorg og velferd her skisserer og foreslår ovenfor 

formannskapet når det gjelder disponeringen av den reserven på 3 mill. kroner som ble lagt til 

formannskapets disposisjonskonto, vil kreve: 

 Kjøp av tiltak relatert til forslag nr. 1 fra arbeidsmarkedsbedrift:  kr. 1 500 000,- 

 Øke kapasiteten hos etablerte samarbeidspartner ved økt tilskudd:  kr. 1 000 000, 

 Utvidelse av prosjekt under tiltak 8:                                                  kr.    400 000,- 

 Tilskudd årlig yrkesmesse:                                                              kr.    100 000,- 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen støtter de tiltak som hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd foreslår i 

saksframlegget, og anbefaler at saksframstilling oversendes rådmannen som grunnlag for videre 

oppfølging fram mot behandlingen av tertialrapporten. 

 

 

Vedlegg 

 Sosialt entrepenørskap 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/606-1   Arkiv: G16  

 

Smittevernplan 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

5/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

12/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

/ Arbeidsmiljøutvalget  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunene er pålagt å ha en oppdatert plan for smittevern. Smittevernarbeidet har en økende 

aktualitet i takt med økende reiseaktivitet, migrasjon, og økende fokus på antibiotika bruk, 

resistente bakterier og vaksinasjon. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevernplanen for Ringerike kommune er revidert i 2017. Det er planlagt følgende 

satsningsområder i den kommende 4 års planperiode: 

- Oversiktsdata for vaksinasjon.  

- Kompetanse innen smittevern i hele kommunen. 

- Infeksjonskontroll, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus i Ringerike kommune. 

- Kontroll av eget arbeid. Intern kontroll rutiner, og etablering av infeksjonskontroll 

program i alle institusjoner i kommunen. 

Planen skal revideres pånytt i 2021. 

 

Beskrivelse av saken 

Lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

med tilhørende forskrifter legger grunnlaget for kommunens arbeid med smittevern. 

Kommuneoverlegen har et overordnet ansvar i en kombinert rolle i kommunens 

smittevernarbeid: dels som medisinsk faglig rådgiver, dels som myndighet i smittevernarbeidet. 

Ringerike kommune har et veletablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksinasjon 

(helsekontoret), som har det operative ansvar og er sentral for å lykkes i gjennomføring av 

smittevernarbeidet. 
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Smittevernplanen inneholder en beskrivelse av smittevernarbeidet og av de utfordringer, som er 

særskilte for Ringerike kommune. Det beskrives beredskapsplaner knyttet til smittevern 

(influensa, tuberkulose, større utbrudd). I tillegg pekes på 4 satsningsområder for inneværende 

planperiode: 

1. Oversiktsdata for vaksinasjon.  

Vaksinasjon beskytter den som blir vaksinert og samtidig omgivelsene mot smitte. 

Vaksinasjon er den mest effektive måte å avverge at en smittsom sykdom sprer seg. 

Dekningsgrad for en vaksine er sentralt i vurdering av om befolkningen er beskyttet og en 

epidemi lite sandsynlig. Alle vaksiner rapporteres i dag i SYSVAC, men systemet er relativt 

nytt og det har vært utfordringer med å sikre alle registreringer. Det har konsekvenser for 

oversiktenes troverdighet. I dag fremstår det statistisk som Ringerike kommune ikke har 

optimal dekningsgrad for enkelte vaksiner (bl.a. meslinger) og i noen aldersgrupper. Vi er 

ikke helt sikre på bakomliggende årsaker. Det er nødvendig å ha fokus på å avdekke 

årsaker til lav vaksinasjonsdekning. Arbeidet gjennomføres av Helsekontoret. 

2. Kompetanse innen smittevern. 

Smittevernarbeid er ferskvare. Hendelser med smittsomme sykdommer skjer i hverdagen i 

ulike tjenester, og kompetanse innenfor smittevern kan bidra til betre tjenester. Eks.:  

Basale smittevern rutiner innbefatter håndvask og håndvaskrutiner.  Det er kjent at økt 

fokus på håndvask kan medvirke til 30 %-50% redusert sykefravær blant barn og voksne i 

barnehage.  

Det er behov for å øke kompetanse og fokus i organisasjonen. Et virkemiddel er 

etableringen av et smittevernnettverk i hele organisasjonen. Arbeidet organiseres som 

nettverksmodell og arbeidet i varetas av Helsekontoret. 

3. Infeksjonskontroll, basal smittevern, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus. 

Nettverkene skal ha fokus på disse 4 områder i planperioden.  Influensavaksinasjon er 

eksempel på et erkjent forbedringsområde. Sammen med fokus på bevist bruk av 

antibiotika og håndhygiene forventes det å gi redusert sykefravær blant ansatte, redusert 

sykelighet blant brukere og bedre kvalitet i tjenestene. 

4. Intern kontroll 

Avdelinger som har særlig sårbare brukere skal i 2018 etablere et eget infeksjonskontroll 

program (intern kontroll). Det gjelder sykehjem, bo og omsorgstjenester, barnehager og 

skoler, tjenester for funksjonshemmede, inkl. barn.  Planen inneholder en beskrivelse av 

kravet. Nettverkskontakter er sammen med avdelingsleder og enhetsledere ansvarlige for å 

utarbeide internt program. 

 

Rådmannens vurdering 

Smittevernplanen 2017 for Ringerike kommune er en revisjon av tidligere planverk, og tar 

utgangspunkt i gjeldende lovverk. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevern er ferskvarer, som krever et kontinuerlig fokus, ikke minst i lyset av befolkningens 

reisevirksomhet, fokus på antibiotika og migrasjon. Arbeidet krever spesialkompetanse. Planen 

er utarbeidet med bred forankring i tjenestene, og Ringerike kommune har i forrige planperiode 

etablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine som er en viktig nøkkel for å lykkes i 
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smittevernarbeidet. Ringerike kommune har dokumenterte utfordringer innenfor 

vaksinasjonsdekning, basal smittevern, infeksjonskontroll og internkontroll. Det er temaer som 

planen fokuserer på for den neste planperioden.  

Rådmannen anbefaler at planen vedtas i hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, og tas til 

orientering i de andre hovedkomiteer. 

 

 

Vedlegg 

 

 Smittevernplan for Ringerike kommune 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/645-1   Arkiv: 252  

 

Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune beskriver en økt satsing rettet mot vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Viktige tiltak er utviklingen av et variert tilbud av egnede boliger i gode bomiljø, 

veiledning om det private boligmarkedet og hjelp til kjøp av egen bolig. Slik hjelp baseres på en 

langt mer aktiv bruk av startlån.  

Dette er penger kommunen låner rimelig fra husbanken, for så å låne disse ut igjen til aktuelle 

innbyggere som startlån. For å hjelpe vedkomne til å holde boutgifter på et akseptabelt nivå, og for å 

for å unngå behov for supplerende sosialhjelp, kan nå kommunen benytte startlån for å fullfinansiere 

boligkjøpet. Dette sikrer også kommunen, da man vil ha 1. prioritet i boligen som sikkerhet for 

engasjementet. 

Førstegangsetablerere skal fortsatt spare penger til egenkapital, og faller som regel utenfor 

målgruppen. Barnefamilier er den gruppen som prioriteres i Ringerike kommune. 

Leiemarkedet er for tiden presset, og med de utviklingstrekk som beskrives i regionen, er det lite 

som tyder på at dette forholdet endres. Boutgiftene for vanskeligstilte som av forskjellige grunner er 

diskvalifisert i forhold til ordinære boliglån i bank og som dermed er avhegige av å leie bolig, kan 

ofte langt overskride kostnadene ved å eie. 

Høye boutgifter, der husleie er en hovedingrediens, generer økte sosialhjelpsutgifter for kommunen. 

Dette fordi lovverket garanterer innbyggerne et visst minimum å leve for etter at boutgiftene er 

betalt. Med boutgifter menes i denne sammenheng både husleie, avgifter, fyring o.l. Aktiv bruk av 

startlån er derfor et av de viktigste verktøy/tiltak staten har gitt kommunene for å redusere 

sosialhjelpskostnadene og for bekjempelse av barnefattigdom. 
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Beskrivelse av saken 

Vedatt «Boligsosial handlingsplan» samt kommunens nye vedtatte retningslinjer for tildeling av 

startlån, har ført til at langt flere har kunnet benytte tilbudet i 2017. Husbanken rapporterer at 

kommunen nå er på riktig vei, og imøtekom en søknad fra Ringerike kommune om en 

tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner for 2017 med 15 mill. kroner. 

Ringerike kommune har gjennom flere år lånt inn 35 mill. kroner/årlig som videreformidles som 

startlån. Beløpet har ligget inne i økonomiplanen for de forskjellige perioder. Tilsvarende beløp ble 

innlånt i 2017, men i tillegg ble det akseptert overført 52 mill. kroner i ubrukte midler fra 2016. 

Dette var restanser som var etablert på grunn av tidligere tildelingspraksis samt manglende 

saksbehandlerkapasitet bl.a. på grunn av sykdom. Dette var også en av årsakene til at det ble 

nødvendig å organisere tjenesten annerledes i 2017. 

Implisitt tilleggsbevilgningen fra husbanken på 15 mill. kroner i desember, disponerte kommunen 

derfor kr. 102 000 000,- til startlånsordningen. I tillegg disponerte kommunen 7,9 mill. kroner for 

tilskudd til utbedring, tilpasning og etablering. Da husbanken nå anbefaler å benytte ordningen med 

opptil 50 års nedbetalingstid på startlån, kan den månedlige kostnad på startlånet reduseres så 

vensentlig at behovet for tilskudd minimaliseres. 

I 2017 godkjente Ringerike kommune søknader om startlån på samlet kr. 99 000 000,- (65.3 mill. er 

utbetalt, og 33,7 mill. er forhåndsgodkjent). I tillegg er det utbatlt tilskudd på kr. 2 528 000,- til 

utbedring og etablering og forhåndsgodkjent et tilskudd på kr. 1 050 000,- til etablering. 

For å kunne håndtere intensjonene i boligsosial handlingsplan i tråd med husbankens føringer, samt 

den pågang boligtildelingskontoret registrerer, vil behovet for midler i 2018 ligge på ca. 100 mill. 

kroner. Handlingsplanens avsetning på 35 mill. korner/år, og som ble videreført i budsjett 2018 vil 

derfor ikke være tilstrekkelig. 

 

Rådmannens vurdering 

Når Ringerike kommune tildeler startlån, skjer dette med pant/sikkerhet i den boligen som blir 

anskaffet. Klienten betaler selv renter og avdrag, og får på den måten muligheter til å opparbeide 

seg egenkapital og ta del i den veksten som regionen nå opplever på boligmarkedet. Dette er viktig, 

særlig for barnefamilier med lav inntekt og dermed på sikt kan være med på å redusere 

barnefattigdom.  

Med den vekst som nå er i markedet, oppfatter rådmannen at utlån av startlån innebærer svært liten 

risiko for kommunen. Oppfølgingen av lånene forvaltes av Lindorff, og medfører ingen kommunale 

administrative oppgaver utover selve tildelingsprosessen og eventuell oppfølging av klient/familien. 

Pr. i dag har kommunen avsatt et «tapsfond» på kr. 530 000,-, men har aldri hatt behov for å 

tapsføre noe på disse lånene.  

Pågangen etter startlån er nå stor, og kommunen vil ikke greie å opprettholde denne satsingen uten 

et økt innlån. Rådmannen anbefaler at rådmannens fullmakt til å låne inntil 35 mill. kroner til 

startlånsordningen, utvides til inntil 100 mill. kroner, for å dekke det faktiske behov for startlån i 

Ringerike kommune. 
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Vedlegg 

 

 Ingen 

 Ringerike kommune, 13.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99923 
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Arkivsaksnr.: 18/705-1   Arkiv: U71 &38  

 

Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

11/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

/ Integreringsrådet  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden høsten 2014 vært i tett dialog med Husbanken, og har deltatt i 

BASIS (Husbankens boligsosiale utviklingsprogram), i den siste perioden. Kommunen 

utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 

2014.  

Fem hovedstrategier ga den gang retning for kommunens boligsosiale arbeid:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger  

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie  

3. Fra «Leie til Eie»  

4. Oppfølging i bolig  

5. Samarbeid med frivillig  

 

En analyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde 

en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt arbeidet. Det 

ble beskrevet manglende strategisk forankring og ikke tilstrekkelig med ressurser. Til tross for 

dette, ble det beskrevet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.  



  Sak 7/18 

 

 Side 17 av 23   

 

 

Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape 

vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i 

miljøarbeidertjenesten ble beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge analysen 

iverksatt for sent i leieforholdet. Analysen pekte også på at det var lite samarbeid med frivillig 

sektor. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by- og 

tettstedsprogram (2016-2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens 

kommuneprogram (2018-2020) er ment å erstatte Boligsosial handlingsplan (2014-2022). 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra analysen og de krav kommunen må håndtere i forhold til deltagelse i Husbankens 

kommuneprogram, ble det nødvendig å organisere tjenesten annerledes.  

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enheten skal bistå personer som av ulike årsaker ikke har 

et trygt og stabilt boforhold, med framskaffelse av og etablering i bolig. Boligtjenesten skal 

sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale utfordringer 

i kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom:  

 kunnskap om innbyggernes behov og ressurser  

 tett samarbeid med øvrige enheter  

 god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen  

 riktig bistand ved etablering i bolig  

 god kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler  

 

Boligtjenesten skal være pådriver for boligsosial kompetanseheving i kommunen og har det 

samlede strategiske og operasjonelle ansvaret for:  

 Husbankens personrettede virkemidler  

 forvaltning og utvikling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette for 

å skape gode boforhold i den enkeltes hjem bosetting av flyktninger i deres første hjem 

i kommunen  

 

Vaktmester ansatt i Boligtjenesten skal bistå beboere i de kommunalt disponerte utleieboligene 

som ikke selv mestrer å ivareta sine forpliktelser som leietakere.  

Fra og med 1.mars 2018 vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten som 

da vil bli en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for tildeling av 

helse- og omsorgstjenester.  
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Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen foreslåes at følgende hovedmål spesifiseres 

frem til 2020: 

1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innstatsen skal være helhetlig og effektiv 

Disse hovedmålene er fulgt opp av detaljerte innsatsområder og delmål innenfor hvert 

hovedmål (se vedlegg: Handlingsplan 2018-2020) samt en operasjonalisering i form av en 

aktivitetsplan for 2018 (se vedlegg: Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet). 

Denne aktivitetsplanen vil revideres hvert år i perioden. 

Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og 

Forslag til årlig aktivitetsplan 2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike 

kommune 2018-2020. 

 

Vedlegg 

 Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 

 Forslag til årlig aktivitetsplan 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/689-1   Arkiv: H10 &13  

 

Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 
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Innledning / bakgrunn 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle 

helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan 

helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet 

er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne 

bygg og utstyr. 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for 

utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i 

planarbeidet. Vestre Viken HF har nå sendt planen ut på høring. 

Beskrivelse av saken 

Den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet definerer og setter fokus på 

omfang/disposisjon, samhandling, oppgavedeling og sykehus som virker sammen i nettverk, 

samt samarbeidet med kommunne. I tillegg har Helse Sør-Øst gitt i oppdrag å omtale 

områdene psykisk helsevern, rusbehandling, habilitering, rehabilitering, hjerneslag, 

kreftbehandling og prehospitale tjenester spesifikt og noe mer detaljert enn det man normalt 

finner i en utviklingsplan med langsiktig tidshorisont. 

Arbeidet har vært gjennomført som en åpen og involverende prosess med:  

 tre referansegrupper med hhv. kommuner, brukerutvalg 

 tillitsvalgte/vernetjeneste 

 fagspesifikke arbeidsgrupper 

 fagspesifikke temadager/seminar 

 fag- og medvirkningsressurser fra klinikk og stab 

 

Rådmannens vurdering 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 dekker alle tema som er beskrevet i den nasjonale 

veilederen, og er delt inn i sju kapittler: 

Kap. 1. Bakgrunn og historikk 

Dette kapittelet slår fast at sykehusstrukturen forblir som nå med fire somatiske sykehus og 

samling av psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå ved nytt sykehus i Drammen. 

Likeens vil beskrevet oppgavedeling og dimensjoneringen fra konseptfasen for nytt sykehus i 

Drammen ligge fast. 

Kap. 2. Dagens virksomhet 

Kapittelet beskriver fire godt etablerte, driftseffektive somatiske sykehus med tydelig 

fordeling av funksjoner og ansvar. Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå vil være 

samlet på ett sted fra 1. mars 2018. 

Det er fem DPS2 fordelt innen helseområdet, samt Hallingdal sjukestugu med 

spesialisthelsetjeneste for somatikk og psykisk helsevern som samhandler med interkommunal 

helsetjeneste. 

De prehospitale tjenester er etablert med 15 ambulansestasjoner som dekker helseområdet 

(med unntak av Asker og Bærum) og det er etablert samhandlingsstruktur og avtaleverk med 

alle kommunene i helseområdet. 

Kap. 3. Utviklingstrekk og framskriving 

                                                
2 DistriktsPsykiatriske Senter 
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Grunnlag for kapasitetsberegninger for alle fire sykehus i VV HF viser at kun relativt små 

kapasitetsendringer er nødvendig for å løse aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre 

Viken totalt sett og for det enkelte sykehus. Rådmannen ser at en befolkningsøkning i 

Ringerike sykehus nedslagsområdet er beregnet til ca 13% over 19 år, og vil bemerke at dette 

synes svært lavt i forhold til de prognoser man kan utlede av bygging av ny vei og jernbane. 

Dimensjonering av nytt sykehus i Drammen er basert på demografisk framskriving, basert på 

befolkningsutviklingen for de ulike aldersgruppene, vurdert mht. realvekst som er en 

konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk utvikling og pasientforventninger. Her 

innvirker også omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, 

samt effektivisering i form av redusert liggetid samt effekt av samhandlingsreformen. 

Kap. 4. Analyse og veivalg 

Vestre Viken ønsker å utvikle spesialisthelsetjenestene til befolkningens beste. Det er et 

overordnet mål å skape tjenesten nær der pasienten bor når det er mulig. Vestre Viken skal 

være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk bor. 

Medvirkning fra brukere, utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling med kommunene 

skal bidra til en tjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasientsikkerhet. 

Dette innebærer at: 

 Helhetlige pasientforløp skal skapes gjennom involvering av pasientene og god 

samhandling og oppgaveløsning på tvers avtjenestenivåene 

 Pasientenes evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen skal 

styrkes 

 Moderne teknologi som gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre 

kvalitet og tilgjengelighet skal tas i bruk 

 Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til rette for klinisksamarbeid, sikrer god 

ressursutnyttelse og at befolkningen i hele helseområdet får robuste og likeverdige 

helsetjenester 

 Aktivt samfunnsansvar skal utøves ved å arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima, 

menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon 

 

Kap. 5. Mål 

Planen definere følgende målområder som i årene framover vil brytes ned til delmål og 

omsettes til konkrete operasjonelle handlingsplaner: 

 Styrke pasienten 

 Skape trygge og helhetlige behandlingsforløp 

 Styrke samhandling og nettverk 

 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 

 Sikre personell med rett kompetanse 

 Sikre bærekraftig økonomi 

Kap. 6. Pasientbehandling 

Planen beskriver her at Vestre Viken kontinuerlig skal følge med og utvikle seg i takt med 

faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede kapasiteten i helseforetaket. De store 

fagområdene skal tilbud ved alle de fire sykehusene, men enkelte funksjoner lagt til ett eller to 

av sykehusene. 

Pasientene skal i stor grad få tilbud om behandling nær der de bor, samtidig som samling av 

spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag. Føringer fra Helse Sør-
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Øst RHF omfatter fagområder med betydelige grenseflater mot kommunehelsetjenesten og 

med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanseutveksling 

Kap. 7. Eiendomsstrategi 

Kapittelet definerer følgende overordnede føringer: 

 Alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt 

 Internhusleie skal bidra til effektiv arealbruk 

Innen somatikken skal nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2024/2025 og øvrige sykehus 

inkl. tilbudet i Hallingdal skal oppgraderes og vedlikeholdes iht. eiers krav. Innen psykisk 

helsevern og rusbehandling ønsker Vestre Viken å samle område-funksjoner på færrest mulige 

og funksjonelle lokasjoner, og at DPSene er samlokalisert med somatisk virksomhet der det er 

mulig. Antall ambulansestasjoner skal opprettholdes og videreutvikles for å tilfredsstille 

gjeldene krav, nye driftsformer og behov i befolkningen. En ny løsning må etableres for AMK 

sentral. 

Rådmannen oppfatter forslaget til utviklingsplan for Vestre Viken HF som en god og 

framtidsrettet plan for gjenomføring av det samfunnsoppdraget helseforetaket har fått, og helt i 

tråd med de ønsker og forventninger Ringerike kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Foretakets ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med pasient, fastlege, 

kommune og andre helseaktører og utvide bruken av digitale verktøy for gode 

samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal helsetjeneste vil stille 

korresponderende krav til kommunen og bidra til en felles utvikling på disse områdene. 

Likeens vil foretakets ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt samarbeid med 

kommuner, utdanningsinstitusjoner, og andre helse- og næringslivsaktører gi en økt utnyttelse 

av forskningsdata, og høyere forsknings- og innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

Rådmannen skulle ønske at «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde hadde 

vært noe mer omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og 

samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokument 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på løsninger 

for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommunene. 

Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for helsetjenester i 

grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om nye arbeidsformer og 

utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling beskrives en satsning på etablering av FACT-team. Det kunne med 

fordel vært mer utdypet hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtegå pasienter med 

behov for felles og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 
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Vedlegg 

 

 Vestre Viken HF, - Utviklingsplan 2035. Høringsdokument. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/763-1   Arkiv: G10  

 

Diverse orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Diverse orienteringer ved kommunalsjef: 

 Helse- og omsorgsdepartementets nye registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakk.  

 Måling av luftkvalitet, - Hønefoss 

 Diverse orienteringer 

 (Samtlige byggeprosjekter er innenfor vedtatte marginer for gjennomføring, og 

rapporteres ikke på dette møtet) 

 

Vedlegg 

 Notat, - Helse- og omsorgsdepartementets nye registrerings- og tilsynsordningen for salg av 

tobakk.  

 Notat, - Måling av luftkvalitet, Hønefoss 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en ny registrerings- og tilsynsordningen for salg av 

tobakk.  

Ordningen skal bidra til å fremme folkehelsen, og særlig hindre salg av tobakksvarer og 

tobakkssurrogater til mindreårige. 

Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. ble vedtatt av Helse- og 

omsorgsdepartementet 21. september 2017, og den trer i kraft 26. oktober 2017. Ordningen skal være i 

full drift fra 1. januar 2018, og virksomheter vil kunne begynne å registrere seg fra 1. november 2017. 

Den nasjonale registreringen skal gi oversikt over hvilke salgssteder som finnes. Antallet vil være 

vesentlig, da disse varene inngår i standardassortimentet av varer både innen dagligvarer og 

bensinstasjoner, i tillegg til kiosker og en rekke midlertidige utsalgsteder i relatert til festivaler og 

stevner. Alle virksomheter som driver stedlig salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater som e-
sigaretter og urtesnus til forbruker, skal registrere seg og detaljistene skal etablere internkontroll. 

Kommunene skal føre tilsyn av detaljistene, mens Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossistene. 

Kommunens tilsyn begrenser seg til at registrerte detaljister overholder følgende bestemmelser i 
tobakkskadeloven og tobakkssalgforskriften: 

 Salg av tobakksvarer (aldersgrense, selvbetjening, gratisutdeling og rabatt 

 Reklameforbudet (inkl. sponsing og oppstillingsforbudet 

 Krav til merking og utforming av tobakksvarer (standardiserte pakninger, helseadvarsler, 

minstestørrelser 

 Forbud mot salg av tobakksvarer/-surrogater som ikke er lovlig importert eller kjøpt fra 

registrert grossist 

 Salg i strid med salgsforbud 

 Krav til internkontroll 

 Forbud mot enkelte produktkategorier 

Flere av disse bestemmelsene gjelder både tobakksvarer og tobakkssurrogater, og noen bestemmelser 

omfatter kun tobakksvarer. 

I tillegg til disse bestemmelsene, kommer bestemmelser som ennå ikke er trådt i kraft relatert til e-

sigaretter og beholdere for e-veske, samt nye tobakks- og nikotinprodukter. 

Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift på 4500 kroner fra hver enkelt forhandler, som 

skal dekke tilsynet og etterarbeid/rapporteringer og saksbehandling i forhold til eventuelle sanksjoner 

Kommunene har allerede tilsynsansvaret for dagens røykeforbud, samt tobakksforbudet i skoler og 
barnehager. 

Helsedirektoratet arbeider med en veileder, men utforming og ferdigstillelsesdato er ikke avgjort. 

Rådmannen ser flere utfordringer kommunen må ta stilling til: 

 Hvordan organiseres tilsynet? 

 Hvordan kreves tilsynsavgiften inn? 

 Hvordan kontrolleres innholdet av registeret? P.t. er dette langt fra fullstendig. 

 Hvilken opplæring skal kontrollørene ha, og hvordan organiseres dette? 

 Hvordan, - og hvilke sanksjoner skal kommunen benytte? Det er ikke innført standardiserte 

reaksjoner for ulike overtredelser, slik det er gjort for brudd på alkoholloven. Dette er også 

forhold departementet vil komme tilbake til. 

Rådmannen vil iverksette nødvendige forberedelser, men avventer departementets veileder og 

tilbakemeldinger, samt bestemmelsene som ennå ikke er trådt i kraft relatert til e-sigaretter/beholdere 
for e-veske og nye tobakks- og nikotinprodukter, før han kommer tilbake til kommunestyret med en 

orientering om hvordan tilsynsordningen vil bli praktisert i Ringerike kommune. Dette vil besvare 

spørsmålet om hvem som skal kontrollere. 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal kontaktes dersom det er mistanke om reklame av tobakk 

og tobakksvare, vil rådmannen tro at det er mest hensiktsmessig å kontakte kontrollorganet, både for 

en eventuell forklaring/oppklaring av lovverket, og slik at kontrollorganet kan «spisse» tilsynet. Ved 
klare lovbrudd vil politiet være rette instans. 

 



 

NOTAT: Måling av lokal luftkvalitet i Hønefoss 
 

Tilbakemelding på vedtak i sak 107/17, kommunestyret 5.10.2017.  

 

Mandat: Kommunestyrevedtak i sak 107/17.  

 

Hensikt: Målingene er en del av kommunens ansvar for å framskaffe oversikter over 

helsedeterminantene1 og en del av utredningene til byplanarbeidet for Hønefoss. 

 

Prosjektgruppe: Statens vegvesen (SVV) som har med fagperson fra Vegdirektoratet (VD), 

Buskerud fylkeskommune, planavdelingen, forurensningsmyndigheten, Teknisk 

eiendomsdrift og Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern (prosjektleder). 

 

Prosjekteier: Kommunalsjef Helse og omsorg 

 

Beskrivelse og vurdering: 

Kommunestyret utvidet rådmannens forslag til vedtak i sak 107/17. Utvidelsen medførte 

involvering av Statens vegvesen (SVV) og Buskerud fylkeskommune (BFK) og kommunens 

planavdeling og med mål om å framskaffe luftkvalitetsdata til bruk i byplanarbeidet. 

Prosjektet er dermed mer omfattende enn det som rådmannen la opp til.  

 

Luftforurensning er blant de lokale påvirkningsfaktorene som inngår i oversikt over 

folkehelsen i Ringerike, men det er ingen kjente grunner til at det haster med å gjennomføre 

målingene. Norsk institutt for luftforskning (NILU) har ikke vurdert Hønefoss som 

høyrisikoområde og har ikke pålagt Ringerike kommune å gjennomføre målinger i Hønefoss, 

slik andre sammenlignbare kommuner har blitt pålagt for sine byer av tilsvarende størrelse.  

Prosjektgruppen er enig i at det ikke er mistanke om alarmerende luftforurensing i Hønefoss, 

og har derfor prioritert i tråd med kommunestyrets vedtak. Det er viktig at arbeidet bidrar til å 

fremskaffe pålitelig informasjon om luftkvalitet i Hønefoss, som kan brukes som 

faktagrunnlag for valg av tiltak, helseinformasjon, planarbeid m.m.. 

Kommunestyret gjorde slikt vedtak som her svares ut:     

 

1. Kommunestyret ber Rådmannen gå sammen med BFK og Statens Vegvesen for å 

gjennomføre en måling av luftkvalitet i Hønefoss.  

Svar: 

 SVV deltar i prosjektet, første møtet ble gjennomført 26.1.2018. SVV har med seg en 

fagperson fra VD. SVV opplyste at de har hovedansvaret for riks- og fylkesveiene fram til 

2020. SVV vil bistå kommunen faglig og økonomisk. 

 Buskerud fylkeskommune (BFK) meldte 27.1.2018 at de vil delta med en fagperson. 

 

2. Gjennomføringen av en slik måling må gjøres i en helhet med arbeid med bypakke 

Hønefoss og byplanen for Hønefoss.  

Svar: 

 SVV og VD opplyste at planlagte ettårsmåling ved hjelp av aktiv og passive målinger for 

å beregne luftkvaliteten i byen, ikke vil være egnet for bruk i byplanleggingen. For å 

                                                   
1 Helsedeterminanter = påvirkningsfaktorer for helsen, jf. folkehelselovens kap. 2 Oversiktsarbeid 



oppfylle vedtaket er det nødvendig å gjennomføre modellberegninger og utarbeide 

luftsonekart, jf. støysonekartene. En slik «full pakke» utredninger omfatter: 

o Ettårs fullverdig måling ved hjelp av målestasjon og passive målinger, fortløpende 

online presentasjon av måleresultater og en oppsummert rapport (som opprinnelig 

planlagt). 

o Inntil ytterligere 2 års målinger ved hjelp av målestasjon alene og med fortløpende 

online presentasjon av måleresultater.  

o Modellberegning og luftsonekart kan utarbeides etter minst ett års fullverdig måling.  

 Planavdelingen vil, på bakgrunn av råd fra SVV og VD, avklare med styringsgruppa for 

byplan om de kan bestille «full pakke» luftkvalitetsutredninger som en del av 

byplanarbeidet. Det vil være i tråd med kommunestyrets vedtak.  

o Dersom rådmannen godkjenner «full pakke» utredning, overtar planavdelingen 

ansvaret for utredningene, mens prosjektet øvrig aktiviteter, tiltaks-utredninger, 

informasjonsformidling osv. videreføres av Helse og omsorg som planlagt. 

 

3. Kostnadene innarbeides i budsjett 2018. 

Svar: 

 Prosjektmidler er avsatt i Helse og omsorg. 

 Driftskostnader knyttet til leie av grunn, strøm, forsikring, arbeidslønn, anbudskostnader 

m.m. utredes nærmere og avhenger av om det skal gjennomføres målinger som 

opprinnelig foreslått eller «full pakke» løsning.     

  

4. HOV, HOK og HMA følger opp saken videre. 

Svar: Kommunalsjef for helse og omsorg orienteringssak til Hovedutvalget for helse og 

omsorg 6. mars 2018. 

 

Konklusjon 

Kommunestyrevedtak i sak 107/17 har medført ny prosjektorganisering og ny framdriftsplan. 

Vedtaket har endret fokus fra helse til plan. Første møte i prosjektgruppa medførte behov for 

nye avklaringer og resulterer i endring i måleperioden.  

Kommunalsjef Helse og omsorg, Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet 

helsevern foreslår slik framdrift i prosjektet (prioritert rekkefølge): 

 

1. Rådmannens avgjør om planavdelingen skal bestille «full pakke» utredning av lokal 

luftkvalitet med mål om at kommunen får et luftsonekart med inndeling av gul og rød 

sone langs riksveiene i Hønefoss (jf. støysonekart).  

2. Prosjektbeskrivelse og anbudsdokument utarbeides på bakgrunn av rådmannens 

avgjørelse i punkt 1. 

3. Prosjektgruppen lager en nyhetsartikkel til lokale media og kommunens internettside med 

informasjon om gjennomføringene målingene. 

4. Anbudsrunde starter. 

5. Kommunalsjef Helse og omsorg framlegger orienteringssak til HOV’s møte 6.3.2018.  

6. Målingene gjennomføres fortløpende med timeregistreringer og med online presentasjon 

av måleresultatene fra dag 1. 

 

Måleperiode antas gjennomført: 1. mai 2018 – 30. april 2019. 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/810-1   Arkiv:   

 

Arbeid og aktivitet, - oppfølging "Holtenutvalget"  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for Helse, omsorg og velferd sender denne saksframstilling over til rådmannen, 

som grunnlag for videre saksbehandling og realitetsbehandling i forbindelse med behandlingen 

av tertialrapport. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret fattet 5. desember i sak 145/17 «Holtenutvalgets innstilling» følgende vedtak: 

Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd følger opp kommunestyrets vedtak om avsetning på 

kr 3 mill. for hjelpetiltak overfor sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å bli det. 

Stjernegruppen, Fontenehuset og Menova AS benyttes i tillegg til kommunen i dette arbeidet. 

Hovedutvalget legger frem forslag til tiltak og kostnadsrammer for formannskapet etter hvert 

som tiltak kan iverksettes.  

Det fremmes egen sak om eierstrategi og økt bruk av Menova AS. Saken skal være basert på 

at Menova AS brukes til en ytterligere innsats for bl.a. sosialhjelpsmottakere. 

Ved en inkurie fikk dette vedtaket en utforming som ikke harmoniserer med kommunestyrets 

budsjettvedtak fem dager i forveien, og som må betraktes som overordnet. Likeens inneholder 

dette vedtaket føringer som ikke er forenlige med de lover og forskrifter som gjelder for 

kommunale anskaffelser.  

Rådmannen har derfor bedt kommunestyret annullere dette vedtaket i neste møte, og anbefaler 

slikt vedtak: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.  

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med behandlingen av 

tertialrapport.  

 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd finner det riktig at utvalget kommer med klare 

anbefalinger/føringer for hvordan avsetningen på 3 mill. kroner skal disponeres. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd har følgende refleksjoner over de utfordringene 

som bl.a. «Holtenutvalget» har tatt opp: 



 Svært mange av utfordringene til innbyggerne som er avhengige av stønader fra NAV 

og spesielt økonomisk sosialhjelp, har oppstått før de søker NAV om hjelp og 

veiledning. Hovedutvalget ser det derfor som svært viktig at den forebyggende 

innsatsen i kommunen må styrkes.  

 NAV Ringerike har i dag mange muligheter til å bistå de som trenger hjelp på veien 

mot arbeid og/eller aktivitet. For å kunne benytte seg av virkemidlene er det for mange 

helt nødvendig å sikre de primære behov som mat, en sikker bolig, boevne, trygghet og 

helse. Dette er områder som kan styrkes i arbeidet innad i NAV, men det er også deler 

av et arbeid som ivaretas i andre deler av kommunens tjenesteapparat. En trygg 

plattform som ivaretar elementære behov, styrker muligheten for utvikling og resultat 

opp mot arbeid og aktivitet, og det å bli selvhjulpen. Hoveutvalget opplever i dag at 

kommunen mangler gode nok tilbud relatert til nedre del av tiltakstrappen. 

 Når det gjelder ungdom som har behov for hjelp fra NAV, har de fleste av disse 

utfordringer med psykisk helse, «drop out»-problematikk fra skoleverket og/eller 

familieproblemer. Hovedutvalget ser at tiltak kunne vært satt inn tidligere, gjerne 

allerede i barnehage og/eller grunnskole, slik at utfordringer i ung alder blir tatt tak i på 

et tidlig tidspunkt og ikke senere når utfordringene eskalerer og massiv hjelp må settes 

inn. 

Det er i den anledning nødvendig at NAV har et godt samarbeid med aktører innenfor 

utdannings- og helsesektoren, samt kommunale tjenester, spesielt innenfor området rus 

og psykisk helse. Utvalget har diskutert om et eget kontor for ungdom bør opprettes. 

Eksempelvis har kommuner som Drammen, Kongsberg og Lier opprettet slike kontorer 

sentralt. «Ungdomstorget» i Drammen er for unge mellom 13 og 25 år.  Det er et tilbud 

hvor ungdom kan komme uten timeavtale. Målet er å klare å hjelpe tidlig for å unngå at 

problemer vokser seg så store at det blir behov for omfattende tjenester. Dette er et 

tverrfaglig tilbud hvor, NAV, barnevern, avdeling for rus og psykisk helse, 

ungdomshelsetjenesten og Oppfølgingstjenesten(fylkeskommunen) er representert. 

 Nasjonalt blir stadig flere familier avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid. Det betyr 

at flere barn vokser opp i stadig trangere kår. Hovedutvalget ser også denne 

utviklingen i Ringerike kommune. Forskning viser at barn fra disse familiene er 

overrepresentert når det gjelder «drop out»-problematikk, helseutfordringer og 

utenforskap. Dette vil igjen kunne generere økte sosialhjelpsutgifter over tid. For å 

hjelpe de voksne i familien ut i arbeid og barna i aktivitet, må kommunen arbeide 

helhetlig og systematisk med familiene. Bokostnader i en viss størrelsesorden, genererer 

også behov og rett til supplerende sosialhjelp. Det er derfor viktig med tiltak som kan 

redusere boutgiftene for visse grupper. Startlånordningen er her et viktig verktøy. 

 Vi får stadig en større innvandrerbefolkning i Ringerike. Flere av disse har utfordringer 

med å lære seg norsk, og ofte har de ikke den kompetansen som etterspørres av 

aktuelle arbeidsgiverne i distriktet. I 2018 vil 100 flyktninger gå ut av 

introduksjonsordningen i Ringerike. De som ikke kommer seg i arbeid, vil utgjøre en 

kostnad for kommunen på rundt kr 200.000,- i året til økonomisk sosialhjelp. Det er 

viktig at det tas tak i denne problematikken og at flyktningene ikke bare blir integrert i 

samfunnet generelt, men også i arbeidslivet. 

Arbeidsmarkedet på Ringerike og i distriktene rundt har endret seg de siste årene og 

endringen fortsetter. Det blir stadig viktigere med kompetanse, både innen 

fagutdanning og innen høyskole- og universitetsstudier. Hovedutvalget ser at det er 



grupper i befolkningen på Ringerike som ikke har, og som også vanskelig vil tilegne 

seg den kompetansen som etterspørres. Det må arbeides med å etablere bedrifter i 

regionen som vil ha god nytte av arbeidskraft uten helt spesiell kompetanse, og hvor 

ønsket kompetanse kan læres og utvikles gjennom arbeid i bedriften.  

De neste årene vil det bli stor etterspørsel etter enkelte fagutdanninger i distriktet. Det 

er viktig at de som ønsker å arbeide og bo på Ringerike gjøres oppmerksom på dette og 

at det oppmuntres til denne type utdanning. Men det er allikevel en stor utfordring at 

det ikke i særlig grad finnes arbeidsplasser til svært mange av de arbeidsledige fordi de 

ikke har tilstrekkelig kompetanse. 

 

Lavterskeltilbudet «aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år» var etablert på 

Gamle Follum brannstasjon. Da tiltaket ble opprettet, var det 40-50 personer som benyttet seg 

av dette. Nå er alle avklart og gått over i statlige oppfølgingstiltak, og tilbudet ble derfor 

avviklet. 

Dersom tilbudet igjen blir aktuelt, bør det vurderes å finne et egnet lokale nærmere sentrum (se 

pkt. 1 under forslag til tiltak). Etter en første avklaring kan det, dersom det er hensiktsmessig 

og bruker og NAV er enige, gjøres en avtale mellom bruker og NAV om videre avklaring og 

oppfølging i en arbeidsmarkedsbedrift. I første omgang kan det legges opp til at kommunen gir 

et samlet tilskudd til hver tiltaksleverandør mot at det beskrives hva kommunen ved NAV skal 

kunne forvente av ytelse pr år fra tiltaksleverandøren. Hovedutvalget forutsetter da at et slikt 

tiltak ikke kommer i konflikt med lovverket når det gjelder offentlige anskaffelser. Dersom det 

er behov for slikt tiltak, bør samarbeidsavtale og finansieringsløsning for dette kunne avklares 

høsten 2018.  

Hovedutvalget vil, i tråd med Holtenutvalgets innstilling, foreslå at formannskapet i denne 

omgang tar initiativ til følgende tiltak:  

Tiltak Ansvar/aktører 

1. Noen av sosialhjelpsmottakerne trenger 

ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet og så gå over i 

det ordinære arbeidslivet. De trenger 

motivasjon til å stå opp om morgenen, til å 

forstå arbeidslivets «spilleregler» osv. Denne 

gruppen sosialhjelpsmottakere kan blant 

annet trenes gjennom arbeidslag som utfører 

oppgaver for kommunen. Det er viktig at 

denne treningen gjør at den enkelte opplever 

seg verdsatt og ivaretatt, og opplever tiltaket 

som positivt. 

Utvalget foreslår at oppfølging av denne 

type kjøpes av en arbeidsmarkedsbedrift, 

og vil anta at behovet for plasser vil ligge i 

størrelsesorden 45-50 deltagere. 

«Sosialt entreprenørskap» (se vedlegg» 

bør drøftes og vurdert utredet for slikt 

tilbud). Administrasjonen må komme med 

konkrete forslag til arbeidsoppgaver i 

kommunal sammenheng. 

 

2. Enkelte grupper vil trenge helt spesielt 

tilrettelagte tiltak, særlig der 

problemstillingene har sitt opphav i 

rusproblematikk eller nedsatt psykisk helse. 

Kommunen har godt samarbeid med aktører 

som i dag gir gode tilbud på området, basert 

på bl.a. kommunale tilskudd. 

Utvalget vil gjerne at formannskapet 

avsetter 1 mill. kroner til økte tilskudd for 

å øke kapasiteten i NAVs regi hos de 

aktører kommunen har samarbeid med i 

dag. 

3. De fleste av de unge som trenger hjelp fra Hovedkomiteen seer at et felles tilbud til 



NAV, har ikke gjennomført videregående 

skole. Arbeidet med forebygging i ung alder 

må intensiveres. Kommunen har mange ulike 

tjenester til ungdommen som de kan ha god 

nytte av. Flere av disse tjenestene må yte et 

samlet og helhetlig tilbud til ungdommen. 

Utvalget foreslår at Regnbuens nåværende 

lokaler i fremtiden brukes som et «Drop-in»-

senter til ungdommen i Ringerike. Dette må 

bli et senter hvor ungdom kan komme uten 

timeavtale å få veiledning, - der og da. Da 

må Regnbuens nåværende virksomhet 

skaffes nye og bedre lokaler. 

 

unge, gjerne organisert som en type 

«drop-in senter slik andre større 

kommuner har gjort det, vil kunne være et 

godt tiltak også innen det forebyggende 

arbeidet. Her vil man kunne etablere et 

ressurssterkt miljø sammen med 

ungdomskontakter, psykolog, folke-

helseressurser og frisklivskoordinator. 

Hovedutvalget er oppmerksom på at det 

også er tanker om etablering av et 

«innovasjonshus», som kan være en del av 

en felles samordnet løsning, der også 

«jobbspesialistene» til NAV inngår. 

Hovedutvalget ønsker at formannskapet 

tar initiativ til at slike løsninger utredes. 

4. Staten bør gjennom NAV etablere flere 

AFT-plasseri ved arbeidsmarkedsbedriftene 

på Ringerike, slik at tilbudet blir minst 

tilsvarende som andre steder i landet. 

  

Hovedutvalget ser at tiltaket er i ferd med 

å realiseres. Ringerike kommune hadde 37 

plasser ved arbeidsmarkedsbedriftene, - 

dette økes nå med 12 plasser. 

Nav må følge opp denne satsingen, slik at 

tilbudet til enhver tid speiler det faktiske 

behovet i kommunen.. 

5. Mange fremmedspråklige har vansker med å 

bestå de nødvendige språkprøvene som de 

trenger for å få seg arbeid. 

 

Hovedutvalget ber om at det utarbeides 

forslag til styrket språkopplæring for 

disse. Det er svært viktig at språkprøvene 

arrangeres oftere enn nå, slik at det blir 

raskere å gå opp til ny prøve. 

I kommunen er det etablert språkcafè, og 

denne må fortsette. 

Det vil bli fremmet en egen politisk sak 

våren 2018, med en fullstendig oversikt 

over hvordan de som blir ferdige med 

språkopplæringen følges opp videre. 

Hovedutvalget ber formannskapet ta 

nødvendig initiativ til at integreringsrådet 

følger opp dette, inkludert en utvidelse av 

«Språkcafè» til to ganger/uke. 

6. I den siste delen av introduksjons-

programmet (siste seks til tolv måneder), bør 

Dette arbeidet kan antagelig løses best ved 

et tettere samarbeid mellom NAV og 

                                                

i Arbeidsforberedende trening (AFT). Tidligere plasser i «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» er i hovedsak 

konvertert til plasser i dette tiltaket. Arbeidsforberedende trening er ment for personer som trenger bred og 

sammensatt oppfølging for å vinne innpass i arbeidslivet, og et enstemmig storting har gått inn for å satse på 

tiltaket. 

 



flyktningene gis hjelp gjennom de lokale 

bedriftene og arbeidsmarkeds-bedriftene til å 

forberede seg og søke etter fast arbeid, enten 

på heltid, eller som del av 

introduksjonsprogrammet. Dette bør 

finansieres gjennom integreringstilskuddet. 

 

 

Læringssenteret. Forberedelse til et 

arbeidsliv etter introduksjonsprogrammet 

vil være svært viktig, og aktørene må ha et 

større fokus internt på å dreie tilbudet mot 

arbeid i siste del av programmet. 

Dette arbeidet er igangsatt, og følges opp 

av NAV. Hovedkomiteen for oppvekst og 

kultur må følge opp «Læringssenteret» i 

denne sammenheng. 

7. Ringerike kommune og NAV er en del av et 

nasjonalt forskningsprosjekt innen dette 

tema, og som varer ut året. Aktørene har fått 

midler til å drive opplæring i to år. Dette er 

et tungt arbeid, men virkningsfullt. Det 

forventes at NAV bruker disse føringene og 

dreier penger til å videreføre disse tiltakene. 

Kommunen oppfordrer NAV til å fortsette 

denne satsningen, og avventer NAVs 

resultater for eventuelt videre kommunalt 

engasjement. 

 

Tiltaket overfor lavinntektsfamilier 

(prosjektet Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier) bør fortsette og også 

utvides etter at forsøksperioden er over. 

Kunnskap fra prosjektet bør brukes i 

lignende arbeid i kommunen. 

Så langt hovedutvalget har oversikt over, 

har prosjektet så langt meget gode 

resultater, og bør vurderes utvidet med 

nødvendig økt ramme. Fra og med 2019 

må antagelig tiltaket budsjetteres 

kommunalt og tilføres en ny stilling. 

8. Utdanning gir den enkelte større muligheter i 

arbeidslivet. Det er derfor viktig at 

flyktninger og innvandrere gis mulighet for 

videregående utdanning og studier. 

Det er stort behov for at fylkeskommunen 

gjennom OPUS øker sin kapasitet slik at 

kapasiteten kan økes når det gjelder 

videregående utdanning for flyktninger. 

OPUS er Buskerud fylkeskommunens 

ansvar, og forslaget formidles videre til 

rette instans. 

 

Et av satsingsområdene til NAV er å etablere et godt samarbeid med bedrifter som kan 

nyttiggjøre seg ufaglært arbeidskraft, ved at de blant annet gir dem økt kompetanse gjennom 

det arbeid de settes til. Dette bør være mulig å få til i samarbeid med næringslivet, sett i 

relasjon til de store utbyggingene som skal skje på Ringerike.  

Som kommunens største arbeidsgiver vil kommunen se på om vi kan benytte en større andel av 

ufaglært arbeidskraft med den målsetting at disse skal komme seg videre i utdanning og få 

større/beredere arbeidserfaring. Det er svært viktig at alle kommunale aktører som er involvert 

i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte, har god kontakt med blant annet Karrieresenteret, 

OPUS, videregående skole, Arbeidsinstituttet og andre, og bruker deres tjenester. Her er det 

mange aktører og mange prosjekter. Disse må samordnes og koordineres bedre. Dette er en 

oppgave som ivaretas av NAV og som i framtiden også bør være NAVs oppgave. 

Hovedutvalget skulle gjerne sett at kommunen kunne etablerere et tiltaksfond som det kan 

hentes midler fra i tillegg til de årlige budsjetter, slik at tiltak i forhold til nevnte målgrupper 

kunne settes inn når det er behov for det. Hovedutvalget innser også at det er problematisk å 

etablere slike fond på grunn av reglene for ubundet driftsfond. I forhold til kommune- og 

regnskapsloven må slike fond knyttes til spesielle/spesifikke formål. Slike fond kan da ikke 



videreføres eller skjermes dersom kommunen går mot underskudd. Etablering av en mulig 

«reserve» bør da heller være generell, og ikke knyttes opp i mot tiltak spesifikt rettet mot de 

områder hovedutvalget her foreslår. 

De forslag hovedutvalget for helse, omsorg og velferd her skisserer og foreslår ovenfor 

formannskapet når det gjelder disponeringen av den reserven på 3 mill. kroner som ble lagt til 

formannskapets disposisjonskonto, vil kreve: 

 Kjøp av tiltak relatert til forslag nr. 1 fra arbeidsmarkedsbedrift:  kr. 1 500 000,- 

 Øke kapasiteten hos etablerte samarbeidspartner ved økt tilskudd:  kr. 1 000 000, 

 Utvidelse av prosjekt under tiltak 8:                                                  kr.    400 000,- 

 Tilskudd årlig yrkesmesse:                                                              kr.    100 000,- 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen støtter de tiltak som hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd foreslår i 

saksframlegget, og anbefaler at saksframstilling oversendes rådmannen som grunnlag for videre 

oppfølging fram mot behandlingen av tertialrapporten. 

 

 

Vedlegg 

 Sosialt entrepenørskap 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Inspirasjonshefte 

Veier til samarbeid 

Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor – 

eksempler og idéer 
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Forord 

Entreprenørene som skaper muligheter for alle 

 

Norge er et godt land å bo i. Vi har et godt velferdssamfunn. Likevel er det mennesker som 

ikke får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Mange mennesker faller utenfor og får 

ikke ta del i storsamfunnet via arbeidslivet, sosiale nettverk eller på andre måter. 

Her kan de sosiale entreprenørene hjelpe oss med å skape et samfunn med muligheter for 

alle. 

Gjennom arbeidet med dette heftet for sosiale entreprenører og offentlig sektor, har jeg møtt 

mange med sterke og gode historier. Ikke sjelden har entreprenørene selv erfaring med at et 

omfattende hjelpesystem kommer til kort, fordi det ikke er tilpasningsdyktig nok. 

Kjør For Livet imponerte meg da de kunne fortelle at deltakerne i programmet går betydelig 

lenger på skolen. Bymisjonen i Stavanger sin modell «Tillitsperson» gir et tilbud til 

mennesker som virkelig trenger hjelp til å finne frem i velferdssystemet vårt. De får gode 

tilbakemeldinger både fra NAV og brukerne. Og det er helt umulig å ikke bli revet med av 

Barnevernsproffenes fortellinger om hvordan vi politikere må bli flinkere til å tenke på 

effekten av lovene vi lager. Det har vært svært inspirerende å møte ulike sosiale 

entreprenører, og jeg håper på flere gode møter fremover. 

Vi trenger innovasjonskraften som de sosiale entreprenørene representerer. Nye ideer der 

entreprenører kan fylle tomrom i velferdssamfunnet vårt – der det både skapes 

arbeidsplasser og bedre muligheter for flere. For kommunene kan sosiale entreprenører 

være et viktig tilskudd til innovasjonen og nyskapningen i tjenestene. 

Mange kommuner og statlige virksomheter kan være usikre på hvordan de skal gå fram. 

Hvordan får vi kontakt med sosiale entreprenører? Hvordan skal vi formalisere samarbeidet? 

På samme måte hører jeg at det kan være krevende for de sosiale entreprenørene å finne 

frem i offentlig sektor. Hvem tar beslutninger? Hvem kan vi fortelle ideen vår til? 

Jeg håper dette heftet kan gi begge parter større forståelse for hverandre, og gi muligheter 

for felles utvikling videre. 

Noen offentlige virksomheter og sosiale entreprenører har gode erfaringer allerede. Vi har 

samlet noen av dem. «Veier til samarbeid» gir ikke svar på alle spørsmål. Men jeg håper det 

kan inspirere folkevalgte og medarbeidere i kommunene og relevante statlige virksomheter til 

å se mulighetene som ligger i dette spennende feltet. Jeg håper også at heftet kan være en 

hjelp til sosiale entreprenører som tenker på å ta kontakt med en kommune eller en statlig 

virksomhet. 

Til syvende og sist handler det om å finne nye veier til samarbeid på tvers av tradisjonelle 

skillelinjer, og utnytte innsikt, skaperkraft og ressurser til beste for innbyggerne våre. 

Interessen og innspillene underveis i arbeidet gjør meg optimistisk. Mange har bidratt, både 

Kommune-Norge, statlige virksomheter, sosiale entreprenører, forskere og miljøer som deltar 

i feltet på ulike måter. 

Tusen takk, alle sammen! 
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Jan Tore Sanner 

Kommunal- og moderniseringsminister 

Oslo, februar 2017 

 

 

1. Morgendagens velferdstjenester utvikles i samarbeid 

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. De økonomiske rammene 

blir strammere i fremtiden. Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor 

ikke kan løse alene. Derfor må vi bruke ressursene i samfunnet bedre, på tvers av 

tradisjonelle skiller. Sosiale entreprenører er en slik ressurs. De har ofte tatt tak i et 

bestemt samfunnsproblem og funnet en ny løsning. Mange av disse løsningene vil 

kunne hjelpe det offentlige med å møte behovene på en annen og bedre måte. 

 

Noen sosiale entreprenører arbeider med områder som offentlig sektor ikke har direkte 

ansvar for, men hvor gode løsninger kan bidra til å nå viktige samfunnsmål. Andre møter 

behov som faller mellom ulike ordninger eller sektorer. Andre igjen jobber med utfordringer 

som kommune eller stat ikke har fullgode løsninger på i dag. 

Ett eksempel er Generasjonsmøtet M som ble «Årets Sosiale Entreprenør» i 2016. De tilbyr 

besøkstjenester til sykehjem, hvor ungdommer mellom 14 og 20 år jobber som 

besøksvenner. 

Initiativtakerne ønsket å gjøre noe med det de selv hadde erfart i egen familie: Besteforeldre 

på sykehjem som opplever at dagene blir lange. Samtidig så de et behov for en arbeidsplass 

for ungdommer, som ellers har vanskeligheter med å få en jobb ved siden av skolen. 
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Gjennom tjenesten ønsker de å skape unike og verdifulle generasjonsmøter gjennom ulike 

aktiviteter og gode samtaler. Slik skaper de rom for erfaringsutvekslinger, historiefortelling og 

læring på tvers av generasjonene – til gjensidig glede for både gamle og unge. 

Å samarbeide med sosiale entreprenører kan være nyttig på mange velferdsområder. Ett 

eksempel er innenfor boligsosialt arbeid: Utvikle nye bolig- og tjenestemodeller for utsatte 

unge og personer som har vært bostedsløse over lang tid og modeller for å framskaffe 

boliger til flyktninger. Dette framhever Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i 

nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (Bolig for velferd 2014–2020), se også nettsiden 

Veiviseren.no. 

Sosiale entreprenører tar gjerne med seg elementer fra offentlig sektor, frivillig sektor og 

privat næringsliv og kombinerer disse for å finne nye og gode løsninger (se figur 1). De 

utfordrer ofte den bestående tenkingen og tradisjonelle arbeidsmåter. Dette åpner opp for 

nye muligheter med en innovativ kraft. 

 

Figur 1: Sosiale entreprenører representerer nye løsninger som kan utfylle offentlige, frivillige 

og/eller private leverandører. 

Hva kjennetegner sosialt entreprenørskap? 

Det fins ingen omforent definisjon av hva sosialt entreprenørskap er, men et kjennetegn er at 

den sosiale verdien står i sentrum av aktiviteten. Den sosiale verdien er oftest knyttet til 

velferdsutfordringer, men noen sosiale entreprenører arbeider også med miljø. 
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I Nordisk Ministerråds rapport om Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon fra 2015  

trekkes det fram fem kjennetegn ved sosiale entreprenører: 

 er rettet mot et sosialt formål der det er et udekket behov 

 bidrar med nye løsninger på utfordringene 

 involverer brukerne for arbeidet, medarbeiderne og andre sentrale interessenter 

 drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre 
virksomheten levedyktig og bærekraftig 

 samarbeider på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller. 

Sosiale entreprenører tar ofte utgangspunkt i egne erfaringer, og har idéer om å løse 

utfordringene på nye måter. I dag finner man sosiale entreprenører innenfor tjenester knyttet 

til barnehage, skole og oppvekst, arbeidsinkludering, helse, rehabilitering, eldreomsorg og 

miljøsektoren. 

Sosiale entreprenører utvikler ofte tjenestene i tett kontakt med brukerne. Brukernes 

erfaringer er et viktig utgangspunkt. Samtidig samarbeider de ofte med de ansatte i det 

offentlige. Dette samarbeidet er viktig for å finne fram til de gode løsningene. 

Drivkraften er gjerne ikke penger og overskudd. Dette omtales mer som et virkemiddel for å 

kunne drive virksomheten og videreutvikle tjenesten. Det er den sosiale effekten, den sosiale 

verdien eller den sosiale innovasjonen som oppmerksomheten er rettet mot. 

Ulike organisasjonsformer, virksomhetsmodeller og finansieringsmodeller 

Sosiale entreprenører velger ulike organisasjonsformer for sin virksomhet. De kan være 

organisert som aksjeselskap, ideelle aksjeselskap, stiftelser, som frivillige organisasjoner og 

samvirkeforetak. Økonomisk baserer de seg ikke sjelden på en kombinasjon av ulike kilder: 

Inntekter fra salg av tjenester og produkter, investorstøtte, offentlige tilskudd, 

samarbeidskontrakter med det offentlige, og ulike former for utviklingskontrakter. 

Finansieringsmodellene kan ofte representere nye løsninger i seg selv. 

I arbeidet med «Veier til samarbeid» har vi samlet inn eksempler på hva 

som særpreger sosialt entreprenørskap: 

«Sosialt entreprenørskap er å se et sosialt problem som man brenner for å løse, og søker å finne en 
økonomisk modell som kan få løsningen til å bære seg.» 

(Trude Sletteland i Impuls senteret, Bergen) 

«Sosialt entreprenørskap engasjerer meg fordi det tar utgangspunkt i å se den enkelte med de 
talentene og mulighetene de har. Det er ikke alltid mye som skal til for å skape store, 

betydningsfulle endringer for mennesker. Det handler om å få tak i livsmot og livskraft og å legge til 

rette for mestring.» 

(Cecilie Verde, Larvik Kommune) 

«De sosiale entreprenørene fungerer som brobyggere til mer kunnskap om de lokale utfordringene, 

ofte med en annen kulturell forståelse og med utradisjonelle løsninger.» 

Tøyen Unlimited (Bydel Gamle Oslo) 

«Sosialt entreprenørskap er en metode for innovasjon som benytter forretningsmessig logikk, 

verdier og målgruppens erfaringer – og kunnskap som verktøy i tjeneste- og fagutvikling.» 

(Hilde Dalen i KREM, Skien) 
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«Sosialt entreprenørskap handler om å introdusere nye løsninger på kroniske sosiale problemer, med 

forretningsmessige metoder, for så å spre disse løsningene til så mange mennesker som mulig. De 

beste av dem kan endre måten vi ser på oss selv og på systemet.» 

(Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd AS) 

«Sosialt entreprenørskap er kombinasjonen av brennende engasjement for mennesker som 

endringsagenter, utvikling av tjenester i samarbeid og samhandling med målgruppene selv.» 

(Anniken Grundt i Knack AS) 

«Sosialt entreprenørskap innebærer å utvikle, implementere og spre nye løsninger på 

samfunnsproblemer. Selv om selve løsningen står sentralt, handler det ofte også om å utvikle 
økonomisk bærekraftige virksomheter for å spre løsningene.» 

(Eline Synneva Lorentzen Ingstad, Senter for entreprenørskap, UiO) 

«Sosialt entreprenørskap kan forstås som en underkategori av sosial innovasjon, der løsningene 
rettes mot å løse samfunnsutfordringer, og der man gjerne tar i bruk metoder fra 

forretningsverdenen.» 

(Fra «Bolig for velferd 2014–2020. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid» s. 26) 

Hvorfor samarbeide med sosiale entreprenører? 

Mange kommuner jobber aktivt for å øke innovasjonsevnen i egen virksomhet. Et samarbeid 

med sosiale entreprenører vil kunne gi nye innganger og nye løsninger som kommunen ikke 

så lett finner på egen hånd. Innovasjonskraften oppstår gjerne når flere som ser verden fra 

ulike ståsted, går sammen og utfordrer hverandre mot samme mål (1+1 blir mer enn 2). 

Samskaping er et begrep som er brukt for å beskrive en arbeidsform der alle relevante parter 

er med i et utviklingsarbeid, typisk innenfor en tjeneste. Sosiale entreprenører kan ha gode 

bidrag inn i slike samskapingsprosesser. 

Tjenesteinnovasjon 

Samarbeid med sosiale entreprenører vil kunne gi gode bidrag inn i innovasjonsprosesser 

som tar utgangspunkt i kunnskap og erfaringer hos brukerne. Sosiale entreprenører kan ha 

erfaring fra lignende arbeid andre steder og nettverk på tvers. På den måten kan de sosiale 

entreprenørene også gi viktige bidrag inn i det løpende fagutviklingsarbeidet i det offentlige. 

Ikke for å fortrenge godt faglig arbeid, men komme med nye perspektiver som kan fornye 

tjenesten. 

Et eksempel er NAV Nordstrand (Oslo kommune) som samarbeider med sosiale 

entreprenører i fag- og tjenesteutviklingen i bydelen. Målet med samarbeidet er å utvikle mer 

effektive og brukervennlige tjenester. Samtidig skal det bidra til en kultur for kontinuerlig 

fagutvikling og tjenesteinnovasjon blant ansatte og ledere. Samarbeidet startet høsten 2014 

med en åpen tilnærming til bydelens utfordringer innenfor de sosiale tjenestene på NAV-

kontoret. Ut av dette er det blant annet satt i gang en større levekårssatsning i bydelen 

spesielt rettet mot barnefamilier, barn og unge. 

«For oss har innovasjon blitt en naturlig del av måten vi jobber på. Samfunn, kultur, politiske 

og organisatoriske forhold og innbyggernes behov endrer seg hele tiden. Da må også vi som 

leverer tjenester, være i kontinuerlig utvikling», sier Ann Kristin Tveøy, leder i NAV 

Nordstrand. 
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Hva er forskjellene og likhetene mellom sosiale entreprenører og frivillig 

sektor? 

Det offentlige har samarbeidet lenge med frivillig sektor, det har blitt en tradisjon. Det 

arbeidet skal fortsette. KMD ønsker nå i tillegg å peke på mulighetene som ligger i å 

samarbeide med sosiale entreprenører. 

Mange har stilt spørsmålet ved forskjellen på frivillig sektor og sosiale entreprenører. For å 

komme litt nærmere svaret på dette, er det nyttig å skille mellom aktiviteten sosialt 

entreprenørskap og aktørene sosiale entreprenører. Aktiviteten «sosialt entreprenørskap» 

finner vi kanskje i alle sektorer. Det er mange frivillige organisasjoner som arbeider med å 

utvikle nye måter å løse et sosialt problem. 

Sosialt entreprenørskap – aktivitetene – skape noe nytt for å møte et sosialt problem. 

Sosiale entreprenører – aktørene som rendyrker det sosiale entreprenørskapet og tilbyr 

en tjeneste eller produkt som både gir en sosial effekt og en bærekraftig virksomhet. 

Effektene – sosial verdi og sosial innovasjon. Effektene kan skapes alene eller i 

samarbeid med andre aktører: Offentlig sektor, frivillig sektor og næringslivet. 

 

Et felt i utvikling 

I arbeidet med dette heftet har det blitt klart at det foreløpig er begrenset med eksempler på 

samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører. Feltet er forholdsvis lite 

dokumentert. Flere kommuner er i gang med utviklingsarbeid som tilsier at vi vil se flere 

samarbeid i årene som kommer. Rapporten Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge fra 

Uni Research Rokkansenteret gir et bilde av dette.  
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2. Hvordan komme i gang? 

En kommune kan legge til rette for samarbeid med sosiale entreprenører på ulike 

måter. Noen kommuner velger en overordnet tilnærming og forankrer arbeidet politisk 

og administrativt som Asker kommune med en egen innovasjonsstrategi. Andre 

starter med utgangspunkt i en konkret utfordring på et tjenesteområde, for eksempel 

NAV Nordstrand i Oslo. Andre utvikler tiltak på tvers av sektorene. For eksempel har 

Steinkjer kommune knyttet kommunens næringsutviklingsarbeid til 

tjenesteinnovasjonsarbeidet (to formål som ses i sammenheng).   

Dette kapittelet består av eksempler på tiltak som er samlet inn gjennom arbeidet med 

dette heftet. 

 

Et første steg: Legge til rette for kontakt 

Veien inn til en kommune kan oppleves som vanskelig for dem som står på utsiden, slik en 

sosial entreprenør kan gjøre. Dette kan kommunen avhjelpe for eksempel ved å signalisere 

en generell interesse på nettsidene, og kanskje invitere til samarbeid på definerte 

tjenesteområder. Kanskje også publisere kontaktinformasjon til fagpersoner for hvert 

fagområde, slik at de sosiale entreprenørene kan kontakte dem direkte. 

Samtidig er det jo ikke slik at alle som kaller seg sosiale entreprenører vil kunne bidra med 

det kommunen er ute etter. Men dette er vanskelig å bedømme på forhånd, før man har blitt 

bedre kjent. 

Kontakt med en person i kommunen – ikke et system 

For Kirstine Holst Jansen i Moving Mamas AS var det helt avgjørende å treffe en person, og 

at hun kunne forholde seg til et menneske, ikke et helt system. Personene hun møtte ivret for 
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ideen hun kom med, tok eierskap til samarbeidet, og hjalp henne å finne frem i «kommunens 

interne jungel, og koble på de rette kollegaene og avdelingene». 

Heidi Aabrekk i Intempo AS forteller at det var kontakt med «en nytenkende 

virksomhetsleder for barnehage» i Eidsberg kommune som bidro til at de fikk til et møte med 

styrerne, pedagogiske ledere, ledende helsesøster og familiesenteret i kommunen. Aabrekk 

trekker frem at en person som «holder kontakten mellom Intempo som leverandør, de ulike 

enhetene, og mot Sparebankstiftelsen» er et suksesskriterium, og i dette tilfellet var det 

virksomhetslederen for barnehagen som tok denne rollen. 

Hvor viktig den ene kontaktpersonen er, framhever også Chris Klemmetvold i Medarbeiderne 

AS. «Vi samarbeider mest med utvalgte behandlingssteder og NAV-kontorer som har valgt å 

lytte til oss. Dette er helt avhengig av enkeltpersoners engasjement for de menneskene vi 

ansetter.» 

Samarbeid med sosiale entreprenører som del av næringsutviklingsarbeidet 

Steinkjer kommune kopler kommunens næringsutviklingsarbeid og tjenesteutviklingen på 

velferdsområdet. Ved å bistå med næringsfaglige råd til entreprenørene, og samtidig legge til 

rette for tjenesteutvikling på sentrale områder for kommunen, får de flere gevinster ut av 

arbeidet: Utvikle nye arbeidsplasser og bedre kommunale tjenester. 

Etablerte en mentorordning for sosiale entreprenører 

Bydel Gamle Oslo prøver ut en fadderordning der ansatte i bydelen blir mentorer for sosiale 

entreprenører. Ordningen er ment å bidra både til et kompetanseløft blant fagansvarlige i 

kommunen, og dessuten økt forståelse hos den sosiale entreprenøren for kommunens 

arbeidsformer og hvordan den er organisert. 

Etablerte møteplass ved å tilby kontorer til en sosial entreprenør 

Bydel Nordre Aker i Oslo inviterte Moving Mamas AS inn i bydelens lokaler, som de trengte 

for å produsere egne varer. Slik fikk bydelens ansatte se sosiale entreprenører i hverdagen, 

det ble lett å slå av en prat ved kaffemaskinen, og sosialt entreprenørskap ble mindre 

fremmed. Dette er ett eksempel på et forholdsvis enkelt tiltak for å etablere møteplasser 

mellom sosiale entreprenører og offentlig ansatte. 

Klar politisk bestilling om å utrede samarbeid med sosiale entreprenører 

Oppegård kommune fattet politisk vedtak om at administrasjonen skal utrede hvordan 

kommunen eventuelt kan samarbeide med sosiale entreprenører. Vedtaket skaper en 

oppmerksomhet i administrasjonen mot å lete etter muligheter for å levere på den politiske 

bestillingen. Dette kan være starten på et utviklingsarbeid. 

Opprettet etablerertjeneste for næringsutvikling og et pilotmiljø 

Asker kommune har startet en etablerertjeneste sammen med Akershus fylkeskommune. 

Tjenesten innebærer ti timers veiledning og tre måneders gratis kontorplass i «AskersHus» 

næringshage. En slik etablererordning kobles til de relevante fagmiljøene i kommunen (f.eks. 

helse, omsorg og oppvekst). På den måten legger kommunen til rette for et pilotmiljø, og 

kommunen kan teste nye løsninger sammen med sosiale entreprenører. 
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Opprettet arbeidsgruppe under helse- og sosialkomiteen 

Helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka i Oslo kommune opprettet en arbeidsgruppe 

for sosialt entreprenørskap. Arbeidsgruppen samlet relevant informasjon og fremmet forslag 

for å stimulere til sosialt entreprenørskap og forbedre samarbeidet mellom sosiale 

entreprenører og relevante offentlige virksomheter. 

Etablerte en møteplass på tvers av sektorene 

Arendal kommune har etablert en møteplass som de har kalt Gateentreprenørene i 

samarbeid med NAV Arendal og Kirkens Bymisjon Arendal. Møteplassen skal bringe 

ressursene i kommunen sammen – på tvers av tradisjonelle sektorer. De skal også utvikle 

produkter og tjenester «i tråd med idéene for sosialt entreprenørskap». 

Etablerte en egen organisasjon som skal stimulere til innovasjon 

Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo etablerte den uavhengige organisasjonen Tøyen 

Unlimited i 2015. Organisasjonen støtter ildsjeler med innovative idéer om hvordan sosiale 

utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring. Tøyen Unlimited 

fungerer også som en brobygger mellom de ulike miljøene i kommunen. 

Synliggjorde et tilbud på nye måter 

Frisklivssentralen Aktiv Eiker (Øvre Eiker kommune) inngikk i 2016 et tidsbegrenset 

samarbeid med Knack AS og KREM Norge om å utvikle en form og et format som synliggjør 

Frisklivsentralene i Norge. Samarbeidet besto av å utvikle en film, foto og tekstbank rundt 

Frisklivsentralenes tilbud. Arbeidet ble finansiert av Helsedirektoratet og Fylkesmannen i 

Buskerud. 

Fikk tilskudd for å komme i gang 

DiamondCare AS fikk tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til å utvikle en sertifisering 

innen bilpleieyrket, og har bygget deler av sin forretningsmodell på denne sertifiseringen. 

DiamondCare Norge As samarbeider med blant annet Sandefjord og Tønsberg kommune og 

Berg Fengsel. 

Etablerte et eget innovasjonsfond 

I 2017 etablerte Bærum kommune et eget forsknings- og innovasjonsfond. Fondet skal bidra 

med risikokapital inn i egen organisasjon, noe som vil kunne hjelpe fram flere nye idéer til å 

bli testet ut. Fondet skal rette oppmerksomheten mot langsiktige utfordringer, noe som ofte 

taper i kampen med de kortsiktige. Fondet skal også stimulere til nye samarbeid på tvers. 
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Innovasjonsskole for kommuneansatte 

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik har på oppdrag fra KMD og i samarbeid 

med KS etablert en Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Innovasjonsskolen 

er et studium på 30 studiepoeng på masternivå som skal gi deltakerne kunnskaper og 

ferdigheter i hvordan man planlegger og gjennomfører et innovasjonsprosjekt. 

Kompetansen skal brukes ved at studentene i løpet av studiet gjennomfører et 

innovasjonsprosjekt i egen kommune. Målgruppen er personer med nøkkelfunksjoner i 

kommunene, ledere og folkevalgte. Det skal delta minst tre fra hver kommune for at 

kompetansetilbudet skal ha størst mulig effekt. Mer informasjon om Nasjonal 

innovasjonsskole for kommunesektoren. 

 

3. Samarbeidsformer 

Sosialt entreprenørskap har mange former. Det finnes derfor også mange forskjellige 

former for samarbeid mellom en offentlig virksomhet og en sosial entreprenør. 

I dette kapitlet finnes en samling eksempler på slike samarbeid. Noen faller inn under 

anskaffelsesregelverket, andre ikke. Noen samarbeider om å implementere en løsning 

som allerede eksisterer, andre jobber sammen for å utvikle nye løsninger. Arbeidet 

kan være rettet mot enkeltpersoner eller mot grupper. Samarbeidsformen kan være 

nyskapende i seg selv. 



Side 13 av 32 

 

Inngikk pilotavtale 

Trondheim kommune inngikk en pilotavtale med JodaCare AS, som har utviklet en 

kommunikasjonsløsning som kan benyttes i dialogen mellom kommunene (sykehjem og 

hjemmetjenestene) og pårørende til demente. Trondheim betalte for at løsningen ble testet i 

to institusjoner over et halvt års tid. JodaCare AS fikk anledning til å prøve ut sin løsning, og 

forbedret den ut fra tilbakemeldingene fra brukerne. Kommunen på sin side ble kjent med 

styrker og svakheter ved slike digitale kommunikasjonsløsninger. Dersom kommunen ønsker 

å satse mer langsiktig på en slik kommunikasjonsplattform, må kommunen gjennomføre en 

ordinær anskaffelse. 

Identifiserte områder for videre samarbeid 

Steinkjer kommune har inngått en avtale med Noen AS om en felles gjennomgang av de to 

partenes arbeid med demente. Ønsket er at gjennomgangen skal avdekke spesifikke 

områder de kan samarbeide på. Konkrete samarbeidsprosjekter kan så formaliseres 

gjennom en anskaffelse, forsknings- og utviklingssamarbeid, søke sammen om eksterne 

midler, mv. 

Kommunene abonnerer på en utlånstjeneste fra entreprenøren 

Kommuner kan abonnere på en utlånstjeneste for sport- og fritidsutstyr som BUA (hele 

landet) organiserer. BUA fakturerer kommunene en tilknytningsavgift på 5000 kroner per år. 

Avtaler i denne størrelsesorden ligger under terskelverdien i anskaffelsesregelverket. 
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Inngår løpende driftsavtaler 

Kjør for livet AS (hele landet) inngår løpende driftsavtaler med kommuner om fritidstilbud for 

barn og unge som faller utenfor fellesskapet (dvs. utenfor skole, arbeid osv.). Avtalene er satt 

opp slik at resultatene er avgjørende for om avtalene videreføres. Avtalene må lyses ut med 

jevne mellomrom for å sikre konkurranse. 

Årlig støtte og faglig samarbeid 

Småjobbsentralen Jobb1 (Kirkens Bymisjon i Bodø) har et faglig samarbeid med Bodø 

kommune og har fått økonomisk støtte både fra Bodø kommune og fra Fylkesmannen i 

Nordland. «Jobb1» er et lavterskel jobbtilbud for mennesker som faller utenfor tradisjonell 

arbeidsliv. 

Supplement til det offentlige tilbudet – kurs i naturfag 

Forskerfabrikken har utviklet et supplement til det offentlige tilbudet i naturfag for barn og 

unge. Kursene tilbys over hele landet – f.eks. i Ullensaker, Grimstad, Hønefoss, Hokksund, 

Lillehammer, Voss, Mo i Rana og Hammerfest. De samarbeider med skoler og kommuner og 

låner eller leier skolelokalene. På hvert kurs tilbyr de to gratis plasser til barn som ellers ikke 

kunne ha deltatt. Målet er å vekke flest mulig barn og unges interesse for real- og 

teknologifag, og bidra til at alle barn mestrer disse fagene. 

Samarbeider om å utvikle nye løsninger (samskaping) 

NAV Nordstrand har etablert en arbeidsform der de knytter til seg relevante sosiale 

entreprenører inn i de ulike utviklingsprosjektene. Samarbeidet kan ofte starte med en dialog 

rundt utfordringene, for eksempel slik de ansatte opplever dem. Deretter utvikler NAV-

kontoret de nye løsningene sammen med sosiale entreprenører og relevante aktører 

(eksempelvis Atlas Kompetanse og KREM). Denne typen samarbeid starter som oftest uten 

midler. Når de har funnet fram til noe de vil gå videre med, søker de sammen om eksterne 

midler. Tiltakene blir så finansiert delvis av egne midler og delvis gjennom ordninger som er 

relevante for det aktuelle utviklingsarbeidet (prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet, Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fylkesmannen osv.) 

Deretter kjøper bydelen tjenester direkte fra den sosiale entreprenøren. En slik modell 

forutsetter at anskaffelsens totale økonomiske ramme er innenfor terskelverdiene i 

regelverket. 

Utviklet digitalt læringsverktøy «Sjef i eget liv» 

Sjef i eget liv er et nettverktøy som er utviklet i et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap, 

Husbanken, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Finans Norge. Verktøyet viser ungdom i ulike 

livssituasjoner hvordan de kan styre økonomien på vei til egen bolig, og er et tiltak innenfor 

det boligsosiale arbeidet. 

Skapte arena på tvers av sektorer for å finne nye løsninger 

«Hortensia: I partnerskap for fattigdomsbekjempelse» var et samarbeid om å skape nye 

metoder og modeller for helhetlige tjenester rettet mot utsatte barnefamilier i Horten. 

Prosjektet skapte en arena hvor ansatte og brukere av tjenestene fikk anledning til å 
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eksperimentere med nye former for samhandling. Sentrale aktører var Nav Horten, Familiens 

hus, Telemarksforskning og KREM Norge. Prosjektet er et eksempel på samarbeid mellom 

det offentlige, frivillige, sosiale entreprenører og forskning. Arbeidet handlet både om 

medarbeiderdrevet og brukerdrevet innovasjon. Prosjektet ble finansiert av Fylkesmannen i 

Vestfold og Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Inviterte til samarbeid gjennom en innovativ anskaffelse 

Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterte interesserte leverandører/sosiale entreprenører til å 

diskutere hvordan de burde legge opp anskaffelsen av tjenester til risikoutsatt ungdom som 

de skulle gjennomføre (kalt Ungdomsprosjektet). Formålet med dialogprosessen var å drøfte 

ulike problemstillinger og sikre en best mulig anskaffelse. Ungdomsprosjektet ble deretter 

lyst ut gjennom en åpen anbudskonkurranse. 

Inngikk partnerskapsavtale om å utvikle et uteområde 

Oppegård kommune og Skaperstedet har inngått partnerskapsavtale om å utvikle 

uteområdet «Generasjonsparken» i kommunen. Kommunen ønsket å utvikle en park som 

skaper liv i Kolbotn sentrum for alle generasjoner. Skulpturen «Hjerterom» i parken har blitt 

utviklet som del av samarbeidet. (Avtalen ligger vedlagt) 

Fra partnerskapsavtale til samarbeidsavtale 

Trondheim kommune inngikk en partnerskapsavtale med stiftelsen Livsglede for eldre som 

gikk over fem år. Avtalen var politisk forankret og ga muligheter for å teste ut lokale initiativ 

på sykehjemmene i kommunen. Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

iverksatte et pilotprosjekt som resulterte i sertifiseringsordningen «Livsgledesykehjem», og 

de to første sykehjemmene ble sertifiserte i 2011. Ordningen ble nasjonal i 2012. I dag er 

samarbeidet mellom Trondheim kommune og Livsglede for eldre regulert gjennom en 

samarbeidsavtale som går frem til 2020. 

Inngikk avtale om rekruttering av arbeidsledige 

NAV i Sør-Trøndelag har inngått avtale med Hogst AS for å inkludere og rekruttere 

arbeidskraft som ikke så lett får jobb. Målgruppen er primært tidligere straffedømte. 

Kandidatene får nødvendig opplæring og oppfølging i jobben med økonomisk støtte fra NAV. 

Når de ansatte er lært opp, mottar de markedslønn fra virksomheten. NAV er aktivt med i 

rekrutteringen og skaffer aktuelle kandidater fra Arbeids- og velferdsetatens register over 

arbeidsledige. (Avtalen ligger vedlagt) 

Driver kafé 

«Kafé X» er en rusfri møteplass i Tromsø for folk som har eller har hatt rusutfordringer. 

Kafeen eies og drives av RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, i et tett samarbeid 

mellom Tromsø kommune og Marborg (en organisasjon som arbeider for å styrke 

brukermedvirkningen på rusfeltet). Kommunen dekker faste utgifter (lønn, husleie mv.), mens 

alle aktiviteter finansieres gjennom et spleiselag med lokalt næringsliv. Samarbeidet har som 

mål å gi brukerne et helhetlig og variert tilbud. 
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Dialogen kan starte som del av en anskaffelsesprosess 

 

Innovative anskaffelser 

Dialog med brukere og leverandører i forkant av utlysningen 

I en innovativ anskaffelse inviteres leverandører og brukere inn for å definere behovet 

som anskaffelsen skal løse. Dette skjer før anskaffelsen lyses ut. Innkjøperen legger da 

til rette for en åpen dialog med alle relevante aktører. 

Ved å bruke mer tid på behovene, kan denne arbeidsformen bidra til å avdekke 

utfordringene, ønskede resultater og effekter. Det gjør det lettere å forhindre at den valgte 

løsningen bare lindrer et symptom, men heller ta tak i de bakenforliggende utfordringene. 

Gjennom dialogen får de involverte bedre kjennskap til hverandres behov, muligheter og 

begrensninger. Kontakten kan også bidra til å gi innkjøperen bedre kunnskap om 

mulighetene i markedet, for eksempel blant sosiale entreprenører. Arbeidet vil også 

kunne føre til at oppdragsgivers behov blir bedre kjent for leverandørene, noe som er en 

stor fordel i den videre anskaffelsesprosessen. En slik prosess utnytter mer av det 

spillerommet regelverket faktisk gir. 

Oppdragsgiver lager utlysning som beskriver behov og ønskede resultater/effekter 

Når det konkrete behovet er dokumentert, skal oppdragsgiver fastsette hvilke resultater 

løsningene skal bidra til å nå. Her er det viktig at dokumentene beskriver behov, og hvilke 

resultater og effekter innkjøperen ønsker å oppnå, og ikke løsningene. Dersom 

dokumentene spesifiserer for mange detaljer i løsningen, er det ikke lenger rom for 

innovasjon. 

Det er med andre ord ingenting i veien for at offentlige virksomheter kan snakke med 

potensielle leverandører. Det er heller ingenting i veien for at offentlige virksomheter kan 

hjelpe en gründer på veien mot en konkret løsning. Det viktige er – dersom samarbeidet 

ender i en anskaffelse – at den offentlige virksomheten ivaretar de kravene i lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser og sørger for likebehandling, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet for alle potensielle leverandører. 

Nasjonalt program for leverandørutvikling har utviklet metoden gjennom flere 

anskaffelser, se nettsiden for konkrete erfaringer og effekter: 

www.innovativeanskaffelser.no. 

Direktoratet for forvaltning og IKT, statens fagorgan for offentlige anskaffelser 
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Mulige kilder for å finansiere samarbeidet 

Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap 

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter en tilskuddsordning for utvikling av sosialt 

entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Utlysning av 

tilskuddsmidler skjer normalt i oktober/ november, med søknadsfrist senest ved utgangen 

av desember samme år. Se mer informasjon på nav.no. 

 

Velferdsobligasjoner 

Velferdsobligasjoner er foreløpig ikke særlig utbredt i Norge. Men det kan være et aktuelt 

virkemiddel. Internasjonalt oppnås det gode resultater. Dette er en kontrakt mellom 

offentlig forvaltning, private investorer og leverandører av tjenester og tiltak, eksempelvis 

en sosial entreprenør. Målsettingen med en slik avtale er å løse et sosialt problem eller få 

bedre resultater på et velferdsområde. Velferdsobligasjoner skiller seg fra andre lignende 

avtaler ved at det offentlige kun betaler dersom leverandøren oppnår et gitt mål som er 

satt i kontrakten. KS arbeider med veiledningsmateriell om velferdsobligasjoner for 

kommunene. Se nettsiden www.ks.no. 

Kriminalomsorgsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har fått i oppdrag å 

utarbeide et forslag til en pilot hvor velferdsobligasjoner brukes som finansieringsmodell 

for å sikre bedre forebygging og mindre tilbakefall til kriminalitet blant unge. 

 

Midler i helse- og omsorgssektoren (ikke fullstendig liste) 

 InnoMed – nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og 
omsorgstjenesten – har øremerkede midler til kommunesektoren. 

 Sentrene for omsorgsforskning og utviklingssentrene for sykehjem og 
hjemmetjenester har søkbare midler til å dokumentere, samle og spre 
innovasjonssatsinger i og mellom kommunene. 

 Fylkesmannsembetene har skjønnsmidler som kan gis til innovasjonsprosjekter i 
kommunene. Se fylkesmennenes nettsider for mer informasjon. 

 

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene 

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter et tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-

kontorene. Utlysning av midler skjer normalt i oktober/november, med søknadsfrist ved 

utgangen av desember samme år. Se mer informasjon på nav.no. 
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4. Den sosiale entreprenørens møte med kommunen 

Det kan være vanskelig å finne frem i en kommune for folk som ikke kjenner den fra 

innsiden. Det samme gjelder statlige virksomheter. Når vi ønsker å legge til rette for 

mer samarbeid mellom offentlige virksomheter og sosiale entreprenører, er det to 

parter som skal lære hverandre bedre å kjenne. For å gi noen idéer til hvordan det er 

lurt å gå fram, har vi samlet noen eksempler der sosiale entreprenører forteller om 

sine møter med kommunene. 

 

Et første steg 

Les deg opp på kommunens nettside. Forsøk å finne planer og saker som berører ditt felt. Ta 

kontakt med en leder eller ansatt på feltet du som sosial entreprenør ønsker å tilby en 

løsning på, og still spørsmål om du har det. Finn ut hva politikerne mener, og møt opp på 

møter i kommunestyret eller utvalg innenfor ditt felt for å lytte til diskusjoner, og for å etablere 

kontakt. 

Forbered deg grundig 

Før Fredrik Gulowsen i NYBY kontaktet en kommune om samarbeid, gjennomførte de en 

slags test, og forsøkte å «drepe ideen». De diskuterte konseptet med bekjente i kommunal 

sektor, og forsøkte å finne ut om det var noen absolutte stoppere, forvaltningsmessig, 

ideologisk, juridisk, etc. Gulowsen skriver: «Anbefaler egentlig en slik runde til alle gründere! 
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Det er lett å bli forelsket i egen idé, og overse sterke barrierer. Våg å være kritisk til egen idé 

i tidlig fase, før du har investert for mye i egen og andres tid og ressurser.» 

Kontakt ulike deler av kommunen  

NYBY og Kjør for livet har hatt gode erfaringer med å ta kontakt med ulike deler av 

kommunen: Både toppledelsen, som har sett de strategiske mulighetene, og fagavdelingene. 

Olav Karlsen i «Kjør for livet» skriver: «Selv om førstekontakt er politisk, vil vi raskt koble på 

kommunens fagenhet (barnevern) i prosessen mot en avtale, da den viktige faglige 

forankringen må etableres for å få en varig driftsavtale.» 

Vær konkret og beskriv tydelig det du tilbyr  

Kirstine Holst Jansen i Moving Mamas AS trekker frem at det ofte kan være lurt å avgrense 

hva du ønsker at din offentlige partner skal ta stilling til. Hun forklarer: «Det er ikke ulyst eller 

uvilje, men det kan være vanskelig for de på innsiden av systemet å se hvordan man kan få 

til noe nytt uten å bryte gjeldende regler.» 

Presenter idéen som et supplement til de kommunale tjenestene 

Om den sosiale entreprenøren presenterer idéen som et supplement til kommunens arbeid, 

er det enklere å skape et grunnlag for en god dialog. Tone Olsen Nor i Hopeful forteller at de 

har opplevd det de kaller «misforstått taushetsplikt». Det er avgjørende for et godt samarbeid 

å få til «gode, ærlige og åpne dialoger, samt et felles fokus på det beste for ungdommen». 

Det forutsetter at man ikke oppfatter hverandre som konkurrenter, men som 

samarbeidspartnere. 

Sett deg godt inn i de lokale utfordringene 

Kjør for livet leverer tjenester i ti fylker. De trekker frem hvor viktig det er at prosjektet likevel 

er koplet tett til de lokale utfordringene på hvert sted. «Lokalt eierskap sikrer god forankring 

og struktur på deltakerutvelgelse, oppfølging, rapportering og kvalitetssikring, og gir Kjør for 

livet god anledning til å bli et varig tjenestetilbud i kommunen.» 

Bruk offentlig sektors egne nettverk for å gjøre tjenesten din kjent 

Monica Vogt i BUA skriver at kommunene pleier å ta kontakt selv etter å ha hørt om BUA 

gjennom nettverket «Sunne kommuner», fra nabokommunen som har en slik ordning 

allerede, eller kanskje de hører om dem på konferanser. Vogt kommenterer: «Når både den 

administrative og politiske ledelsen i kommunen er engasjert i arbeidet, er det størst 

sannsynlighet for at utlånsordningen blir et aktivt virkemiddel i kommunen.» 

Hege Rokne fra Gatelagene trekker frem at det har blitt lettere å komme i kontakt med nye 

kommuner nå som de har kommet godt i gang. Nå opplever de at den siste kommunen som 

de har startet samarbeid med, forteller nabokommunen om hva Gatelagene er. 

Fredrik Gulowsen i NYBY AS skriver: «Dominoeffekt mellom kommuner og partnere er heller 

ikke til å undervurdere, når en kommune først er med, følger andre etter.» 
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Sett deg inn i planprosessene 

Kommunenes planprosesser 

Kommuner og fylkeskommuner utarbeider fireårige økonomiplaner og årlige budsjetter. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, og bygge på 

realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter. Kommunestyret (og 

fylkestinget) vedtar selv økonomiplanen og årsbudsjettet. 

I mange kommuner fastsettes foreløpige budsjettrammer for hver sektor for det 

etterfølgende året i løpet av første halvår. Dette er derfor et egnet tidspunkt for å forsøke 

å få kommunen til å foreslå satsing på det aktuelle feltet sosiale entreprenører ønsker å 

levere på. Budsjettforslagene offentliggjøres normalt før statsbudsjettet blir offentliggjort i 

begynnelsen av oktober. Kommunenes budsjett blir justert etter statsbudsjettet, og 

endelig behandlet og vedtatt i desember. 
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Hvordan kan du som sosial entreprenør forberede deg best mulig for å få 

avtaler med det offentlige (vinne konkurranser)? 

Om en sosial entreprenør ønsker å komme i betraktning i en anskaffelsesprosess i en 

kommune, er det viktig å forberede seg godt. Kommunen kjenner ofte ikke tjenesten 

deres fra før. Da handler det mye om å komme i dialog med de riktige menneskene i 

virksomheten og å tenke langsiktig. Dette kan gjøres på ulike måter. Her er noen viktige 

punkter: 

 Ha en kort og lettfattet beskrivelse av hva du tilbyr. 

 Lytt til hva kommunen sier og grav litt i uttrykte behov og sammenhenger. 

 Ha innsikt i situasjonen bak kommunens behov. 

 Vis hvordan du tilfører kommunen verdi og kvalifiser/kvantifiser denne 
verdiøkningen. 

 Vær aktiv overfor kommunen i stedet for å vente på beskjed. 

 Tål spenning og friksjon i kommunikasjonen. 

Du kan også kartlegge: 

 Hvilke avtaler har de i dag som er relevante for ditt område? 

 Har de en oversikt over når eventuelle avtaler går ut? 

 Når starter forberedelsene til en aktuell konkurranse vanligvis? 

 Har de noen nye behov det kommende året? 

Innkjøpsavdelinger er ofte sterkt presset på ressurser. «Timing» er derfor en 

suksessfaktor. At en offentlig ansatt sier nei til kontakt når du ringer, behøver ikke bety 

annet enn at vedkommende ikke jobber med forberedelser til anskaffelser på ditt felt 

nettopp da. 

Difi har veiledning på anskaffelser.no for leverandører 

(www.anskaffelser.no/leverandorer). Der finner du blant annet filmer om det å planlegge, 

å skrive og følge opp tilbud til det offentlige. 

Direktoratet for forvaltning og IKT, statens fagorgan for offentlige anskaffelser 
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5. Måle effekt – verdien av nye løsninger 

Gevinst- og effektmåling er krevende. Ikke desto mindre er det viktig for å vite om 

pengene man bruker på et tiltak gir de resultatene og effektene man ønsker seg. 

Målingene vil kunne avgjøre om løsningene kommunen har valgt er den beste, eller 

om en annen leverandør vil kunne levere bedre resultater. Mål- og resultatstyringen i 

det offentlige fordrer at man vet hvordan tiltak har virket. Dette åpner opp muligheter 

for sosiale entreprenører, gitt at både kommunen og den sosiale entreprenøren 

arbeider systematisk med slike målinger.   

Årsakssammenhengen mellom tiltak og effekt er sjelden entydig. Å måle effekten av 

tiltak krever derfor tid og kompetanse. Noen metoder finnes for å gjøre dette på en 

systematisk måte, og fagfeltet er under utvikling. Her omtales noen metoder som er i 

bruk i dag. 

 

Social Return on Investment (SROI) 

Social Return on Investment (SROI) er en metode der man forsøker å beregne 

samfunnseffekten av tiltak i økonomiske termer, og gir mulighet for 

 å dokumentere verdi på ulike nivåer – dvs. for innbyggerne, for kommunen og for 
samfunnet 

 å beregne både velferdseffekter og økonomiske effekter når man skal vurdere et tiltak 

 å vurdere nytteverdi av tiltak – både gjennomførte tiltak, pågående og planlagte 

Den danske boken «Kan det betale sig?», forfattet av Lindgaard, Thorgaard og Wiene gir en 

innføring i metoden. 
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Measuring Up 

Measuring Up! fra Inspiring Metrics tilbyr en sjekkliste som mange mindre aktører i 

Storbritannia benytter. Kan også være relevant i norsk sammenheng.  

SoImpact  

SoCentral har utviklet en metode og et verktøy – SoImpact – for å måle og synliggjøre 

resultater, virkninger og effekter av prosjekter og satsinger. Formålet med SoImpact er å 

gjøre brukerterskelen så lav at alle, fra små sosiale entreprenører til større offentlige 

virksomheter og satsinger, skal kunne måle effekten av det de gjør, hver for seg og samlet. 

Det gjøres ved at resultater og virkninger av tiltak måles direkte, mens effekten av tiltak i 

større grad måles gjennom innhenting av allerede tilgjengelig statistikk og 

forskningsresultater. 

Metoden har syv steg: 

1. beskrive nåsituasjon 

2. utarbeide overordnede målsettinger 

3. gjennomføre målgruppeanalyse 

4. utarbeide måleindikatorer på resultat-, virkning-, og effekt-nivå 

5. forberede målinger og gjennomføre nullpunktsmålinger (måling før man gjennomfører 

tiltaket) 

6. gjennomføre regelmessige målinger 

7. gjennomføre regelmessige evalueringer og tilpasninger 

Måleresultatene vises gjennom enkle, illustrative figurer, alt samlet på én side. Det gjør det 

enklere å kommunisere resultatene overfor andre. 

Metoden benyttes for eksempel i programmet Boost Refugee, et samarbeid mellom Oslo 

kommune, Lundin Foundation og SoCentral. Det skal styrke sosiale entreprenører som 

jobber med å få nyankomne flyktninger ut i arbeid. Målsettingene med programmet ble gjort 

tydelig i søknadsinvitasjonen og underveis i prosessen. Det ble utarbeidet felles 

måleindikatorer som både programmet som helhet og de enkelte entreprenørene måles på. 

Et eksempel er: Antall nyankomne flyktninger som har kommet i et arbeidsforhold, eller som 

har fått tilført kvalifikasjoner og nettverk som gjør dem attraktive for arbeidsgivere. I tillegg 

opererer hver entreprenør med egne måleindikatorer for sin virksomhet. Oslo kommune vil 

gjennomføre egne målinger for å sammenligne resultatene og effekten av Boost Refugee 

med andre integreringstiltak i kommunen. Målinger følges opp månedlig for å kunne tilpasse 

programmet underveis. 

Ferd Sosiale Entreprenørers målemodell 

Ferd Sosiale Entreprenørers (FSE) målemodell synliggjør den doble bunnlinjen med både 

sosiale resultater og økonomisk bærekraft som mål. Sosiale resultater måles kvantitativt og 

kvalitativt. Kvantitativt måles antall individer som påvirkes av aktiviteten, og det skilles 

mellom livsendrende/høy påvirkning og livsforbedrende/lav påvirkning som aktiviteten har på 

hver deltaker. Kvaliteten måles med tilpassede suksesskriterier for hver enkelt sosiale 

entreprenør supplert med effekteksempler og gode historier: Alle sosiale entreprenører i 

Ferds portefølje formidler minst en årlig «god historie» om personer som har blitt positivt 

påvirket av deres innsats. Økonomisk bærekraft måles i inntekt og driftsresultat (se figur 

under).  
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I tillegg beregnes verdien for samfunnet av den sosiale effekten fra hvert enkelt selskap, så 

godt det lar seg gjøre. Dette ble gjort sist av VISTA Analyse i 2014. Rapporten kan lastes 

ned fra nettsiden til Ferd Sosiale Entreprenører. 

Metoden benyttes for eksempel av den sosiale entreprenøren «lyk-z & døtre». De tilbyr et 

ledelsesprogram for unge mennesker som verken går på skole eller jobber (gjerne omtalt 

som «drop-outs»). En gang i året måles effekten av programmet, dvs. hvor stor andel av 

tidligere kursdeltakere som er i skole, utdanning, jobb eller andre aktive løsninger. Kvaliteten 

måles gjennom en brukerundersøkelse om kandidatenes selvfølelse og utvikling før og etter 

gjennomført kurs. 

 

Figur 2: Kvantitativ og kvalitativ del av FSEs målemodell vist ved tre eksempler fra FSEs 

portefølje. 

Effektmålinger – andre eksempler: 

JodaCare 

JodaCare er en sosial entreprenør som leverer en elektronisk kommunikasjonsløsning for 

helsepersonell og pårørende til personer med demens. Løsningen er blant annet tatt i bruk i 

kommunene Songdalen, Østre Toten, Asker og Trondheim. JodaCare har gjennomført 

effektmålinger blant pårørende og personellet som var med. Målingen viser at de pårørende 

opplever økt sosial støtte og mindre stress og bekymring rundt pasienten. Helsepersonellet 

har bedre dialog med de pårørende, og de bruker mindre tid på telefonen for å organisere 

arbeidet. De har også færre bomturer til brukeren som følge av manglende informasjon. 

Forskerfabrikken 

Forskerfabrikken gjennomførte spørreundersøkelsen «10 år etter», der de spurte 113 elever 

som hadde deltatt på kurs i 2004 og 2005. Formålet var å måle en mer langsiktig effekt. Et 

funn var at 8 av 10 av de spurte hadde fordypet seg i realfag på videregående skole. På 

landsbasis er tallet 4 av 10. Det er en signifikant korrelasjon mellom hvor mange kurs en 

person deltok på og interessen for naturvitenskap ti år etter (når de er 18–20 år). At 

interessen for naturvitenskap har økt gjennom kursene, er en sannsynlig forklaring. Men det 

er vanskelig å bedømme ut fra undersøkelsen hvorvidt kursene primært fanger opp elever 

som er interessert i eksempelvis matematikk fra før. 
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Kunnskapsutvikling på området: 

KS FoU-prosjekt: Modeller for samskaping og innovasjon 

Modeller for samskaping og innovasjon er et FoU-prosjekt initiert av KS som i løpet av 

2017 skal utvikle og implementere modeller og verktøy for samskapning mellom ulike 

sektorer. Modellene skal vurdere organisatoriske, juridiske, finansielle, politiske og 

kulturelle forhold. Flere kommuner og sosiale entreprenører deltar som casepartnere i 

prosjektet, i tillegg til et dansk referansecase. Prosjektet skal også videreutvikle metoder 

og verktøy for gevinstrealisering og effektmålinger. De skal ta utgangspunkt i beste 

internasjonale praksis. Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Sørøst-Norge (Senter for 

sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon), SoCentral, Roskilde 

Universitet og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 

(KORA). 

Nye investerings- og beregningsmodeller 

KS jobber for å teste ut modeller og verktøy for å beregne langsiktige gevinster av sosiale 

og forebyggende investeringer. Formålet med slike verktøy er at kommuner og 

fylkeskommuner kan beregne hvor mye det lønner seg å investere i sosiale og 

forebyggende innsatser tidlig. Det finnes i dag ulike modeller internasjonalt, men de er i 

liten grad tatt i bruk i Norge. 

 

6. Myter om offentlige anskaffelser 

Reglene for offentlige anskaffelser er ikke så rigide som mange tror. Det finnes et 

handlingsrom som også offentlige virksomheter og sosiale entreprenører kan utnytte. 

Men det offentlige må passe på likebehandlingen av leverandørene. Her er en 

gjennomgang av noen oppfatninger og myter om regelverket, og hva regelverket 

faktisk sier. 

MYTE 1: «Alle innkjøp må på anbud» 

Mange tror at alle innkjøp må på anbud. Det er ikke riktig. Det er verdien på anskaffelsen 

som bestemmer hvilke deler av regelverket som må følges. Anskaffelser under 100 000 

kroner er unntatt kravene. For alle anskaffelser gjelder likevel. 

 Oppdragsgiver, dvs. den som kjøper en tjeneste, skal alltid sørge for effektiv 
ressursbruk og bidra til at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 
samfunnstjenlig måte. 

 Den som kjøper en tjeneste i det offentlige, skal opptre i samsvar med grunnleggende 
prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og 
forholdsmessighet. 
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 Vinneren av en konkurranse skal få tilslaget basert på objektive og ikke-
diskriminerende kriterier. 

MYTE 2: «Alle anskaffelser over 100 000 kroner må 

kunngjøres» 

 

Mange tror at alle anskaffelser over 100 000 kroner må kunngjøres. Det er ikke riktig.  

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Da ble den 

nasjonale terskelverdien hevet fra 500 000 kroner til 1 100 000 kroner. Det betyr at det ikke 

er et entydig krav til at anskaffelser under 1,1 millioner kroner må kunngjøres. 

Bestemmelsene i anskaffelsesforskriftens del I gjelder likevel, dvs. at oppdragsgiver for 

eksempel må føre protokoll og følge reglene om taushetsplikt, habilitet, frister, etc. Det er et 

krav om at den som skal kjøpe inn en tjeneste, skal arrangere en konkurranse. Det betyr 

normalt at oppdragsgiveren må henvende seg til minst tre leverandører. 

MYTE 3: «Jeg er offentlig ansatt, jeg kan ikke snakke med 

leverandører» 

Mange tror at offentlige virksomheter som vil anskaffe en tjeneste, ikke kan snakke med 

potensielle leverandører. Det er feil. Det er ingenting i veien for at offentlige virksomheter kan 

snakke med leverandører. Før en konkurranse er kunngjort, er det ikke satt noen 

begrensninger i å ha kontakt med markedet/leverandørene. Kontakt med leverandørene kan 

tvert imot være svært nyttig. Oppdragsgiver kan på den måten få mer kunnskap om den 

teknologiske utviklingen og mulighetene, og det kan hjelpe til å få bedre innblikk i 

leverandørmarkedet. Men det forutsetter likevel at oppdragsgiver hele tiden er oppmerksom 

på at de skal: 

 sikre likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet 

 ikke røpe leverandørenes forretningshemmeligheter for andre 

 sikre at de leverandører som har gitt råd, ikke får en urimelig konkurransefordel i 
gjennomføringen av konkurransen. 

MYTE 4: «Det offentlige kan ikke kjøpe fra små leverandører» 

Det er ingen bestemmelser som sier at det offentlige skal velge større leverandører. 

Offentlige virksomheter kan kjøpe fra alle som tilfredsstiller vilkårene som beskrives i 

utlysningen. Men hvis oppdragsgiver stiller strenge krav til leverandørene, kan det bli 

vanskelig for små eller nye virksomheter å levere tilbud. Dette gjelder for eksempel om det 

kreves regnskap for siste tre år. En virksomhet som har eksistert kortere, kan ikke innfri et 
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slikt krav. Oppdragsgiver bør ikke stille slike krav dersom det ikke er nødvendig eller relevant 

for innholdet i anskaffelsen. 

MYTE 5: «Vi kan ikke kjøpe en test eller en pilot» 

Nyetablerte virksomheter kan ha behov for å få testet sine løsninger i reelle situasjoner. Det 

er ingenting i veien for å inngå kontrakter om midlertidige utviklingssamarbeid med sosiale 

entreprenører, men det er viktig at den offentlige virksomheten da vurderer hvordan kravene 

i anskaffelsesregelverket skal oppfylles. Innkjøper og leverandøren kan bli enige om å 

gjennomføre en test, med en kontrakt som bare gjelder i en testperiode. Så kan det eventuelt 

bli aktuelt med en anskaffelse senere, dersom det er aktuelt å sette tjenesten i drift i større 

skala. 

Entreprenører kan også involveres i såkalte innovative anskaffelser, som det står mer om i 

kapittel 3 Samarbeidsformer. 

MYTE 6: «Vi har ikke lyst ut en konkurranse nå, og kan ikke 

kjøpe noe fra deg» 

Offentlige virksomheter får ofte tips og idéer fra leverandører og andre om nye måter å løse 

oppgavene på. Slike forslag kommer ikke sjelden uten at den offentlige virksomheten 

arbeider med en konkret anskaffelse. Kommunen kan følge opp slike innspill for eksempel 

med å invitere til en leverandørkonferanse, eller etablere andre møteplasser der 

leverandørene får anledning til å vise frem nye løsninger, produkter og tjenester. En annen 

mulighet er å samle innspillene fortløpende, og så gå i dialog med de aktuelle leverandørene 

når det er aktuelt å planlegge en konkurranse. 

Det er ingenting som hindrer en offentlig virksomhet i å starte en konkurranse etter initiativ 

fra en potensiell leverandør. I en slik situasjon er det imidlertid viktig at oppdragsgiver er 

bevisst initiativtakerens/ leverandørens rolle i den videre prosessen. 

Den potensielle leverandøren må ikke få en urimelig konkurransefordel. Hvis en slik urimelig 

fordel oppstår i prosessen, må leverandøren avvises. 

Det er derfor svært viktig at oppdragsgiver sørger for at alle som ønsker å levere et tilbud, 

behandles likt når konkurransen skal gjennomføres. 

Direktoratet for forvaltning og IKT, statens fagorgan for offentlige anskaffelser  
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Relevante rapporter 

En arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk Ministerråd kom høsten 2015 med en rapport som 

kartla innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. 

Rapporten viser også hva som kjennetegner og skiller de nordiske landene når det gjelder 

politikk og innsats overfor sosial innovasjon/sosialt entreprenørskap: norden.org 

Utvalg av ulike FoU-rapporter og notater om sosialt entreprenørskap i Norge 

 Agenda Kaupang (2014): Velferd i nytt terreng – Hvordan kan kommunen som 
arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og 
omsorgstjenestene. Rapport, R7940. 
  

 Damvad (2012): Utredning om sosialt entreprenørskap – Utarbeidet av DAMVAD for 
Nærings- og Handelsdepartementet. 
  

 Nettverk for sosialt entreprenørskap (2011): Forslag til handlingsplan: Stemmer fra 
grasrota. 
  

 Schei, B. & Rønnevig, E. (2009): Vilje til endring – Sosialt Entreprenørskap på norsk. 
  

 Tankesmien Agenda (2016): Sosialt entreprenørskap i velferdsstaten. Policynotat. 
  

 Telemarksforsking (2012): Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot 
fattigdom. Rapport 305. 
  

 Uni Research Rokkansenteret (2016): Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge. 
  

 Uni Research Rokkansenteret (2015): Sosiale entreprenører – partnerskap for nye 
løsninger. 
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Takk til bidragsyterne 

«Veier til samarbeid» inneholder eksempler fra: 

Offentlige virksomheter: 

 Akershus fylkeskommune 

 Asker 

 Bodø 

 Bærum 

 Drammen 

 Horten 

 Husbanken 

 Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 NAV Sør-Trøndelag 

 NAV Nordstrand (Oslo) 

 NAV Arendal 

 Oppegård 

 Oslo: 

 Bydel Gamle Oslo 

 Bydel Grünerløkka 

 Bydel Nordre Aker 

 Bydel Nordstrand 

 Sandefjord 

 Steinkjer 

 Tromsø 

 Trondheim 

 Tønsberg 

 Øvre Eiker (Frisklivssentralen Aktiv Eiker) 

Sosiale entreprenører med innlegg på bloggen: 

 Saad Hashi, Atlas Kompetanse 

 Robert Tostrup, DiamondCare Norge AS  

 Elin Brastein, Epitel  

 Kathrine Marthinsen, Folkelig 

 Unni Beate Sekkesæter, Foreningen Mikrofinans Norge 

 Hege Rokne, Gatelagene 

 Tone Olsen Nor, Hopeful  

 Heidi Aabrekk, Intempo 

 Olav Karlsen, Kjør for livet 

 Hilde Dalen, KREM 

 Niklas Johansson, Laget og KOM-gruppen 

 Ingeborg O. Lykseth, lyk-z & døtre 

 Eli Svardal, Kirkens bymisjon - Lønn som fortjent 

 Chris Klemmetvold, Medarbeiderne AS 

 Kirstine Holst Jansen, Moving Mamas 

 Espen Holmgren, Norsk Mestring 

 Pål Berger, Rapp 

 Erik Bjerke, SEtv  

 Jan Tveterås, Velferdsfinans 
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Sosiale entreprenører KMD blant annet har vært i kontakt med: 

 BUA 

 Forandringsfabrikken 

 Forskerfabrikken 

 Generasjonsmøtet M 

 Hogst AS 

 Jobb 1 

 JodaCare 

 Knack AS 

 KREM 

 Livsglede for eldre 

 lyk-z & døtre 

 Nyby 

 Merk Norge AS 

 Noen AS 

Andre: 

 Benedicte Brøgger, professor, Institutt for kommunikasjon og kultur, 
Handelshøgskolen BI 

 Stefan N. Halck, Volda Næringsforum 

 Lars Ueland Kobro, daglig leder av Senter for Sosialt entreprenørskap og 
Samskapende Sosial Innovasjon (SESAM) på Høgskolen i Sørøst-Norge. 

 Eline Lorentzen Ingstad, stipendiat ved Senter for entreprenørskap, Universitetet i 
Oslo 

Takk til alle som har bidratt! 

«Veier til samarbeid» har blitt til ved hjelp av bidrag fra mange. Arbeidet startet opp med en 

dialogsamling på Sentralen 14. juni 2016, der Kommunal- og moderniseringsminister Jan 

Tore Sanner inviterte sosiale entreprenører, kommuner, statlige virksomheter, forskere og 

andre. Der spurte vi hva et slikt hefte – arbeidstittel: Kokebok sosialt entreprenørskap – bør 

inneholde. 

Vi har også fått gode innspill gjennom bloggen som ble opprettet for formålet: 

Kokebokbloggen. Mange sosiale entreprenører har engasjert seg og delt sine erfaringer som 

kan være lærerike og nyttige for andre. I tillegg har vi snakket med en rekke personer som 

kjenner feltet godt. En prototyp av heftet ble testet på «Sosentkonferansen» 26. oktober 

2016. 

Totalt sett er det mange som skal takkes! Uten disse bidragene hadde ikke heftet blitt slik det 

nå framstår. 

Vi vil rette en spesiell takk til referansegruppa i arbeidet: 

 KS v/Anne Romsaas 

 Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon v/Hilde Dalen og Unni Beate 
Sekkesæter 

 Ferd Sosiale Entreprenører v/Katinka Greve Leiner og Henriette Skretteberg 

 DogA v/Benedicte Wildhagen 
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Takk også til Marte Sootholtet, In Good Company, som har bistått KMD i prosessen. 

SoCentral v/Stina Låstad har deltatt i enkelte faser av arbeidet. 

I kvalitetssikringen av teksten fikk vi nyttige innspill fra Ingvild Belck-Olsen (Ski kommune), 

Ann Kristin Tveøy (NAV Nordstrand) og Linda Høgås (NAV Sør-Trøndelag). Takk til dere! 

Takk også til Direktoratet for forvaltning og IKT for verdifull faglig støtte og tekstbidrag om 

anskaffelsesregelverket. 

Eksempler på samarbeidsavtaler 

 Avtale om inkludering og rekruttering av arbeidskraft (pdf) 

 Partnerskapsavtale: Utsmykking i Generasjonsparken (pdf) 
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Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunene er pålagt å ha en oppdatert plan for smittevern. Smittevernarbeidet har en økende 

aktualitet i takt med økende reiseaktivitet, migrasjon, og økende fokus på antibiotika bruk, 

resistente bakterier og vaksinasjon. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevernplanen for Ringerike kommune er revidert i 2017. Det er planlagt følgende 

satsningsområder i den kommende 4 års planperiode: 

- Oversiktsdata for vaksinasjon.  

- Kompetanse innen smittevern i hele kommunen. 

- Infeksjonskontroll, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus i Ringerike kommune. 

- Kontroll av eget arbeid. Intern kontroll rutiner, og etablering av infeksjonskontroll 

program i alle institusjoner i kommunen. 

Planen skal revideres pånytt i 2021. 

 

Beskrivelse av saken 

Lov om helse og omsorgstjenester i kommunen og Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

med tilhørende forskrifter legger grunnlaget for kommunens arbeid med smittevern. 

Kommuneoverlegen har et overordnet ansvar i en kombinert rolle i kommunens 

smittevernarbeid: dels som medisinsk faglig rådgiver, dels som myndighet i smittevernarbeidet. 

Ringerike kommune har et veletablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksinasjon 

(helsekontoret), som har det operative ansvar og er sentral for å lykkes i gjennomføring av 

smittevernarbeidet. 



Smittevernplanen inneholder en beskrivelse av smittevernarbeidet og av de utfordringer, som er 

særskilte for Ringerike kommune. Det beskrives beredskapsplaner knyttet til smittevern 

(influensa, tuberkulose, større utbrudd). I tillegg pekes på 4 satsningsområder for inneværende 

planperiode: 

1. Oversiktsdata for vaksinasjon.  

Vaksinasjon beskytter den som blir vaksinert og samtidig omgivelsene mot smitte. 

Vaksinasjon er den mest effektive måte å avverge at en smittsom sykdom sprer seg. 

Dekningsgrad for en vaksine er sentralt i vurdering av om befolkningen er beskyttet og en 

epidemi lite sandsynlig. Alle vaksiner rapporteres i dag i SYSVAC, men systemet er relativt 

nytt og det har vært utfordringer med å sikre alle registreringer. Det har konsekvenser for 

oversiktenes troverdighet. I dag fremstår det statistisk som Ringerike kommune ikke har 

optimal dekningsgrad for enkelte vaksiner (bl.a. meslinger) og i noen aldersgrupper. Vi er 

ikke helt sikre på bakomliggende årsaker. Det er nødvendig å ha fokus på å avdekke 

årsaker til lav vaksinasjonsdekning. Arbeidet gjennomføres av Helsekontoret. 

2. Kompetanse innen smittevern. 

Smittevernarbeid er ferskvare. Hendelser med smittsomme sykdommer skjer i hverdagen i 

ulike tjenester, og kompetanse innenfor smittevern kan bidra til betre tjenester. Eks.:  

Basale smittevern rutiner innbefatter håndvask og håndvaskrutiner.  Det er kjent at økt 

fokus på håndvask kan medvirke til 30 %-50% redusert sykefravær blant barn og voksne i 

barnehage.  

Det er behov for å øke kompetanse og fokus i organisasjonen. Et virkemiddel er 

etableringen av et smittevernnettverk i hele organisasjonen. Arbeidet organiseres som 

nettverksmodell og arbeidet i varetas av Helsekontoret. 

3. Infeksjonskontroll, basal smittevern, antibiotika bruk og vaksinasjonsfokus. 

Nettverkene skal ha fokus på disse 4 områder i planperioden.  Influensavaksinasjon er 

eksempel på et erkjent forbedringsområde. Sammen med fokus på bevist bruk av 

antibiotika og håndhygiene forventes det å gi redusert sykefravær blant ansatte, redusert 

sykelighet blant brukere og bedre kvalitet i tjenestene. 

4. Intern kontroll 

Avdelinger som har særlig sårbare brukere skal i 2018 etablere et eget infeksjonskontroll 

program (intern kontroll). Det gjelder sykehjem, bo og omsorgstjenester, barnehager og 

skoler, tjenester for funksjonshemmede, inkl. barn.  Planen inneholder en beskrivelse av 

kravet. Nettverkskontakter er sammen med avdelingsleder og enhetsledere ansvarlige for å 

utarbeide internt program. 

 

Rådmannens vurdering 

Smittevernplanen 2017 for Ringerike kommune er en revisjon av tidligere planverk, og tar 

utgangspunkt i gjeldende lovverk. Smittevern er en del av kommunens overordnede 

folkehelsearbeid og inngår som en temaplan i kommunens beredskapsplaner. 

Smittevern er ferskvarer, som krever et kontinuerlig fokus, ikke minst i lyset av befolkningens 

reisevirksomhet, fokus på antibiotika og migrasjon. Arbeidet krever spesialkompetanse. Planen 

er utarbeidet med bred forankring i tjenestene, og Ringerike kommune har i forrige planperiode 

etablert Helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine som er en viktig nøkkel for å lykkes i 



smittevernarbeidet. Ringerike kommune har dokumenterte utfordringer innenfor 

vaksinasjonsdekning, basal smittevern, infeksjonskontroll og internkontroll. Det er temaer som 

planen fokuserer på for den neste planperioden.  

Rådmannen anbefaler at planen vedtas i hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, og tas til 

orientering i de andre hovedkomiteer. 
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Smittevernplan  
Smittevernplanen er en temaplan knyttet til kommunens strategiske planverk. Den er 

en del av kommunens overordnede beredskapsplan og legger føringer for 

virksomhetenes planer innenfor smittevern og infeksjonskontroll.  

Planen er en fagplan. Den tar utgangspunkt i vår organisasjon og er gjeldende for 

hele kommunen. Den har fokus på det som er vanlig, viktig og vanskelig, men 

samtidig mulig å ta høyde for i arbeidet med smittevern og infeksjonsforebygging. 

Ansvarlig for planen Smittevernansvarlig i Ringerike kommune, Kommuneoverlegen 

Arbeidsgruppe Kommuneoverlege Karin Møller, Fagansvarlig smittevern Kristin Molstad Andresen, 

Helsesøster Cathrine Sivertsen, Kvalitetsrådgiver Torgunn Homme og Fagansvarlig 

miljørettet helsevern Unni Suther 

Godkjenning Kommunestyret  

Rullering Revisjon hvert 4. år. Aktuelle er den 2. revisjon av smittevernplanen for Ringerike 

kommune fra 2009.  

Årlig oppdatering. Sist gjennomført 3.juli 2017 

Definisjoner 

 

Begrep Definisjon Kommentar 

Smittsom sykdom En sykdom eller smittebærertilstand, der årsaken er en 

mikroorganisme (smittestoff) eller en parasitt som kan 

overføres til mennesker. Som smittsom sykdom regnes 

sykdom hvor årsaken er gift (toksin) fra 

mikroorganismer. 

 

Allmenn farlig smittsom 

sykdom 

En sykdom som enten/eller/og er 

 særlig smittsom  

 kan opptre hyppig 

 kan gi alvorlig eller varige skader 

 har høy dødelighet 

 ha vesentlig belastning for folkehelsen 

 gir betydelig sykdom med konsekvenser for 
sykefravær, innleggelse, behandling m.m. 

 

Forskrift om allmenn farlige 

smittsomme sykdommer 

 

 

Alvorlig utbrudd av 

allmenn farlig smittsom 

sykdom 

Et utbrudd eller fare for utbrudd som krever særlig 

omfattende tiltak.  

Folkehelseinstituttet/ 

Fylkeslegen / Statens 

Helsetilsyn kan avgjøre når 

det foreligger en 

smittesituasjon. 

Smittevernlege Den lege som i kommunal tilsetting, er tillagt ansvaret 

for smittevernarbeidet i kommunen. 

Helse og 

omsorgstjenesteloven § 7-2 
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Når er planen for smittevern relevant. 
 

Smittevernarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen vern mot smittsomme sykdommer 

gjennom forebygging, diagnostikk og behandling, samt å motvirke spredning i og utenfor kommunen 

(Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-1). Planen skal legge til rette for at 

vi arbeider forebyggende mot smittsomme sykdommer, velger å gjøre de rette tingene på rett måte 

og til rett tid. Den er gjeldende i hverdagens utfordringer og i ekstraordinære situasjoner.  

Planen bygger på prinsippet om at det er de som i hverdagen håndterer oppgavene som også er 

ansvarlige i beredskapssituasjoner (nærhet, likhet og ansvarsprinsippet), og skal samvirke med andre 

etater (samvirkeprinsippet).  

Smittevernplanen er en del av kommunens samlede beredskapsplan og er den koordinerende planen 

for smittevernplaner i hver enkel virksomhet og enhet i kommunen.  

Lov grunnlag  
 Kilde:  www.lovdata.no   

www.fhi.no 

 

Lovdata 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell loven) 

 

Relevante forskrifter - utdrag 

Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av legionella via 

aerosol  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2007-12-07-1372 

 

Forskrift om tuberkulosekontroll   

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-21-567 

Forskrift om smittevern i helsetjenesten 2005  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610 

Forskrift om kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1254 

Forskrift om meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS forskriften) 2003 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-740 

Forskrift om norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-611 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten 2017 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250 
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Veiledere - utdrag 

 
Smittevern 7: Veileder for tuberkulose 
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/ 
 
Smittevern 8: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS anlegg 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/veiledninger-og-rad-for-a-
forebygge/ 
 
Smittevern 11: Veileder for håndhygiene 
https://www.fhi.no/publ/2017/handhygiene/ 
 
Smittevern 15: Rettleier for forskrift om smittevern i helsetenesta 
https://www.fhi.no/publ/eldre/rettleiar-til-forskrift-om-smitteve/ 
 
Smittevern 16: MRSA veilederen 
https://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/ 
 
Smittevern 17: Utbruddsveilederen 
https://www.fhi.no/nettpub/utbruddsveilederen/ 
 
Smittevern 18: Smittevernhåndboken 

  https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/  
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Ansvar og organisering av smittevernarbeidet i Ringerike kommune 
 

Kommuneoverlegen er organisert i stab hos kommunalsjef for Helse og omsorg og er medisinsk faglig 

rådgiver for kommunalsjefen. Kommuneoverlegen har det medisinskfaglige ansvar for 

smittevernarbeidet og ansvar for beredskap ved smittsomme sykdommer. Fagansvarlig for 

miljørettet helsevern og smittevernansvarlig helsesøster har delegert myndighet fra 

kommuneoverlegen i utvalgte oppgaver og refererer i faglige spørsmål til kommuneoverlegen. 

Ringerike kommune åpnet i oktober 2016, et helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksinasjon 

(videre kalt helsekontoret), som ledes av smittevernansvarlig helsesøster. Kontoret er organisert 

under kommunalsjef for oppvekst 

Relevant nettsted:   www.ringerike.kommune.no; www.lovdata.no  

Ansvar Hvem Hva 

Lokalpolitisk Kommunestyret Overordnet ansvar 

Delegerer til hovedkomiteen. 

Hovedkomiteen for 

helse, omsorg og 

velferd 

Ivaretar det politiske ansvaret. 

Administrativt 

fagansvar  

smittevern 

 

Kommuneoverlegen Hovedansvar for arbeidet med smittevern betegnes 

smittevernlege. 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Smittevernkontor 

Gjennomføring av smitteoppfølging, vaksine, reisevaksine og 

tuberkulose utredning og oppfølging. 

Fagansvarlig miljørettet 

helsevern 

Fagansvar for miljørettet helsevernarbeid i hverdags- og 

beredskapssituasjoner.  

Sykehjemsleger 

Fastleger 

Legevaktsleger 

Ansvar for individrettede helsetjenester: 

 Undersøke og behandle  

 Smitteoppsporing 

 Melde om smittsomme sykdommer 

Smittevernkontakt i 

institusjon og enhet 

Sykepleier/ 

helsefagarbeider 

Lokalt smittevernansvar.  

Ansvar for å bidra til: 

- Kontinuerlig fokus på smittevern og hygiene 

- Være kjentmann ved utbrudd og tiltak 
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Administrativ  

Drifts ansvar 

Kommunalsjef 

 

 

Overordnet ansvar for at: 

Institusjoner og avdelinger har planer for smittevern. 

Kommunen har plan for organisering, opplæring og 
kvalitetsarbeid knyttet til smittevern. 
 
Sikre plikt til prøvetagning for arbeidstakere (MRSA; TB og lign). 
 

Enhetsleder Ansvar for at: 

 Institusjonen og avdelingen har plan for smittevern, 

hygiene og infeksjonskontroll.  

 Institusjonen har plan for organisering, opplæring og 

kvalitetsarbeid knyttet til smittevern. 

 Oppnevne egen smittevernkontakt i hver avdeling. 

 Melde til kommuneoverlege ved utbrudd. 

Avdelingsleder 

Ansvarsvakt Det daglige ansvar for hygiene og smittevern.  

Varsling til avdelingsleder. 

Eksterne lokalt Bedriftshelsetjenesten Forebyggende helsetjenester og oppfølging av ansatte. 

Helsekontoret bistår med vaksinasjon av ansatte med 

yrkesrelevante vaksiner (inkl. influensa). 

Mattilsynet Formelt ansvar ved næringsmidler og drikkevann. 

Kjennetegn for Ringerike kommune 
 

Ringerike er en industri-, skog- og landbrukskommune med næringspark, handels- og servicesenter. 

Ringerike har et folketall på 30034 per 1. januar 2017 (SSB). Hønefoss er regionens største by. 

Kommunen har stor gjennomfartstrafikk på E16 og på jernbane via Hønefoss jernbanestasjon.  Det er 

flyplass og havner i kommunen; Eggemoen flyplass har ikke kommersiell flygning, men er knyttet til 

Eggemoen næringspark. Glatved brygge er en småbåthavn sentralt i byen, men har liten trafikk. 

Det er tre campingplasser og tre hoteller i kommunen. Det er ikke registrert smittevernutfordringer 

knyttet til turistnæringen.  

Ringerike kommune er vertskommune for Ringerike Fengsel (160 plasser), Hvalsmoen transittmottak 

mottak (850 plasser) og Ringerike omsorgssenter for barn (30 plasser). I tillegg er Ringerike kommune 

vertskommune for utdanningsinstitusjoner: Arbeidsinstituttet, Hønefoss og Ringerike videregående 

skole, Høgskolen i Sørøst- Norge Campus Ringerike, Ringerike Folkehøgskole, og for Ringerike 

sykehus.  

Knyttet til næringen i landbruk og håndverk forekommer noen arbeidsinnvandring, de fleste kommer 

fra tidligere østblokkland (Polen, Baltiske land) og Asia (Vietnam).  
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Ringerike kommunes egne vannverk betjener største delen av befolkningen, med vann fra 

grunnvannsbrønner. Vannet er generelt av god hygienisk kvalitet.  

Smitteverndata 
Oppdatert informasjon for smittevern finnes i statistikk delen på www.fhi.no:   

MSIS utgir årlig en statistikk som viser forekomsten i hver kommune, fylker og på landsbasis 

(https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/). 

Forekomst av ulike infeksjonssykdommer i Ringerike avviker generelt ikke fra landsgjennomsnitt.  

SYSVAC utgir en årlig statistikk som viser vaksinasjonsdekningen nasjonalt og lokalt 

(https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/).  

Her vises vaksinasjonsdekningen for meslingvirus. 

 

For å gi tilstrekkelig populasjonsdekning og vern mot utbrudd av spesielt meslinger må 

vaksinasjonsgraden overstige 95 %.  Vaksinasjonsdekning for barnevaksinasjonen MMR (Meslinger, 

kusma og røde kunde) er fortsatt høy blant de minste. Men blant 16 åringer er dekningen ikke 

tilstrekkelig, Ringerike kommune kommer tydelig dårligere ut enn landsgjennomsnittet. Vi er ikke 

sikre på hvorfor dekningsgraden er relativ lav. Det kan søkes forklaringer i 

pandemi/influensavaksinen i 2009-10, negativ fokus på MMR vaksinen i media og blant enkelt 

grupper i befolkningen.  Utfordringer knyttet til vaksinasjonsdekning er tema i smittevernarbeidet. 

Ringerike kommune har gjennom helsekontoret satt høyt fokus på vaksinasjon til befolkningen 

generelt. 

Hendelser i Ringerike kommune de siste 8 år 
I 2012 og i 2017 har vi hatt større utbrudd gastroenteritt ved et hotell i kommunen. Utbruddene ble 

håndtert i nært samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Ved utbruddet i 2012 var agens 

E-coli av typen turistdiare i 2012, sannsynlig smittekilde ble vurdert å være importert gressløk som 

ble blandet i eggerøre og servert på koldtbord (julebord). Mer enn 300 av hotellets godt 1100 gjester 

ble syke.  I 2017 var agens Norovirus sannsynlig årsak til utbruddet og smittekilden mellom 
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mennesker (ikke primært matbåren). Utbruddet varte flere uker og det ble registrert over 300 

smittede. 

 

En konkret sak i Hønefoss sentrum vår 2017 har avslørt at kloakksystemet i Hønefoss sentrum er 

vedlikeholdsmessig slitt. Sentrale bygninger som rommer beboelse og serveringsbedrift, har ikke 

fungerende kloakk. Det er en generell økt smitterisiko ved overløp av forurenset vann til offentlige 

rom. Og en spesielt økt risiko ved økt belastning på kloakk- og overvannssystemet, f.eks. ved regn og 

flom. Miljørettet helsevern og kommunens forurensningsmyndighet er sentral aktør i dette arbeid. 

 

Siden etablering av transittmottak for asylsøkere i 2010, har forekomsten av MRSA og andre 

multiresistente bakterier økt. Ringerike sykehus har i 2015 investert i hurtigtester av flere 

multiresistente bakterier (bl.a. MRSA, ESBL) og har i 2016 etablert eget mottaksrom med isolasjon i 

mottakelsen.  MRSA blir sporadisk diagnostisert i helse -og omsorgstjenesten spesielt i tilknytning til 

hjemmetjenesten.  

Forekomsten av tuberkulose (inkl. latent) og behovet for tuberkulosekompetanse vært økende. De 

fleste tilfeller er knyttet til innvandring, familiegjenforening, og asylsøkere. Det er nå sykepleier med 

kompetanse til å undersøke og følge opp tuberkulose ved Vaksine- og smittevernkontoret på 

Hønefoss helsestasjon, på helseavdelingene i Ringerike fengsel og på Hvalsmoen transittmottak. 

Flyktninge- og asylsøkersituasjonen i 2014-2016 har satt økt fokus på migrasjonshelse, herunder 

smittsomme sykdommer. 

 

I 2009 hadde vi et tilfelle av legionellasmitte (sannsynlig med utgangspunkt i privat badebasseng). Vi 

har som kommune utfordringer knyttet spesielt til mulig smitte fra offentlig tilgjengelige badeanlegg, 

herunder dusjanlegg i idrettsbygg. Miljørettet helsevern har fokus på dette i Nyhetsbrev. 

 

I 2010, 2011 og 2013 har Ringerike kommune foretatt utredning og smitteoppsporing av 

meningokokksykdom blant ungdom. Helsesøster ved videregående skoler i Ringerike tilbyr aktivt 

vaksinering mot meningokokksykdom (ACWY). I 2016-2017 ble 218 av 240 russ vaksinert. 

Blant ansatte, barn og unge i skoler og barnehager har vi årlige og stadig utfordringer knyttet til de 

«vanlige» infeksjoner og skadedyr: gjengangere er lus, mark, smittsomme barnesykdommer, mage-

tarminfeksjoner, øvre luftveisinfeksjoner og øyebetennelse. Helsesøstertjenestene, helsekontoret og 

kommuneoverlegen bidrar med rådgiving. 

 

Fra 2016 frem mot 2020 gir Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon tilbud om HPV 

vaksine til jenter født før 1991. 

 

Vårt viktigste tiltak i vern mot smittsomme sykdommer er basale smittevernrutiner 

(https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-

hels/).  Generelt har vi i kommunehelsetjenesten høyt fokus på håndhygiene. Fra og 2018 markeres 

«Verdens håndhygienedag» hvert år i Ringerike i samarbeid med helse- og utdanningsinstitusjonene i 

kommunen. 
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Særlige utfordringer i Ringerike kommune. Oversikt 
 

Ringerike er vertskommune for Ringerike sykehus, Vestre Viken. Sykehuset har egen smittevernplan, 

infeksjonsmedisiner og hygienesykepleier. Tuberkulosekoordinator er tilsatt ved Drammen sykehus. 

Andre identifiserte institusjoner og grupper i Ringerike kommune er:  

Overskrift Beskrivelse Ansvarlig/ 

Ankomst- og 

transittmottak 200 - 

850 plasser 

Etablert egen helseavdeling i mottaket.  

Det er knyttet ulike grader av smittevernutfordringer til 

asylmottak. F.eks.: Tuberkulose, multiresistente bakterier og 

redusert vaksinasjonsdekning kombinert med tett beboelse og 

ikke optimale boforhold, stor kantine med felles spisning og 

flere felles sanitæranlegg. 

Det er etablert et kontinuerlig samarbeid mellom 

helseavdelingen, smittevernoverlegen og 

spesialisthelsetjenesten. 

Mottaksleder 

Enhetsleder 

Sykepleier  

Lege 

Helsesøster 

Fagansvarlig for 

miljørettet 

helsevern  

Mattilsynet 

Ringerike 

omsorgssenter for 

barn 

(ROS) 

Tar imot mindreårige enslige asylsøkende barn < 15 år i ankomst 

og transittfase. I dag er kapasitet til 30 barn fordelt i 5 enkelt 

boliger. 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon ivaretar 

relevante ankomstundersøkelser og oppfølgende 

allmennmedisinske helsetjenester. Eget opplegg. 

BUFETAT (ROS) 

 

  

 

Migrasjon, herunder 

flyktninger og 

innvandrere 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon er åpent 

for alle innbyggere uten fastlegetilknytning i kommunen 

(studenter, arbeidsinnvandring, bosatte flyktninger, bosatte 

mindreårige asylsøkere, asylsøkere uten andre rettigheter m.fl.). 

Kontoret har kompetanse og ansvar på smittevern, vaksine og 

tuberkulose oppfølging. 

Helsekontoret 

Flyktninge-

tjenesten 

 

Institusjonspasienter 

i pleie- og 

omsorgssektoren 

Beboere i institusjoner (alle aldre med fysisk og psykisk 

funksjonshemming) har ofte et redusert immunforsvar som 

sammen med økt eksponering i institusjon, gir økt 

infeksjonsrisiko. Hver institusjon skal ha et eget 

infeksjonskontroll- program.  Håndhygiene er sentralt. 

Sykehjemmene deltar i  Folkehelseinstituttes årlige natsjonale 

kartlegging av helseassosierte infeksjoner det nasjonale 

infeksjonskontrollprogrammet. 

Kommunal 

sjef  

Enhets og 

avdelingsledere 

Skoler og barnehager Ringerike har 17 barne- og ungdomsskoler, samt 32 barnehager. Rektor og styrer 
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Skoler og barnehager er arenaer der mange barn er samlet og 

med høy smittepotensial. Hver enhet/Healinstitusjon må ha 

infeksjonskontrollprogram som del av sitt internkontroll- 

program. Håndhygiene er sentralt. 

En særlig utfordring er knyttet til uvaksinerte barn. De utgjør i 

tillegg til egen økt infeksjonsrisiko, en betydelig smitterisiko for 

de øvrige barn i barnehager og skoler (redusert flokkimmunitet 

og økt belastning). Det er særlig betydningsfylt for kronisk syke 

og andre utsatte barn i barnehage og skoler. Barnehager og 

skoler må derfor kjenne barnas vaksinasjonsstatus. 

Kommunalsjef 

Ringerike 

Folkehøgskole 

Ungdomsmiljø der ungdommer fra flere områder i regionen og i 

landet møtes og har nære hverdagsrelasjoner. 

Ungdommens helsestasjon er åpen for alle under 22.  

Lagt til rette for: Frivillig chlamydiatesting. 

Tilbys årlig profylaktisk vaksinasjon for meningokokk. 

 

Helsekontoret tilbyr allmennlegetjenester til alle innbyggere 

uten fastlegetilknytning.. 

Rektor 

Helsesøster 

 

Ringerike og 

Hønefoss 

videregående skole 

Arbeidsinstituttet 
Høgskolen i Sørøst- 

Norge Campus 

Ringerike 

Rusmisbrukere, 

narkomane 

Risiko for smitte med leverbetennelse (hepatitt A-B-C), HIV, i 

tillegg til ofte generelt redusert helse, med økt risiko for 

sårinfeksjoner, lungebetennelse mv.  

Relevante smitteverntiltak: Vaksinering, tilgang på sprøyter og 

utstyr. Stell av sår, lav terskel for behandling av infeksjoner. 

Det er feltsykepleier 2,5 t i uken ved Villa’n, kommunens åpne 

møtested for rusmisbruker.  Feltsykepleier er kommunens 

smittevernkontakt for enheten rus og psykisk helse. 

Feltsykepleier 

Rus-team i 

kommunen 

Fastleger 

Helsekontoret 

Ringerike Fengsel, 160 

innsatte 

Helseavdelingen har ansvar for å gjøre en individuell vurdering 

av alle innsatte. Det innbefatter: Innkomstsamtale, fokus på 

risikoer og informasjon. Tilbud om undersøkelse og vaksine for 

utvalgte sykdommer; herunder tetanus, polio, kikhoste, difteri 

(boostrix polio), hepatitt a-b-c, hiv og lues, samt tuberkulose. 

Helseavdelingen skal ha egen plan for infeksjonskontroll, 

herunder smittevernplan.  

 

Fengsels- 

helsetjenesten  

Næringsmidler 

Restaurant, 

matservering og cafe 

Det er flere matprodusenter, tilberedningskjøkken og 

matserveringsteder i Ringerike. Det avvikles årlig 

samarbeidsmøte med Mattilsynet. Ved enkelt hendelser føres 

felles tilsyn. 

Mattilsynet 

 

Ringerikskjøkkenet Leverer tilberedt mat til institusjoner og hjemmeboende i 

Ringerike kommune. 

Mattilsynet 

Ringerikskjøkkenet 
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Vann 

Ringerike kommunes 

vannverk 

De fleste innbyggere har vannforsyning fra sentralt vannverk, 

med god drikkevannskvalitet. Få private vannverk.  

Teknisk etat 

Mattilsynet 

 

Private vannverk Det finnes enkelte private vannverk. Fagansvarlig for 

miljørettet 

helsevern  

 

Mattilsynet 

 

Ringeriksbadet, 

interkommunalt 

foretak 

Badebasseng, sauna og dusjanlegg. Det er plassert i Hole 

kommune. Kommuneoverlegen i Hole er formell myndighet. 

Leder 

Ringeriksbadet 
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Smittevernarbeid i praksis  
 
Hver enkelt infeksjonssykdom kan beskrives ut fra 6 ledd som alle må være tilstede for at 

smittestoffet skal spre seg: 

 

 

Figur 1: Spredning av en smittsom sykdom krever et smittestoff (1) som kan utskilles (3) fra en 

smittekilde (2).  Det må kunne overføres (4) via en inngangsport (5) til en ny smittemottaker (6). 

Prioritering i arbeidet mot smittsomme sykdommer tilrettelegges etter en risikoanalyse basert på 

type agens, dets virulens, konsekvenser av sykdommen for individet og/eller grupper av 

individer/samfunnet.  Plan for og innsats rettet mot utredning og bekjempelse av 

infeksjonssykdommer gjennomføres ved at gå gjennom leddene et for et: 

Forebygging, diagnostikk, behandling, smitteoppsporing og informasjon, samt melding. 

Første del omhandler generelle forhold knyttet til smittevern og smittsomme sykdommer, inkl. 

infeksjonskontroll.  Andre del omhandler forhold knyttet til enkelte sykdommer av 

samfunnsinteresse: Tuberkulose (Forskrift om tuberkulosekontroll 2015), Beredskap og Pandemi 

(Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa, februar 2016), MRSA,  samt legionella (Forskrift 

om miljørettet helsevern, kap 3a).  

Kommunen benytter Var Healthcare (tidligere PPS )som oppslagsverk for prosedyrer i helse- og 

omsorgstjenester. Det er tilgjengelig for alle kommunens institusjoner. Link: 

https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 

 

 

1. SMITTE-
STOFF

2. SMITTE-
KILDE

3. 
UTGANGS-

PORT

4. SMITTE-
MÅTE

5. 
INNGANGS

-PORT

6. SMITTE-
MOTTAKER
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Forebygging       

    
Retter seg mot:  Redusere mengden eller eksistensen av smittestoff i miljøet (1) 

   Redusere smittespredning (2,3,4),  

Redusere smittsomhet (2,3) 

   Redusere antall mottakere og mottakelighet hos disse (5, 6) 

 

Viktige generelle forebyggende tiltak: 

Basale smitteverntiltak er en forutsetning.  

Håndhygiene: Håndvask med såpe, tørkepapir og håndsprit er relevant 

midler. Det sikres lett tilgjengelig handsprit i alle bygg, inkl. montert ved inn- 

og utgangsdører til sykehjem, barnehager og skoler. 

Link til prosedyrer for håndhygiene: https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 

Grundig renhold, spesielt med fokus på kontaktflater i alle typer institusjoner 

Vanntemperatur i varmtvannsberedere > +70 grader.  

 

Mathygiene i alle matproduksjons-, kjøkkenvirksomheter og serveringssteder 

(Ringerikskjøkkenet, institusjonskjøkken, kjøkken i barnehager og skoler, 

bedriftskantiner o.l.)  

 

Kommunen har høyt fokus på hygiene og smittevern i hverdagen og ved 

planlegging og innredning av institusjoner. Miljørettet helsevern er en sentral 

medarbeider. 

 

Tilgjengelig helsetilbud til alle som har behov, særlig risikogrupper 

(rusmisbrukere, arbeidsinnvandrere, psykisk syke, asylsøkere, vanskeligstilte 

familier (særlig barnefamilier) 

Vaksinering av barn, unge (bl.a. meningokokkvaksinasjon på videregående 

skole), utlandsreisende, asylsøkere, flyktninger, innvandrere, 

yrkeseksponerte, fengselsinnsatte m. fl. 

Undervisning om sykdommer, smittemåter og forebygging. 

 

Oversikt over befolkningens helse og spesielle utfordringer i kommunen 

danner grunnlag for planlegging av tiltak.  Sykehjemmene deltar i det 

nasjonale overvåkningsarbeid. 

Forebyggende helseundersøkelser, spesielt tuberkulose og MRSA. 

Det fastholdes en restriktiv antibiotikabruk. 

    

Kampanje for lus to ganger årlig og årlig kampanje for håndhygiene. 
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Tiltak ved smitte for å redusere spredning: 

Identifikasjon, utredning og behandling av smittede. 

Behandling, forebyggende behandling og evt. vaksinering av 

nærkontakter/miljø 

   Isolering av smittede.  

   Undersøkelse av evt. asymptomatiske smittebærere. 

 

Kontaktpersoner:  Smittevernansvarlig lege, kommuneoverlegen i Ringerike 

   Smittevernansvarlig helsesøster 

   Fagansvarlig miljørettet helsevern 

 

Mer om forebyggende: Se vedlegg 4: Utdypende om forebygging. 
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Diagnostikk, behandling, smitteverntiltak og oppsporing  
 
Retter seg mot:  Redusere mengden eller eksistensen av smittestoff i miljøet (1) 
   Redusere smittespredning (2,3,4),  

Redusere smittsomhet (2,3) 

   Redusere antall mottakere og mottakelighet hos disse (5, 6) 

 

Viser til:   www.fhi.no 

   https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 

  

Viktige diagnostisk og behandlingstiltak: 

Fastleger, legevaktsleger og andre leger i kommunehelsetjenesten er 

ansvarlige for å utrede, gjøre relevant prøvetagning og sette i verk nødvendig 

medisinsk behandling hos enkelt individet. 

 

Sentrale anbefalinger for bruk av antibiotika med mål om begrenset og 

målrettet bruk må følges. 

Det gjennomføres DOT behandling ved behandlingskrevende tuberkulose i 

samarbeid med tuberkulosekoordinator i Drammen og hjemmesykepleien 

 

Helsekontoret utarbeider årlig oversikt over registrerte smittsomme 

sykdommer, infeksjonssykdommer og antibiotikabruk i kommunens 

institusjoner, samt for MSIS rapporterte sykdomstilfelle og 

vaksinasjonsdekning. 

 

Tiltak ved smitte for å redusere spredning: 

Det gjennomføres smitteoppsporing; Identifikasjon og utredning av smittede, 

behandling, forebyggende behandling og evt. behandling/vaksinering av 

nærkontakter/miljø. 

   Isolasjon av smittet. 

Undersøkelse av evt. asymptomatiske smittebærere og undersøkelse av 

miljø. 

 

Melding om smittsom sykdom til smittevernlege som har ansvar for å ha 

oversikt over smittede personer i kommunen. 

 

Kontaktpersoner:  Smittevernansvarlig lege, kommuneoverlegen i Ringerike 

   Smittevernansvarlig helsesøster 

   Fagansvarlig miljørettet helsevern 

   Mattilsynet; lokalt: Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres  
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Informasjon, meldeplikt og opplæring 
 

Moment Ansvarlig Beskrivelse Referanse 

Generell informasjon og 

helseopplysning 

 

Kommuneoverlegen/ 

Smittevernlegen og 

miljørettet helsevern 

Helsesøstertjenesten 

Informasjon og opplysning om vaksinasjon, 

smittsomme sykdommer og forebygging av disse, 

herunder lus, skabb, o.lign. Større 

informasjonsoppgaver koordineres av 

smitteverngruppen 

§ 7-1 i 

Smittevern-

loven 

Informasjon til media Smittevernlege 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Rådmann 

Informasjonsrådgiver 

 

Smittevernansvarlig helsesøster og 

smittevernlegen koordinerer og leder 

informasjonsarbeidet i hverdag og ved utbrudd. 

Ved utbruddsituasjoner involveres rådmannen og 

informasjonsansvarlig i rådmannens stab og 

rådmann. Det benyttes pressemeldinger i tillegg til 

kommunens egne informasjonsnettsteder. 

Kommuneoverlegen er ansvarlig. 

Lokalpressen er samarbeidspartner. 

Informasjon ved enkelt 

tilfelle av smittsom 

sykdom 

Behandlende lege/ 

smittevernlege 

Enkelt individ: Behandlende lege.  

Større grupper: Smittevernlegen/ 

smitteverngruppen tar stilling til og utfører i 

samarbeid med behandlende lege  

§ 2-1 i 

Smittevern-

loven 

Informasjon inn i 

Kommunens 

organisasjon 

Kommuneoverlege 

Helsesøster 

 

Informasjon og samarbeid legges til eksisterende 

samarbeidsorgan og ledelsen. Smittevernansvarlig 

helsesøster og kommuneoverlege er sentrale i 

forhold til informasjon og råd om vaksiner samt 

hygieniske spørsmål og undersøkelser.  

Miljørettet helsevern utgir 4 årlige nyhetsbrever. 

Fokus er på miljørettet folkehelsearbeid. 

Intranett 

 

www.ringerike-

kommune.no 
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Meldeplikt og varsling Behandlende lege Leger har meldeplikt ved mistanke om eller 

diagnostisering av allmennfarlig smittsom sykdom. 

Meldingen går til folkehelseinstituttet med kopi til 

kommuneoverlegen/smittevernlegen. Det brukes 

fastsatt skjema (MSIS), og det deles i tre 

kategorier: 

 Gruppe A: Nominativ melding. 

 Gruppe B: Skriftlig melding enkeltvis uten 

pasientidentitet. 

 Gruppe C: Summarisk melding etter fastlagte intervall. 

 

Enkelte sykdommer er varslingspliktige, dvs. at det 

umiddelbart skal formidles beskjed til 

kommuneoverlegen/ folkehelseinstituttet/ 

Mattilsynet. Melder må sikre at informasjonen er 

mottatt. 

MSIS  

Tuberkulose-

forskrift 

www.fhi.no 

 

 

 

 

Smittevern-

loven 

 

Matloven 

 

Kommuneoverlege Større utbrudd av smittsomme sykdommer skal 

meldes til Folkehelseinstituttet. Matbårne 

smittsomme sykdommer meldes i eget 

overvåkingssystem, Vesuv. 

Avdelingsleder Melding til kommuneoverlegen ved utbrudd av 

allmennfarlig smittsom sykdom. 

 

Oversikt over 

befolkningens helse 

Smittevernansvarlig 

helsesøster 

Kommuneoverlege 

Alle MSIS meldinger vurderes av 

kommuneoverlegen. De samles i eget arkiv hos 

smittevernansvarlig helsesøster. Det utarbeides 

en årlig lokal oversikt. 

Alle institusjoner har en egen smittevernkontakt. 

Det utarbeides årlig oversikt over institusjonenes 

forekomst av smittsomme sykdommer, 

antibiotikabruk og helsetjenesterelaterte 

infeksjoner. Rapporteres til kommuneoverlegen. 

Folkehelse-

loven 

 

Opplæring, kompetanse Kommunen som 

arbeidsgiver 

Helsepersonell 

Sikre nødvendig kompetanse innen smittevern-

arbeidet hos alle tilsette, herunder håndhygiene. 

Helsekontoret arrangerer en årlig samling for 

smittevernkontakter. 

Smittevernansvarlig personell skal løpende holde 

seg oppdatert. Det deltas årlig i to 

oppdateringskurser ved FHI: 

 Vaksinedagene (høst) 

 Smitteverndagene (vår) 

 Verdens håndhygienedag 

Helse- og 

omsorgs-

tjenesteloven 
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Institusjoners plan for infeksjonskontroll og smittevern.  
 

Alle institusjoner i Ringerike kommune er pliktige å ha et eget fokus på smittevern og 

infeksjonskontroll. Målet er å forebygge og begrense smittsomme sykdommer i institusjonene. 

I Ringerike har vi valgt ut 4 fokusområder for smittevernarbeidet: 

1. Håndhygiene. 

Alle ansatte i Ringerike kommune har høyt fokus på håndhygiene. Det er skjerpet fokus i alle 

omsorgsyrker (barnehage, skole, fengsel, asylmottak, helse- og omsorgstjenester).  Det følges 

nasjonale råd (www.fhi.no) og prosedyrer (Var Healthcare). Det gjennomføres årlig en fokusdag: 

Verdens håndhygienedag. Kompetanse om håndhygiene inngår i introduksjonsprogrammet for 

nyansatte.  

2. Renhold 

Alle institusjoner der mange samles (barnehager, skoler, fengsel, asylmottak, helse-

omsorgsinstitusjoner), har etablert plan for renhold, der hverdagsrenhold har høyt fokus på 

kontaktflater og sanitæranlegg. I renholdsplanene inngår en beredskapsavtale med ekstra renhold 

ved utbrudd av smittsom sykdom i institusjonen. 

3. Oversikt over infeksjonssykdommer og antibiotika. 

Alle institusjoner der mange samles (barnehager, skoler, fengsel, asylmottak, helse-

omsorgsinstitusjoner o.l.), rapporterer årlig en oversikt over registrerte infeksjonsutbrudd til 

kommuneoverlegen ved Helsekontoret. Helse- og omsorgsinstitusjoner rapporterer i tillegg data for 

antibiotika bruk og vaksinasjonsdekning for influensa. 

4. Ren omsorg 

Alle helse- og omsorgstjenester og alle typer institusjoner (barnehager, skoler, helse- og omsorg) har 

fokus på ren omsorg. Det følges prosedyrer beskrevet i Var Healtcare. 

 

Internkontroll 
Institusjonens arbeid med smittevern og infeksjonskontroll er en del av virksomhetens internkontroll. 

Den må bestå av 4 deler: 

 

 

• Hvordan gjør vi 
det vi sier at vi 
skal

• Hvordan 
kontrollerer vi 
at vi gjør som vi 
sier

• Hvem er vi

• Hva skal vi 
gjøre

• Hvordan 
forberdrer vi 
vår virksomhet

Act Plan

DoStudy
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Hvem er vi - og hva skal vi gjøre? 

Virksomhetens størrelse og type, tidligere erfaringer og særlig utfordringer legger føringer for 

smittevern- og hygienearbeidet. 

Fokus på smittevern og infeksjon er særlig viktig i 

 Institusjoner, der mennesker lever og er tett på hverandre: 

o Institusjoner der mennesker bor og lever tett sammen, og er avhengige av bistand fra 

hjelpepersonell. F.eks.: bo- og omsorgsinstitusjoner, sykehjem, fengsel, asylmottak. 

o Barnehager og skoler. 

 Tjenester der smittestoffer rask kan spres til mange: 

o Matproduksjon i og til institusjoner 

o Legekontorer og legevakt. 

Institusjonens plan for smittevern og infeksjonskontroll forankres i den overordnede smittevernplan 

og skal være preget av «så her gjør vi i praksis». 

Denne delen legger føringer for omfanget på de øvrige deler av institusjonens plan. 

Hvordan gjør vi det vi sier at vi skal? 

Smittevern og infeksjonskontroll er en del av hverdagen i alle organisasjoner; det er en 

ledelsesoppgave å legge til rette for at alle ansatte har fokus på smittevern og infeksjonskontroll i sitt 

daglige virke. Det er hver enkelt ansattes oppgave å bevare fokus i hverdagens oppgaver. 

Virksomhetene har en egen handlingsplan for området som beskriver hvilke rutiner den enkelte 

institusjonen har for smittevern og hygiene, og hvordan det legges til rette for at disse er kjente. 

 

Rutinene er tilgjengelige i kommunens kvalitetssystem, og forankret i smittevernplanen. 

https://www.varnett.no/portal/search?query=Infeksjonsforebygging&rawquery=space:7346 

 

Relevante temaer: 

 Retningslinjer for å håndtere av vanlige og mindre vanlige sykdommer og tilstander, som 
urinvegsinfeksjoner, sårinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, smitte med resistente bakterier, 
diarésykdommer, og influensa.  

 Retningslinjer for bruk av antibiotika, isolering av smittede pasienter, håndhygiene, bruk av 
arbeidstøy, alminnelig renhold, avfallshåndtering, matservering mv.  

 Retningslinjer for forebyggende tiltak herunder retningslinjer for forebygging av yrkesbetinget 
smitte hos helsepersonell, bla. vaksinasjon, håndhygiene, forebygging av blodsmitte og 
veiledning i smitteprofylakse, vaksinasjon av pasienter og ansatte.  

Hvordan kontrollerer vi at vi gjør som vi sier?  

Det er en ledelses oppgave å overvåke om arbeidet med smittevern og infeksjonskontroll gir ønskede 

resultater og samtidig kjenne til status i hver enhet. Arbeidet koordineres og gjennomføres av en 

smittevernkontakt i hver institusjon. 

 

Det er faste rutiner for overvåkning av temperatur på varmtvannsberedere, kjøleskap, frysere, 

oppvaskmaskiner og vaskemaskiner i institusjoner.  

Det rapporteres årlig til Kommuneoverlegen, ved Helsekontoret en oversikt over registrerte 

infeksjonsutbrudd og helse- og omsorgsinstitusjoner rapporterer i tillegg data for antibiotikabruk og 

vaksinasjonsdekning for influensa. 
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Kommunens sykehjem rapporterer til nasjonale oversiktsregistre 2 ganger årlig. 

Ytterligere kilder til informasjon om status for institusjonenes arbeid med smittevern og 

infeksjonskontroll, er avviksmeldinger i kvalitetssystemet samt hendelsesanalyser og lokale 

gjennomganger utfra konkrete eksempler. 

 

Helsekontoret arrangerer en årlig samling for alle institusjonenes smittevernkontakter. Under 

samlingen presenteres status i Ringerike kommunes forbedringsprosjekter og gis informasjon om 

nasjonale føringer.  

Hva gjør vi om det viser seg at vi ikke gjør som vi sier – eller det oppstår noe nytt  

Korreksjon av virksomhetenes arbeid gjennom kvalitetsforbedring og utvikling av tjenester er en del 

av kommunens arbeid med internkontroll. Arbeid med smittevern og infeksjonskontroll følger 

samme rutiner. Institusjonenes kvalitets- og MKS-grupper sammen med avdelingsleder er sentralt for 

arbeidet med å korrigere virksomheten.  

 

Ved utbrudd av smittsom infeksjonssykdom, f.eks. fra bærer av multiresistente bakterier er registrert 

til utbrudd av infeksjonssykdom el.lign. inntreffer, er det leders oppgave å sikre at institusjonen har 

etablert og gjort kjent rutiner for informasjonsinnhenting og varsling. 

 

Rutinene beskriver:  

 

 Hvor søke informasjon?  

Oppslagsverk som kan bistå oss i en aktuell situasjon er: 

 Smittevernplanen for Ringerike kommune 

 Informasjon om enkelt sykdommer og råd: www.fhi.no 

 Relevante prosedyrer finnes ved å slå opp i tidligere PPS: 

https://www.varnett.no/?vn=12.0 

 Varslingsrutiner 

Avdelingsleder varsler ansvars/vakthavende sykepleier. Avdelingsleder vurderer om det er 

ytterligere varslingsplikt og/eller behov. 

Kommuneoverlegen varsles ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom.  Noen sykdommer 
er meldepliktige til kommuneoverlegen – se https://www.fhi.no/ 
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Beredskap ved enkelt tilfeller av smittsomme sykdommer 
  

Viser til Aksjonskort (vedlegg 1) 

En stor gruppe meldepliktige infeksjonssykdommer oppdages ved screening (f.eks. tuberkulose, HIV, 

hepatitt B og C) og medfører generelt liten smittefare for andre.  Individer som sier at de har en 

smittsom sykdom/eksponert for en, men ikke har symptomer på sykdommen, er generelt lite 

smittsomme.  

Dersom pasienten er syk med symptomer på infeksjon bør vedkommende isoleres mest mulig. Det 

betyr på helseinstitusjoner å ha eget rom med eget toalett og bad. I barnehage og skoler betyr det å 

ta eleven ut av gruppen og skjermes med en voksen som bistand.   

Videre: 

Leder er ansvarlig for at det i hverdagen er tydelig plassert ansvar for å sette i verk relevante tiltak 

ved enkelt tilfeller av smittsomme sykdommer. I helse- og omsorgstjenestene vil det være 

ansvarshavende sykepleier (ansvarsvakt). 

1. Søk informasjon om sykdommen.  

Det kan søkes f.eks. på Folkehelseinstituttet, www.fhi.no. 

 

2. Søk bistand til pasienten 

Aktuelle er foresatte, fastlege, sykehjemslege eller legevaktslege.  

 

3. Søk råd og meld om sykdommen 

Kontakt smittevernkontakten i institusjonen, sykehjemslege eller kommuneoverlegen 

(smittevernlegen) for råd ved behov. 

Ringerike interkommunale legevakt er kommunens akutte allmennmedisinske tjeneste utenfor 

normal arbeidstid og ivaretar også vurdering av enkelt tilfeller innen smittevern. 

Folkehelseinstituttet har en smittevernvakt som kan kontaktes av behandlingsansvarlig lege for 

ytterligere bistand. 
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Særlig samfunnsmedisinske infeksjonsutfordringer 
 

Kommunen skal ha egen plan for håndtering av tuberkulose, beredskap og pandemi. I tillegg omtales 

legionella og MRSA. 

 

Tuberkulose (TB) 
 

Tuberkulose er en allmenn farlig smittsom sykdom som er meldepliktig.  Håndtering av tuberkulose 

spørsmål reguleres av:  

Forskrift: Forskrift om tuberkulose kontroll. Helsedepartementet 2005 (www.lovdata.no)  

Veileder: https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/ 

Informasjon om tuberkulose: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/ 

 Bistand til helsepersonell: 

  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/tb_skjema_maler/ 

Hyppighet 

På landsbasis registreres det en stabilisering, etter en økende tendens i hyppighet av 

tuberkulose. Det ble registrert 293 tilfeller i 2016. Dette er i hovedsak:  

- Personer av utenlandsk opprinnelse, med primær smittekilde i hjemlandet (80-90 % 
av tilfellene) 

- Personer av norsk opprinnelse, typisk smittet i ungdommen.  
 
Utvikling på landsbasis:  

 
Tilfeller i vårt distrikt: 
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På Ringerike har vi fire institusjoner med økt risiko for tuberkulose 

 Ringerike Fengsel (160 plasser) 

 Hvalsmoen transittmottak (vekslende størrelse fra 200-850 plasser) 

 Ringerike omsorgssenter for barn (Mindreårige asylsøkere under 15 år, BUFETAT). 

Per dags dato: 5 bofellesskap normert til 6 barn per hus (15. juni 2017). 

 Enhet for enslige mindreårige i Ringerike kommune. Bosatte enslige mindreårige 

asylsøkere).  I dag: 25 barn (15. juni 2017). 

 
Det utføres screeningsundersøkelse av enkelte yrkesgrupper (helsepersonell), innvandrere 

(f.eks. familiegjenforening, arbeidsinnvandring) og forut for noen medisinske behandlinger. 
Screeningen utføres i henhold sentrale retningslinjer; ved IGRA test og røntgen av thorax.  

 

Smittekjeden Tuberkulose        

 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Mykobakterie Reservoar menneske. 
Hvilende bakterie, svært overlevelsesdyktig, den kan 
reaktiveres ved redusert immunforsvar (f.eks. annen sykdom 
eller medisinsk behandling).  
En andel bakterier er multiresistente. Fleste har lunge-
tuberkulose og er smittsomme ved hoste. Lav smittsomhet. 
1/10 av de smittede utvikler sykdom på et tidspunkt i livet. 
Diagnostisering: Blodprøve IGRA test. Røntgen av thorax.  
Behandling er en spesialistoppgave; infeksjonen behandles med 
antibiotika i kombinasjon. Eget observert regime for at sikre 
behandlingen gjennomføres og tolereres (DOT). Langvarig 
behandling over flere måneder, det gis behandling til aktivt 
syke og til asymptomatiske yngre personer. 

Smittekilde Menneske med 
aktiv tuberkulose 

Isolering av syke inntil behandlingen er i gang. 

Mennesker med 
latent tuberkulose 

Er ikke smittefarlige. Det vurderes forebyggende behandling. 
Vurderingen gjøres i spesialisthelsetjenesten. 

Plikt til å la seg 
undersøke 

Innbygger fra høyendemiske områder som skal være i landet i 
over 3 mnd. Alle flyktninger har plikt til å la seg undersøke, 
uansett hjemland. 
Særlige regler for ansatte i helse- og omsorgssektor og i 
oppvekst. 
Løpende endringer – viser til tuberkuloseveilederen  

Utgangsport Munn-ekspektorat Munnbind.  

Smittemåte Dråpe og 
luftsmitte 

Håndhygiene. Generell hygiene og fokus på godt renhold. 

Inngangsport  Smittebeskyttelse til behandlere. Munnbind bæres av friske 
nærkontakter så lenge pasienten er smittsom. 
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Smittemottaker Friske (< 36 år) Vaksinasjon av friske (avskaffes som rutine i Norge 2009). 
Vaksine tilbys til risikogrupper (innbygger og barn av foreldre 
fra høyendemiske områder).  
Vurderes hos ansatte i yrker med høy eksponering som er 
uvaksinerte. Tilbys helsefagstudenter på videregående skole. 
Vaksinasjon er ikke relevant for personer over 36 år. 

 

Ansvar og oppgaveoversikt ved tuberkulose. 

 

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har ansvaret for: 

- De medisinskfaglige tiltak i og organiseringen av tuberkulosearbeidet i kommunen. 
- Oversikt over tuberkulosetilfelle i kommunen. 
- I samarbeid med tuberkulosekoordinator og folkehelseinstituttet å vurdere behov og 

omfang, samt ivareta smitteoppsporing ved tuberkulose. Resultat av smitteoppsporing 
sendes tuberkulosekoordinator og folkehelse. 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksinasjon ved smittevernansvarlig helsesøster har 

ansvaret for: 

- Helsekontorets tuberkulose oppgaver: Oversikt over aktuelle personer, innkalling, 
diagnostikk, smitteoppsporing, informasjon og vaksinasjon. 

- Mottar melding fra politiet om innbyggere som har plikt til å la seg undersøke for 
tuberkulose. 

- Koordinerer samhandling med spesialisthelsetjenesten og kommunens arbeid for pasienter 
med behandlingskrevende tuberkulose (bl.a. behandlermøter). 

- Smittevernansvarlig helsesøster er fagligansvarlig og bistår kommuneoverlegen. 
Spesialisthelsetjenesten ved medisinsk avdeling Ringerike sykehus og tuberkulosekoordinator ved 

Drammen sykehus har ansvar for: 

- Utredning, diagnose, oppfølging og fastsettelse av behandlingsplaner for den enkelte 
pasient. 

- Oppdatering og opplæring av helsepersonell i primærhelsetjenesten.  
- Melding til kommuneoverlegen ved diagnostiserte tilfeller. 

Fastlegene har ansvar for:  

- Å være oppmerksom på tuberkulose som en diagnostisk mulighet ved undersøkelse av 
pasienter.  

- Bidra i behandlingen av pasienter med tuberkulose i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  

Hjemmesykepleien har ansvar for: 

- Den praktiske gjennomføring av behandling av tuberkulosepasienter (overvåket behandling 
(DOT)).  

Personalkontoret i kommunen har ansvar for:  

- Etablering av rutiner for helse-, sosial-, omsorgs- og oppvekstsektor som sikrer at: alle 
nytilsatte og tilsatte som i mer enn 3 mnd. i løpet av de siste 3 årene har vært i land med høy 
forekomst av tuberkulose, plikter vise fram gyldig tuberkuloseundersøkelse før arbeidets 
start.  

- At alle tilsatte i kommunen som jobber med økt smitterisiko for tuberkulose tilbys 
vaksinasjon. Kommunen skal dekke utgifter til så vel utredning som vaksinasjon for 
tuberkulose (Forskrift for tuberkulose). 

Politiet har ansvar for: 

- Å gi melding til Kommuneoverlegen om ankomne utlendinger som skal undersøkes. 
- Motta melding når det ikke har vært mulig å gjennomføre screening. 



Smittevernplan Ringerike kommune 
 

 Side 25 
 

- Bistå i situasjoner der pasienter som mottar DOT behandling ikke forsvinner fra 
behandlingen. 

Ringerike Fengsel  
- Helseavdelingen har ansvar for å sikre oppfølging og relevant utredning for tuberkulose blant 

innsatte. 
- Ringerike Fengsel har ansvar for å sikre at ansatte har nødvendig kjennskap til og beskyttelse 

mot tuberkulose 
Ringerike omsorgssenter og bosatte mindreårige asylsøkere 

- Mindreårige asylsøkere undersøkes for tuberkulose innen 2 uker etter ankomst som ledd i 
generell helseundersøkelse. Undersøkelsen gjøres på Smittevernkontoret, helsestasjonen. 

Hvalsmoen transittmottak/asylmottak 
- Helseavdelingen ved Hvalsmoen transittmottak har ansvar for oppfølging og evt. utredning 

av asylsøkere for tuberkulose. Ledende sykepleier bistår i tuberkulose utredning. 
 

Beredskapssituasjoner 
 

Planen beskriver to typer beredskapssituasjoner:  

I. Smitte mellom mennesker 

II. Smitte fra næringsmidler/smitte fra omgivelser og dyr til mennesker 

 

I en situasjon med risiko for eller erklært epidemi og pandemi skal smittevernarbeidet følge samme 

mal som i normalsituasjoner. Dersom antallet av nye tilfelle dobles på en uke, kan smittesituasjonen 

kaldes en epidemi. En epidemi som sprer seg over større deler av verden kaldes en pandemi. 

De samme begreper kan benyttes i andre smitterelaterte beredskapssituasjoner. 

Den kommunale helsetjenesten rår ikke over ekstra ressurser som kan trekkes inne i ekstraordinære 

situasjoner. Det vil være kommunes daglige helse- og omsorgstjeneste, herunder fastleger og 

legevaktstjeneste som ivaretar beredskapssituasjonen, og prioriterer det i forhold til andre oppgaver. 

Smittevernlegen har i samarbeid med smitteverngruppen ansvar for at koordinere innsatsen og 

varsle rådmannen for evt. mobilisering av kriseberedskap i kommunen.  

Smittevernberedskapen skal ses i sammenheng med den generelle medisinske beredskap i 

kommunen og kommunens kriseberedskap. 

En oversikt over ansvarsområder ved beredskapssituasjoner 

Kommuneoverlegen har ansvar for: 

- Overordnede medisinskfaglige beredskap, herunder oversikt over allmennfarlig smittsomme 
sykdommer. 

- Informasjon i og utenfor organisasjonen i samråd med kriseledelse og informasjonsrådgiver, 
inkl. informasjon til medier. 

- Varsling av beredskapsledelse (rådmann og beredskapsleder). 
- Sammenkalle smitteverngruppen, inkl. evt. assisterende personell. 
- Ved smitte fra næringsmidler, dyr eller fugler: Samordne arbeidet med Mattilsynet. 
- Samhandling med fastleger og legevakt. 

 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern og smittevernansvarlig helsesøster 
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- Gi råd og assistere kommuneoverlegen med å sikre utredning og samhandling i 
beredskapsarbeidet innenfor deres fagfelt. 

- Smittevernansvarlig helsesøster har ansvar for vaksinebestilling, gjennomføring av 
smitteoppsporing og vaksinasjon sammen med kommuneoverlegen. Bistå med prøvetagning. 

- Fagansvarlig miljørettet helsevern har ansvar for samhandling med teknisk etat og miljø- og 
arealforvaltningen sammen med kommuneoverlegen. Bistå med prøvetagning. 

Rådmannen leder kriseberedskapsgruppen. Har ansvar for: 

- Ledelse av innsatsen. 
Beredskapsleder har ansvar for:  

- Kommunens generelle beredskapssituasjon, inkl. planverk. 
Andre etater som er relevante: 

- Miljø- og arealforvaltningen   
- Tekniske tjenester 
- Helsesøster og fastleger 

 

I. Smitte mellom mennesker 

Pandemier – bruk av samfunnsberedskap   
Pandemier er store verdensomspennende epidemier. Det mest aktuelle er influensapandemier; 

historiske eksempler er: Spanskesyken (1918), Asiasyken (1958), Hongkongsyken (1969). Nyere 

eksempler er fugleinfluensa og SARS, og InfluensaH1N1 høsten 2009. 

 

Det er utarbeidet en Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (sist revidert 2016): 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0001/ddd/pdfv/273635-

beredskapsplan_pandemi.pdf 

I 2009 ble også flere veiledere for utarbeidelse av planverk tilgjengelig. Innsatsen ved pandemi styres 

med retningslinjer fra Helse- og sosialdepartementet ved Helsedirektoratet 

(www.helsedirektoratet.no) og følges med løpende informasjon fra Folkehelseinstituttet 

(www.fhi.no).  

 

WHO skjelner mellom 6 faser i en pandemi: 

Faser Beskrivelse 

Interpandemisk periode 

1 Ingen nye virus Ingen ny influensavirus subtyper er oppdaget hos mennesker. En 

influensavirus subtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan 

være tilstede hos dyr. Lav smitterisiko 

2 Nytt virus hos dyr Nytt virus hos dyr, ingen influensavirus subtyper oppdaget hos 

mennesker. Sirkulere dyrevirus, som kan utgjøre en reell risiko for 

sykdom hos mennesker. 

Pandemisk årvåkenhetsperiode 

3 Smitte til 

mennesker 

Sykdom hos mennesker med ny subtype, men ingen spredning mellom 

mennesker eller sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter. 

4 Begrenset smitte 

mellom 

mennesker 

Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, men 

geografisk begrenset. Kan tyde på at virus ikke er godt tilpasset 

mennesker 
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5 Økende, men ikke 

svært smittsom 

Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt geografisk 

begrenset. Noe som antyder at viruset er i ferd med at tilpasse seg 

mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker (betydelig 

pandemi risiko). 

Pandemisk periode 

6 Pandemi Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkning. 

 Postpandemi Tilbake til interpandemisk periode. 

 

Ringerike kommunes pandemiplan innarbeides som en del av kommunens smittevernplan. Samtidig 

vises til Plan for helse- og sosialberedskap (Beredskapsplan) for Ringerike kommune. 

 

Pandemisk influensa på Ringerike.  
Gjennomgang av smittekjede illustrerer innsatspunkter:  

   

 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak? 

Smittestoff Ny influensavirus Få som er immune/delvis immune mot sykdommer, siden 
virus er nytt. Det betyr at mange vil bli syke. 
Ikke alvorlig infeksjon, men moderat til svært smittsomt. 

Smittekilde Syk person  Isolere syke 
Behandling av sykdommen med medisin om mulig 
(redusere smittespredning) 

Utgangsport Munn-nese Munnbind til syke 

Smittemåte Dråpe smitte 
Kontakt, indirekte 
kontakt, luftbåren 

Større avstand til folk 
Hostehygiene 
Håndhygiene 

Inngangsport Munn-nese Munnbind til frisk 

Smittemottaker De som ikke har hatt 
infeksjonen  

Vaksinasjon (da brytes smittekjeden) – det mest effektive 
tiltak. 
Forebyggende medisin til utsatte individer 

 

Utfordringen er stor samfunnsmedisinsk: det må forventes et stort antall syke samtidig.   

Pandemien forventes å vare i 15 uker, med høyeste topp i uke 5-10 (senest i uke 6-7). Det forventes i 

verste fall at oppimot 40 % av befolkningen på landsplan kan bli syke. Det vil ikke være jevnt fordelt, 

verken i regioner eller innenfor de enkelte regioner.    

Anslag: For Ringerike vil 40 % utgjøre ca. 11500 personer. Størsteparten av de syke vil klare seg 

hjemme. En del, anslagsvis 25 % av disse (knapp 3000) vil ha behov for tilsyn, pleie og omsorg fra 

hjemmetjenesten (en del av dem vil ha tjenesten i utgangspunktet). Et anslag for innleggelsesbehov i 
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sykehjem er 5-10 % (600-1200) (en del av dem vil ha tjenesten i utgangspunktet)., og sykehus 2-5 % 

(250 - 600). 

 

Når gjør vi hva?  Ressursmobilisering 

Ved utbrudd av influensa skjerpes basale smittevern rutiner, herunder spesielt håndvask og overflate 

hygiene. Kommunal kriseledelse ved rådmann og beredskapsleder varsles ved nivå 4 om Norge er 

berørt, nivå 5 om Norge ikke er berørt. 

Ved smitteutbrudd i Ringerike kommune styres arbeidet overordnet av kommunal kriseledelse ved 

rådmannen, og det daglige arbeidet av smitteverngruppen, ved kommuneoverlegen. Smittevern 

kontaktene i hver enkel institusjon deltar i en utvidet smitteverngruppe.  

Relevante tiltak retter seg mot sikring av ressurser og mobilisering av personell. 

- Rådmannen og kommunens kriseledelse er overordnet ansvarlig for prioritering av ressurser og 
tjenester i kommunen. 

- Personalavdelingen har et overordnet ansvar for å ha oversikter over tilgjengelig personale, samt 
assistere ved koordinering og evt. omdisponering av kommunens personell, særlig viktig i pleie- 
og omsorgssektor, helsesektor og tekniske tjenester. Det må legges til rette for fleksibel bruk av 
tilgjengelige personellressurser i alle tjenester og på tvers av tjenesteområder. Den enkelte 
avdelingsleder i samarbeid med enhetsleder, er ansvarlig for koordinering og evt. omdisponering 
av personell i henhold til operasjonell pandemiplan for hvert enkelt tjenesteområde. 
Det skal vurderes nyttet alle ekstra ressurser, herunder f.eks.: pensjonert helsepersonell,  

økt stillingsprosent for deltidsansatte 

Omprioritering av oppgaver med nedprioritering av ikke livsviktige oppdrag (renhold i ikke 

smitteaktive rom/kontorbygg, hjemmehjelp, park- og annet vedlikeholdsarbeid o.lign.). 

Koordineres av personalavdelingen i samarbeid med virksomhetsledere. 

Ivaretaking av samfunnskritiske tjenester 

Som en del av tjenestenes risiko- og sårbarhetsanalyser, gjennomgår alle tjenesteområder 

regelmessig egne tjenester og tydeliggjør hvilke oppgaver, som er kritiske å sikre ved høyt 

sykefravær, og hvilke ressurser som er nødvendige for å opprettholde de kritiske funksjoner.  

Utstyr ved pandemi 

Forsyninger av nødvendig utstyr og medisin kan bli kritisk.  Smitteverngruppen med 

smittevernkontakter skal vurdere tiltak for at sikre tilstrekkelig tilgang til kommunens borgere, og gi 

råd om prioritering og evt. rasjonering av kritiske varer (f.eks. tørkepapir, håndsprit, såpe, antivirale 

medisiner, m.v.). 

Vaksinasjon 

Helsekontoret har ansvar for at bestille og motta influensavaksine, både for normalsituasjoner 

(sesong influensa) og ved pandemi. 

Vaksine mottas og lagres i Ringerikskjøkkens kjølerom på Kilemoen. Distribusjon ivaretas derifra med 

bistand fra kommunalt transportteam og med bistand fra frivilligsentralen. 

Massevaksinasjon gjennomføres etter de prioriteringer som legges av nasjonale myndigheter. Det 

vises til nasjonal Pandemiplan.  

For alle som selv kan møte fram, gjennomføres vaksinasjonen på helsestasjon, skoler og barnehager 

(barn og unge) eller hos fastlege. For de som har behov for vaksine i hjemmet eller på institusjon 
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gjennomføres vaksinasjonen av pleie- og omsorgstjenesten (hjemmetjeneste og institusjon). For 

institusjoner med smittevernkontakt, er denne ansvarlig for koordinering og vaksinasjon av ansatte i 

egen tjeneste. Helsekontoret koordinerer vaksinebestilling og har kontinuerlig mottak for 

vaksinasjon.  

 

II. Smitte fra næringsmidler/smitte fra omgivelser og dyr til 

mennesker 

Smitte fra vann 

Legionella – bruk av samfunnsberedskap 
 

På landsbasis diagnostiseres sporadisk enkelte tilfelle av legionella infeksjon, fra 10-40 pr år. Der har 

vært enkelte utbruddsituasjoner med mange smittede. Eksempler: År 2005 i Sarpsborg-Fredriksstad 

området (54 smittede, 10 døde), kilden var en luftskrubber i et luftrenseanlegg ved en 

treforedlingsbedrift.  År 2001 i Stavanger (28 smittede, 7 døde), kilden var et kjøletårn på et hotell. 

Status Ringerike: Det er i 2009 diagnostisert et enkelt tilfelle. Det har ikke vært større utbrudd av 

legionella. 

 

Legionella kan være opphav til: 

 Pontiacfeber, som er en influensalignende mild infeksjon med ofte rask og spontan helbredelse. 

 Legionærsykdom som er en alvorlig lungebetennelse med høy dødelighet. 

De fleste infeksjoner er a-symptomatiske.  

 

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol. 
Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 
Folkehelseinstituttets Vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veiledning  

Ringerike kommunes nettside: Legionella forebygging 

 

 

 

Smittekjeden for legionella:      

   

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Bakteriell sykdom 55 arter. Ikke alle artene er kjent for å gi sykdom hos 
mennesker.  

Optimal vekst temperatur 20-50gr.,  pH>3 - < 10. Gjerne 
med slam/belegg i rør. Stillestående fukt. 

Smittekilde Forurenset vann  Legionellabakterien finnes i vann og er utbredt i naturen.  
Forholdsregler for anlegg med stillestående vann, inkl. 
melderutiner er krav om rengjøring og desinfeksjon av 
anlegg, anbefalinger om temperatur >70 oC i 
varmtvannsberedere, sanering av vannrøyrssystemer 
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(unngå ”blindledninger og blindsoner” i rørsystemer), 
gjennomførte risikoreduserende tiltak på anlegget.  

Utgangsport Anlegg med bakterier. 
(Tempererte vann i 
tekniske installasjoner 
som kan spre aerosoler 
via luft, f.eks. 
dusjanlegg). 

Aerosol smitte.  

Smittemåte Luftsmitte som 
aerosoler. Inkl. 
fjerndråpesmitte 

Høy smittedose 

Inngangsport Innånding   

Smittemottaker Spesielt utsatt er 
personer med redusert 
immunforsvar, inkl. 
lunge- og hjertesyke, 
diabetikere, eldre. 

Behandling med antibiotika. 

 

Ansvar og oppgave oversikt ved legionellasmitte til omgivelsene 

Kommuneoverlegen/smittevernlegen har ansvaret for: 
- De medisinskfaglige tiltak i og organiseringen av legionellaforebyggende arbeid og ved 

utbrudd (smitte). Det praktiske arbeidet er delegert til fagansvarlig for miljørettet helsevern. 
Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for: 

- Å motta og behandle meldinger om kjøletårn og luftskrubbere, samt ha oversikt over andre 
aerosoldannende anlegg, spesielt dusjanlegg og manuelle bilvaskeanlegg i kommunen. 

- Føre systematiske tilsyn med anlegg og virksomheter som har risikoanlegg (større dusjanlegg 
i idrettsbygg). 

- Å vurdere behov, omfang og ivareta smitteoppsporing ved legionellautbrudd. 
- Sikre samarbeid og koordinering med andre etater i kommunen (Tekniske tjenester, 

Eiendomsforvaltningen, Miljø- og areal forvaltning) ved utbrudd av legionella.  
Smittevernkontoret ved smittevernansvarlig helsesøster har ansvaret for: 

- Assistanse ved utredning av legionellasmitte, herunder spesielt prøvetagning, informasjon og 
utredning med intervju av smittede. 

Spesialisthelsetjenesten ved medisinsk avdeling Ringerike sykehus:  

- Utredning, diagnose, oppfølging og fastsettelse av behandlingsplaner for den enkelte 
pasient. 

- Melding til kommuneoverlegen ved diagnostiserte tilfeller. 
Fastlegene har ansvar for: 

- Å være oppmerksom på legionella som en diagnostisk mulighet, ved undersøkelse av 
pasienter.  

- Behandlingen av legionella utenfor sykehus, for den enkelte pasient. Dette i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten  
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MRSA – og andre multiresistente bakterier 

Håndtering i helse og omsorgstjeneste 
Her omtales hovedsakelig MRSA. Lignende forhold vil ofte være gjeldene for andre multiresistente 

bakterier, som ESBL, VRE og andre. Denne planen kan da vurderes å brukes.   

Ressurssider og bistand til helsepersonell:  

Informasjon om MRSA: https://www.fhi.no/sv/antibiotikaresistens/  
Smittevernveileder: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-
a/stafylokokkinfeksjoner-inkl.-mrsa-i/  
MRSA-veileder: https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/mrsa-
veilederen.pdf  
Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 - 2020: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eaf66ac392143b3b2054aed90b85210/strategi_
antibiotikaresistens_230615.pdf  

 

Prosedyrer for håndtering av MRSA finnes i https://www.varnett.no/?vn=12.0 

https://www.varnett.no/portal/procedure/7871/12 

MRSA = Meticillin resistente staphylococcus aureus. 
Gule stafylokokker er en vanlig bakterie hos mennesker, den regnes som normalflora (opptil 40 % av 

befolkningen er langvarige bærere). Hos friske personer gir bakterien sjeldent anledning til sykdom. 

Hos individer med svekket immunforsvar kan en infeksjon være alvorlig. MRSA er stafylokokk 

bakterier som ikke lenger er følsomme for en stor gruppe av antibiotika, kan gi anledning til alvorlig 

infeksjonssykdom. MRSA ønskes ikke i helse- og omsorgsinstitusjoner i Norge. Tiltak retter seg derfor 

mot helse- og omsorgsinstitusjoner (sykehjem og sykehus), ikke mot normalbefolkningen (f.eks. ikke 

tiltak i skoler, barnehager, andre arbeidsplasser). 

MRSA bakterien er normalt og hyppig forkommende i de fleste steder i verden; bare i de nordiske 

land og Nederland har man så langt klart å holde forekomsten veldig lav. Det beror på restriktiv 

antibiotikabruk, god hygiene, samt omhyggelig håndtering og oppsporing av enkelt tilfelle. 

 

 

Smittekjeden ved MRSA  

 

Smittekjeden Beskrivelse Tiltak / kommentar 

Smittestoff Bakterie:  
Stafylococcus aureus 

MRSA er en variant av stafylokokk-familien. Det er en 
vanlig hudbakterie i store deler av verden. I Norge er 
bakterien uønsket i helseinstitusjoner pga. resistens. 

Smittekilde Bærer av bakterie Behandling for bærerskap og infeksjon. Begrense kontakt. 
Isolasjon på institusjon. Sykemelding for ansatte i 
helseinstitusjoner. 

Aktiv infeksjon med 
bakterie 
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Utgangsport Hud, sekret og sår Munnbind, hansker, tildekning av sår. 

Smittemåte Kontakt Håndhygiene. Generell hygiene, særlig berøringsoverflater 

Inngangsport Hud 
Sår, kateter etc 

Smittebeskyttelse til behandlere. 
Grundig håndhygiene. 

Smittemottaker Alle 
risikopersoner 

Grundig hygiene. 

 

Tiltak ved MRSA 

Vi følger: 

 Sentrale føringer for håndtering av MRSA  

 Prosedyrer for smittevern, hygiene og infeksjonskontroll: https://www.varnett.no/?vn=12.0 

Fokus på å forebygge  

God håndhygiene og fokus på renhold på kontaktflater er sentralt for å begrense spredning av alle 

typer smittsomme sykdommer, inkl. multiresistente bakterier. 

Godt overblikk over forekomst gir mulighet for å tilpasse tiltak etter en aktuell situasjon. 

Målrettet bruk av antibiotika er sentralt for å unngå ytterligere resistensutvikling. Ren omsorg 

reduserer risikoen for infeksjoner. Bruk av arbeidsbekledning reduserer risikoen for kontaminering 

mellom miljøer. 

Fokus på å begrense smitte 

Økt fokus på generelle smittevern tiltak, herunder håndhygiene og renhold (se ovenfor) begrenser 

smittespredning. 

Bruk av personlig smittevernutstyr bidrar til å beskytte brukere og personale mot gjensidig 

kontaminering (hansker, smittefrakk, munnbind, mv.). 

Ved sanering for MRSA følges veilederens anbefalinger.  

Alt sengetøy og kroppsnære plagg fra MRSA positive pasienter behandles som smittevask og vaskes 

isolert ved min. 80 grader. 

Screening – når gjør vi det  

Ved mistanke om forekomst av multiresistente bakterier i helse- og omsorgstjenesten, avgjøres av 

enhetsleder etter melding fra avdelingsleder. Beslutningen tas i samråd med kommunalsjef og 

kommuneoverlege når det er relevant å sette i verk screening av ansatte og brukere for 

multiresistente bakterier (i dag typisk MRSA). Smittevernkontakten i hver institusjon bistår leder i 

oversiktsarbeid og med kompetanse. 

Ansatte screenes når de møter på jobb, optimalt på en fridag. Det screenes etter arbeidsdagens start 

(grunnet øket risiko for positiv test uten varig bærerskap). 

Tilsynslege og fastlege er ansvarlig for MRSA -undersøkelse og evt. sanering for pasienter.  

Bedriftshelsetjenesten er ansvarlig for undersøkelse av ansatte. Screeningen gjennomføres 

koordinert og uten unødig opphold. 

Generelt vil screening bare være relevant ved mer enn et tilfelle i samme enhet eller med samme 

bakteriestamme i kommunen. Målet er å begrense smitte og om mulig identifisere smittekilde. 
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Et enkelt tilfelle blant brukere/beboere i en institusjon eller en hjemmetjeneste håndteres som et 

enkelt tilfelle. Det gjøres ikke supplerende utredning, unntatt i institusjon. Her testes det personale 

som har vært i berøring med pasienten. 

Ved flere tilfeller av MRSA blant brukere/beboere: I hjemmetjenesten testes personalgruppen, som 

har vært i berøring med brukere. I Institusjon testes alt personell i pleie, i tillegg til alle beboere i 

relevant avdeling.  

Vi tilstreber at MRSA -pasienter i videst mulig omfang får tilrettelagt tilbud i pleie- og 

omsorgstjenesten, slik smittebelastningen i institusjoner blir minst mulig. Beboere og pasienter som 

er positive for MRSA, kan ferdes fritt utenfor institusjon. Eventuelle sår tildekkes, grundig 

håndhygiene er viktig. 

 

Ved isolert MRSA positivitet blant personale i helse- og omsorgstjeneste vurderes det i samråd med 

kommuneoverlege om det bør iverksettes en utredning med henblikk på å identifisere evt. 

smittekilde. Veiledende er:  

 En enkel positiv arbeidstaker: Behandles som et enkelt tilfelle. 

 Flere positive blant personalet: I hjemmetjenesten testes hele personalgruppen.  I 

institusjonshelsetjenesten testes personalgruppen og alle beboere i avdelingen. Om 

personalet har vært i alle avdelinger: Hele institusjonen. 

Personale som testes kan fortsette i jobb i samme enhet, men bør ikke jobbe i andre enheter. 

Personale som er kroniske MRSA bærere, vil kunne være i jobb i helse- og omsorgstjenesten, evt. 

etter omplassering eller etter individuell vurdering.  

Personale som er gravide, har kroniske sykdommer med hyppige sykehuskontakter, planlagte 

innleggelser eller har eksemsykdommer på eksponert hud bør ikke håndtere pasienter med verifisert 

MRSA 

 

Screening av personale – uavhengig av utbrudd 

Det tas MRSA -prøve og avventes svar fra medarbeidere som har vært (innlagt eller medarbeider) på 

sykehus eller sykehjem (helse- og omsorgsinstitusjon) i utlandet (unntatt Norden, Nederland) eller 

som har hatt lengre opphold eller opphold med økt eksponering i utland med høy forekomst av 

MRSA. 

 

Melderutiner 

Behandlende lege skal melde alle MRSA -tilfeller i MSIS med melding til kommuneoverlegen.  

Kommuneoverlegen er ansvarlig for å gi melding til Ringerike sykehus, Vestre Viken ved fagansvarlig 

medisin ved utbrett forekomst av MRSA kommunehelsetjenesten. 
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Vedlegg 1: Aksjonskort for håndtering av allmenn farlig smittsom 

sykdom i Ringerike kommune. 
 

 

  

Allmennfarlig smittsom sykdom oppdaget 

og behandlet av:  

Allmennlege – Spesialisthelsetjenesten 

Legevaktslege - Andre 

Melding til smittevernlege/vara 

Kommuneoverlege 

Smittevernlege vurderer: 

Ved høy alvorlighetsgrad 

følges samme akse som 

ved alvorlig utbrudd for 

vurdering av tiltak og 

innsatsnivå. 

. 

Smittevernlege kaller inn 

smitteverngruppe og 

orienterer rådmann, 

innkalling av 

beredskapsgruppen. 

Smittevernlege er medisinsk 

faglig ansvarlig 

Mindre 

alvorlig, enkelt 

tilfelle 

Alvorlig utbrudd/ 

mange affiserte 

Smittevernlege 

ansvarlig for: 

Orientering av 

Fylkeslege 

Folkehelseinstituttet 

Involvering av 

fagansvarlig 

miljørettet helsevern 

Andre samarbeids- 

partnere (Mattilsyn) 

 

Beredskapsgruppen 

er ansvarlig for: 

Orientering til 

publikum og medier 

Utnevne  

pressekontakt 

Smitteverngruppen 

ansvarlig for: 

*Kartlegging 

*Avgrensning og 

forebygging 

*Evaluering 

* Informasjon til 

andre leger og 

legevakt 

 

Behandlende  

spesiallege/fastlege 

er ansvarlig for 

kurative tiltak. 
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Vedlegg 2: Aktør og Ressurs oversikt  

Mannskap 

Kommuneoverlege Medisinsk faglig ansvarlig 

Akutt medisinsk beredskap 

 

Karin Møller 958 99 205 

 

Vara for kommuneoverlege Øyvind Kjelsvik 974 36 526 

Fagansvarlig 

smittevern 

Helsesøster 

Utredning, prøvetagning og tiltak ved 

utbrudd smittsomme sykdommer 

Kristin Andresen 970 88 760 

Cathrine Sivertsen 408 04 219 

Anette P. Meyer 970 69 233 

Helsestasjon i Sentrum  32 11 75 75 

Supplerende bistand fra øvrige 

helsesøstre 

Belinda Gjerløw 970 78 166 

Fagansvarlig 

miljørettet 

helsevern 

Utredning, prøvetagning og tiltak ved 

miljøutbrudd 

Unni Suther 905 62 030 

Tekniske tjenester, kommunalsjef Gunn Edvardsen 934 07 021 

Kommunalsjef Helse 

og omsorg 

Administrativ ansvarlig Christine Myhre 

Bråthen 

478 50 586 

Beredskapsansvarlig  Ansvarlig for beredskap i Ringerike 

kommune 

Sveinung Homme 909 99 923 

Rådmann Overordnet administrativ ansvarlig 

Leder for kommunens kriseledelse 

Tore Isaksen 415 05 013 

Informasjons-

ansvarlig 

Ringerike kommune Mats Øyeren 922 92 393 

Evi Mathilassi Lien 916 26219 

Legevakten Øyeblikkelig helsehjelp 

Legevaktsleger og personell 

Kine Eriksen 908 05 512 

Vara virksomhetsleder Vigdis Jægersborg 92243610 

 

Legevaktsoverlege Anne Lille Høeg 

Hodnesdal 

934 56 567 

Vakttelefon  3211 1111 

116 117 

Fastleger i Ringerike Bistand i akutte situasjoner 

Kommuneoverlege kontaktperson 

Karin Møller 

 

958 99 205 

Bedriftshelse-

tjenesten 

Oppfølging kommunale ansatte Magnus Nilholm 916 76 325 
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Materiell 

 

Bolig/institusjon Tildelingskontoret  

(institusjonsoversikt og bolig) 

  

Kommunalsjef Christine M. Bråthen 95161650 

 

Basale behov Kriseteam  

Rekvireringsrett til bespisning, 

transport, bekledning og 

innkvartering til mindre grupper 

 468 45 726 

Leder Kriseteam Audun Løvstad 452 52 924 

Ekstern bistand  

 

Fylke Fylkesmannen i Buskerud www.fmbu.no 3226 6600 

 Fylkeslegen   

Nasjonale Folkehelseinstituttet allment www.fhi.no 

 

2107 7000 

Folkehelseinstituttet, avd. for 

smittsomme sykdommer   

2107 6643 

Helsedirektoratet www.helsedirektoratet

.no 

810 20 030 

Mattilsynet Ringerike www.mattilsynet.no 

 

936 31 915 

3211 5600 

Astri Ham 905 01 858 

Ringerike sykehus Beredskapsansvarlig May Janne Botha 

Pedersen 

984 16 639 

Sentralbord  03525 

Infeksjonsmedisiner Lars Thoresen 

Hygiene sykepleier Randi Bratland 

Tuberkulosekoordinator Vestre 

Viken 

Hege Bjelkøy 

Nordre Buskerud 

politidistrikt 

Hønefoss  3210 3210 

Politimester    

Tolketjeneste Språksenteret  2219 8217 

776 07 750 
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Vedlegg 3:  

Smittevernansvarlig helsesøster.  Smittevern og Vaksinasjonskontor 

   

Smittevernansvarlig Kristin Andresen   Mobil 970 88 760 

   Cathrine Sivertsen   Mobil 408 04 219 

   Anette Prøsch Meier   Mobil 970 69 233 

Vaksine-smittevernkontoret tlf.     408 04 250 /32 11 75 75 

 

Lokalitet:   Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksine, Storgaten. 

Medisinsk faglig ansvarlig: Kommuneoverlege 

Administrativ leder:  Kommunalsjef for barn og unge 

Stillingsbeskrivelse smittevernansvarlig helsesøster 

Fagkompetanse for helsesøster: Helsesøster med kompetanse innenfor vaksinasjon, 

smittevern generelt og tuberkulose, samt migrasjonshelse. 

Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksine har i dag følgende bemanning 

(15.06.2017): 

 Smittevern og vaksine: 

 100 % stilling som helsesøster med ansvar for smittevern (i dag delt på 3 ansatte) 

 Migrasjonshelse 

 30 % helsesøster i integrasjonsarbeid 

 50 % allmennlege 

 100 % psykiatrisk sykepleier 

 100 % helsesekretær 

 

Formål smittevern og vaksinasjonskontor: 

Bistå kommuneoverlegen med:  

o Forebyggende smittevernarbeid – informasjon, vaksinasjon, oversiktsarbeid. 

o Utredning og oppfølging av enkeltsaker. 

o Bistå enheter og virksomheter i Ringerike kommune i smittevernarbeidet. 

o Ansvar for influensavaksinasjon i Ringerike kommune. 

o Bistå avdelinger i kommunen med råd i arbeidet med smittevern og 

infeksjonskontroll, samt yrkesrelatert vaksinasjon. 

 

Oversikt over smittevernarbeidet: 

Smittevernansvarlig helsesøster sikrer at:  

o Det årlig utarbeides en oversikt over den registrerte forekomsten av smittsomme 

sykdommer i Ringerike kommune (MSIS meldinger, samt rapportering fra 

kommunens institusjoner) og vaksinasjonsdekningen. 

o Planen danner grunnlag for planlegging av arbeidet videre. 
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Oppgaver for smittevern og vaksinekontor  -  Oversikt 

Vaksinasjon Barnevaksinasjonsprogram. Råd og veiledning til helsesøstre 

Vaksinasjon av risikogrupper, f.eks. narkomane, MSM, noen yrkesgrupper, 

elever i VGS, enkelt pasienter, m.fl.  

Reisevaksine 

Influensavaksinasjon av ansatte, samt tilbud til befolkningen  

HPV vaksine til målgruppe 

Tuberkulose Utredning for tuberkulose, koordinering av tuberkulose arbeidet. 

Overvåking Samle og registrere:  

 Infeksjons- og antibiotika rapportering fra tjenestene, rapportering ved 

smittevernkontakter. 

 MSIS meldinger til Ringerike 

Sammen med kommuneoverlegen å utarbeide en årlig rapport. 

Informasjons- 

arbeid 

Befolkningsinformasjon via ulike media (lokalavis, Intra- og internett 

(facebook)) om vaksinasjon, smittevern, hygiene mv.  

Målrettet informasjon til enkelt grupper, individer og organisasjoner 

Enkeltsaker Bistå kommuneoverlegen i utredning og tiltak. 

Eks.: Meningitt, legionella, infeksjonsutbrudd i lokalsamfunnet (barnehager, 

hotell m.v.) 

Håndhygiene Arrangere en håndhygienekampanje en ganger årlig for alle ansatte og 

institusjoner i Ringerike kommune 

Nasjonale 

prosjekter 

Delta i prosjekter på FHI og være pådriver for utviklingsarbeid innenfor 

smittevern og vaksine. 

Kompetanse Er kommunens spisskompetanse innen praktisk smittevern og 

vaksinasjonsarbeid. 

Deltakelse på nasjonale smittevern og vaksinedager arrangert av 

folkehelseinstituttet (2*2 dager) for å sikre oppdatering. 

Fortløpende egen innsats (litteratur). 
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Vedlegg 4: Utdypende om forebygging: 
 

Folkehelse – strukturelle forhold. Samfunnets infrastruktur 
 

Drikkevann Den enkelte vannverkseier (private og 
kommunale vannverk) har driftsansvar og 
beredskapsansvar for alle vannkilder og 
vannforsyningssystem. 
 
Drikkevannskilder som skal produsere mer enn 
10 m2, institusjoner, barnehager, skoler o.l. er 
plangodkjenningspliktig.  
Mattilsynet har godkjennings- og tilsynsansvar. 
 
Prøvetaking ivaretas av vannverkseier. I private 
hjem ivaretas prøvetaking av eier eller beboer, 
evt. med assistanse fra smittevernansvarlig 
helsesøster eller fagansvarlig miljørettet 
helsevern 
 
Miljø – og arealforvaltningen skal sikre at alle 
som får byggetillatelse får tilstrekkelig og 
betryggende vannforsyning, kloakk og avløp. 
 

Mattilsynet 
 
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlegen) 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniske tjenester 

Forskrift om 
vannforsyning og 
drikkevann 2001 
(drikkevannsforskrifte
n) 
 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
Forskrift om 
miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler 
mv.  
 
 
 
 
 
Plan og 
byggingsloven 

Næringsmiddel Ved mistanke om vann eller næringsmiddel-
båren sykdom skal behandlende lege sikre at 
nødvendige prøver tas av pasienten. 
 
Næringsmiddelvirksomheter er Mattilsynets 
tilsynsområde. Mattilsynet fortar prøvetaking i 
virksomhetene ved mistanke om utbrudd. 
 
I private hjem ivaretas prøvetaking av 
smittevernansvarlig helsesøster eller 
smittevernkontakten (i samråd med 
kommuneoverlegen og miljørettet helsevern). 

Mattilsynet og 
kommuneoverlegen 

Lov om 
matproduksjon og 
mattrygghet av 2003. 
 
 

Hygiene i offentlige 

tilgjengelige bygg og 

institusjoner, bad, 

turist-virksomheter, 

restaurant etc. 

Større matserverings- og produksjonssteder 
skal godkjennes av Mattilsynet. 
Mattilsynet fører tilsyn. 
 
Tillatelse til overnattingsvirksomhet gis av 
formannskapet med forhåndsuttalelse fra 
Mattilsynet (kjøkken og vann) og fra miljørettet 
helsevern/kommuneoverlegen for hygieniske 
forhold i virksomheten. 
 
Miljørettet helsevern har delegert myndighet 
og kompetanse innen vurdering av hygieniske 
forhold i offentlige bygg og turistvirksomheter, 
og kan føre tilsyn og gi råd eller pålegg om 
retting 
 

Mattilsyn 
 
 
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlegen) 
 
 

Matloven 
 
Lov om 
folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven) 
  
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
 
Forskrift om 
badeanlegg, basseng, 
badstue mv.1996 
 
Forskrift om 
hygienekrav for 
frisør-, hudpleie-, 
tatoverings- og 
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Badeanlegg og tatoveringsvirksomhet skal 
godkjennes. 
 
Skoler og barnehager skal godkjennes. Skoler 
og barnehager er områder med økt 
smittebelastning og der fokus på hygiene må 
være høyt. Det tilstrebes at alle institusjoner i 
oppvekstområdet utarbeider egne 
infeksjonskontrollprogrammer. 
 
Asylmottak, barnehager, skoler, 
forsamlingslokaler, virksomheter med utslipp til 
omgivelsene og virksomheter med kjøletårn 
skal meldes til miljørettet helsevern ved 
oppstart av ny eller endringer i eksisterende 
virksomhet. 
 
 

hulltakingsvirksomhet 
1998. 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern i 
skoler og barnehager 
1995. 
 
Vannrapport 123 
Forebygging av 
legionellasmitte - 
en veiledning 
4. utgave 
Folkehelseinstituttet 
2015 
 
 

Helse- og 

omsorgsinstitusjoner 

Det bør rettes spesiell fokus på hygiene og 
smitteverntiltak i helse – og omsorgs-
institusjoner med heldøgns pleie og omsorg.  
Dette pga. beboernes generelt svekkede 
helsetilstand og samtidig tette boforhold med 
felles pleiere.  Det skal utarbeides 
infeksjonskontrollprogram for hver enkelt 
institusjon. 

Helse – og 
omsorgsledere 

Forskrift om 
smittevern i 
helseinstitusjoner 
(infeksjonskontroll 
program) 
 
 
MRSA veileder 

Avfall, slam og 

vannrensing 

Komposteringsanlegg 
 
Avfallsplasser 
Håndtering og destruksjon av spesialavfall 
 
 
  
 
Slamlaguner 
 
 
Renseanlegg for rensning av kloakk. Kommunen 
har egen hovedplan for avløp. 
  
Bruk av slam som jordforbedringsmiddel i 
landbruket 
 
Gjødselbinger  
 

Hadeland/Ringerike 
avfallsselskap as 
 
Tilsyn ved 
miljøvernmedarbeider  
 
(Kommuneoverlegen, 
miljørettet helsevern) 
 
Tekniske tjenester, 
miljøvernmedarbeider 
 
Bl.a. Monserud 
renseanlegg 
 
Landbruk og 
miljørettet helsevern 
 
Landbruk og 
miljørettet helsevern 

Forurensingsloven 
Forurensningsforskrif
ten  
 
Kommunal 
renovasjonsforskrift 
(1994) 
 
Forskrift om 
miljørettet helsevern  
 
 
 
 
 
Forskrift om 
gjødselvarer mv. av 
organisk opphav 
2003 
 

Skadedyr  

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk etat: Bekjempelse av de fleste typer 
skadedyr i kommunale bygg og anlegg, kontakt 
med skadedyrsfirma, herunder: Rotter (kloakk).  
Viltnemda: Grevling, rev, andre ”ville” dyr i 
bymessig bebyggelse. 
Mattilsynet: Skadedyr i næringsmiddelindustri 
Dyrevern: Katte- hunder 
 

Teknisk etat  
Miljørettet helsevern 
(kommuneoverlege) 
 
Mattilsynet og 
kommuneoverlegen 
 
 

www.fhi.no 
Egen portal for 
skadedyr 
 
Forskrift om 
skadedyrs 
bekjempelse (2003) 
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Mulig smitte fra dyr Det er meldeplikt fra behandlende lege til 
smittevernlege og Mattilsynet ved mistanke 
eller bekreftede tilfelle av smitte fra dyr til 
mennesker, f.eks. ornitose (smitte fra fugler), 
ringorm (smitte fra hund, katt, gnagere, hest, 
storfe), miltbrann (husdyr og sporer). 
Det er nominativ meldeplikt fra behandlende 
lege ved diagnostisert tularemi (smitte fra harer 
og gnagere). 
 
Politiet kan kreve vaksinasjonsattest fra turister 
med medbrakte kjæledyr. 
 

Aerosol-spredere: 

Bl.a.: 

Luftskrubbere, 

kjøletårn, 

luftfukteanlegg, 

basseng, dusjanlegg, 

vaskehaller  

 

 

Hindre spredning av legionella via aerosol. 
Sentralt står: Rensning, vedlikehold og korrekt 
temperatur i anlegg.  
Ansvarlig for informasjon og utredning er 
kommuneoverlegen. Ved utbrudd av enkelt 
tilfelle skal de meldes til kommuneoverlegen  
 
Utredning: 
- I private hjem: Prøvetaking ved 
smitteansvarlig helsesøster. 
-I det offentlige rom: Teknisk etat etter 
rådgiving fra smitteverngruppen. 
Det er meldeplikt ved oppstart til 
kommuneoverlegen for virksomheter med 
aerosol givende produksjon. 

Kommuneoverlegen 
Miljørettet helsevern 

Forskrift om 
miljørettet helsevern, 
kap.3 
 
Legionella-
bestemmelsene:  
Forskrift om 
miljørettet helsevern, 
kap 3a.  
 
Vannrapport 123 
Forebygging av 
legionellasmitte - 
en veiledning 
4. utgave 
Folkehelseinstituttet 
2015. 
 

Overskrift Beskrivelse Ansvarlig Lov/register 

Individ rettettiltak 

Vaksinasjon Barnevaksinasjonsprogrammet er et svært 
viktig smitteforebyggende tiltak. 
Dessuten: 
Reisevaksiner 
Vaksine av risikogrupper: 

- Influensa (eldre og kronisk syke)  
- Pneumokokkvaksine 
- Narkomane: Hepatitt A/B. 
- Innvandrer og barn av smitteførende 

mødre: Hepatitt B 
 

Helsesøster 
 
Vaksinekontor 
 
Fastlege 
Fastlege og tilsynslege 
ved institusjoner 
 

SYSVAC-Forskriften 
(2003) 
 
 
Anbefalinger og 
retningslinjer: FHI. 
 

Antibiotika resistens Korrekt bruk av antibiotika som et tiltak for at 
unngå utvikling av antibiotika resistens.  
 
Forhåndsundersøkelse for MRSA og andre 
multiresistente bakterier hos risikogrupper  
 

Behandlende lege 
 
 
Arbeidsgiver 
 
 
Institusjonsleder 

Anbefalinger og 
retningslinjer: FHI. 
 
Forskrift om 
forhåndsundersøkelse 
av arbeidstakere i 
helsevesenet (1996) 
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God hygiene og infeksjonsforebyggende tiltak i 
alle kommunale institusjoner og boliger 

Boenhetsleder  
Forskrift om 
smittevern i helse og 
omsorgsinstitusjoner 
 
MRSA veileder 
 

Håndhygiene Høyt fokus på korrekt håndhygiene i alle 
tjenester spesielt: 

- i alle tjenester helse og omsorg 
- i oppvekst (spesielt barnehager) 
- administrative yrker 

1 årlige kampanjer for håndhygiene.  
Tema i nyhetsbrev fra miljørettet helsevern. 

 
Handsprit brukes ved ikke synlig skitne hender, 
alternativ er håndvask med vann og såpe, 
engangs håndtørk. Håndsprit er lett tilgjengelig 
i alle virksomheter i kommunen. 
 

Alle Veileder for 
håndhygiene 

Stikkuhell,  

kanyler og sprøyter 

Kan være smittebærer av mange sykdommer, 
herunder blodbårne sykdommer (hepatitt B-C 
og HIV). 
Ringerike kommune har klargjorte mapper til 
bruk ved stikkskade. De finnes hos 
enhetsledere. Prøvetagning foregår hos 
fastlege eller på sykehusets laboratorium, 
profylaktisk og oppfølgende vaksinering hos 
bedriftshelsetjenesten. Nærmeste leder har 
ansvar for å sikre oppfølging av arbeidstaker. 

Personalavdelingen 
Ringerike kommune 
 
Pleie og 
omsorgstjenesten 
 
Bedriftshelsetjenesten 
Stamina 
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Vedlegg 5: ROS analyse - Smittevern 
 

ROS analysen skal bidra til å skape et realistisk bilde av hvilke utfordringer som forventes i 

samfunnet, så vel nasjonalt som lokalt. Den skal bidra til at vi kan være best mulig forberedt på 

scenarier i vårt lokalsamfunn. 

Sannsynlighet er et statistisk begrep basert på historiske og erfaringsmessige forhold. Det betyr at 

sjeldne utfordringer i praksis kan skje i morgen. 

 

Det er kjent at fokus på generell smitteverntiltak, spesielt håndhygiene, reduserer risikoen for 

utbredelse av og dermed alvorlige utbrudd av langt hovedparten av alle alvorlige smittsomme 

sykdommer.  

 

Konsekvens/ 

sandsynlighet 

Personskade 

Få-små Alvorlig/mulig død < 10 døde 

< 20 alv. 

syke/skadde 

<20 døde 

< 40 alv. 

syke/skadde 

>20 døde 

>40 alv. 

Syke/skadde 

Liten 

Ufarlig 

En vis fare Farlig Kritisk Omfattende 

Katastrofe 

Høy 

(en gang i 

året/oftere) 

 Årlig influensa 

Enkelttilfelle av 

alvorlig allmenn 

farlig, smittsom 

sykdom  

Vaksinasjonsdekning 

Antibiotika 

resistens 

  

Moderat 

(hver 1-10 år) 

 MRSA utbrudd i 

helseinstitusjon 

 

Noro-virus utbrudd i 

helseinstitusjon, 

hotell eller andre 

institusjoner 

Større utbrudd 

av alvorlig 

smittsom 

sykdom 

 

Tuberkulose 

utbrudd 

 

Mindre 

(10.-50.år) 

 Smitte fra skadedyr 

(fx. rotter, duer)  

Utslipp fra 

virksomheter 

og dusjanlegg 

(legionella) 

 

 Terrorhandlinger 

Pandemi 

 

 

Lite 

(>50.år) 

    

 

Større 

naturkatastrofer 

Biologisk krigføring/ 

terror 

Svikt i vann og kloakk 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/645-1   Arkiv:   

 

Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan viderføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune beskriver en økt satsing rettet mot vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Viktige tiltak er utviklingen av et variert tilbud av egnede boliger i gode bomiljø, 

veiledning om det private boligmarkedet og hjelp til kjøp av egen bolig. Slik hjelp baseres på en 

langt mer aktiv bruk av startlån.  

Dette er penger kommunen låner rimelig fra husbanken, for så å låne disse ut igjen til aktuelle 

innbyggere som startlån. For å hjelpe vedkomne til å holde boutgifter på et akseptabelt nivå, og for å 

for å unngå behov for supplerende sosialhjelp, kan nå kommunen benytte startlån for å fullfinansiere 

boligkjøpet. Dette sikrer også kommunen, da man vil ha 1. prioritet i boligen som sikkerhet for 

engasjementet. 

Førstegangsetablerere skal fortsatt spare penger til egenkapital, og faller som regel utenfor 

målgruppen. Barnefamilier er den gruppen som prioriteres i Ringerike kommune. 

Leiemarkedet er for tiden presset, og med de utviklingstrekk som beskrives i regionen, er det lite 

som tyder på at dette forholdet endres. Boutgiftene for vanskeligstilte som av forskjellige grunner er 

diskvalifisert i forhold til ordinære boliglån i bank og som dermed er avhegige av å leie bolig, kan 

ofte langt overskride kostnadene ved å eie. 

Høye boutgifter, der husleie er en hovedingrediens, generer økte sosialhjelpsutgifter for kommunen. 

Dette fordi lovverket garanterer innbyggerne et visst minimum å leve for etter at boutgiftene er 

betalt. Med boutgifter menes i denne sammenheng både husleie, avgifter, fyring o.l. Aktiv bruk av 

startlån er derfor et av de viktigste verktøy/tiltak staten har gitt kommunene for å redusere 

sosialhjelpskostnadene og for bekjempelse av barnefattigdom. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedatt «Boligsosial handlingsplan» samt kommunens nye vedtatte retningslinjer for tildeling av 

startlån, har ført til at langt flere har kunnet benytte tilbudet i 2017. Husbanken rapporterer at 



kommunen nå er på riktig vei, og imøtekom en søknad fra Ringerike kommune om en 

tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner for 2017 med 15 mill. kroner. 

Ringerike kommune har gjennom flere år lånt inn 35 mill. kroner/årlig som videreformidles som 

startlån. Beløpet har ligget inne i økonomiplanen for de forskjellige perioder. Tilsvarende beløp ble 

innlånt i 2017, men i tillegg ble det akseptert overført 52 mill. kroner i ubrukte midler fra 2016. 

Dette var restanser som var etablert på grunn av tidligere tildelingspraksis samt manglende 

saksbehandlerkapasitet bl.a. på grunn av sykdom. Dette var også en av årsakene til at det ble 

nødvendig å organisere tjenesten annerledes i 2017. 

Implisitt tilleggsbevilgningen fra husbanken på 15 mill. kroner i desember, disponerte kommunen 

derfor kr. 102 000 000,- til startlånsordningen. I tillegg disponerte kommunen 7,9 mill. kroner for 

tilskudd til utbedring, tilpasning og etablering. Da husbanken nå anbefaler å benytte ordningen med 

opptil 50 års nedbetalingstid på startlån, kan den månedlige kostnad på startlånet reduseres så 

vensentlig at behovet for tilskudd minimaliseres. 

I 2017 godkjente Ringerike kommune søknader om startlån på samlet kr. 99 000 000,- (65.3 mill. er 

utbetalt, og 33,7 mill. er forhåndsgodkjent). I tillegg er det utbatlt tilskudd på kr. 2 528 000,- til 

utbedring og etablering og forhåndsgodkjent et tilskudd på kr. 1 050 000,- til etablering. 

For å kunne håndtere intensjonene i boligsosial handlingsplan i tråd med husbankens føringer, samt 

den pågang boligtildelingskontoret registrerer, vil behovet for midler i 2018 ligge på ca. 100 mill. 

kroner. Handlingsplanens avsetning på 35 mill. korner/år, og som ble videreført i budsjett 2018 vil 

derfor ikke være tilstekkelig. 

 

Rådmannens vurdering 

Når Ringerike kommune tildeler startlån, skjer dette med pant/sikkerhet i den boligen som blir 

anskaffet. Klienten betaler selv renter og avdrag, og får på den måten muligheter til å opparbeide 

seg egenkapital og ta del i den veksten som regionen nå opplever på boligmarkedet. Dette er viktig, 

særlig for barnefamilier med lav inntekt og dermed på sikt kan være med på å redusere 

barnefattigdom.  

Med den vekst som nå er i markedet, oppfatter rådmannen at utlån av startlån innebærer svært liten 

risiko for kommunen. Oppfølgingen av lånene forvaltes av Lindorff, og medfører ingen kommunale 

administrative oppgaver utover selve tildelingsprosessen og eventuell oppfølging av klient/familien. 

Pr. i dag har kommunen avsatt et «tapsfond» på kr. 530 000,-, men har aldri hatt behov for å 

tapsføre noe på disse lånene.  

Pågangen etter startlån er nå stor, og kommunen vil ikke greie å opprettholde denne satsingen uten 

et økt innlån. Rådmannen anbefaler at rådmannens fullmakt til å låne inntil 35 mill. kroner til 

startlånsordningen, utvides til inntil 100 mill. kroner, for å dekke det faktiske behov for startlån i 

Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 Ringerike kommune, 13.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99923 
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Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden høsten 2014 vært i tett dialog med Husbanken, og har deltatt i 

BASIS (Husbankens boligsosiale utviklingsprogram), i den siste perioden. Kommunen 

utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 

2014.  

Fem hovedstrategier ga den gang retning for kommunens boligsosiale arbeid:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger  

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie  

3. Fra «Leie til Eie»  

4. Oppfølging i bolig  

5. Samarbeid med frivillig  

 

En analyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde 

en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt arbeidet. Det 

ble beskrevet manglende strategisk forankring og ikke tilstrekkelig med ressurser. Til tross for 

dette, ble det beskrevet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.  



- 

 

Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape 

vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i 

miljøarbeidertjenesten ble beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge analysen 

iverksatt for sent i leieforholdet. Analysen pekte også på at det var lite samarbeid med frivillig 

sektor. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by- og 

tettstedsprogram (2016-2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens 

kommuneprogram (2018-2020) er ment å erstatte Boligsosial handlingsplan (2014-2022). 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra analysen og de krav kommunen må håndtere i forhold til deltagelse i Husbankens 

kommuneprogram, ble det nødvendig å organisere tjenesten annerledes.  

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enheten skal bistå personer som av ulike årsaker ikke har 

et trygt og stabilt boforhold, med framskaffelse av og etablering i bolig. Boligtjenesten skal 

sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale 

utfordringer i kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom:  

 kunnskap om innbyggernes behov og ressurser  

 tett samarbeid med øvrige enheter  

 god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen  

 riktig bistand ved etablering i bolig  

 god kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler  

 

Boligtjenesten skal være pådriver for boligsosial kompetanseheving i kommunen og har det 

samlede strategiske og operasjonelle ansvaret for:  

 Husbankens personrettede virkemidler  

 forvaltning og utvikling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette 

for å skape gode boforhold i den enkeltes hjem bosetting av flyktninger i deres første 

hjem i kommunen  

 

Vaktmester ansatt i Boligtjenesten skal bistå beboere i de kommunalt disponerte 

utleieboligene som ikke selv mestrer å ivareta sine forpliktelser som leietakere.  

Fra og med 1.mars 2018 vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten 

som da vil bli en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for tildeling 

av helse- og omsorgstjenester.  



- 

 

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen foreslåes at følgende hovedmål spesifiseres 

frem til 2020: 

1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innstatsen skal være helhetlig og effektiv 

Disse hovedmålene er fulgt opp av detaljerte innsatsområder og delmål innenfor hvert 

hovedmål (se vedlegg: Handlingsplan 2018-2020) samt en operasjonalisering i form av en 

aktivitetsplan for 2018 (se vedlegg: Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet). 

Denne aktivitetsplanen vil revideres hvert år i perioden. 

Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og 

Forslag til årlig aktivitetsplan 2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike 

kommune 2018-2020. 

 

Vedlegg 

 Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 

 Forslag til årlig aktivitetsplan 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Handlingsplan

Med utgangspunkt i programavtalen mellom kommunen og Husbanken, skal kommunen
utarbeide en handlingsplan for perioden. Kommunen har ansvar for å planlegge og
gjennomføre programarbeidet lokalt, og handlingsplanen skal være førende.

Handlingsplanen konkretisere r de mål som skal oppnås. For 2018 - 2020 har Husbanken
åpnet for å endre målene. Ringerike kommune har revidert Handlin gs plan en som ble
utarbeidet i 2017, gjennom en prosess der aktuelle enheter og Hovedkomiteen for helse og
omsorg har bidratt. Dette har ført til et større eierskap og riktigere målsettinger.

Kommunen vil årlig utarbeide aktivitetsplaner knyttet opp mot målsettingene i
handlingsplanen.

Behovsmelding for ønsket bruk at økonomiske virkemidler fra Husbanken utarbeides også
årlig.
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Innhold

1. Status og utfordringer for kommunens arbeid s 4
2. Tverrsektorielt samarbeid s 9
3. Kommunens målsetninger s 10

1 . Status og utfordringer for kommunens arbeid

a) Historikk og status for kommunen ved oppstart av programmet.

Ringerike kommune har vært i tett dialog med Husbanken siden høsten 2014, og har deltatt i
BASIS, Husbanken s boligsosiale utviklingsprogra m , i den siste perioden. Kommunen
utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret h østen
2014.

Fem hovedstrategier ga retning fo r kommunens boligsosiale arbeid :

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger
Kommunalt disponerte utleieboliger er ment som midlertidige botilbud for de fleste av
l e ietakerne. Målet er at flest mulig på sikt skal etablere seg i det ordinære
boligmarkedet, slik at man oppnår økt gjennomstrømningen i boligmassen.

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie
Det ble først lagt opp til kostnad sdekkende husleie. Etter en gjennomgang av
konsekvensene dette ville ha for de ulike type områder i kommunen, ble det besluttet
at gjengs husleie var en bedre egnet form for fastsettelse av leien.

3. Fra «Leie til Eie»
Beboere i kommunalt disponerte utleieboliger skal få nødvendig e råd, veiledning og
bistand til å kjøpe egen bolig, der forutsetninger er til stede. Effektiv utnyttelse av
Husbankens personrettede økonomiske virkemidler skal muli g gjøre dette.

4. Oppfølging i bolig
Beboere som trenger b istand til å etablere og opprettholde gode og stabile boforhold
skal tilbys oppfølging i bolig. Oppfølgingen skal skje planmessig og koordinert, i
samarbeid med øvrige helse og velferdstjenester. Individuell plan skal benyttes i
størst mulig grad.
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5. Sam arbeid med frivillig
Det skal utvikles et strategisk og op e rasjonelt samarbeid med frivillig sektor for å
utnytte potensialet blant frivillige i kommunen.

En foranalyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet
hadde en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt
arbeidet. Det manglet strategisk forankring og det var ikke tilstrekkelig med ressurser. Til
tross for dette , ble det dre vet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.
Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape
vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i
miljøarbeidertjenesten v ar beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge foranalysen
iverksatt for sent i leieforholdet. Foranalysen pekte på at det var lite samarbeid med frivillig
sektor.

Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by - og
tettstedsprogram (2016 - 2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens
kommuneprogram (2018 - 202 0 ) vil erstatte Boligsosial handlingsplan (2014 - 2022).

b) O rganisering av det boligsosiale arbeidet.

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enh eten skal bistå personer, som av ulike årsaker ikke
har et trygt og stabilt boforhold, med å fremskaffelse av og etablering i bolig.

Boligtjenesten skal sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til
boligsosiale utfordringer i k ommunen. Dette skal blant annet skje gjennom :

- kunnskap om innbyggernes behov og ressurser
- tett samarbeid med øvrige enheter
- god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen
- riktig bistand ved etablering i bo lig
- god kunnskap om og bruk av Hu sbankens økonomiske virkemidler

Boligtjenesten er pådriver for boligsosial kompetans e heving i komm unen og har det samlede
strategiske og operasjonelle ansvaret for :

- Husban kens personrettede virkemidler
- forvaltning og utvikling av kommu nalt disponerte utleieboliger
- t ildeling av kommunalt dispo nerte utleie boliger
- kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette

for å skape gode boforhold i den enkeltes hjem
- bosetting av flyktninger i deres første hjem i kommunen

V aktmester ansatt i Boligtjenesten bistår overfor beboere i de komm unalt disponerte
utleieboligene som ikke selv mestrer og ivareta sine forpliktelser som leietakere.

Fra og med 1.mars vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten.
Boligtjenesten vil være en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for
tildeling av helse - og omsorgstjenester. Det strategiske arbeidet vil ha en naturlig møtearena
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i rådmannens nye utviklingsavdeling, hvor assisterende rådmann vil ha det overordnede
ansvaret for kommunens planverk knyttet til kommuneplan og byutviklingsplan.

Ringerike Boligstiftelse bistår kommunen med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte på
boligmarkedet. Det eksisterer i dag e t etablert sa marbeid med Blå Kors . Kommunen har
tilvisningsrett på boliger eiet av Blå Kors, som også bistår med tilsyn overfor beboerne.

c) Status for bruk av Husbankens personrettede virkemidler

Ringerike kommune jobber kontin uerlig med å kartlegge søkere til - og eksisterende beboere
i den kommunalt disponerte boligmassen og tilbyr, der det er mulig og ønskelig, startlån for
kjøp av egen bolig. Det har vært avholdt informasjonsmøte med beboere i komm unalt
disponerte utleieboliger og andre interesserte innbygge re, der alle fikk tilbud om individuell
oppfølging i etterkant av møtet. Det er en ambisjon at Boligtjenesten skal yte bistand før,
under og etter kjøpsprosessen for å sikre at vedtak om startlån.

I 201 2 finansierte Ringerike kommune boliger til vanskeli gstilte for ca. 35 mill ved bruk av
startlån og tilskudd til utbedring og tilpasning. I tiden frem til 201 6 var det en gradvis nedgang
i bruken av Husbankens personrettede virkemidler på grunn av eksterne så vel som interne
forhold. I 2016 var det en øknin g til 30 mill, som fordelte seg på omtrent like mange
fullfinansierte som refinansierte lånesaker.

Sta t us for 2017 :
Der er i inneværende år utbetalt i startlån: kr. 65.300.000. -
I tilskudd til etablering kr. 2.200.000. -
I tilskudd til utbedring kr. 328.000. -
Sum kr. 67.828.000. -
D et er forhåndsgodkjent lånebel ø p på: kr. 21 . 2 00.000. -
T il eta b lering kr. 1.050.000. -
Sum for 2017 kr. 90.078 .000. -

Vi har fått innvilget startlånsmidler kr.35.000.000. -
Tilskudd til utbedring kr. 400.000. -
Sum kr.35.400.000. -

Overført fra 2016 til 2017
Startlån kr. 52. 5 00 .000. -
Til etablering kr. 6.800.000. -
Til tilpasning kr. 721.000. -
Sum for 2017 kr. 95.421.000. -

Vi har også fått en ekstrabevilgning
fra Husbanken i desember 2017, etter
politisk vedtak. kr. 15.000.000. -
Totalt disponibelt kr. 110.421.000. -

I de kommende årene har kommunen en ambisjon om økt utlån, med forbehold om politi sk
vedtak.
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Eie Først

I 2017 har Boligtjenesten i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike utviklet ideen Eie
Først , som innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik a t vanskeligstilte
barnefamilier skal eie egnet bolig. Dette vil kreve tett oppfølging av og samarbeid med
familiene .

Eie Først vil ses i tett sammenheng med satsingene Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier og Jobbspesialistene.

d ) Aktuelle plandokumenter

1. Kommuneplanen s samfun n sdel 2015 - 2030

Befolkning:
Mål: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.
Kommunen skal tilby gode og varierte boligtilbud, med variasjon i områder, bo ligtype,
størrelse, beliggenhet og pris.

By - og lokalsamfunn :
Mål: Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.
Kommunen skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss - området, og 30
prosen t i de prioriterte lokalsamfunnene : Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal,
Sokna og Ask/Tyristrand. D en prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for
bærekraftige utvikling også andre steder i kommunen.

Effektiv arealdisponering :
Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn:
Å legge til rette for høy kvalitet og mangfold i tilbudet av boliger, bomiljøer og fysiske
omgivelser, og vurdere boligtyper og størrelser k o nkret ved behandling av de enkelte planer
og prosjekter. Å pne for større tomter lenger vekk fra sentrum.
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2. Handlingsprogram 2018 - 2021 – Budsjett 2018

Se ktoren Helse og omsorg
Helse og omsorg sektoren skal bidra til at den enkelte innbygger er mest mulig selvhjulpen i
eget liv og i vante omgivelser, samt at tjenestene er tilpasset den enkeltes behov. I tillegg er
formålet å bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Det er også ønskelig at den enkelte
innb ygger får mulighet til å arbeide, leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre.

I årene frem mot 2023 vil antall eldre over 80 år i Ringerike kommune være på samme nivå
eller noe mindre. Fra 2023 vil antal l eldre øke for hvert år. Sektoren ønsker å ha fokus på
forebygging og tidlig innsats , slik at flest mulig av våre i nnbyggere får flere gode leveår og er
selvhjulpne lengst mulig. Nasjonale føringer gir uttrykk for at morgendagens
tjenesteutfordringer vil kreve omstilling av den faglige virksomheten. I tillegg må det legges til
rette for mobilisering av alle tilgjengelige ressurser hos den enkelte innbygger, deres familie
og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet for å kunne løse morgendagens
tjen esteutfordringer. Om innslagspunktet for behov av kommunale tjenester blir ved en
høyere alder, vil sektoren måtte vokse i mindre grad enn om dagens innslagspunkt
opprettholdes med et økende antall eldre.

Sektorens strategi er: «Selvhjulpne innbyggere so m mestrer hverdagen i vante omgivelser
lengst mulig.»

NAV - tjenester
I NAV Ringerike er følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp og
gjeldsrådgivning. NAV - kontoret skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby
en individue lt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over .

Utfordringer
Sektoren vil klargjøre seg og være fleksibel for morgendagens løsninger. Dette medfører et
stadig fokus på forenkling, fornying og forbedring av våre tjenester, kompetanse,
organisasjon og ledelse. Ved å ha et kreativt og utforskende blikk på dagens praksis vil vi
kunne tilpasse oss og fange opp nyvinninger og dermed kunne utvikle oss i tråd med
morgendagens behov.

Sosialhjelp
NAV har et høyt antall m ottakere av økonomisk sosialhjelp sett i forhold til de fleste andre
kommuner. Videre er gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp også høyt i
forhold til sammenlignbare kommuner. Det er tre «drivere» når det gjelder økonomisk
sosialhjelp. Det ene er størrelsen på utbetalingene. Det er i liten grad mulig å stramme inn
størrelsen på utbetalinger og samtidig ivareta forsvarlig utøvelse av tjenesten. NAV Ringerike
har iverksatt tiltak for å få ned de to andre driverne; antall brukere som mottar sos ialhjelp
som hovedinntekt, og i tillegg få ned gjennomsnittlig antall måneder brukere mottar
sosialhjelp. Dette arbeidet er tidkrevende og langsiktig, og fordrer tett oppfølging og mulighet
til å benytte kommunale lavterskeltiltak. Arbeidet i 2018 vil base re seg bl.a. på tiltakene fra
Holten - utvalget.
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Videreutvikling av samordnet rus - og psykiatritjenester
Fra 1 september 2017 er Rus - og psykiatritjenesten samordnet, og dag - /døgndrift er i samme
enhet. Arbeidet med ny rusplan er startet og forventes ferd ig til politisk behandling vår 2018.
Planen vil utarbeides tverrsektorielt og med samarbeidende aktører. Statens føringer med
opptrappingsplan på rusfeltet gjør at det i 2018 arbeides tett med Boligtjenesten med tilbud
om booppfølging for innbyggere med ru sproblematikk. Rådmannen anbefaler at
lavterskeltilbudet på Villa`n flyttes som følge av utarbeidelse av ny byplan. Ny lokalisering av
tilbudet vil det arbeides med i 2018.

Hendelsesbasert analyse
Ringerike kommune innfører hendelsesbasert analyse som met ode i kontinuerlig
forbedringsarbeid. Denne metoden tar utgangspunkt i dagligdagse hendelser med sikte på å
finne forbedrings - punkter med resultat i endret praksis. Helse og omsorg er pilot for denne
innføringen i 2017 og 2018. Det er utarbeidet en egen hå ndb ok.

6. Tverrsektorielt samarbeid

Kommunen ønsker å ben ytte alle tilgjenge lige ressurser ved å videreutvikle og opprettholde
tverrsektorielt boligsosialt eierskap. Gjennom samarbeid og helhetstenkning skal det utvikles
tjenester som motvirker at kommunenes innbyggere blir eller forblir vanskeligstilte på
boligmarkedet.

A ktører som kommunen samarbeider med :

- Ringerike Boligstiftelse
- Blå Kors
- Frivilligsentralen
- Ringbo BBL
- Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt - Buskerud og

Ringerikesregionen
- Velferdsdirektoratene ( IMDi , Arbeid - og velfersdirektoratet, Husbanken,

Helsedirektoratet, Kri minalomsorgsdirektoratet, Barne - ungdoms og
familiedire k toratet)

a) Organisering og gje n nomføring av samarbeidet

Kommunen og Boligstiftelsen har e gen s amarbeidsavtale med vedtekter og løpende
dialog gjennom samarbeidsmøter.
Ringerike kommune har samarbeidsavtale med Blå Kors med tilvisningsavt ale for Blå
Kors sine utleieleiligheter.
Det er inngått en overordnet avtale med Frivi lligsentralen
Samarbeidsfora for Ringerike kommune, Boligstiftelsen og Rinbo BBL har som formål
og bedre ko mmunikasjonen til styrene i borettslag der Boligstiftelsen har eierandel.
Det er nedsatt et l okalt samarbeidsutvalg der Ringerike sykehus (Vestre Vik en) og
kommunene i Midt - Buskerud og Ringeri ksregionen har fastlagte møter .
IMDi møter Ringer i ke kommune år lig for planlegging.
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Gjennom blant annet prosjektet Helhetlig oppfølging av l avinntekts familier har
kommunen et samarbeid med Arbeid - og velferdsdirektoratet.
Ringerike kommune samarbeidet tett med Husbanken gjennom By - og
tettsted s programmet og det er inngått s amarbeidsavtale for dette . .

b) B rukerorientering

Tjenesten s kal ta utgangspunkt i brukerinnsikt. Gjennom blant annet Lean pr osesser vil
det jobbes med kontin uerlig forbedring av tjenesten gjennom forståe lse av hva som
hemmer og fremmer brukeropplevelsen innen de boligsosiale tjenesten e.

7. Kommunens målsetninger

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen skal kommunen spesifi sere sine mål frem
til 2020. Målsettingene bør utformes som konkrete resultatmål.

I tabellen under skal kommunen sette inn sine valgte målsetninger, kategorisert inn under de
tre hovedmålene i strategien Bolig for velferd. Disse tre hovedmålene er igjen
operasjonalisert i 15 målsetninger for det boligsosiale arbeidet. I høyre kolonne skal
kommunen koble sine egne målsetninger opp mot disse.
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Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo

Innsatsområde:
Hjelp fra midlertidig til varig bolig

1 ) Vanskeligstilte som er i en
overgangsfase sikres en varig bolig.

2) Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer
enn tre måneder

3) Ingen barnefamilier eller unge skal
tilbringe tid i midlertidig botilbud.

4) Rask bosetting av flyktninger i
kommunene

Innsatsområ de:
Hjelp til å skaffe egnet bolig

5) Det utvikles et variert tilbud av egnede
boliger i kommunene.

6) Utleieboliger skal være av god kvalitet i
et godt bomiljø

7) Vanskeligstilte får veiledning om det
private leiemarkedet

8) Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe boli g
9) Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal

ha en god og trygg bosituasjon

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Innsatsområde:
Forhindre utkastelser

1 0) Kommunene har internkontrollsystemer
for husstander som står i fare for å bli
kastet ut av boligen

Innsatsområde:
Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

1 1) Alle med behov skal motta tilstrekkelig
med tjenester til å opprettholde et godt
boforhold.

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Innsatsområde:
Sikre god styring og målretting av
arbeidet

1 2) Det boligsosiale arbeidet er
kunnskapsbasert og godt organisert på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

1 3) Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog
med brukerne

Innsatsområde:
Stimulere til n ytenking og sosial
innovasjon

1 4) Innovasjon og utvikling av det
boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid
og samhandling mellom ulike involverte
aktører

Innsatsområde:
Planlegge for gode bomiljø

1 5) Kommunene tar boligsosiale hensyn i
areal - og samfunnsplanleggin gen.
Kommunene planlegger for mange nok
boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet.
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo

Kommunens målsetninger Nummer 1 - 9

Kommunen har m idlertidig bolig , med maks 3 mnd botid. 2

Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud. 3

R ask bosetting av flyk t ninger i kommunen . 4

Kommunalt disp o nerte utleieboliger skal være et godt og verdig botilbud. 5

Kommunen disponerer utleieboliger av god kvalitet. De er lokalisert i
bomiljøer som fremmer sosial i nte gre ring og bidrar til sosial ut jevning .

6

Økt satsning på at v ansk e ligstilte på boligmarkedet får kjøpe egen bolig . 8

50% av startlån og tilskudd er reservert barnefamilier . 8

Minst 15% av leietakerne i komm unalt disponerte boliger skal ha fått
innvilget startlån .

8

Bostøtte er en allment kjent heldigital tjeneste . 9
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Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Kommunens målsetninger Nummer 10 - 11

Alle som står i fare for å miste boligen , har fått tilbud om råd og
veiledning .

10

Samarbeide t mellom tjenestene er sømløst . 11

Tjenestene er rettet mot brukeren og tilpasset brukerens behov . 11

Alle tjenester har en boligsosial tilnærming i sitt arbeid . 11



14

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Nummer 12 - 15

Det boligsosiale arbeidet skal ta utgangspunkt i forsknings - og
erfaringsbasert kunnskap .

12

Det bo ligsosiale arbeidet er tverrfag lig organisert med effektiv
ressursutnyttelse.

12

Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne. 13

Kommunen tar boligsosiale hensyn i areal - og samfunnsplanleggingen.
Kommunen planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av
god kvalitet .

15
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Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet 
 

Kommune :  Ringerike kommune  

År:   2018 
 
I den årlige aktivitetsplanen skal kommunen beskrive aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målsetningene handlingsplanen. Aktivitetsplanen skal 

omfatte både planlagte og igangsatte aktiviteter, samt prosjekter som inngår i kommunens innsats i kommuneprogrammet. Aktivitetsplanen oppdateres 

årlig, og oversendes Husbanken innen 14 februar. 

 

Hjelp til utfylling 

• Aktiviteter: Beskriv aktiviteten kort. En aktivitet kan også være en oppgave, satsing, tiltak, prosjekt m.m. • Resultatmål for aktiviteten: Beskriv 
hva man skal ha oppnådd når aktiviteten er gjennomført.  
 

• Finansiering: Beskriv hvordan aktiviteten skal finansieres (drift, egne midler eller prosjektmidler/tilskudd over statlig ordninger). Gjelder også 

aktiviteter hvor finansieringen ikke er avklart når planen utarbeides.  
 

• Beskrivelse: Beskriv aktiviteten nærmere, og hvordan den skal bidra til å nå målet.  

 
• Ansvar: Sett inn navn og ansvarlig fagavdeling for oppfølging av aktiviteten i kommunen. Eventuelt også for samarbeidspartner.  

 
• Periode: Sett inn tidspunktet for når aktiviteten skal starte og være sluttført.  

 
• Mål: Angi hvilke målsetninger fra handlingsplanen aktiviteten er knyttet til. Liste over mål med nummer ligger i tabellene. 
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo 

1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig 
2. Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder 
3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig bolig 
4. Rask bosetting av flyktninger 
5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene 
6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø 
7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet 
8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 
9. Vanskeligstilte som bor i eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon 

 



 

3 

 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

       

Utvikle gode rutiner for å ivareta de 

som er i midlertidig bolig. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

Internt Brukeren får hjelp med overgang til 

egnet bolig. Brukeren opplever stabilitet 

og trygghet i varig boforhold. 

Rutinene skal implementeres i 

tjenestene. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 2 

Kommunen fremskaffer bolig til leie 

for NAV til bruk for midlertidig 

botilbud ihtt rundskriv av lov om 

sosialetjenester. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

internt Kommunen sørger for å tilbyr bolig for 

utleie. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 

Vinter/vår 

2 

Karlegge bostedsløse.  Få oversikt over antall 

bostedsløse.  

Internt Fremskaffe statestikk i løpet av 2018, for 

å kartlegge videre behov for nødvendige 

tiltak. Dette i samarbeid med øvrige 

tjenester. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV, rus/psykisk 

helse, barnevern, 

flyktningtjenesten, 

tildelingskontoret. 

Vinter 

2018 

3 

 

Riktig bruk av leilighetene på 

Ramsrud, som blir ombygg i 

inneværene år. Estimert ferdigstilt i 

uke35. 

Leilighetene blir brukt 

til riktige leietakere. 

Internt Sette ned en arbeidsgruppe som ser på 

utfordringene rundt brukere: 1. med rus – 

ikke rus. 2.Skal det være bemanning – 

ikke bemanning. 

Rus/psykisk helse 

i samarbeid med 

boligtjenesten og 

NAV. 

Våren 

2018 

 

Gjennomgang av arbeidsoppgaver, 

utforming av forvaltning av 

utleieboligen. Fått midler til 

gjennomføring av lean prosess. For 

å se på verdikjeden. 

Økt effektivitet og 

kvalitet. 

God utnyttelse av 

boligmassen. 

KS Forbedring og effektivisering i forvaltning 

av kommunale utleieboliger. 

Avtalen med boligstiftelsen, frist på 3 

mnd oppussing/klargjøring, vurdering av 

denne. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

KS. 

Vinter/vår 

2018 

5 
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Det utarbeides en behovsanalyse 

som avstemmes mot eksisterende 

boligportefølje for å planlegge 

endringer og utvikling i boligmassen. 

 

Godt bomiljø for 

leietakerne. 

Rett bolig til rett søker. 

internt Kartlegging av eksisterende boliger. 

GAP analyse.  

Boligtjenesten. 2018 6 

Effektivisering av forvaltning av 

startlån. 

Effektive 

arbeidsprosesser med 

god kvalitet og svar 

innenfor 

forfaltningslovens 

tidsfrister. 

internt Arbeidsmal – hvordan prosedyren blir 

gjennomført, fra A – Å. 

Samt digitalisering av søker. 

Boligtjenesten. 2018 8 

Kjøp av  data - utstyr og 

gjennomføre opplæring av 

personalet. 

Innen utgangen av 

2018 er 80% er 

søknadene på startlån 

og bostøtte digitale. 

Saksbehandlingen blir 

mere effetiv. Hvor stor 

stilling vil vi trenge? 

Internt Fremskaffe digitale hjelpemidler på 

boligtjenestens kontor, for opplæring og 

kompetanseheving på startlån og 

bostøtte.   

Boligtjenesten 

vinter/vår. 

2018 8 

Prosjekt «eie først» Ambisjonen er at dette 

skal bidra til at flere 

barn vokser opp i 

stabile hjem i gode 

bomiljøer samtidig 

kommunenes utgifter 

til sosialhjelp 

reduseres.   

Vi starter med : 

Internt Vi ønsker å utvikle et konsept for 

forsvarlig eieretablering for lavinntekts 

barnefamilier i tråd med den nasjonale 

strategiens mål om samarbeid på tvers 

av sektorer og forvaltningsnivåer. Dette 

innebærer utvikling av metode og 

verktøy for gjennomføring av prosessen, 

etablering av nye samarbeidsformer og 

rutiner for oppfølging over tid, samt 

evaluering av prosessen. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

øvrige tjenester 

og Husbanken. 

Oppstart 

i 2018 

8 
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3 – 5 familier har fått 

kjøpt bolig.  

Rutiner på hvordan andre kan hjelpe 

bruker med å søke digitalt, både på 

startlån og bostøtte. 

«fjerne» 

papirsøknadene 

Frigi tid til rådgivning 

og veiledning.   

 Samarbeidsmøter/avtaler. 

NAV/flyktningtjenesten/helsestasjonen, 

for å motivere, informere og endre 

rutiner. 

Boligtjenesten Oppstart 

i 2018 

9/8 

Informasjonsmøter, og annonser i 

avis ol. Bostøtte skal bli allment 

kjent blant innbyggerne. 

Redusere kommunale 

kostnader.  

 Bruker media, de som jobber med 

vanskligstilte skal få mer kunnskap rundt 

bostøtte og se effekten av dette. 

Boligtjenesten. Oppsart i 

2018 

9 

Mer gjennomstrøming i komm. 

boliger. Få et mer varig boforhold. 

(startlån eller privat utleiemarked) 

Frigjøre 

kapital/boliger. 

 Informasjonsmøter/kartlegging til de som 

bor i komm. boliger. 

Bedre oppfølging i økonomisk situasjon i 

løpet av leieforholdet. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjonsmøter med banker.  Riktig søkere til 

startlån. 

 Opplysning om målgruppe og 

virkemidler, samt målsetting om 50% av 

startlån til barnefamilier. 

Kompetanseøkning. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjon til 

barnevern/helsestasjon/frivillige 

organisasjoner. 

Husbankens 

støtteordninger er godt 

kjent. 

 Tjenestene har kunnskap om 

Husbankens virkemidler og kan 

informere om mulighet for bruken av 

disse til sine brukere. 

Bruke samarbeidsmøter. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8/9 
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Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 

10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen 

11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon 

 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

Karlegge og utarbeide 

rutiner for utkastelse. 

Færre utkastelser. Internt Gjennomarbeide og utvikle 

ekstisternede og ny rutiner, for 

de som står i fare for å miste 

boligen.  

Boligtjenesten i 

samarbeid med: 

NAV 

Barnevernet 

Læringssenteret 

Tildelingskontoret 

Enhet for rus og 

psykisk helse 

2018 10 

Utvikle og drifte bo-

oppfølgingstjenesten opp 

mot flyktninger. 

Bedre  intergrering av deltakere 

i introduksjonsprogrammet,  

ivaretakelse av boligene. 

internt Utarbeidelse av felles mal for 

arbeidet,bedre integrering felles 

forståelse og rolleavklaring. 

Gjennomføre en LEAN prosess i 

arbeidet.  

Boligtjenesten og 

Læringssenteret 

NAV 

intergreingsavdelingen 

2018 

Vinter /vår 

11 
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Prosjekt som settes 

sammen tverrfaglig på 

strategisk nivå. Avklare  

miløarbeidertjenester 

/ansvar og avgrensing iht 

behovet i kommunen. 

Rett bistand til rett tid til flere. 

Mer effektivitet og 

forutsigbarhet. 

internt Samarbeid mellom lederne i de 

forskjellige avdelinger, sammen 

med nøkkelpersoner. 

Kartlegge behovet – finne 

løsninger, med fokus på bruker. 

Strategiprosess. 

 

Boligtjenesten, 

rus/psykisk helse, 

tildelingskontoret.  

Oppstart 

2018 

11 
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Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer 

13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne 

14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører 

15. Kommunene ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av 

god kvalitet 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

I alt planverk skal det tas 

hensyn til boligsosiale 

forhold. 

God forankring av 

boligsosiale strategier. 

Internt Planlegge for gode bomiljøer – helhetlig 

boligplanlegging. Herunder sikre at 

boligsosialt arbeid har plass i det politiske 

planverket samt i 

økonomiplan/handlingsplan. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

plankontoret. 

Oppstart 

2018 

12 

Brukerundersøkelse. Økt kunnskapsnivå på 

hvordan brukerne 

nyttegjør seg, og 

opplever våre tjenester. 

Internt Karlegge et utvalgt området i 

boligtjenesten, fra brukerperspektiv. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

12 

Bevistgjøring av fremtidig 

tilbud og etterspørsel – 

starte arbeidet 

Kunnskap om rett bolig til 

brukere.  

Internt Finne god kilder for kunnskap av 

datagrunnlaget, som veiviseren  og andre 

relevante kilder. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 

Boligsosialt kompetanse 

stategi ønsket inn i  

utviklingsenheten. 

God forankring av 

boligsosiale strategi. 

Internt Ny strategiavdeling vil bli opprettet i 

kommunen innen juni -18. Ta dette opp 

med rådmannen. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 
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Hovedutvalg for helse, omsorgs og velferd 
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Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/689-1   Arkiv:   

 

Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  
 

Forslag til vedtak: 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 

 

  



Innledning / bakgrunn 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle 

helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan 

helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet 

er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne 

bygg og utstyr. 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for 

utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i 

planarbeidet. Vestre Viken HF har nå sendt planen ut på høring. 

Beskrivelse av saken 

Den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet definerer og setter fokus på 

omfang/disposisjon, samhandling, oppgavedeling og sykehus som virker sammen i nettverk, 

samt samarbeidet med kommunne. I tillegg har Helse Sør-Øst gitt i oppdrag å omtale 

områdene psykisk helsevern, rusbehandling, habilitering, rehabilitering, hjerneslag, 

kreftbehandling og prehospitale tjenester spesifikt og noe mer detaljert enn det man normalt 

finner i en utviklingsplan med langsiktig tidshorisont. 

Arbeidet har vært gjennomført som en åpen og involverende prosess med:  

 tre referansegrupper med hhv. kommuner, brukerutvalg 

 tillitsvalgte/vernetjeneste 

 fagspesifikke arbeidsgrupper 

 fagspesifikke temadager/seminar 

 fag- og medvirkningsressurser fra klinikk og stab 

 

Rådmannens vurdering 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 dekker alle tema som er beskrevet i den nasjonale 

veilederen, og er delt inn i sju kapittler: 

Kap. 1. Bakgrunn og historikk 

Dette kapittelet slår fast at sykehusstrukturen forblir som nå med fire somatiske sykehus og 

samling av psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå ved nytt sykehus i Drammen. 

Likeens vil beskrevet oppgavedeling og dimensjoneringen fra konseptfasen for nytt sykehus i 

Drammen ligge fast. 

Kap. 2. Dagens virksomhet 

Kapittelet beskriver fire godt etablerte, driftseffektive somatiske sykehus med tydelig 

fordeling av funksjoner og ansvar. Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå vil være 

samlet på ett sted fra 1. mars 2018. 

Det er fem DPSi fordelt innen helseområdet, samt Hallingdal sjukestugu med 

spesialisthelsetjeneste for somatikk og psykisk helsevern som samhandler med interkommunal 

helsetjeneste. 

De prehospitale tjenester er etablert med 15 ambulansestasjoner som dekker helseområdet 

(med unntak av Asker og Bærum) og det er etablert samhandlingsstruktur og avtaleverk med 

alle kommunene i helseområdet. 

Kap. 3. Utviklingstrekk og framskriving 

                                                
i DistriktsPsykiatriske Senter 



Grunnlag for kapasitetsberegninger for alle fire sykehus i VV HF viser at kun relativt små 

kapasitetsendringer er nødvendig for å løse aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre 

Viken totalt sett og for det enkelte sykehus. Rådmannen ser at en befolkningsøkning i 

Ringerike sykehus nedslagsområdet er beregnet til ca 13% over 19 år, og vil bemerke at dette 

synes svært lavt i forhold til de prognoser man kan utlede av bygging av ny vei og jernbane. 

Dimensjonering av nytt sykehus i Drammen er basert på demografisk framskriving, basert på 

befolkningsutviklingen for de ulike aldersgruppene, vurdert mht. realvekst som er en 

konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk utvikling og pasientforventninger. Her 

innvirker også omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, 

samt effektivisering i form av redusert liggetid samt effekt av samhandlingsreformen. 

Kap. 4. Analyse og veivalg 

Vestre Viken ønsker å utvikle spesialisthelsetjenestene til befolkningens beste. Det er et 

overordnet mål å skape tjenesten nær der pasienten bor når det er mulig. Vestre Viken skal 

være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk bor. 

Medvirkning fra brukere, utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling med kommunene 

skal bidra til en tjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasientsikkerhet. 

Dette innebærer at: 

 Helhetlige pasientforløp skal skapes gjennom involvering av pasientene og god 

samhandling og oppgaveløsning på tvers avtjenestenivåene 

 Pasientenes evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen skal 

styrkes 

 Moderne teknologi som gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre 

kvalitet og tilgjengelighet skal tas i bruk 

 Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til rette for klinisksamarbeid, sikrer god 

ressursutnyttelse og at befolkningen i hele helseområdet får robuste og likeverdige 

helsetjenester 

 Aktivt samfunnsansvar skal utøves ved å arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima, 

menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon 

 

Kap. 5. Mål 

Planen definere følgende målområder som i årene framover vil brytes ned til delmål og 

omsettes til konkrete operasjonelle handlingsplaner: 

 Styrke pasienten 

 Skape trygge og helhetlige behandlingsforløp 

 Styrke samhandling og nettverk 

 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 

 Sikre personell med rett kompetanse 

 Sikre bærekraftig økonomi 

Kap. 6. Pasientbehandling 

Planen beskriver her at Vestre Viken kontinuerlig skal følge med og utvikle seg i takt med 

faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede kapasiteten i helseforetaket. De store 

fagområdene skal tilbud ved alle de fire sykehusene, men enkelte funksjoner lagt til ett eller to 

av sykehusene. 

Pasientene skal i stor grad få tilbud om behandling nær der de bor, samtidig som samling av 

spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag. Føringer fra Helse Sør-



Øst RHF omfatter fagområder med betydelige grenseflater mot kommunehelsetjenesten og 

med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanseutveksling 

Kap. 7. Eiendomsstrategi 

Kapittelet definerer følgende overordnede føringer: 

 Alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt 

 Internhusleie skal bidra til effektiv arealbruk 

Innen somatikken skal nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2024/2025 og øvrige sykehus 

inkl. tilbudet i Hallingdal skal oppgraderes og vedlikeholdes iht. eiers krav. Innen psykisk 

helsevern og rusbehandling ønsker Vestre Viken å samle område-funksjoner på færrest mulige 

og funksjonelle lokasjoner, og at DPSene er samlokalisert med somatisk virksomhet der det er 

mulig. Antall ambulansestasjoner skal opprettholdes og videreutvikles for å tilfredsstille 

gjeldene krav, nye driftsformer og behov i befolkningen. En ny løsning må etableres for AMK 

sentral. 

Rådmannen oppfatter forslaget til utviklingsplan for Vestre Viken HF som en god og 

framtidsrettet plan for gjenomføring av det samfunnsoppdraget helseforetaket har fått, og helt i 

tråd med de ønsker og forventninger Ringerike kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Foretakets ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med pasient, fastlege, 

kommune og andre helseaktører og utvide bruken av digitale verktøy for gode 

samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal helsetjeneste vil stille 

korresponderende krav til kommunen og bidra til en felles utvikling på disse områdene. 

Likeens vil foretakets ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt samarbeid med 

kommuner, utdanningsinstitusjoner, og andre helse- og næringslivsaktører gi en økt utnyttelse 

av forskningsdata, og høyere forsknings- og innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

Rådmannen skulle ønske at «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde hadde 

vært noe mer omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og 

samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokument 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på løsninger 

for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommunene. 

Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for helsetjenester i 

grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om nye arbeidsformer og 

utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling beskrives en satsning på etablering av FACT-team. Det kunne med 

fordel vært mer utdypet hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtegå pasienter med 

behov for felles og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 
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Innledning

Vestre Viken skal skape pasientens helsetjeneste . R iktig kompetanse, nye arbeidsformer og
moderne bygg og utstyr skal gi kvalitet og pasientsikkerhet. Drivkraft til å prøve ut innovative
løsninger og arbeid med kontinuerlig forbedring vil være viktig e suksessfaktor er . Bruk ernes
erfaringskompetanse må inkluderes i alt forbedringsarbeid. Engasjerte ansatte i et godt
arbeidsmiljø er avgjørende for å lykkes med utvikling en av Vestre Viken.

Helsetjenesten står foran store utfordringer i årene som kommer . Utfordringene er knytt et til
endringer i sykdomsbildet og befolkningens alderssammensetning , medisinskfaglig og
teknologisk utvikling og samtidig begrensede økonomiske rammer . Vestre Vikens  Utviklingsplan
2035  handler om å velge en hovedretning for hvordan helseforetaket skal u tvikle sin virksomhet
for å sikre et bærekraftig og godt hels etilbud til hele befolkningen i opptaksområdet .

Dagens status i helseforetaket og utfordringsbildet man ser for fremtiden , er lagt til grunn for
valg av Vestre Vikens utviklingsretning. Vestre Viken har siden etableringen i 2009 arbeidet for
å gi befolkningen trygge og gode helsetjenester der de bor.  Utviklingsplan 2035  tydeliggjør at
helseforetaket skal videreføre satsningen på å gi gode , helhetlige og likeverdige tjenester
nærmest mulig der pasientene er . Sykehus som samarbeider i nettverk og god samhandling med
kommunehelsetjenesten er to viktige virkemidler for å lykkes .

For å skape pasientens helsetjeneste beskriver utviklingsplanen seks viktige , langsiktige mål .
Disse skal være sty rende for Vestre Viken s utvikling og prioritering. I årene fremover skal de
overordnede målene brytes ned til delmål og omsettes til konkrete handlingsplaner i alle
klinikker og avdelinger. Handlingsplanene skal utarbeides koordinert med helseforetakets
øk onomisk langtidsplan.

Helse Sør - Øst RHF har gitt føringer for et utvalg av fagområder som skal omfattes av
utviklingsplan en . Dette er i hovedsak fagområder med betydelige grenseflater mot
komm unehelsetjenesten og med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanse utveksling .
Disse er særskilt beskrevet i utviklingsplanen.

Utviklingsplan 2035  er utarbeidet basert på innspill fra fagfolk i Vestre Viken, og i tett dialog med
brukere, representanter fra kommunene, de tillitsvalgte og vernetjenesten. Utvi klingsplanen
skal være styrende for all strategisk planlegging i helseforetaket Utviklingsplanen slik den
foreligger nå, sendes på høring før endelig plan ferdigstilles.
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1 Bakgrunn og historikk

1.1 Histo rikk for helseforetaket

Vestre Viken h elseforetak ble etablert 1. juli 2009 . Helseforetaket leverer
spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rus behandling til omlag 4 83 000 innbyggere i 26 kommuner.

Den somatiske virksomheten foregår på de fire sykehus ene i Bærum, Drammen, Kongsberg og
Ringerike , samt på Hallingdal sjukestugu. Drammen sykehus og Bærum sykehus har
områdefunksjon er for en rekke spesialtjenester for hele befolkningen i Vestre Viken s
hels eområde . F ra våren 2018 er f oretakets psykiatriske sykehusavdelinger for voksne samle t på
Blakstad. I tillegg har Vestre Viken fem distr iktpsykiatriske sentre (DPS), en egen avdeling for
barne - og ungdomspsykiatri og en avdeling for rus og avhengighet .

Etter etableringen i 2009 utarbeidet Vestre Viken  Strategi 2025 , som ble vedtatt i desember
2011. Strategi en har vært retningsgivende for utviklingen av Vestre Viken og beskriver
satsningsområder, samt fag - og funksjonsfordeling mellom sykehusene.

I 2012 utarbeidet Vestre Viken en utviklingsplan for det fusjonerte helseforetaket. I
u tviklingsplanen ble det blant annet utredet ulike sammenslåingsalternativer for de somatiske
sykehusene. Det ble det vedtatt å bygge et nytt sykehus i Drammen for somatikk og
sykehuspsykiatri og at alle de øvrige sykehusene skal bestå. Vestre Vikens  U tviklingsplan 2035
legger dette til grunn.

Fordeling av funksjoner mellom sykehusene ble fastlagt i  Strategi 2025 . I forbindelse med
planlegging av nytt sykehus i Drammen i 2016 ble funksjonsfordeling tatt opp til ny vurdering og
det ble gjort små endringer . I forbindelse med utviklingsplanarbeidet er det ikke gjort ny
vurdering av funksjonsfordeling .

I konseptfasen i 201 4 – 2016 videreførte man planleggingen av nytt sykehus i Dra mmen .
K onseptfase n med tilhørende tilleggsutredninger ble ferdigstilt høsten 2016 og styrebehandlet i
Helse Sør - Øst RHF i februar 2017. Styre t vedtok bygging av nytt sykehus på Brakerøya .

Parallelt med planleggingen av nytt sykehus i Drammen er det laget en omfattende plan for
hvordan sykehusene i Bærum, Kongsberg og på Ringerike, inklusive Hallingdal sjukestugu, skal
oppgraderes og vedlikeholdes . P lan en er vedtatt av styret i Vestre Viken HF.
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1.2 Overordnede strategier og føringer

Følgende strategier og plandokumenter er lagt til grunn i arbeidet med  Utviklingsplan 2035 :

Dokument
Nasjonale og regionale strategier og plandokumenter
Nasjonal Helse - og sykehusplan 2016 – 2019, St.meld. nr. 11 (2016)
Helse Sør Øst plan for strategisk utvikling 2013 – 2020
Økonomisk langtidsplan for Helse Sør - Øst, 2017 – 2020
Regional strategi for k valitet, pasientsikkerhet og HMS 2018 – 2020
Regional strategi for forskning og innovasjon 2013 - 2016
IKT strategi 2015
Strategidokument bygg og eiendom, styresak 010 - 2011
BIM strategi for Helse Sør - Øst
Foretaksspesifikke strategier og plandokumenter
Vestre Viken HF Utviklingsplan, 05.12.2012
Strategi 2025
Økonomisk langtidsplan 2017 – 2020
Konseptfaserapport Nytt Vestre Viken sykehus v2.1 med tilhørende tilleggsutredninger
BRK Forprosjekt rapport ( oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum )

Utover dokumentene spesifisert i tabellen over, er det i Vestre Viken utarbeidet en rekke
spesifikke strategi - og plandokumenter innenfor ulike funksjonsområder. Disse har også vært en
del av grunnlaget for arbeidet . I videre oppfølging av U tviklingsplan 2035 vil funksjonsspesifikke
strategi - og plandokumenter revideres slik at de støt ter opp under de overordnede målene som
omtales i Utviklingsplan 2035.

1.3 Gjennomføring av prosjektet

Arbeidet med utviklingsplanen er gjennomført som en åpen prosess med bred involvering. Ved
oppstart ble det avholdt møter med ordførerne i alle 26 kommuner, samt Buskerud og Akershus
fylkeskommuner. Alle ble invitert til å sende innspill på samhandlingsområder som man ønsket
skulle inngå i utviklingsplanen. A lle helseforetakets avdelings sjefer ga innspill til planen
gjennom en dags ledersamling med fokus på f remtidens sykehus .

Administrerende direktørs ledergruppe har blitt holdt løpende informert om status i arbeidet og
vært involvert i vurdering av veivalg og mål .

Styringsgruppen har vært satt sammen av representanter fra Vestre Vikens stab, kommuner,
brukerutvalg, tillitsvalgte og vernetjenesten. Styringsgruppen har hatt et særskilt ansvar for at
prosjektet ble gjennomfør t som en åpen prosess med hensiktsmessig medvirkning fra interne og
eksterne interessenter.

Brukerutvalget, Samarbeidsstyret i kommu nehelsesamarbeidet, samt en gruppe sammensatt av
tillitsvalgte og vernetjeneste har vært referansegrupper for prosjektet . Det har vært gjennomført
møte med Ungdomsrådet i Vestre Viken.

I p rosjektet ble det etablert åtte arbeidsgrupper med deltakere fra Ve stre Viken, kommunene,
praksiskonsulenter, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg til møter i arbeidsgruppene
har det blitt arrangert fagseminarer sammen med kommunene for temaene rehabilitering,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert r usbehandling. Fag - og medvirkningsressurser fra
klinikkene og stabene har bidratt med råd og innspill innenfor eget fagfelt, samt delta tt i
arbeidsgrupper og workshoper .
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2 Dagens virksomhet

Vestre Viken har ansvar for å tilby befolkning en spesialisthelse tjenester
innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) og rehabilitering.

Sykehusområdet grenser til sykehusområdet for Sykehuset Telemark,
Sykehuset i Vestfold, Helse Vest, Sykehuset Innlandet og Oslo
universitetssykehus.

Vestre Viken har siden etableringen i 2009 jobbet aktivt for å utvikle tilbudet til befolkningen
innenfor sitt område . Befolkningen skal få kvalitativt gode tjenester og hjelp nær der de bor.
Helsetjenestene gis ved de fire somatiske sykehusene samt en rekke lokasjoner for behandling
av pasienter innenfor psykisk helse vern og rus behandling .

Figur 1 . Vestre Vikens helseområde .
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2.1 S omatikk

Bærum sykehus er et lokal - og akuttsykehus , med enkelte områdefunksjoner. Bærum sykehus
ivaretar Asker og Bærum kommuner , som er et av de tettest befolkede områdene i landet.
Bærum sykehus har et geriatrisk kompetansesenter som gir aldersmedisinsk behandling ,
inklusive ortogeriatri , og utdanner geriatere. Sykehusets satsning på h jerne - og hjertefors kning
har stor betydning for blant annet hjerneslag og atrieflimmer , som er utbredt i en aldrende
befolkning. Dette understøtter den faglige utviklingen innenfor områdefunksjonen geriatri og
innen hjertemedisin .

Drammen sykehus er et lokal - og akuttsykehu s for kommunene i nedre del av Buskerud, samt
Sande og Svelvik i Vestfold. Hovedtyngden av foretakets områdefunksjoner er lagt til Drammen
sykehus. En av disse er Nyfødtintensivseksjonen. Som det første helseforetaket i Norge åpnet
Drammen sykehus i 2012 e n intensivenhet hvor foreldre og barn kan være sammen på enerom
hele døgnet. Seksjonen er bygget etter prinsippene for familiebasert nyfødtomsorg. Her ivareta s
premature og syke nyfødte barns rett til å ha minst en av foreldrene hos seg hele tiden mens de
er på sykehus.

Kongsberg sykehus er et lokalsykehus med utvalgte akuttfunksjoner. Sykehuset tilbyr
spesialisthelsetjeneste til befolkningen i Kongsberg, Øvre Eiker og Numedalskommunene. Da
samhandlingsreformen ble innført, var Kongsberg sykehus tidlig ute med å etablere tett faglig
samarbeid med kommunene. Det ble etablert fag nettverk innenfor store pasientgrupper som
slag, diabetes, kreftomsorg, KOLS og geriatri. I den etablerte s amhandlingsmodellen er
sykehuset og kommunene likeverdige samarbeidspartnere med felles ansvar for utvikling av
pasientforløp og kompetanse .

Ringerike sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon som dekker et stort geografisk område
med kommunene i Hallin gdal og Midt - Buskerud, samt Jevnaker i Oppland. Etter
terrorhandling ene den 22. juli behandlet sykehuset på Ringerike tre ganger så mange hardt
skadde pasienter som sykehuset var dimensjonert for å ta imot. Sykehusets håndtering av
hendelsen har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Sykehusets gode
beredskaps p laner og jevnlig e traumetrening, samt det profesjonelle samarbeid et mellom
ambulanser, kommunehelsetjeneste og politi, er blant faktorene som er trukket fram som
avgjørende for den gode behandlingen.

Hallingdal sjukestugu på Ål er en avdeling under Ringer ike sykehus. Med utviklingen av
sjukestugu har pasienter i Hallingdal fått et komplett distriktsmedisinsk senter . En del av
p asientene som behandles her måtte ellers vært på sykehus flere timer unna hjemstedet. G od
dialog og tett samarbeid både med kommun ene og på tvers av klinikkene i Vestre Viken gjør det
mulig å tilby gode helsetjenester på denne måten.

2.2 P sykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) har ansvar for tilbud et innen psykisk helse vern og
tverrfaglig spesialisert behandl ing av rusavhengighet (TSB). Klinikken gir behandling innenfor
allmennpsykiatri, akutt psykiatri, alderspsykiatri, psykose , sikkerhetspsykiatri, psykisk
utviklingshemming med alvorlig tilleggsproblematikk, barne - og ungdomsp sykiatri og TSB.

Psykisk helsevern på sykehusnivå ha r ansvar for øyeblikkelig hjelp og for pa sienter med særlig
kompliserte psykiatriske tilstander . Her behandles eksempelvis pasienter som trenger opphold
på lukket avdeling eller sikkerhetsavdeling. Det s amarbeid es tett med distriktspsykiatriske
sentra (DPS) , øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner.
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Klinikkens fem DPS ligger i Asker, Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg. Disse har ansvar
for akutt - og krisetjenester, spesialisert utredning og behandli ng, samt å etablere og sikre
samhandling mellom kommune o g øvrig spesialisthelsetjeneste .

Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling har døgnseksjoner i Drammen og Bærum . Det
polikliniske tilbudet gis i Barne - og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Aske r, Bærum,
Drammen, Ringerike og Kongsberg. BUP har et tilsvarende ansvar for utredning, behandling og
samhandling som DPS.

Avdeling for rus og avhengighet gir døgnbehandling innen TSB og har virksomhet i Drammen,
Bærum, Vikersund og på Blakstad. Poliklinisk behandling innenfor TSB gis på DPS.

Klinikken har egen forskning - og fagutviklingsenhet. I tillegg drives undervisning o g veiledning
for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Klinikken jobber aktivt for å sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen og at pasientene får
tilbud som står i forhold til deres behov. Klinikkens ressurser og kapasitet må utnyttes slik at
man kan gi hjelp til flest mulig, der pasientene er. Basert på analyser av aktivitet og
pasientforløp er det startet en omstillingsprosess der tjenestene vris fra å være døgnbasert til at
behandling gis i poliklinikk eller som ambulante tjenester. Erfaring fra andre helseforetak viser
at ved riktig bruk av sl ike tjenester, kan behovet for akutt døgnbehandling og reinnleggelser
reduseres vesentlig. Dreiningen i tjenestene vil innebære omfattende utviklingsarbeid i mange
år framover.

2.3 P rehospitale tjenester

Kli nikk for prehospitale tjenester (PHT) består av de fire avdelinge ne Akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral (AMK), A mbulanse, L uftambulanse og Pasientreiser. Klinikken leverer
tjenester til både spesialist - og kommune helsetjenesten, samt direkte til befolknin gen .

Klinikken har ansvaret for prehospitale tjenester for alle kommunene i sykehus område t , med
unntak av Asker og Bærum, som får disse tjeneste ne fra Oslo Universitetssykehus. Vestre Viken
har også ansvar for legebemanningen på luftambulansens base på Ål, som ligger i nær
tilknytning til Hallingdal sjukestugu.

AMK sentralen i Vestre Viken har siden 2009 vært samlokalisert med operasjonssentralene for
politi og brann i Drammen. Som en konsekvens av politireformen, flyttes operasjonssentralene
f or politi og brann til Tønsberg. Vestre Viken må derfor planlegge fremtidig drift av AMK
sentralen uten denne samlokal iseringen.

Ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten utgjør i fellesskap den akuttmedisinske
beredskapen . Avdelingen drifter 15 ambulansestasjoner med totalt 25 ambulanser. I Drammen
er en ambulanse bemannet med lege på dagtid. Det er også etablert en egen bil for å
transportere pasienter som har behov for båre, men ikke trenger overvåking eller behandling
under transporten.

Pasientreiser har ansvar for ulike transporttilbud for pasienter som trenger tilrettelagt
transport . Som første helseforetak i No rge etablerte Vestre Viken Helseekspress er, som er
busser med medisinsk personell, båreplasser og akuttmedisinsk utstyr ombord .



Vestre Viken HF Utviklingsplan 2035

Side 11 av 57

2.4 Pasientens helsetjeneste – brukertilfredshet

Vestre Viken er opptatt av pasienter s , brukere s og pårørende s erfaringer og opp levelse . I
arbeidet med å forbedre pasientbehandling og pasientforløp legges det vekt på å innhente
tilbakemeldinger fra pasienter og brukere med erfaringskompetanse, for eksempel gjennom
brukerundersøkelser og fokusgruppeintervjuer. Pasienter med brukerer faring bidrar også aktivt
med å forbedre pasientforløp og i utvikling og gjennomføring av lærings - og mestringskurs.

Brukertilfredshet
Pasienters erfaring med opphold på somatisk e sykehus måles gjennom PasOpp - undersøkelsen.
S ykehusene i Vestre Viken ligger generelt på nasjonalt nivå på indikatorene som måles.
Resultatene viser at pasientenes opplevelse av pleietjenesten og legene har utviklet seg positivt
siden oppstart av undersøkelsen i 2011 . Pasientenes rapporterte erfaring er knyttet til
utskrivning og samhandling, viser imidlertid at de t t e er områder som krever systematisk
forbedringsfokus for å gi bedre pasientopplevelser .

F igur 2 . U tvikling for utvalgte indikatorer fra PasOpp i Vestre Viken i perioden 2011 – 2015 .

Det er også gjennomført PasOpp - undersøkelser av pasienters opplevelse av døgnopphold i
psykisk helsevern, den siste av disse ble gjort i 2016. I denne undersøkelsen rapporteres det på
pasientenes opplevelse av miljøet, pasientorientering og utbytte. Resultatene for Vestre Viken
ligger generelt på nasjo nalt nivå, men viser at det finnes potensial for forbedring på alle
områdene.

I tillegg til PasOpp - undersøkelsen e gjøres det lokale undersøkelser for å hente inn pasientenes
erfaringer . Disse brukes til å gjennomføre løpende forbedringer i den enkelte se ksjon eller
avdeling.
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Pasientforløp
Vestre Viken arbeider aktivt med helhetlige og felles pasientforløp . Helhetlige pasientforløp
beskriver pasientens forløp gjennom en sykdomsperiode der helse - og omsorgstjenestene både i
kommunene og i spesialisthelse tjenesten er involvert . P asientforløpen e beskriver et overordnet
tankesett om helhetlig pasientbehandling. F orløpene sikrer likeverdige og godt organiserte
tjenester med høy kvalitet for pasienten, deres pårørende og helsepersonellet som er involvert.
For pasienter med samme diagnose skaper forløpene økt forutsigbarhet og reduserer uønsket
variasjon. Pasientforløpene er helsepersonellets arbeidsverktøy som samler aktuelle
pro sedyrer, rutinebeskrivelser og pasientinformasjon for ulike diagnos er og pasientgrupper.
I Vestre Viken er det utarbeidet helhetlige pasientforløp for Alkohol og helse, Hjerneslag,
Hoftebrudd og Kols. Disse er utarbeidet i samarbeid med brukere og kommune ne og beskriver
hele forløpet hjem til hjem.

De fire somatiske sykehusene har laget et felles pasientforløp for tykk - og endetarmskreft . I
dette arbeidet har brukere medvirket, men det har ikke inkludert kommunene. Det finnes også
en re kke lokale pasient forløp ved de enkelte klinikkene. I det videre arbeidet vil det vektlegges å
lage helhetlige forløp som er felles for hele foretaket .

Pakkeforløpene for kreft er pasientforløp som setter frister for utredning, diagnostikk og
behandling av ulike kreftdiag noser. I Vestre Viken er 72 % av kreftpasientene i 2016 inkludert i
pakkeforløp og foretaket har således nådd målet på 70 % . 69 % er behandlet innen normert
forløpstid , dette er rett under mål et . O ppfølging en av disse , og andre kvalitetsindikatorer , er
under videreutvikling slik at resultatene kan brukes aktivt til forbedringsarbeid i klinikkene.

2.5 Pasientbehandling

2.5.1 Kapasitet, a ktivit et, forbruksrater og pasientstrømmer

Kapasitet
Dagens kapasitet i Vestre Viken ble kartlagt som en del av arbeidet med å planlegge bygging av
nytt sykehus i Drammen , samt videreutvikling av sykehusene på Bærum, Kongsberg og
Ringerike . De somatiske s ykehusene i foretaket har en samlet kapasitet på ca . 770 senger og 400
poliklinikk - og dagbehandlingsplasser. Psykisk helseve rn har omkring 120 døgn plasser i
sykehuspsykiatrien og 90 døgn plasser tilknyttet DPS. Det er 18 døgn plasser for barn e - og
ungdom spsykiatrien , og ca . 50 døgnplasser til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Aktivitet svekst
Det har de siste år vært en generell økning i aktivitet både innenfor somatikk, psykisk helsevern
og TSB , herunder også en økning innenfor radiologi og laboratoriemedisin . En betydelig del av
aktivitetsveksten er løst gjennom en generell effektivisering av driften innen for alle områder av
Vestre Vikens virksomhet. Aktivitetsveksten har således vært høyere enn økning i antall ansatte.

Aktivitet somatikk
I somatikk har det vært en klar dreining fra døgnbehandling til dag - og poliklinisk behandling.
Poliklin ikk og dagbehandling har økt me d ca. 30 % i løpet av de siste fem årene.
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Fi gur 3 . Antall polikliniske og dagbehandlings konsultasjoner i perioden 2012 til 2016 .

Vek sten i antall døgninnleggelser har i samme periode vært på ca. 7 %. Samtidig er
gjennoms nittlig liggetid redusert fra 3,6 til 3,3 dager. Totalt a ntall liggedøgn har derfor endret
seg lite.

50 % av den totale aktiviteten , både for døgnbehandling og poliklini s k - og dagbehandling , skjer
ved Drammen sykehus, om lag 25 % ved Bærum sykehus, 15 % ved Ringerike og 10 % ved
Kongsberg sykehus .

Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Den årlige økningen i poliklinisk behandling innen psykisk helse vern og TSB har i perioden fra
2012 til 2016 vært større enn befolkningsveksten. Innen voksenpsykiatri og barne - og
ungdomspsykiatri er veksten på over 18 %, for TSB er økningen på 36 %.

Figur 4 . Aktivitetsutvikling for poliklinisk behandling innen psykisk helse vern og TSB 2012 – 2016 .

D reining en fra døgn - til dag - og poliklinisk behandling har redusert antall liggedøgn med 5 % for
voksen - og barne - og ungdomspsykiatrien, og med 22,5 % innenfor TSB . Samlet gir dette en
reduksjon i liggedøgn på noe over 8 %.

Befolkningens f orbruk av helsetjenester
Behovet for spesialisthelsetjenester er relatert både til alderssammensetning og
sosioøkonomiske forhold i befolkningen. Statistikk fra SAMDATA 2016 viser at innbyggerne i
Vestre Vikens område forbruker noe mindre helsetjenester enn det som er gjennomsnittet i
Helse Sør - Øst og Norge forøvrig . Vestre Vikens område har en befolkningssammensetning som
gir et noe lavere behov for spesialisthelsetjenester. Det kan forklare en del av forskjellen. Det er
ikke kjent andre faktorer av vesentlig b etydning . Innenfor somatikk er det en trend mot at
forskjellene jevnes noe ut i løpet av de siste årene.



Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF

Side 14 av 57

Figur 5 . Døgnopphold og polikliniske konsultasjoner i somatikk per 1 . 000 innbyggere i helse område .

Den voksne befolkningen i Vestre Viken har et høy ere forbruk av døgn behandling i psykisk
helsevern enn mange andre helseforetak i Helse Sør - Øst. Samtidig har forbruket av poliklinisk
behandling vært noe lavere . Veksten i poliklinisk aktivitet har i større grad vært styrt mot TSB
enn mot voksenpsykia tri en . I 2017 har klinikken gjennomført omstillinger for å øke poliklinisk
behandling i voksenpsykiatrien .

Innen psykisk helsevern for barn og ungdom er det en strategi at tilbudet i størst mulig grad skal
gis poliklinisk og ambulant. F orbruket av døgnbeh andling er derfor lavere enn regionalt
gjennomsnitt.

Figur 6 . Oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og ungdom per 10.000
innbyggere i helse område .

Innen rusbehandling har Vestre Viken lengre l i ggetid enn andre helseforetak. D et gjennomføres
tiltak for å redusere liggetid per opphold forå kunne gi tilbud til flere pasienter. Det har vært
utfordringer med rekruttering av spesialist er på dette området , dette kan ha påvirket antall
opphold i døgnbehandling .

Helseatlas
Helseatlas sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester , og dermed også ressursbruk,
mellom helse områder i Norge. Atlasene gir grunnlag for å vurder e om tilbudet til pasientene er
li keverdig, eller om det er indikasjoner på over - eller und erforbruk av bestemte typer
helsetjenester . Det er så langt utgitt helseatlas innen barnehelse, dagkirurgi og eldrehelse.
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Barnehelse
Barnehelseatlaset viser at V estre V iken har lavest forbruksrate på innleggelser i landet . Dette er
et resultat av at det ble gjort en betydelig omorganisering av drift i forbindelse med samling av
områdefunksjon for barn og unge i 2011. I arbeidet ble det lagt vekt på å dreie behandling en fra
døgn til dag.

Barn i sykehus område ne til Vestre Viken og Oslo universitetssykehus henvises dobbelt så
hyppig til øyeblikkelig - hjelp - vurdering på sykehus som barn i Finnma rk. Samtidig har barn i
disse områdene blant de laveste innleggelsesratene for ø - hjelp og bare halvparten av raten til
barn fra Vestfo ld, Telemark o g Sørlandet . Ved Barnemottaket i Drammen er det høy faglig
bevissthet rundt vurderingen av om barnet har behov for innleggelse eller ikke. Organisering
med fleksible senger tilknyttet Barnemottaket gjør det mulig å avklare medisinsk tilstand og
behov for d øgninnleggelse eller retur hjem.

Nyfødthelseatlaset viser at Vestre Viken har blant de laveste innleggelsesratene i landet for
nyfødte. Vestre Viken er også blant de helseforetak med lavest antall liggedøgn/1.000 fødte.
Dette henger sammen med godt funger ende føde - og barselseksjoner, samt at man ved Nyfødt
intensiv har jobbet systematisk med program for veiledning av foreldre i samspill med barnet .
Praktisering av familiesentrert nyfødt behandling med tilgang til enkeltrom hvor foreldre kan
være sammen med sitt barn, samt tilrettelegging av fysisk miljø, har også vist seg å påvirke
liggetid i sykehus .

H elseatlasene viser at Vestre Viken driver en av de mest kostnadseffektive barnemedisinske
virksomhetene i Norge.

Dagkirurgi
Helseatlas for dagkirurgi har gjennomgått variasjon i forbruk av enkelte dagkirurgiske
prosedyrer gjennomført både ved offentlige og private utførere. Da taene er fra perioden 2011 -
2013 . N oen områder , som f. eks. lyskebrokk , viser tilnærmet samme forbruk i hele landet , mens
variasjonene er betydelig på andre om råder , som skulderkirurgi og meniskoperasjoner. Vestre
Viken skil ler seg ikke betydelig fra landsgjennomsnittet på de fleste områder. Sammenliknende
forbruksmønst re er nyttige data til vurdering av eget tilbud, både med tanke på over - og
underbehandling. Forskning har vist at for eksempel indikasjonene for menisk - kirurgi bør
innsnevres og andel meniskoperasjoner er nå på vei ned.

Eldrehelse
Helseatlas for eldrehels e har gjennomgått somatiske helsetjenester for befolkningen på 75 år og
eldre for årene 2013 - 2015. Det er valgt 75 år som nedre aldersgrense fordi det er først ved
denne alders grensen at mønsteret for helsetjenester avviker fra det man finner for flertalle t av
norske pasienter. Variasjonen er størst i eldres bruk av poliklinisk utredning, behandling og
oppfølging. For flere av de undersøkte tjenestene synes variasjonen uberettiget og for stor. Noe
av forklaringen kan være ulik arbeidsfordeling i helse område ne mellom allmennlegetjenesten og
spesialisthelsetjenesten , m en også de rene spesialisthelsetjenestene varierer betydelig.

I Vestre Vikens område ligger antall polikliniske konsultasjoner for eldre noe over
landsgjennomsnittet, men betydelig lavere enn i Oslo. For antall innleggelser, g jennomsnittlig
liggetid , samt tjenester knyttet til en rekke spesifikke sykdomsgrupper , skiller forbruket til den
eldre befolkningen i Vestre Viken seg lite fra landsgjennomsnittet . Bruk av stråleterapi ved
kreftsykdom ligg er noe under snittet. De t t e vurderes å ha sammenheng med tilgjengelighet , noe
d en planlagte etableringen av stråleterapi ved nytt sykehus i Drammen vil bedre.



Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF

Side 16 av 57

Psykisk helsevern og rusbehandling
Det er ikke utarbeidet nasjonale helseatlas innenfor omr ådene psykisk helsevern eller
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Som underlag for omstillingsarbeidet innenfor disse
områdene har Vestre Viken kartlagt forbruksmønster i sykehus området både for poliklinisk
behandling og døgnopphold. Kartleggingen vise r at det er stor variasjon mellom kommunene i
forbruk både av innleggelser og annen type behandling. Den store variasjonen i forbruk kan ikke
forklares med forskjeller i befolkningens sykdomsforekomst alene. Forskjellen kan henge
sammen med at tjenestene innen psykisk helsevern og rusbehandlin g er ulikt utbygget i
kommunene .

P asientstrøm sanalyser
P asientstrøm sanalyser viser hvordan Vestre Vikens befolkning bruk er tjenester ved eget og
andre helseforetak eller sykehus . D et er relevant å se på disse både for Vestre Viken t otalt og i
forhold til den intern e fordeling en mellom sykehusene.

I 201 6 ble fire av fem inneliggende pasienter fra Vestre Vikens sykehus område behandlet ved et
av foretakets egne sykehus. Hovedtyngden av de som ble lagt inn andre steder ble behandl et ved
Oslo Universitetssykehus . Fordelingen er i tråd med oppgavedelingen mellom Vestre Viken og
Oslo Universitetssykehus som regionssykehus. For dagbehandlin g og poliklinikk ble tre av fire
pasienter behandlet i Vestre Viken . Av de resterende behandlingene ble 1 5 % utført på Oslo
Universitetssykehus og 1 1 % ved andre helseforetak/sykehus .

Figur 7 . Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom Vestre Viken, OUS og øvrige HF .

Sykehuset i Drammen har flere områdefunksjoner som dekke r hele Vestre Vikens befolkning .
D ette gjenspeiles i f ordelingen av aktivitet mellom de fire sykehusene.

Figur 8 . Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom sykehusene i Vestre V iken, OUS og øvrige
HF .
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For p asientene som sokner til sykehusene på Kongsberg og Ringerike er pasientstrømmen slik
man kan forvente med den etablerte fordelingen av lokal - , område - og regionsfunksjoner . Dette
gjelder f or både døgn behandling og dag - og poliklinikkaktivitet. Befolkningen som sokner til
Kongsberg bruker likevel Drammen sykehus for en del lokalsykehusfunksjoner.

Befolkningen i Asker og Bærum fikk fram til etableringen av Vestre Viken spesialiserte
behandlingsbeho v dekket ved Oslo Universi tetssykehus . Ved etableringen av Vestre Viken er det
lagt til grunn at tjeneste r som ikke er regionsfunksjoner skal dekkes i eget helse foretak. I de siste
10 årene har a ndel sykehusinnleggelser ved Bærum sykehus utgjort om lag 65 % av
befolkningens totale andel sykehusinnleggelser. Samtidig har det skjedd en ønsket dreining av
innleggelser fra Oslo universitetssykehus til sykehuset i Drammen .

For dagbehandling og poliklini sk behandling har det også vært en reduksjon i bruk av Oslo
Universitetssykehus og e n økn ing i bruk av Drammen sykehus, m en fortsatt brukes Oslo
universitetssykehus til både lokalsykehus - og områdefunksjoner .

Figur 9 . Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom sykehusene i Vestre Viken, OUS og øvrige
HF for pasienter tilhørende Bærum sykehus opptaksområde .

Asker og Bærum s befolkning benytter fortsatt Oslo universitetssykehus til behandlinger som
Vestre Viken tilbyr . Det er også et høyt forbruk av tjenester innen ortopedi og revmatologi ved
Martina Hansens Hospital. De t er avtalt at Martina Hansens Hospital dekker revmatologien fro
Asker og Bærums befolkning. For øvrig henger bruken sammen med pasiente nes rett til fritt
sykehusvalg og kan forklares dels ved historikk og dels ved nærhet til hovedstaden.

På tilsvarende måte som i somatikk ser man også innenfor psykisk helsevern at pasienter fra
Asker og Bærum benytter tjenester fra Oslo universitetssykehus, spesielt for polikliniske
konsultasjoner. Etter innføring av innsatsstyrt finansiering for poliklinisk behandling e r dette
bildet blitt mer tydelig. Det er et mål for Vestre Viken fremover å øke andelen pasienter som
behandles i eget helse foretak.

2.5.2 Kvalitet og pasie ntsikkerhet

Vestre Viken har kontinuerlig fokus på arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet , slik at
t j enestene som leveres er av god kvalitet, trygge og sikre . Samtidig skal ressursene utnyttes på
en god måte, tjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt og pasientene skal
involveres og gis innflytelse. Det jobbes løpende med å videreutvikle og forbedre
styringssystemet for kvalitet og pasientsikkerhet og på denne måten sikre faglig forsvarlige
tjenester.

Helsef oretaket har etablert et godt system for melding og håndtering av uheldige hendelser og
nestenuhell. Det er fokus på en åpen meldekult ur , hvor formålet er å analysere årsaker til
hendelsene og bruke resultatene til læring og forbedring. Interne revisjoner, risikovurderinger,
hendelsesanalyser , samt pasienter og pårørendes erfaringer , er andre elementer av
styringssystemet . Samlet gir det te god oversikt over status og områder hvor det er behov for
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forbedring. L edere og ansatte bruke r informasjonen til å iverksette forbedringstiltak. Systemet
gir mulighet for veiledning, støtte til målinger og opplæring i forbedringskunnskap.

Vestre Viken følger opp alle innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhets programmet.
Gjennom forbedringsprosjekter arbeides det med å redusere forekomst av selvmord,
overdosedødsfall, trykksår, fall, u rinveisinfeksjoner o g postoperative sårinfeksjoner. Det er
oppnå dd gode resultater, blant annet i reduksjon av trykksår. 30 - dagers overlevelse totalt og
overlevelse ved hhv hjerteinfarkt, hjerneblødning og hoftebrudd har utviklet seg til å bli noe
bedre enn landsgjennomsnittet.

Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre legemiddelsamstemming og tiltak for å forbedre
resultatene ved behandling ved hjerneslag. I tiden fremover skal de t fokuseres på nye
innsatsområde r , som tidlig oppdagelse av forverret tilstand, tidlig oppdagelse av sepsis,
forebygging av underernæring , og tiltak for trygg utskrivning.

Vestre Viken har jobbet systematisk for å forebygge smitteoverføring og begrense
forekomsten av hels etjenesteassosierte infeksjoner . Forekomsten i Vestre Viken var i 2017 på
3,3 %. Selv om dette er relativt lavt i landsmålestokk, er det høyere enn det regionale målet på
under 3 %. For å forebygge og begrense infe ksjoner i helseforetaket jobbes det blant annet
med u ndervisni ng i smittevern , h åndhygienekampanjer , o bligatorisk e - læringskurs ,
a ntibiotikastyringsprogram og overvåkning av helsetjen e steassosierte infeksjoner .

Vestre Viken har nådd ventetidsmålet. Gjennomsnittlig ventetid for alle typer pasiente r var 58
dager i 20 16, betydelig bedre enn det nasjonale målet om ventetid under 65 dager. Ventetiden
var kortere innen psykisk helsevern og rusbehan d ling enn i somatikken med henholdsvis 47 og
59 dager . Andel fristbrudd var 0,8 % i 2016, som vurderes som tilfredsstillende.

2.5.3 Opplæring av pasienter og pårørende

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver ,
på linje med pasientbehandling, utdanning og forskning. Arbeidet med opplæring av pasienter
og pårørende utføres i tråd med lovens intensjon, nasjonale helsepolitiske føringer og regional
strategi for opplæring av pasienter og pårørende.

Pasient - og pår ørendeopplæring er integrert i den kliniske virksomheten og bidrar til kvalitet og
pasientsikkerhet. O pplæring en utføres av alt helsepersonell som en del av pasientbehandlingen .
Målet er at pasienter og pårørende oppnår styrket helse og livskvalitet , får s tøtte til å mestre
sykdom eller funksjonsnedsettelse og utvikler grunnlag for å ta informerte og kunnskapsbaserte
valg sammen med behandler .

Lærings - og mestringssenteret ( LMS) har virksomhet knyttet geografisk til alle klinikker. LMS
støtte r klinikkenes arbeid med opplæring og tilbyr kompetanseutvikling for helseperson ell,
eksempelvis gjennom kurs i helsepedagogikk , og i empatisk kommunikasjon. K ursplasser tilbys
også helsepersonell i kommunene. Innenfor LMS er likeverdige helsetjenester rettet mot
innvandrerbefolkningen og arbeidet med barn som pårørende viktige satsningsområder.

LMS har tilbud om kurs og opplæring til pasienter og pårørende. Opplæringen baseres på en
helsefremmende forståelse og tilnærming med fokus på læring og mestring gjennom
erfaringsutveksling og dialog. LMS har tett samarbeid med brukerorganisasjoner og
erfaringsformidlere.

Vestre Viken står bak det landsdekkende skoleprogrammet VIP . VIP står for Veiledning og
Informasj on om Psykisk helse i skolen. H ovedmålet er å gjøre elever i videregående skole bedre
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rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.
Rundt 130 skoler gjennomfører VIP - programmet hvert år.

E tter samhandlingsref ormen er rollene og oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjeneste og
kommunene i kontinuerlig utvikling. Primærhelsetjenestemeldingen viser til at
opplæringstilbudet for alle vanlige tilstander bør kunne gis i kommunene. Flertallet av
kommunene har ikke e t strukturert og systematisk opplæringstilbud. Erfaring viser at lærings -
og mestringstiltak som startes opp i sykehus ikke uten videre videreføres i kommunen. Det
trengs sterkere vektlegging av at veiledning og opplæring skal være elementer i et helhetlig
pasientforløp på linje med medisinsk behandling.

2.6 Oppgavedeling og samhandling

Sykdomsutviklingen og økningen i sammensatte lidelser skaper behov for tett samarbeid , både
innad i spesialisthelsetjenesten , og med kommune helsetjen esten. Den enkelte pasient utrede s og
behandles ved ulike avdelinger og lokasjoner og e n sentral utfordring er å sikre at pasienten s
behandling og oppfølging er sammenhengende og helhetlig. Det er viktig å skape gode
pasientforløp og planlegge behandlingen i nært samarbeid med alle involverte aktører.

Oppgavedeling
I Vestre Viken arbeides det for å gi et bredest mulig og kvalitativt godt tilbud nær mest mulig der
pasientene bor. D et har vært nødvendig å samle enkelte behandlingstilbud i områdefunksjoner
på ett av sykehusene for å sikre god kvalitet på tjenestene. Samling av funksjoner er i tråd med
nasjonal helse - og sykehusplan og følger nasjonale fagråd og føringer .

Sykehuse ne på Kongsberg og Ringerike har tilbud tilpasset befolkningen i sine opptaks områder.
Her finnes en rekke funksjoner innbyggerne har behov for i sitt nærområde. Dette omfatter
eksempelvis akuttfunksjon, fødetilbud, indremedisin , ortopedi, gynekologi, og ulike typer
kirurgi . Hallingdal sjukestugu spiller en viktig rolle for å kunne tilby lokalbefolkningen
helsetjenester i sitt eget dalføre.

Bærum sykehus har o mrådefunksjon for plastikkirurgi, behandli ng av overvekt og
aldersmedisin. På Drammen sykehus finnes områdefunksjoner innenfor nevrologi,
barn emedisin , nyfødtintensiv, habilit ering, øre - nese - hals, øye, hematologi, p atologi, klinisk
brystutredning, brystkirurgi , samt karkirurgi .

Spesialiserte funksjoner innen p sykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå blir samlet
på Blakstad i 2018, og skal senere samlokaliseres med som atikk i nytt sykehus i Drammen i
2025 . Dette gjelder tilbud både til voksne og barn/ungdom. Områdefunksjon for alvorlige
tvangslidelser er lagt til Bærum DPS og Bærum BUP, tilsvarende har Asker DPS ansvar for
nevropsykologisk poliklinikk i helseområdet. DPS og BUP gir desentraliserte
spesialisthelsetjenester og er i hovedsak en del av det lokale sykehustilbudet knyttet til de
somatiske syke husene og Hallingdal sjukestugu. D et skal videre satses på s amlokalisering med
somatikk der det er mulig å realisere dette. Dette gjelder o gså for avrusningstilbud i Vestre
Viken .

Oslo universitetssykehus (OUS) er r egionsykehus for pasientene i Vestre Vik en. Martina Hansens
Hospital inngår i regional helseplan for Helse Sør - Øst og er lokalsykehus for revmatologi for
be folkningen i Asker og Bærum . Vestre Viken samhandler også med private aktører i tillegg til
en rekke avtalespesialister i helse området.
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Samhandling med kommunene
Samhandlingen mellom Vestre Viken og kommunene understøtter målene i
samhandlingsreformen. Denne retningsreformen har hatt stor betydning for utviklingen av
Vestre Viken og samarbeidet med de 26 kommunene i sykehus området. Det er etablert en
s amarbeidsstruktur med ett overordnet samarbeidsutvalg og fem lokale samarbeidsutvalg
knyttet til hvert a v de somatiske sykehusene og Hallingdal sjukestugu .

Vestre Viken er en stor og kompleks organisasjon og kommunene i sykehus området er svært
ulike. Samhandlingen må derfor tilpasses lokale forhold . D et er utarbeidet et avtaleverk som
legger rammene for sa mhandlingen mellom helseforetaket og kommunene. God kommunikasjon
om pasientbehandling og samarbeid er bygget opp rundt faste møteplasser, digital samhandling
og felles beskrivelse av helhetlige pasientforløp.

Vestre Viken har utarbeidet helhetlige pasien tforløp hjem til hjem i samarbeid med kommuner
og brukere. Dette er en ny måt e å samarbeide på som krever fleksibilitet og samordning av
mange aktører , men som gir en rekke forbedringsmuligheter, eksempelvis knyttet til
utskrivningsprosessen.

Vestre Viken har ansatt fastleger på deltid som praksiskonsulenter . Praksiskonsulentene er et
viktig bindeledd mellom sykehuset og fastlegene i kommunene, og bidrar til gode løsninger
spesielt i arbeidet med å forbedre pasientenes overganger mellom sykehus og hjem .
Praksiskonsulentene har en sentral rolle i forbedringsarbeid og bidrar til styrket arbeid med
kvalitet og pasientsikkerhet.

P ersoner med alvorlige psykiske lidelser trenger et særlig tilrettelagt tilbud. Psykisk helse vern
og rus behandling har tradisjon for tverrfaglig sa marbeid og ambulant arbeidsform. Vestre Viken
har eksempelvis god erfaring med etablert samhandlingsteam mellom Bærum kommune og
Bærum DPS .

Utfordringene fremover er knyttet til realisering av mål som ikke er lovpålagt eller støttes av
økonomiske virkemidler. Dette gjelder særlig utvikling av tjenestene med nye arbeidsformer og
større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dagens l ovverk og finansieringsordninger skaper utfordringer for både effektiv bruk av digital
samhandling og meldingsutveksling , og for utvikling av nye tjenester. Regulering av informasjon
om pasienten er en hindring for god samhandling og utvikling av samhandle nde tjenester.
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2.7 Organisering og ledelse

Helsef oretaket er organisert med åtte klinikker , samt sentrale stabsavdelinger. Fire klinikker er
organisert med utgangspunkt i de fire somatiske sykehusene . De ø vrige fire klinikkene er
organisert ut fra sine funk sjoner.

Figur 10 . Organisasjonskart for Vestre Viken HF.

De ansattes erfaringer og vurderinger er viktige innspill i driften og videreutviklingen av
helseforetaket. Involvering av ansatte i virksomheten skjer gjennom helse foretakets tillitsvalgte
og verneombud på alle nivåer . Disse er valgt av organisasjonene innenfor avtalt ramme og
i nvolvering skjer gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger.

God ledelse er en kritisk suksessfaktor for at helseforetaket skal nå sine mål , både i den daglige
drif ten og inne nfor viktige utviklingsområder. Det er etablert lederutviklingsprogram for ledere
på nivå 3 og 4 . Programmene har bred deltakelse på tvers av profesjon, avdeling og klinikk og
bidrar til å styrke organisasjonen.

Den årlige medarbeiderundersøkel sen viser at medarbeider opplevelsen har utviklet seg positiv t
i forhold til motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet. Opplevelsen av arbeidsbelastning og
egenkontroll viser også en svak bedring, men ligger under referansen til Helse Sør - Øst. Dette er
forbed ringsområder som skal gis ekstra oppmerksomhet .

Samfunnet endrer seg raskt i forhold til befolkningens behov for helsetjenester. Oppgavedeling
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, samt teknologisk, faglig, økonomisk og kulturell
samfunnsutvikling, g ir behov for ledelse og organisering som er fleksibel nok til å møte
endringene. Helsetjenestene skal utøves innenfor en ledelseskultur - og struktur som er basert
på kontinuerlig forbedring.



Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF

Side 22 av 57

2.8 B emanning, kompetanse og utdanning

I 2017 hadde Vestre Viken 9.378 ansatte som til sammen utførte 7.180 brutto månedsverk .

Vestre Viken har i strategisk kompetanseplan gjennomgått fremtidig behov for generell
kompetanse og spesialkompetanse. D et er identifisert sårbare områder som blir fulgt opp med
særskilte tiltak. Dette gjelder for eksempel spesialsykepleiere innenfor anestesi - , barn - , intensiv ,
og operasjonssykepleie .

Riktig kompetansesammensetning er viktig for å skape pasientens helsetjeneste. Vestre Viken
vurderer kontinuerlig fremtidig kompetansebehov i lys av pasientenes behov, helseutfordringer
i befolkningen, faglig og teknologisk utvikling, økonomi, arbeidsmarked, juridiske krav og
utdanning smuligheter . Vestre Viken er i tidlig startfase for å ta i bruk den nye nasjonal e
bemanningsmodell en for strat egisk planlegging av personell - og kompetansebehov.

Utdanning av helsepersonell er en lovpålagt oppgave. Vestre Viken samarbeider med en rekke
utdanningsinstitusjoner på universitets - høgskole - og videregående skole nivå og tilbyr
praksisplasser , læretid og hospiteringsplasser for et stort antall studenter og lærlin ger fra de
fleste helseprofesjons utdanningene. For å styrke arbeidet med utdanning og rekruttering
samarbeide s det med utdanningsinstitusjonene om en generell styrking av ansattes
veilederkompet anse og utvikling av ulike typer kombinasjonsstillinger.

Innenfor definerte områder arbeides det med videreutdanning og spesialistutdanning. Dette
gjelder særskilt innenfor definerte master - og videreutdanninger for sykepleiere. Disse
utdanningene er i st or grad rettet mot spesialiserte oppgaver. Spesialistutdanning for leger er
under endring og det er behov for systematisk arbeid for blant annet å styrke
veiledningskompetanse og simuleringstrening.

Klinikker og avdelinger tilrettelegger kompetanseutvik ling blant egne ansatte. Denne
kompetanseutviklingen styres av lokale behov for kompetanse for å ivareta pasientbehandling
med god kvalitet og pasientsikkerhet.

A lle deler av organisasjonen har vurdering av fremtidig kompetansebehov som en viktig
aktivit et i drift og videreutvikling av virksomheten.

2.9 Forskning og innovasjon

Forskning
Forskningsaktiviteten i Vestre Viken tar utgangspunkt i pasientnære problemstillinger . Vestre
Viken er ansvarlig for over 5 0 pågående forskningsprosjekter. I tillegg bidrar forskere som er
ansatt i foretaket i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Det inkluderes
pasienter i over 20 oppdragsstudier. Som eneste ikke - universitetssykehus leder Vestre Viken to
r egionale forskningsnettverk. Det forskes på flere ulike temaer, men forskning innen hjerte,
screening av tykk - og endetarm , nevrologi og alvorlige psykiske lidelser er de mest omfattende.
Brukere involveres aktivt i forskningsprosjekter.

De siste årene h ar det vært en økende forskningsaktivitet i foretaket. Publikasjonspoengene er
mer enn tredoblet fra 2009 til 2016. Fire doktorgrader utgikk fra Vestre Viken i 2016, mens 35
PhD studenter er oppmeldt i Ph D programmer. Vestre Viken har fem akademiske stilli nger
tilknyttet Universitetet i Oslo. Forskningsaktivitet er viktig for rekruttering av dyktige
medarbeidere til foretaket.
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Figur 1 0 . Forskningsproduksjon i Vestre Viken er tredoblet fra 2009 til 2016.

Vestre Viken bidrar til realisering av regional forskningsstrategi og har en lokal infrastruktur for
egen forskning. Forskere i Vestre Viken benytter seg av tjenester fra regional forskningsstøtte.
For å styrke forskningen i Vestre Viken arbeides det for utvikling av satsingsområder for
forskning.

Vestre Viken har som mål å bruke 1 % av foretakets totale budsjett på forskning, på lik linje med
øvrige sykehus/helseforetak i Helse Sør - Øst som ikke er universitetssykehus. I 2016 ble 0,8 %
av helse foretakets totale budsjett brukt på forskning. Vestre V iken hadde 12 forskerinitierte og
eksternt finansiert e forskningsprosjekter . Det er et mål at både den eksterne og interne
finansieringen av forskningen økes.

Innovasjon
Vestre Viken delta r i en felles satsning på innovasjon og næringsutvikling.
Innovasj onsvirksomheten i Vestre Viken er forskningsbasert eller brukerdrevet. Helseforetaket
skal legge til rette for innovativ virksomhet for å skape nye tjenester og produkter som kan
komme pasientene til gode. Ved utgangen av 2016 var det 10 pågående prosjekter, hvorav to
med ekstern finansiering . D e fleste prosjektene var innenfor brukerdreven innovasjon. Det
arbeides med å styrke innovasjonen i foretaket. Det planlegges også innovasjon ssamarbeid med
næringslivet inn mot byggingen av nytt sy kehus i Drammen .
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2.10 Økonomi

Vestre Vikens økonomiske rammebetingelser består hovedsakelig av rammetildelingene fra
Helse Sør - Øst RHF og variable inntekter som følge av utført aktivitet. Foretaket har hatt en god
utvikling i resultater og investeringsnivå d e senere år. Siden 2013 har resultate ne vært positive.
Resultat fra ordinær drift er om lag 150 MNOK pr år i perioden 2014 til 2017.

Figur 11 . Resu ltatutvikling Vestre Viken 2010 – 2017 .

Hoveddriveren bak de siste års forbedringer i økonomien har vært økt aktivitet i den somatiske
delen av vi rksomheten. Vestre Viken hadde i 2016 den mest effektive somatiske virksomheten i
Norge1.

Ø konomisk langtidsplan legger opp til årlige overskudd for å frigjøre likviditet til nødvendige
investeringer. Dette er en forutsetning for å kunne realisere reinvestering i utstyr og teknisk
infrastruktur, samt forbedring og vedlikehold av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus og
investeringer for å støtte omstilling innen for psykisk helsevern og rusbehandling . I tillegg må
det bygges opp tilstrekkelig egenkapital for å innfri krav til låneopptak knyttet til nytt sykehus i
Drammen.

Resultatambisjonene i økonomisk langtidsplan viser at det vil bli behov for ytterligere
eff ektivisering av drift. Det generelle kostnadsnivå et må reduseres , både for å øke overskudd og
for å dekke økte kostnader til høykostmedisiner, regionale IKT - løsninger og avskrivninger
knyttet til investeringer. Samtidig gir investering i IKT - løsninger muli gheter for gevinstuttak.
Frem mot 2024 planlegges det med overskudd på 4 % av brutto driftsinntekter. Krav et til
omstilling gjennom økt aktivitet og forbedret produktivitet er ambisiøs t også i kommende år.

Bærekraftanalyser viser at Vestre Viken vil klare å bære økte renter og avdrag med den
planlagte resultatutvikling en . De økonomiske analysene viser imidlertid at helse foretaket vil få
underskudd de første årene etter at nytt sykehus tas i bruk. Det er derfor nødvendig med g od og
tett dialog med Helse Sør - Øst RHF om rammebetingelser som helse foretaket kan forvente
fremover og ved innflyttingen i nytt sykehus i Drammen.

1 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016
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2.11 Teknologi og utstyr

IKT er et viktig virkemiddel for økt kvalitet, effektivitet og måloppnåelse ved å støtte
arbeidsprosesse r, samhandling mellom klinikke r og avdelinger, andre sykehus,
primærhelsetjenesten, pasienter og pårørende. Avdeling for teknologi og eHelse koordinere r og
kvalitets sik rer leveranser til og fra Sykehuspartner HF gjennom egen driftsavtale .

Arbeidet med standardisering og utvikling i helseforetaket bygger på vedtatt regional IKT
strategi og gjennomføringsplan. I den grad ny e systemer kan etableres på regionalt nivå,
eventuelt nasjonalt nivå, understøtter Vestre Viken dette.

Sykehusene i Vestre Viken har i dag ulik t oppsett innenfor IKT. Dette skaper uforutsette
utfordringer for både helse foretaket og Sykehuspartner . Fremtid ig tjenesteutvikling og effektiv
bruk av IKT - tjenester krever forbedring og konsolidering av plattformen. På denne måten vil
nye tjenester kunne utvikles med samme forutsetninger for alle ansatte og brukere.

Vestre Viken har i overkant av 11.100 enheter m ed medisinskteknisk utstyr (MTU) til en
anskaffelsesverdi på om lag 1 mrd . Utstyrsparken s gjennomsnittsalder er på 7,2 år når alle
enheter teller likt . Den verdivekte de gjennomsnittsalder en, der de dyreste utstyrsenhetene
teller mer enn de billigste , gir e n gjennomsn ittsalder for MTU - parken på 6,5 år.

Europeiske retningslinjer (COCIR2) skisserer en anbefalt aldersfordeling på medisinsk teknisk
utstyr som tilsier at maksimalt 10 % av MTU parken kan være eldre enn 10 år. 30 % skal være
mellom 5 og 10 år og de resterende 60 % skal være nyere enn 5 år. I Vestre Viken er 27 % av alle
enheter eldre enn 10 år. Tabellen viser prosent av hhv . antall enheter og prosent av
utstyrsverdien.

Figur 12 . Aldersfordeling av medisinsk teknisk utstyr .

Investeringer i medisinskteknisk utstyr drives i stor grad av teknologisk utvikling, noe som
sammen med økt aktivitet gir kortere levetid på utstyret. Investeringer i medisinskteknisk utstyr
har de siste årene økt og vurderes nå å ligge på et forsvarlig ni vå. Det er viktig at
investeringsnivået opprettholdes slik at planlagt overføring av medisinskteknisk utstyr ved
Drammen sykehus til nytt sykehus kan gjennomføres.
Medisinsk teknisk utstyr vil fremover bli knyttet opp mot elektronisk pasientjournal (EPJ),
elektronisk kurve og andre medisinske serviceapplikasjoner. Dette , sammen med modernisering
av infrastruktur, kan medføre behov for oppgradering eller utskifting av medisinskteknisk

2 COCIR: The European Coordination Committee of the Radiological, Electromed ical and Healthcare IT
Industry
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utstyr. Videre er det behov for økt integrasjon mellom medisinskteknisk u tstyr og IK T -
infrastruktur, med de utfordringer dette gir . Dette må ivaretas av et koordinert samarbeid
mellom IKT - og utstyrsanskaffelser.

Vestre Viken ønsker å etablere løsning for utstyrslokalisering basert på RFID teknologi ( Radio
Frequency I d entific ation) . Erfaring fra andre sykehus viser at effektiviteten i utnyttelse av
utstyret øker ved å ha løpende oversikt over hvor al le enheter b efinner seg.

Seksjon for b ehandlingshjelpemidler har ansvar for forvaltning av medisinsk teknisk utstyr , med
tilhør ende forbruksmateriell , til hjemmeboende pasienter. Seksjonen har også ansvar for service
og vedlikehold av utlevert utstyr og veiledning soppgaver overfor p asienter og helsepersonell.
Dette løses i samarbeid med fagmiljøer, kliniske avdelinger og komm unehelsetjenesten.

Seksjonen opplever sterk økning i oppfølging av hjemmeboende pasienter og utviklingen går i
retning av at flere og ut videde behandlingsområder utføres i hjemmene. Dette vil medføre et økt
behov for teknologiske løsninger , kompetanse og overføring av medisinske data.

2.12 Dagens bygg

Areal
Vestre Viken utfører pasientbehandling ved 24 lokasjoner i helseområdet . I tillegg driftes
ambulansestasjoner, AMK - sentral og administrasjonsbygg. Det meste av bygningsmassen er eiet,
men en del bygningsmassen leies, hovedsakelig til psykisk helsevern og rus. De totale leie -
kostnadene utgjør ca. 60 MNOK per år. Vestre Viken leie r også ut lokaler for ca. 16 MNOK per år.

Totalt areal Eide arealer Leide arealer Utleide arealer
324.352 279.092 45.260 7.413

Figur 13 . Arealoversikt bygningsmasse i Vestre Viken HF per 31.12.2016.

Helseforetaket planlegger å utvikle sine eiendomme r slik at det skal gi kjernevirksomheten best
mulige vilkår. Det er et mål å unngå leiekostnader dersom det finnes tilgjengelige eide lokaler.
Det er laget avhendingsplan frem mot 2021 for å redusere bygningsmassen og oppnå en effektiv
arealbruk. I denne leg ges det opp til å selge e iendom mer som det ikke er driftsmessig lønnsomt
å eie.

Tilstands - og kapasitetsvurdering
I  K onseptrapport for nytt sykehus i Drammen og i  Idefaserapport for oppgradering og utvikling av
sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum er det detaljert dokumentert teknisk tilstand for
byggene. I tillegg er det gjort en vurdering av bygning enes egnethet og tilpasningsdyktighet i
forhold til den virksomheten som utføres. Basert på dette, er det beslut tet å bygge nytt sykehus i
Drammen, sam t at det er igangsatt et program ( BRK - programmet ) for å oppgradere og
vedlikeholde de andre somatiske sykehusene . Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2025,
mens utviklingen av de andre sykehusene pågår frem mot 2027 . Samlet sikre r dette Vestre
Vikens kapasitetsbehov fram mot 2030.

Utfordringsbilde
Vestre Viken HF leier mye are aler. D ette er ofte kostnadsdrivende, da lokalene må tilpasses eller
formålsbygges. Det antas at en konvertering fra leie til eie vil være kostnadsbesparende eller gi
bedre tilp assede arealer i helseforetaket.

Behandlingen innenfor p sykisk helsevern og rus behandling gis på mange lokasjone r. Dette gir
både en kostbar drift og dårlig utnyttelse av kompetans e . Driften har de siste årene dreid fra
døgn til dag og mer ambulant tjeneneste, noe som reduserer behovet for senger og øker behovet
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for rom til poliklinisk behandling. For å spare arealer og effektivisere driften arbeides det for å
samle dag - og døgndrift på felles lokasjoner.

Det er ikke utarbeidet eiendomsplan for DPS i Vestre Viken. Dette medfører at man
sannsynligvis bruker mer areal enn normert, mens arealene er dårlig tilpasset driften. Det må
lages en fremtidig strategi for denne delen av virksomh eten.

Prehospitale tjenester har 15 ambulansestasjoner i helse området. D riftsmodellen for disse
tjenestene er under endr ing, og e iendomsstrategien må tilpasses ny driftsform . Samtidig må det
tas hensyn til allerede inngåtte langsiktige leiekontrakter.
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3 U tviklingstrekk og framskriving

3.1 Demografi og sykdomsutvikling

Befolkningsutvikling
Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår at folketallet i Norge vil øke til ca. 5,9 millioner innbyggere i
2035. Beregningen er basert på mid dels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og
innvandring (MMMM). Befolkningen i helse området til Vestre Viken vil tilsvarende øke til ca.
572.000 innbyggere i samme periode, en vekst på ca. 19 % fra dagens innbyggertall på ca.
483.000.

Framskrivninge n viser stor variasjon i forventet befolkningsvekst i den enkelte kommune, fra
nedgang i befolkningen på 5 % i Rollag kommune, til befolkningsvekst nær 40 % i Hemsedal
kommune og i Hole kommune. Disse kommunene har relativt lavt innbyggertall og endringene
vil ikke påvirke befolkningsutviklingen i de enkelte lokalsykehusområdene i nevneverdig grad.
Befolkningsutviklingen i de befolknings tunge kommunene, Bærum, Asker og Drammen
kommune, vil derimot være av langt større betydning og gir relativt store variasjo ner i
prosentvis vekst, fra Drammen lokalsykehusområde med 25 % til Ringerike
lokalsykehusområde med 13 %, for perioden 2016 – 2035.

Figur 14 . Befolkningsvekst i kommunene i helseområdet frem til 2035 – MMMM framskrivning .
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Figur 15 . Befolkn ing og befolkningsvekst for lokalsykehusområde ne i Vestre Viken i perioden 2016 til 2035.

Befolkningsframskrivingen viser at de eldste aldersgruppene, som benytter mest sykehus -
tjenester, har den klart største veksten. Veksten i aldersgruppene over 67 år er i gjennomsnitt
nær fem ganger så høy som veksten for de øvrige aldersgruppene. Aldersgruppene over 80 år vil
nær dobles fram til 2035. Dette betyr en klar økning i forventet behov for helsetjenester på alle
nivåer.

Figur 16 . Befolkningsframskriving inndelt i aldersgrupper for helseområde for Vestre Viken for perioden
2016 – 2035 .

Buskerud fylke, som utgjør hoveddelen av sykehus området til helseforetaket, har en rekke store
turistdestinasjoner. Det er blant annet det nest største fylke i landet med hen syn til antall hytter
og fjerde største fylke med hensyn til antall overnattingsdøgn. Den betydelige turistnæringen
gjør at befolkningsgrunnlaget i opptaksområdet for det enkelte lokalsykehus har store
sesongvariasjoner med de utfordringer dette gir.

Sykd omsutvikling
S ykdomsutvikling i befolkningen vil påvirke behovet for helsetjenester. Nye metoder i
diagnosti kk og behandling skaper større muligheter for å gi helsehjelp til flere.
Behandlingsbehov påvirkes også av at flere lever lengre med kroniske sykdommer og at flere får
oppfølgingsbehov etter å ha overlevd alvorlig sykdom og skade . Samtidig får ulike
helse fremmende tiltak effekt for behovet for helsetjenester .

Demografi og sykdom sutvikling skal utredes regionalt og vil tas inn i arbeidet med op pfølging av
utviklingsplanen for Vestre Viken når dette foreligger.

Sykehus 2 016 2 035 Vekst
Bærum sykehus 182 454 210 305 15 %
Drammen sykehus 164 863 206 494 25 %
Kongsberg sykehus 51 869 61 148 18 %
Ringerike sykehus 83 482 94 638 13 %
Totalsum 482 668 572 585 19 %

Aldersgruppe 2 016 2 035 Vekst
0 år 5 157 5 683 10 %
1-5 år 29 226 31 654 8 %
6-12 år 43 614 46 849 7 %
13-15 år 17 944 20 109 12 %
16-18 år 18 703 19 448 4 %
19-44 år 158 714 178 003 12 %
45-66 år 138 296 159 954 16 %
67-79 år 49 846 71 991 44 %
80-89 år 16 874 31 942 89 %
90 år eller eldre 4 294 6 952 62 %
Totalt 482 668 572 585 19 %
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3.2 Rammebetingelser og e ndringsfaktorer

I planlegging av helsetjenesten må man være forberedt på at den generelle utviklingen i
samfunnsøkonomien , og derigjennom helseforetakets rammebetingelser vil endres. E n av
spesialisthelsetjenestens sentral e utfordring er vil være fortsatt å levere like gode tjenester når
oljeinntektene avtar samtidig som det blir flere eldre og behovet for helsetjenester øker.
S amfunnet s forventninger og krav til hvilke tjenester helseforetaket skal tilby vil kreve riktige og
begrunnede prioriteringer .

Spesialisthelsetjenester er en viktig del av samfunnets velferdsordninger. F okus på å skape et
bærekraftig velferdssamfunn er førende for den videre utviklingen av helsetjenestene .
Helseforetaket må sørge for et robust finansielt grunnlag og finansielt handlingsrom selv om
rammebetingelser vil kunne endres. En lang planleggingshorisont frem mot 2035 gir usikkerhet
om økon omiske utfordringer i fremtiden. D ette må fanges opp i rullerende strategiske planer og
økonomiske langtidsplaner.

Bærekraftige helsetjenester forutsetter at investeringer i arealer og utstyr utnytte s godt. I nytt
sykehus er det planlagt med flere driftsdager og lengre åpningstider for planlagte undersøkelser
og behandlinger. Dette vil også gjelde for de eksisterende sykehusene i framtiden . Det vil gi økt
kapasitet, samtidig som det vil påvirke driftsmodeller i helseforetaket. Nye driftsmodell er må
utvikles i samarbeid mellom ledere og ansatte. Nye teknologiske løsninger og kompetanse
forventes å bidra til gode driftsmodeller.

Den t eknologisk e og medisinskfaglige utvikling en vil påvirke hvordan helsetjenester leveres . Det
er viktig at t akster og finansieringsordninger følger faglig og teknologisk utvikling . Økonomiske
insitamenter må utvikles slik at de bidrar til at det velges løsninger som gir god
pasient b e handling på en ressurseffektiv måte .

3.3 Kapasitetsberegning

I arbeidet med Hovedfun ksjonsprogrammet for nytt sykehus i Drammen, ble aktivitets data for
de kliniske avdelingene framskrevet til 2030, basert på reell aktivitet i basisåret 2013.
Framskrivningen ble basert på følgende vurderinger :

1. Demografisk framskriving, basert på befolkni ngsutviklingen for de ulike aldersgruppene
2. Vurdering mht. realvekst, som er en konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk

utvikling og pasientforventninger
3. Omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, samt

effekt ivisering i form av 20 % redusert liggetid

Det ble videre tatt hensyn til samhandlingsreformens mål om å avlaste sykehusene tilsvarende
10 - 15 % reduksjon i antall liggedøgn , i hovedsak ved overføring av utskrivningsklare pasienter
til kommunalt tjenestet ilbud og opprettelse av øyeblikkelig - hjelp plasser i kommunene. Ved
beregning av antall poliklini ske konsultasjoner er det lagt til grunn at 5 % av framskrevet antall
konsultasjoner overføres til fastlegene, i hovedsak innen de store fagområdene.

Basert på forventet fremtidig aktivitet er det foretatt en dimensjonering av kapasitetsbehov
frem til 2030 for de fire somatiske sykehusene i helseforetaket . Den fremskrevne kapasiteten
innen det enkelte sykehus, er basert på befolkningsframskrivingen i tilhørende opptaksområde.
Beregningen viser at det er relativt små kapasitetsendringer som er nødvendi g for å løse
aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre Viken totalt sett og for det enkelte sykehus.
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4 Analyse og veivalg

Vestre Viken er en stor samfunnsaktør som skal bidra til å fremme god helse gjennom aktivt
samfunnsansvar.

Helseforetaket ble etablert i 2009 på tvers av tidligere etablerte samarbeidsakser og fungerer
som en helhet med felles ansvar for spesialisthelset jenester til en befolkning som bor i fire fylker
i et område med store forskjeller i bosetningsmønster og geografi. Vestre Viken har fire
samarbeidende somatiske sykehus med oppgave - og funksjonsdeling seg i mellom. Psykisk
helsevern og rusbehandling er fo rtsatt under omstilling med mål om gode pasientforløp og bredt
behandlingstilbud nær der pasienten bor.

Kommunene i Vestre Viken har ulik størrelse og befolkningssammensetning. Det er stor
variasjon i bosetning mellom byer, tettbygde strøk og mer grisgre ndte områder. I tillegg
karakteriseres sykehus området av store fjellområder, lange daler og mindre øysamfunn. I
fjellområdene nord i fylket er det store fritidsboligområder med stor befolknings t ilstrømning
spesielt i helger og ferieperioder. Dette skaper b ehov for helsetjenester der folk oppholder seg.

4.1 Helseutfordringer i befolkningen

Barn og ungdoms levekår varierer i området. I Buskerud er det flere barn som vokser opp under
fattigdomsgrensen enn nasjonalt gjennomsnitt. Det er også flere ungdommer som f aller ut av
videregående skole enn nasjonalt snitt. Ungdom som faller ut av skole kommer seg i mindre grad
ut i arbeidslivet. Utdanning og arbeid er viktig for framtidig helse og levekår.

Psykiske plager og lidelser er et betydelig helseproblem hos barn og unge i Norge. De fleste
debuterer i ung alder og før de fyller 30 år. Anslagsvis har 15 - 20 % av barn og unge mellom 3 og
18 år nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.

Om lag halvparten av befolkningen vil rammes av psykiske lidelser i løpet av livet. Angstlidelser
og depressive lidelser er vanligst. Noen grupper i befolkningen er særskilt sårbare og har større
helseutfordringer enn de andre. Dette slår ut på forventet levealder. Personer med alvorlig
psyki sk sykdom og omfattende rusmisbruk har 20 år kortere forventet levealder. Nesten 60 %
av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer og mange av sykdommene er
livsstilsrelaterte.

I Vestre Viken s område har nesten hver femte innbygger innvandrerbak grunn. De fleste
innvandrerne bor i de store kommunene Asker, Bærum og Drammen. Ulik forståelse og
oppfatning av helse og sykdom påvirker levevaner og bruk av helsetjenester.
Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe og det er store helserelaterte for skjeller
mellom ulike befolkningsgrupper. Enkelte sykdommer har en betydelig høyere forekomst blant
innvandrere enn i befolkningen ellers. Diabetes er for eksempel utbredt hos innvandrere fra
enkelte land. Data fra kreftregisteret viser store variasjoner i kreft forekomst mellom
befolkningsgrupper. Andelen med psykiske plager er tre ganger så høy blant innvandrere. Barn
av innvandrere har høyere forekomst av psykiske plager enn etnisk norske barn.
Innvandrerbefolkningen er fortsatt relativt ung. Det er forve ntet at andelen innbyggere med
innvandrerbakgrunn vil øke.

Befolkningssammensetningen er i endring med forholdsvis flere eldre i avsidesliggende
kommuner og en yngre populasjon i sentrale byområder. Antallet eldre over 80 år vil dobles
fram mot 2035, fra om lag 21 000 i 2018 til i overkant av 39 000 i 2035. Det er stort fokus på at
flere lever lenger med kroniske sykdommer og funksjonssvikt . Det forventes en økning av
komplekse problemstillinger med kombinasjon av somat ikk, organiske hjernesykdommer som
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demens, depresjon og psykosetilstander. Dette vil stille krav til god samhandling mellom psykisk
helsevern, somatikk og kommunehelsetjeneste n . Samtidig ser vi at fler e lever lenger med god
funksjon og at d et er i siste leveår det er stort forbruk av helset jenester. Befolkningens
kompetanse til å mestre funksjonssvikt , til tross for sykdom og begrensninger , ser ut til å være
økende.

I tiden frem mot 2035 er det forventet at f orekomst av livsstilsrelaterte sykdommer , som hjerte -
og karsykdommer, type 2 - diabe tes, KOLS , overvekt og kreft , vil øke . I følge Kreftforeningen vil
forekomst av kreft i Vestre Vikens helseområde øke med ca. 60 % for menn og ca. 40 % for
k vinner i perioden fram til 2035.

Vestre Viken følger nøye utviklingen av infeksjoner med multiresistente bakterier . V erdens
helseorganisasjon anser økt forekomst av antibiotikaresistens som en global folkehelsetrussel.
Det er usikkert hvilken risiko dette vil innebære for pasienter og helsetjenesten .

4.2 Ansvar for egen helse

Befolkningen skal ta større ansvar for egen helse. Helsepersonell skal bidra til å styrke
pasientens evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen. Pasientene skal ha reell mulighet
til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. H elsepersonell skal
kommunisere slik at pasienten forstår og bruker kunnskap om egen sykdom og
behandlingsmuligheter til å delta aktivt i beslutninger. For å møte disse oppgavene må
opplæring av pasienter og pårørende være en høyt priori tert oppgave.

4.3 Ny t eknologi gir nye muligheter

Bedre tilgang på helseinformasjon gjennom digitale verktøy vil føre til at befolkningens
kunnskap om helse og sykdom vil øke. Pasienter og brukere har i økende grad klare
forventninger til hvordan Vestre Viken som leverandører av helsetjenester tar i bruk moderne
teknologi som gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre kvalitet og
tilgjengelighet. Digital kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, eller mellom
helsepersonell, vil gi nye muli gheter for å yte helsetjenester nær der pasienten bor.

Systematisk innhenting av brukernes erfaringskunnskap gir viktig tilbakemelding på
pasientbehandlingen. Rutinemessig innsamling av pasientdata er et viktig redskap i
forbedringsarbeid. Nye digitale plattformer vil forenkle innsamling av informasjon som ska l
brukes aktivt for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Det forventes at både medisinskfaglig utvikling og utvikling av ny teknologi vil få stor betydning
for måten man arbeider på i sykehus og hvordan man tilbyr spesialisthelsetjenester. Virtuelle
dri ftsformer, hjemmesykehus , digitale faglige nettverk og kommunikasjonsmuligheter er
eksempler på dette . Utviklingen vil åpne for nye typer samhandling mellom pasiente r og de som
yter helsetjenester , både i spesialist - og kommunehelsetjenesten . Det te vil påv irke hvor
helsetjenestene kan tilbys . Vestre Viken har høye ambisjoner for bruk av teknologi og digitale
løsninger for å styrke helsetjenestene. Det er imidlertid en stor utfordring, og forbundet med
vesentlig usikkerhet, å forutse hvilke effekter dette vi l få, på hvilke fagområder, og når de vil
inntreffe. Evne til å drive innovasjon, utnytte nyvinninger og gjennomføre omstilling blir derfor
en sentral suksessfaktor i tiden fremover.
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4.4 Grunnlaget for Vestre Vikens utvikling

Vestre Viken har fire godt et ablerte somatiske akutt sykehus i sitt sykehus område . Funksjons - og
oppgavedeling er gjennomført i tråd med nasjonale og regionale føringer. Akuttfunksjoner og
områdefunksjoner har høy faglig kvalitet og skal sikre at befolkningen får god helsehjelp.

Helseforetaket har et av landets mest ko mplette behandlingstilbud innen for psykisk helse vern
og rusbehandling . Sykehusfunksjonen for psykisk helsevern blir samlet på Blakstad i løpet av
2018, mens d e fem distriktspsykiatriske sentrene er lokalisert nær der pasientene bor.

Hallingdal Sjukestugu er et nasjonalt fyrtårn som viser hvordan spesialisthelsetjeneste og
kommunehelsetjeneste sammen kan utvikle og drive faglig gode helsetjenester i nye
driftsformer. S jukestugu viser at god spesialisthelsetjeneste ka n tilbys lokalt , at det er en gevinst
å samle psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk under samme tak, og at samhandling med
interkommunal helsetjeneste gir nye muligheter.

Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2025. Det nye sykehuset skal både v ære et godt
områdesykehus for hele befolkningen og et godt lokalsykehus for befolkningen i nærområdet.
Planleggingsfasen gir stort handlingsrom for faglig og organisatorisk utvikling i hver klinikk, og
på tvers av klinikker. P lanleggingen av det nye sykehu set skal på denne måten også være en
drivkraft for utvikling en av alle sykehus og klinikker i Vestre Viken.

I nytt sykehus i Drammen vil somatikk , psykisk helsevern og rusbehandling samles i ett stort
bygg. Samlokaliseringen skal bidra til et mer helhetlig behandlingstilbud. Dette vil først og
fremst gi bedre behandling til de mest sårbare pasientene som trenger sammensatt helsehjelp.
P å samme måte skal samarbeid styrke s mellom DPS og de øvrige somatis ke sykehusene.

Det nye sykehuset får ny avdeling med stråleterapi. Dette vil gi kreftsyke i helseområdet et mer
komplett behandlingstilbud i eget helseforetak.

Vestre Viken har et godt samarbeid med kommunene . Dette er formalisert gjennom avtaleverk ,
e tablerte møteplasser og samhandling rundt pasientbehandlingen . Helseforetaket har på denne
måten et solid fundament for å videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten både på
system - og individnivå.

4.5 Veien videre – helsetjenester der folk bor

Vestr e Viken skal utvikle helsetjenestene til befolkningens beste. Det er et overordnet mål å
skape pasientens helsetjeneste nær der pasienten bor når det er mulig. Ny teknologi, faglig
utvikling, samhandling med kommunene og Vestre Vikens nærhet til lokalsamfu nnene vil åpne
for nye desentraliserte tjenester . Vestre Viken skal bygge pasientens helsetjeneste.

Tjenestene skal være likeverdige med særskilt tilrettelegging og tilpasning for sårbare grupper.
Pasienter og pårørende skal møte helhetlige pasientforløp hvor helsetjenestene tilpasses den
enkelte pasients behov. Samtidig forventes det knapphet på økonomiske og menneskelige
ressurser. For å møte disse utfordringene vil en måtte finne nye løsninger. Det må skapes en
balanse mellom befolkningens behov og helsetjenestens muligheter. Dette løser ikke Vestre
Viken alene.

Pasientens helsetjeneste handler om pasientenes behov og pasientenes medvirkning. Vestre
Viken skal kjennetegnes av brukermedvirkning hvor pasienten har en aktiv rolle på system - ,
tjenesteutvikling - og individnivå. Brukerne skal delta i utvikling av helset jenestene gjennom sin
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formidling av erfaringskompetanse. Dette skal være et viktig bidrag for å skape pasientens
helsetjeneste.

Pasientbehandlingen skal ivareta både kropp og sjel og pasienten skal behandles som et helt
menneske. Helsetjenestene må rette s mot utjevning av helseforskjeller. Å skape synergi av
samarbeid og samhandling mellom somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling vil være en
prioritert oppgave .

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er organisert med ulike eiere og
styring smodeller. Pasientenes overganger mellom behandlingsnivåene er sårbare. Pasientene
selv rapporter om mangler knyttet til utskrivning og samhandling i forbindelse med utskrivning.
Det øker kravene til god samhandling og oppgaveløsning på tvers av forvaltnin gsnivåene. Dette
gjelder alle overganger mellom spesialisthelsetjeneste , kommunehelsetjeneste og hjem .
O vergangene skal ha særskilt fokus i framtiden. Erfaringer fra forbedrings arbeidet  T rygg
utskrivning  har overføringsverdi til alle overganger mellom beha ndlingsnivå. Her vektlegges
utvikling av gode rutiner for informasjon og kommunikasjon med pasienten, planlagte og
systematiske utskrivningssamtaler, bruk av sjekklister, legemiddelgjennomgang og planlegging
av utskrivning sammen med pasient og eventuelt o gså med pårørende.

D et vil være nødvendig å finne nye løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom
flere nivåe r . Det te kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med
kommuner . Brukernes behov for s amtidige og fleksible tjenester skal være styrende for
tjeneste utviklingen. FACT - team , arenafleksible og tverrfaglige tjenester , hjemmesykehus og
brukerstyrte løsninger er eksempler på nye arbeidsformer som kan utvikles av helseforetaket i
fellesskap med k ommunene og brukerne . N år n ye arbeidsformer skal tas i bruk i somatikk,
psykisk helsevern og i rusbe handling, skal tilpasning av tilbudene for sårbare pasienter som
mottar tjenester fra mange instanser ha særskilt fokus .

Vestre Viken skal tilby likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor pasienten bor. For noen
fagområder betyr dette at behandlingen må samles på ett sted med spesialisert kompetanse.
Dette krever g odt samarbeid mellom sykehusene, spesielt mellom avdelinger med
områdefunksjon og a vdelinger med lokalfunksjon. Områdefunksjonene skal dekke
befolkningens behov for mer spesialisert behandling når de trenger det. Sterke faglige nettverk
på tvers av sykehusene skal sikre pasientene god behandling på riktig nivå.

Krav til faglig kvalite t og pasientsikkerhet er grunnlag for all utvikling i Vestre Viken. Forskning,
fagutvikling, innovasjon , forbedringsarbeid og utdanning skal samlet bidra til utvikling av gode
helse tjenester. Ves tre Viken skal prioritere utvikling av gode utdannings - og fo rskningsmiljøer
sammen med samarbeidspartnerne. Innovasjon og ny kompetanse skal gi grunnlag for nye
arbeidsformer og ny oppgavedeling.

Ny teknologi og faglig utvikling vil påvirke måten en arbeider på. S amhandling med kommunene
og Vestre Vikens tilstede værelse lokalt vil åpne for nye desentraliserte tjenester der folk bor.
Hjemmesykehus, ambulerende team, arenafleksible tjenester, tverrfaglige og tverretatlige team
og brukerstyrte tjenester er eksempler på utvikling av slike tjenester. Virtuelle
sykehusavdelinger kan gi helt nye muligheter for faglig samarbeid på tvers av geografiske
lokasjoner og omsorgsnivåer . Ressursene skal utnyttes slik at befolkningen får et helhetlig og
godt helsetjenestetilbud, og slik at økonomien er bærekraftig.

Vestre Viken skal være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk
bor. Medvirkning fra brukere , utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling skal bidra til
pasientens helsetjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasients ikkerhet.
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4.6 Vestre Vikens samfunnsansvar

Vestre Viken er en stor samfunnsaktør som skal bidra til å fremme god helse gjennom aktivt
samfunnsansvar. Det betyr at helseforetaket skal arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima,
menneskerettigheter, arbei dstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Vestre Viken påvirker miljø og klima gjennom forbruk av varer og utstyr, transport,
byggeaktivitet, drift av bygg, håndtering av legemidler og kjemikalier. Helseforetaket skal
arbeide systematisk med miljø - og klimat iltak for å redusere miljøfotavtrykket. I Vestre Viken
skal miljøbevisste ansatte velge bærekraftige løsninger og ta i bruk materialer, produkter,
metoder og teknologi som gir miljøgevinster. Livsløpsperspektivet skal stå sentralt i Vestre
Vikens miljøarbe id.

Spesialisthelsetjenesten har stor innkjøpsmakt. Vestre Viken skal være en tydelig pådriver for å
fremme gode miljøprestasjoner og en høy etisk bevissthet , også hos våre samarbeidspartnere.
Målet er å styrke arbeidet med gode miljøkrav og krav til etis ke leverandørkjeder i offentlige
anskaffelser. Vestre Viken skal være en aktiv part i regionale og nasjonale fora som jobber for å
sikre etisk handel, menneske - og arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Helsef oretaket skal
gjennom tett oppfølging av inngåtte kontrakter jobbe for å ivareta arbeidstakerrettigheter og at
det ikke forekommer sosial dumping hos våre leverandører.

Samfunnet generelt, og pasientene spesielt, skal ha tillit til at beslutninger er foretatt objektivt
og uavhengig, og med riktig ressursbruk. Vestre Viken skal arbeide systematisk og risikobasert
for å forebygge korrupsjon og misligheter. Ledere skal gå fo ran som gode eksempler ved å følge
lover og regler og å varsle om kritikkverdige forhold. Ansatte skal ikke motta, gi eller tilby
utilbørlige fordeler. Våre samarbeidspartnere skal være kjent med helse foretakets etiske
retningslinjer. Vestre Viken skal ikk e akseptere handlinger som gir egen eller helse foretaket
utilbørlig vinning.

Vestre Viken skal sikre at alle pasienter, besøkende, ansatte og innleide arbeidstakere oppholder
seg i et trygt og sikkert miljø. Ingen skal eksponeres for skadelig stråling, kj emikalier eller
biologisk materiale. Risiko for farlige situasjoner skal reduseres til et minimum. Dette skal gjøres
gjennom aktivt HMS - arbeid med fokus på kontinuerlig forbedring. Vestre Viken skal være en
helsefremmende arbeidsplass.

4.7 Risiko - og mulighe tsanalyser

Vestre Vikens utviklingsplan beskriver viktige områder helse foretaket skal jobbe med for å
skape pasientens helsetjeneste fram mot 2035. Det er store og viktige oppgaver som skal
håndteres for å ivareta befolkningens behov for helsetjenester inn enfor både somatikk, psykisk
helsevern og TSB. Utviklingsplanen beskriver tiltakene p å et overordnet nivå. Planen stadfester
viderefør ing av de fire somatiske sykehusene og bekrefter oppgavedelingen mellom disse. Dette
er beslutninger som tidligere er grun dig utredet og vurdert i forhold til risiko og muligheter.

Utviklingsplanen beskrive r behov for fremtid ige endring er i samarbeidsformer . O ppgaver som
involverer og påvirker kommunehelsetjenesten kommer til å skulle løses på nye måter . Gjennom
tett involv ering av kommunerepresentanter i arbeidsgrupper, referansegruppe og
styringsgruppe, er utviklingsretningen som beskrives i utviklingsplanen avstemt og forankret .
Dette gir et godt grunnlag for å jobbe videre med å konkretisere og implementere tiltak. Risik o -
og mulighetsanalyser må inngå i dette arbeidet og gjennomføres for hvert tiltak som iverksettes.
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5 Mål

Ves tre Vikens visjon er å tilby g ode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vestre Viken s virksomhet
bygger på verdiene k valitet , t rygghet og r espekt . Både visjonen og verdigrunnlaget er felles med
alle de andre helseforetakene i regionen.

Frem mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å skape pasientens helsetjeneste . Dette s kal
realiseres gjennom seks delmål.

Figur 1 7 . Vestre Vikens mål frem mot 2035 .

5.1 Styrke pasienten

Pasientens helsetjeneste skal ta utgangspunkt i pasientenes behov. Pasientene skal
oppleve likeverdighet i møte med helsepersonell, og respekt for den enk elte pasient skal
være fundamentet i all behandling.

Helsepersonell skal kommunisere slik at pasienten settes i stand til å ta ansvar for egen
helse. Pasienten skal forstå og kunne bruke kunnskap om egen sykdom og
behandlingsmuligheter til å delta aktivt i beslutninger. Målet er å fremme helse og
mestring ved å benytte både pasientens og helsepersonellets kunnskap og erfaring.

Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes i arbeidet med å utvikle og forbedre
helsetjenestene.

Det er viktig at pasientene får reell mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning
og behandling. Brukernes kunnskap og erfaringer gir også et viktig grunnlag for den videre
utviklingen av pasienttilbudene.

Kommunikasjon
Pasientene skal møtes med respekt. Alle skal få god og tilpasset informasjon om egen sykdom og
behandling. Helsepersonell har et særskilt ansvar for at sårbare pasienter får hjelp til å forstå og
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til selv å bli forstått i samtale med helsepersonell. Det kan være pasienter med aldersbetinget
sansetap, funksjonshemninger, rusproblemer eller språklige og kulturelle barrierer. Det er
spesielle utfordringer knyttet til barn både som pasienter og pårørende. Informasjon skal være
tilgjengelig og forståelige og dekkende for pasien tens behov.

Teknologi og nye arbeidsformer åpner for kommunikasjon med pasienter hjemme, og i
konsultasjoner der det ikke er nødvendig eller mulig med personlig oppmøte.

Involvering
Pasienten skal ha en aktiv rolle i beslutninger om egen behandling. Utg angspunktet for samvalg
er å veie fordeler og ulemper ved ulike kunnskapsbaserte behandlingsmetoder opp mot
hverandre. Samvalg betyr at pasienten får hjelp av helsepersonell til å vurdere de ulike
alternativene for å kunne ta et informert valg. Beslutninge n skal være i tråd med det som er
viktig for pasienten. Samtidig skal ikke pasienten føle seg presset til selv å ta ansvar for
beslutningen.

Det skal etableres brukertilpassede behandlingstilbud, særlig for barn og ungdom. Tilbudet skal
både gi god behand ling og opplevelse.

Pasienter og pårørende er en viktig drivkraft for fornying og forbedring. Brukerne skal tas med
på råd, og Vestre Viken skal lytte til tilbakemeldinger og forslag fra brukerne som kan bedre
pasientsikkerhet, kvalitet og brukeropplevels e. Det skal legges til rette for brukermedvirkning i
forskning og tjenesteutvikling. Det skal gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser til bruk i
forbedringsarbeid.

Brukerutvalget er pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket. Brukerutvalg et gir
råd til administrasjonene og styret. De kan fremme egne saker og deltar aktivt i tjenesteutvikling
på alle nivå i organisasjonen. Vestre Viken skal også involvere unge brukere gjennom
Ungdomsrådet.

Den aktive pasientrollen
Befolkningen skal ta stø rre ansvar for egen helse. Stadig flere vil overleve alvorlig sykdom og
leve med kroniske helseplager. Helsepersonell skal bidra til å styrke pasientens evne til å
fremme egen helse og mestre egen hverdag. Opplæring av pasienter og pårørende skal derfor
væ re en høyt prioritert oppgave.

5.2 Skape trygge og helhetlige pasientforløp

Riktig og virkningsfull pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Vestre Viken.
Planlegging og samarbeid skal sikre sammenhengende helsetjenester for den enkelte
pasient. Gode p asientforløp skal utvikles i samarbeid med pasienter og
kommunehelsetjenesten.

Sårbare pasienter og pasientgrupper skal vies særskilt oppmerksomhet. Helsetjenestene
skal være likeverdige.

Sammen med brukere og kommunehelsetjenesten skal vi utvikle nye arbeidsformer og
modeller.

Helhetlige pasientforløp skal sikre faglig riktig behandling og trygge overganger. Pasienter og
pårørende opplever for ofte at det ikke er noen som tar ansvar for helheten i helsehjelpen.
Samarbeid mellom helseaktørene er en for utsetning for trygge pasientforløp. Pasient og
pårørende er selvfølgelige samarbeidsparter.
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Tilpasning til pasientens behov
Planlegging og samarbeid på tvers av enheter og fagområder skal sikre et godt forløp for hver
enkelt pasient. Pasienten skal opplev e å få god og sammenhengende behandling på sykehuset, og
slippe unødig ventetid. Helsepersonell har ansvar for at den enkelte pasient blir involvert i
beslutninger om egen behandling og at pasienten forstår de helsemessige konsekvensene av
alternative valg .

Pasienten kan ha mange sykdommer i tillegg til å ha funksjonssvikt. Helsepersonell må ta ansvar
for å se hele pasienten. Helsetjenestene skal koordineres og samordnes .

Sårbare pasientgrupper
Sårbare pasienter skal sikres likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester er ikke det
samme som like helsetjenester. Likeverdige helsetjenester innebærer at sårbare pasienter kan
ha behov for mer støtte, ressurser og hjelp for at tjenesten e skal være likeverdig e . Barn og
ungdom, innvandrerbefolkningen, og personer med psykiske lidelser eller rusproblemer er
regnet som sårbare grupper. Det er også personer med funksjonshemming som redusert syn og
hørsel, redusert bevegelighet og personer med psyki sk utviklingshemming.

Barn og ungdom er en særskilt sårbar pasientgruppe. Riktig og helhetlig behandling har
konsekvenser både for forventede leveår og for livskvalitet. Pasientforløp og behandlingstilbud
skal tilpasses det enkelte barns behov. Overgange n fra ungdom til voksenbehandling er en
kritisk fase som skal sikres.

Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe og de helserelaterte utfordringene varierer
mellom befolkningsgrupper. Ulik forståelse og oppfatning av helse og sykdom påvirker
levevane r og bruk av helsetjenester. Selv om vi etter hvert har god kunnskap om forekomst og
behandling av enkelte sykdommer, som for eksempel diabetes, har vi fortsatt får dårlig
kunnskap om innvandrerbefolkningens helseutfordringer . Dette gjelder for eksempel hj erte og
kar sykdom og kreft. Både barn og voksne i innvandrerbefolkningen rapporterer om mer
psykiske helseplager enn etnisk norske.

P ersoner med alvorlig psykiske li delser har i gjennom snitt 20 år kortere levetid. Personer med
omfattende rusproblemer har behov for sammensatte tjenester og også tjenester som ikke er
direkte helserelaterte. Dette krever nye samarbeidsformer mellom tjenestene og med pasienten.

Pasientsikkerhet og forbedri ngsarbeid
Gode helsetjenester forutsetter trygg og sikker pasientbehandling. Pasientens sikkerhet skal
ivaretas gjennom hele pasientforløpet. Pasienter skal ikke utsettes for unødvendig risiko som
følge av behandlingen. For å ivareta pasientsikkerheten og forbedre tjenestene skal vi
kontinuerlig evaluere og risikovurdere virksomheten. Prosedyrer og sjekklister gir gode
systemer for forebygging av pasientskader og risiko. Det skal tas i bruk ny kunnskap og
teknologi som gjør utredning, behandling og oppfølgi ng tryggere.

Vestre Viken skal drive systematisk forbedringsarbeid for å redusere uønsket variasjon.
Brukernes erfaringer inngår som en naturlig del av dette arbeidet. Det skal utarbeides
kvalitetsindikatorer for brukertilfredshet, behandlingsutbytte og helsegevinst.

Innføring og oppfølging av pakkeforløp innebærer nye arbeidsformer. Pakkeforløpene styrer
viktige deler av pasientforløpet, slik at tjenestene blir bedre koordinert og forutsigbare for
pasienten. Tjenestene må organiseres på en slik måte at kravene i pakkeforløpene oppnås.
Helsepersonell må ha nødvendig kompetanse for å gjennomføre intensjon og krav i pakkeforløp.
Systematisk arbeid med pakkeforløp innebærer oppfølging av prosess og resultatkrav som også
inkluderer tilbakemelding fra brukere .
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5.3 Styrke samhandling og nettverk

Samhandling og samarbeid i nettverk er forutsetning for å skape gode helsetjenester .

Samhandlingsarenaer og faglige møteplasser med kommunene skal videreutvikles.

Vestre Viken skal kjennetegnes ved et sterkt fellesskap der vi samarbeider for å skape
bedre helsetjenester for pasienten. Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til
rette for klinisk samarbeid om pasienten og sikrer robuste og likeverdige helsetjenester
til befolkningen i hele helse området .

Vestre Viken skal ha en felles lærende kultur der fagmiljøer deler kompetanse på tvers av
helseforetaket, for å fremme pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring.

Vestre Viken skal ha et helhetlig tjenestetilbud basert på felles verdigrunnlag og kultur .
Samarbeid skal sikre at helseforetakets samlede ressurser benyttes på riktig måte til
pasientenes beste. Felles kultur skal styrkes gjennom faglig samarbeid, deling av kompetanse,
verdibasert ledelse og felles satsning for å utnytte teknologiske mulighet er.

Samhandling med kommunene
God samhandling med fastleger og kommunale tjenester gir bedre pasientbehandling.
Samhandlingsreformen vektlegger folkehelsearbeid, styrket pasientrolle, endret
oppgavefordeling og bedre samhandling mellom kommune og spesiali sthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse
og funksjonshemning.

Vestre Viken og kommunene har formelle samarbeidsavtaler og administrative møteplasser.
Hovedfokus i utviklingen i sa mhandlingen skal være knyttet til faglig samarbeid og utvikling av
gode helsetjenester. Dette krever felles mål og gjensidig forståelse av virksomhetene og deres
oppgaver og rammebetingelser. Det krever også lederforankring og forpliktende strukturer for
s amarbeidet.

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har gjensidig veiledningsplikt. For Vestre
Viken betyr dette at helseforetaket skal bidra til at kommunene kan løse sine oppgaver gjennom
kunnskapsdeling i faglige nettverk, veiledning og infor masjonsutveksling . Helseforetaket må
også ha god forståelse for hvilken kunnskap og informasjon som er viktig for at
kommunehelsetjeneste n skal kunne løse sitt ansvar .

Faglig samarbeid
Sykehusene i Vestre Viken skal arbeide sammen i nettverk som legger til rette for klinisk
samarbeid om pasienten. Godt faglig samarbeid skal sikre likeverdige tjenester til befolkningen i
hele opptaksområdet slik at pasientene får lik tilgang til Vestre Vikens høykompetente
fagmiljøer, uavhengig av bosted.

Det faglige sa marbeidet skal sentreres rundt å styrke tjenestetilbudet til befolkningen og skape
gode pasientforløp. Felles gode løsninger skal løftes frem gjennom prosesser som samler
fagmiljøene. Involvering av fagmiljøene for å utarbeide og gjennomføre felles tiltak skal styrke
både resultater, samarbeid og felles kultur.

Vestre Viken skal kjennetegnes ved sitt arbeid for å utvikle tjenester som ivaretar pasienten som
et helt menneske. Mange pasienter har sammensatte problemstillinger mellom psyke og soma.
Dette gjø r det spesielt viktig å arbeide systematisk for å utvikle gode samarbeidsformer mellom
somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
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Ansatte skal ha kunnskap om og tilgang til helseforetakets samlede kompetanse. Det skal
utarbeides felles fagprosedyrer, m ed utgangspunkt i sentrale føringer og beste praksis. Vestre
Viken skal utnytte erfaring fra arbeid gjort i tverrgående klinikker i videreutviklingen av faglig
samarbeid i hele helseforetaket.

Tilbud skal koordineres for å utnytte kapasiteten helhetlig innen hele helseforetaket. Det skal i
større grad tas i bruk koordinerte ventelister og felles inntakskontorer. Vestre Vikens samlede
resultater skal forsterkes gjennom god felles ressursutnyttelse.

Kompetansedeling
Deling av kompetanse skal skape et felles fundament for pasientbehandlingen i Vestre Viken.
Spisskompetanse skal gjøres tilgjengelig gjennom felles undervisning, ved hospitering og
ambulering, og ved å etablere faglige nettverk.

Etablering av felles styr ingsverktøy og planer for kompetanseutvikling blir viktige verktøy for
samarbeid om å utvikle kompetanse. Aktiv utnyttelse av karriereløp innenfor hele Vestre Viken
skal bidra til at gode, kompetente fagfolk beholdes i organisasjonen. Forsknings - og
innova sjonsprosjekter på tvers av fagområder og organisatoriske enheter skal understøttes.

Ledelse
Vestre Viken skal ha verdiorienterte, sterke ledere som sikrer realisering av helseforetakets og
de helsepolitiske målene. Ledere skal implementere systemer som fremmer samarbeid. I takt
med utvikling i pasientbehandling skal det utvikles organisasjonsstrukturer og ansvarslinjer
som understøtter kompetansedeling og felles fagutvikling.

Teknologi
Fag og teknologi skal kobles i nye løsninger. Vestre Viken skal l igge i front for å ta i bruk og
understøtte utvikling av teknologiske verktøy som kan bidra til å realisere kompetansedeling og
effektiv ressursutnyttelse.

5.4 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny
teknologi

Forskning, innovasjon og n y teknologi skal heve kvaliteten i helsetjenesten, være tett
integrert i pasientbehandling og en naturlig del av helse foretakets virksomhet.

Forsknings - og innovasjonssamarbeid nasjonalt og internasjonalt vil være økende, med
aktiv involvering av pasient ene. Samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner,
samt andre helse - og næringslivsaktører skal gi økt utnyttelse av forskningsdata, og
høyere forsknings - og innovasjonsaktivitet.

Vestre Viken skal ligge i front med digital samhandling med pasient, fa stlege, kommune
og andre helseaktører.

Vestre Viken skal aktivt bidra til å utvikle administrative systemer og teknologiske
løsninger som gir støtte til kunnskapsbasert ledelse, virksomhetsstyring og
kvalitetsforbedring.
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Forskning
Forskningsaktivitete n skal øke i kvalitet og kvantitet, og pasienter skal inviteres til å delta i
forsknings - eller kvalitetssikringsprosjekter. Det skal legges til rette for at klinisk informasjon,
elektroniske målinger og biologisk materiale fra pasientene vil bli samlet i forskningsdatabaser
og biobanker. Vestre Viken skal tilby fremtidsrettet behandling til pasientene gjennom
deltakelse i kliniske studier.

Forskningsmiljøer skal videreutvikles til å bli ledende nasjonalt og synlige internasjonalt. Det
skal satses på fors kertalenter og karrierevei er innen forskning, samt arbeides for at flere ansatte
i helse foretaket får forskningskompetanse. Forskning vil være tverrfaglig og det vil være et
økende behov for forskere med ulik kompetanse. Det skal drives forskning og innova sjon innen
hele bredden av sykehuse nes fagområder, samtidig skal det satses strategisk innen utvalgte
områder.

Forskningsfinansieringen skal øke for å oppfylle regional målsetting. Grunnfinansiering av
forskning vil være over helseforetakets budsjett, men s hoveddelen av forskningen vil finansieres
med eksterne forskningsmidler.

Innovasjon
Helseforetaket skal ha en kultur der nytenking fører til verdiskapning. Innovasjon skal være en
integrert del av arbeidet i avdelingene for å styrke behandlingstilbudet. Innovasjonsidéer, både
fra forskningsprosjekter og fra ansatte, pasienter og pårørende , skal settes i system og bidra til å
videreutvikle helsetjenesten. Vestre Viken skal være en synlig innovatør og bidra til ny
næringsvirksomhet gjennom innovasjonsaktiviteter.

Teknologi
Organisasjonen skal ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger d er dette fremmer faglig
utvikling, god pasientbehandling, trygger pasientsikkerheten og sikrer gode rutiner og
arbeidsforhold for de ansatte.

Vestre Viken skal utvide bruken av digitale verktøy for gode samhandlingstjenester mellom
spesialist og fastlege r og kommunal helsetjeneste. Vestre Viken vil på denne måten legge til rette
for mer desentralisert diagnostisering og behandling, slik at pasientene i større grad kan tas
hånd om av kommunal helsetjeneste eller behandles og følges opp i hjemmet.

Vestre Viken skal jobbe innovativt og målrettet for at personlig helseteknologi tas i bruk til
forebygging og oppfølging av sykdom. Gjennom selvbetjeningsløsninger, sensorteknologi og
løsninger på mobile plattformer (apper), skal pasienter og pårørende bidra med
informasjonsregistrering og kvalitetssikring, både før, under og etter opphold på sykehus.
Teknologien vil også bli brukt til diagnostikk og overvåkning av risikogrupper og kronikere.
Dette gir mulighet for behandling og oppfølging av flere pasienter i hje mmet eller andre
desentrale steder. Pasientenes egne målinger og registreringer vil også kunne benyttes i
forskningsprosjekter.

Det forventes utvikling av stadig mer avansert, komplisert og kostbart utstyr innenfor
diagnostikk og behandling. Medisinsk te knisk utstyr, kombinert med kunstig intelligente
løsninger basert på massedata, vil i større grad tolke bilder og påvise sykdommer, foreslå
behandlingsforløp og gi beslutningsstøtte.

Rett informasjon, tilgjengelig til rett tid og til rett person, er avgj ørende for at alle ansatte kan
utføre sine oppgaver effektivt og med høy kvalitet, samt ivareta pasientsikkerhet. God, hurtig og
sikker informasjonstilgang oppnås gjennom moderne systemer og infrastruktur. Dette støtter
helsepersonell med diagnostisering, behandling og pleie og administrativt personell med
administrasjon, analyse og beslutningsstøtte.
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5.5 Sikre personell med rett kompetanse

Pasientens behov skal være styrende for fremtidens kompetanseutvikling og
kompetansesammensetning.

Vestre Viken skal ta i bruk ny kunnskap og nye arbeidsmetoder som bidrar til sikker og
virksom pasientbehandling. Ledere og medarbeidere i Vestre Viken skal ha kompetanse i
kvalitets - og forbedringsarbeid.

Vestre Viken skal være en faglig attraktiv arbeidsplass med tilbud om
utviklingsmuligheter og faglige karriereveier for alle yrkesgrupper.

Vestre Viken skal utdanne helsepersonell for å dekke fremtidens kompetansebehov i
samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

Kompetanseutvikling og kompetansesammensetning
Vestre Viken sk al arbeide for rett kompetanse på rett sted, tilpasset fremtidens behov i
befolkningen. Riktig og fremtidsrettet kompetansesammensetning er viktig for å skape
pasientens helsetjeneste. Vestre Viken skal legge til rette for kompetanseutvikling opp mot
fagli ge og teknologiske nyvinninger. Dette vil, kombinert med medarbeidernes ansvar for egen
læring, gjøre oss i stand til å møte nye utfordringer.

Vestre Viken skal sikre gode verktøy for systematisk analyse, planlegging og dokumentasjon av
fremtidig kompeta nse - og bemanningsbehov. Fagmiljøer skal planmessig bygges opp og styrkes
gjennom utvikling og rekruttering av nasjonal og regional spisskompetanse.

Det skal være rom for nytenkning og innovasjon. Ny oppgavedeling mellom personell skal bidra
til effektiv arbeidsflyt og trygge og gode tjenester. Vestre Vikens medarbeidere skal få opplæring
som setter de m i stand til å løse nye oppgaver og funksjoner. Karriereveier skal videreutvikles
og synliggjøres innen fag, forskning, ledelse og andre felt i hele helsefo retaket.

Attraktiv arbeidsplass
Sterke fagmiljøer, gode utviklingsmuligheter og velferdstilbud skal gjøre Vestre Viken til en
attraktiv arbeidsplass. Vestre Viken skal ha en utviklingsorientert kultur og et godt og
helsefremmende arbeidsmiljø. Medarbeider e skal oppleve trivsel, arbeidsglede og læring på
arbeidsplassen. Det skal legges til rette for involvering av ansatte i utvikling av helseforetakets
virksomhet.

Utdanning og videreutdanning
Vestre Viken skal ha et aktivt og likeverdig samarbeid med rele vante utdanninginstitusjoner, og
bidra til et utdanningstilbud i tråd med samfunnets og helseforetakets fremtidige
kompetansebehov. Vestre Viken skal tilby et godt læringsmiljø for ansatte, studenter, lærlinger,
traineer, hospitanter og andre.

Rekrutteri ng og omdømme
Vestre Viken skal motarbeide all diskriminering, og ha en åpen og inkluderende
rekrutteringspolitikk. Helseforetaket skal etterstrebe at ansatte gjenspeiler mangfoldet i
samfunnet.

Vestre Viken skal være proaktive på profilering og rekrutte ring og ha gode relasjoner til sterke
fagmiljøer for å knytte til seg kvalifiserte fagpersoner.
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Alle medarbeidere bidrar til helseforetakets omdømme gjennom hvordan de opptrer i møte med
pasienter, pårørende, kolleger, presse og samfunnet for øvrig. Ansa tte skal være bevisste på at
de er våre viktigste ambassadører.

5.6 Sikre bærekraftig ø konomi

Vestre Viken skal sikre at helse foretakets samlede kompetanse og kapasitet utnyttes slik
at pasientene får virksom og god behandling med riktig ressursinnsats.

Øko nomisk bærekraft er et fundament for all aktivitet og videre utvikling av
helseforetaket. Solide økonomiske resultater skal sikre Vestre Vikens fremtidige
utviklings - og investeringsevne.

Forståelse for sammenhengen mellom økonomiske resultater og mulighe ten for å utvikle
pasientbehandlingene skal styrkes på alle nivåer i organisasjonen.

Bærekraft og investeringsevne
Økonomisk bærekraft er fundamentet for all aktivitet og videre utvikling av helseforetaket. Kun
ved årlige overskudd vil Vestre Viken ha et solid finansielt grunnlag for å realisere målsettingene
i utviklingsplanen.

Investeringsevnen skal økes gjennom resultatforbedringer i den løpende driften. Med årlige
overskudd på nivå med økonomisk langtidsplan 2018 – 2021 vil helse foretaket ha mulighet for å
realisere målsettingene i utviklingsplanen. Dette omfatter investeringer i bygg, utstyr og
teknologi, men også helse foretakets mulighet til å prioritere viktige tiltak for å bygge
kompetanse og tilby pasientene fremtidsrettet behandling.

God virksomhetsforståelse på alle nivåer
Vestre Vikens kultur for å tenke på økonomi som en integrert del av virksomheten skal
videreutvikles og forsterkes. Forståelse for sammenhengen mellom solide økonomiske
resultater og muligheten for å utvikle pasientbeha ndlingene skal styrkes i hele organisasjonen.
Ledere på alle nivåer må ha god virksomhetsforståelse og ta ansvar for resultatutvikling og
resultatsikring. Oppmerksomhet og kunnskap om økonomistyring skal styrkes i hele
organisasjonen, slik at løsninger s om velges blir gode, uten å være unødig fordyrende. Ansatte
skal være lojale mot inngåtte avtaler og etablerte systemer og ha forståelse for hvilke
rammebetingelser som gjelder.

God ressursutnyttelse
Ressursene skal brukes til det beste for pasientene og befolkningen. Nye arbeidsformer og
innovativ utnyttelse av medisinsk utvikling og ny teknologi skal bidra god ressursutnyttelse.
H else foretakets samlede kompetanse og kapasitet skal brukes slik at pasientene får virksom og
god behandling med riktig ressur sinnsats. Engasjerte ansatte i et god t arbeidsmiljø er vikt i g for å
kunne gi god pasientbehandling. G od ressursutnyttelse oppnås derfor ikke ved at de ansatte
løper fortere, men ved å arbeide kontinuerlig med målrettet forbedringsarbeid. Små endringer
kan gi tryggere og bedre behandling, og bedre bruk av ressursene.

God bruk av de samlede ressurser oppnås gjennom å legge til rette for gode pasientforløp, med
fokus på samarbeid og koordinering på tvers av avdelingene. Forbedringsarbeid som redusere r
unødig ventetid og ikke faglig begrunnet variasjon vil bidra til å få flere helsetjenester ut av hver
krone. N ye teknologiske løsninger, arbeidsformer og fortsatt fokus på omstill ing fra
døgn behandling til dag behandling vil bidra til dette . Innovasjon og gode tiltak som bidrar til
bedre ressursutnyttelse skal understøttes.
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6 Pasientbehandling

Pasientbehandling utvikler og endrer seg i takt med ny kunnskap. Vestre Viken skal kontinuerlig
følge med og utvikle seg i takt med faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede
kapasitet en i helseforetaket. Det må være vilje og evne til å utvikle behandlingstilbudet i
overensstemmelse med dette.

I de store fagområdene, indremedisin, kirurgi og ortopedi, er enkelte funksjoner lagt til ett eller
to av sykehuse ne, mens de fleste tilbud finnes ved alle de fire sykehusene. Det sikrer at
pasientene i stor grad får tilbud om behandling nær der de bor , samtidig som samling av
spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag for disse.

Helse Sør - Øst har gitt føringer for hva utviklingsplan en skal omfatte . Dette gjelder blant annet
fagområdene rehabilitering, habilitering, hjerneslag, kreftkirurgi, prehospitale tjenester, psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hovedtyngden av disse har betydelige
grenseflater mot kommunehelsetjenesten, og særlig potensiale for oppgavedeling og
kompetanseoverføring.

6.1 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Organisering av tjenestene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
skal understøtte målet om en sammenhengende og helhetlig pasientbehandling. Tjenestene skal
ytes på laveste effektive omsorgsnivå og vris i retning av poliklinisk og ambulant behandling. All
tjenesteutvikling skal være fora nkret i kunnskapsbasert praksis. Det skal legges til rette for å ta i
bruk nye behandlingsformer og sørge for at ansatte holder seg faglige oppdaterte.

Forekomsten av helseutfordringer i befolkningen varierer. Det er helsetjenestens oppgave å
dimensjonere tjenestene riktig i forhold til behovene og å bidra til å utjevne ulikheter i helse som
følge av sosiokulturelle forskjeller.

Helsepolitiske føringer
Det er behov for å skape bedre sammenheng og helhet i pasientforløpene. Sentrale virkemidler
for å lykke s med dette er innføringen av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, samt etablering
av aktivt oppsøkende behandlingsteam i samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

Aktivt oppsøkende behandlingsteam
Den første store satsingen vil være etablering av FACT - team3 ved alle DPS. Teamene utvikles i
samhandling mellom DPS, psykiatrisk sykehus og kommuner. Målgruppen er mennesker med
alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer som har langvarige og sammensatte
behov for behandling, r ehabilitering og oppfølging. Tjenestetilbud og målgrupper for de enkelte
teamene skal utvikles og avtales med kommunene. Aktivt oppsøkende behandlingsteam vil være
aktuelt å bygge opp etter liknende modell for å styrke helhetlig behandling for pasienter in nlagt i
Avdeling for rus og avhengighet (ARA).

Myndighetenes satsing på ambulant oppfølging omfatter også barn og unge. Særlig gjelder dette
barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy
risiko for å utvikle psyk ososiale vansker og deres familier. Barne - og ungdomspsykiatrisk
avdeling (BUPA) vil øke graden av ambulante tjenester som bidrar til helhet og sammenheng i
spesialisthelsetjenestene. Det skal også utredes muligheten for å etablere samhandlingsteam,
slik s om FACT, som er bemannet av både kommune og spesialisthelsetjeneste.

3 FACT - Flexible Assertive Community Treatment
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Pakkeforløp
Pakkeforløp betegner en mer standardisert tilnærming til ulike pasientgrupper. Det legges også
inn standardiserte forløpstider. De skal bidra til pasientens helsetjeneste g jennom økt
brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig og kunnskapsbasert behandling og bedre
ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. Helsedirektoratet utvikler nå en rekke pakkeforløp
for utredning og behandling av psykiske lidelser. Implemente ring vil starte i 2018. Erfaringene
med pakkeforløp vil gi videre føringer for utvikling av tjenestene i årene fremover.

Pasientens helsetjeneste
Å skape pasientens helsetjeneste innebærer å legge til rette for bruk av erfaringskompetanse i
tjenesteutvik lingen og for at den enkelte pasient blir involvert i egen behandling.
Brukerperspektivet skal styrkes gjennom tilsetting av medarbeidere med brukererfaring,
lærings - og mestringstilbud og gjennom FoU - prosjekter.

Det er behov for å styrke kompetanse i sa mvalgsmetodikk. Det skal også tilrettelegges for
systematiske tilbakemeldinger fra brukerne, både når det gjelder opplevelsen av tjenestene og
behandlingseffekt. Klinikken har som mål å innføre elektronisk plattform for systematisk
kartlegging av utbytte o g tilfredshet i behandling innen de nærmeste fem årene.

Tvunget psykiske helsevern
Antall pasienter innlagt etter lov om tvunget psykisk helsevern skal reduseres og utøvelsen av
tvunget psykisk helsevern skal ytterligere kvalitetssikres. Etablering av ak tivt oppsøkende
behandlingsteam ved alle DPS forventes å gi størst effekt, både på antallet innleggelser etter
tvunget psykisk helsevern og bruk av tvunget psykisk helsevern uten døgnbehandling.
Evaluering har vist at dette kan halvere antall innleggelser etter tvunget psykisk helsevern. Det
er satt i gang forbedringsprosjekter for å redusere bruken av tvangsmidler.

Riktig og redusert bruk av psykofarmaka
Brukere skal sikres tilgang til medisinfri behandling og forsvarlig nedtrapping av medikamenter.
Det er etablert døgntilbud på sykehusnivå og i DPS. Alle avdelinger i klinikken har iverksatt
forbedringsprosjekter for riktig og redusert bruk av medikamenter.

Selvmordsforebygging
Pasientsikkerhetsprogrammet for forebygging av selvmord og overdose ved utsk riving fra
institusjon er implementert i klinikken. Opplæringstiltak i selvmordsforebygging og oppfølging i
avdelingene etter selvmord har en fast struktur.

Nye grensesnitt
Kommunene har fått økt ansvar for lokale helse - og omsorgstjenester, også til pas ienter med
psykiske lidelser og rusproblematikk. Kommunene skal gjøres i stand til å oppfylle
samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, mer
forebygging og tidlig innsats, flere tjenester nær der brukerne bor og at en stø rre andel av
tjenestene leveres i kommunene.

Det er innført kommunale øyeblikkelig hjelp døgnsenger for psykisk helse og rus fra 2017. Fra
2019 er det planlagt å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Kommunen har fått
lovfestet plikt til å ha psykologkompetanse fra 2020. Det er utarbeidet en opptrappingsplan for
rusfeltet (2016 - 2020).

Politiske styringssignaler tilsier en stadig sterkere desentralisering av behandlingstilbudet
innen psykisk helse vern og rus behandling i årene som kommer. Det er foreslått en
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forsøksordning4 hvor store kommuner kan overta driftsansvar for DPS med driftsavtale med det
regionale helseforetaket som fortsatt skal ha «sørge for» - ansvaret . I Vestre Vikens område er det
enkelte kommuner som har signalisert ønske om å følge opp regjeringens initiativ. De t t e
medfører en del nye problemstillinger som det må tas stilling til og skisseres løsninger for .
Helse - og omsorgsdepartementet vil benytte erfaringene fra forsøksordningen i arbeidet med
videre utvikling av de d istriktspsykiatriske sentrene .

Samtidig som kommunene får mer ansvar skjer det en forskyvning av oppgaver fra psykisk
helsevern på sykehusnivå til DPS. Målet er å gjøre det enklere å danne ulike typer team for ulike
typer helseplager. Blant annet styrkes alderspsykiatrien og utredningstilbudet til unge med
alvorlige psykiske lidelser. Allmennpsykiatriske DPS - funksjoner blir i økende grad ivareta tt av
kommunene.

Samhandling
Behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser og komplekse forløp krever
ofte samhandling og samtidige tjenester over lang tid fra spesialisthelsetjeneste og ulike
kommunale instanser, bl.a. i forhold til ans varsgrupper og individuell plan. Tett kontakt med
psykisk helse, rustilbud og sosialtjeneste i kommunen er av stor betydning. Innenfor barne - og
ungdomspsykiatrien er også barnevern, skole, helsestasjon og PPT viktige samarbeidsinstanser.
I tillegg til sam handling med kommunene, er det viktig å videreføre og styrke det faglige
samarbeidet med avtalespesialister og private avtaleinstitusjoner, spesielt innen TSB.

Det må arbeides kontinuerlig med å utvikle og vedlikeholde gode samarbeidsnettverk, både på
sys temnivå og rundt brukerne. Vestre Viken vil prioritere å delta i kommunenes utvikling av
planer for å sikre likeverdige tjenester til befolkningen i hele opptaksområdet.

Et godt utbygd tilbud innen psykisk helsevern for barn og ungdom er viktig, ikke min st sett i et
forebyggingsperspektiv. Gode forløp i overgangen fra psykisk helsevern for barn - og ungdom til
psykisk helsevern for voksne må prioriteres. Det er kommunene som har det primære ansvaret
for å drive forebyggende arbeide overfor barn og ungdom. Spesialisthelsetjenesten har ansvar
for å bidra med sin kompetanse inn i dette arbeidet på ulike måter, for eksempel kompetanse om
tidlig oppdagelse av symptomer på traumer, utredning av ADHD og tidlig oppdagelse av alvorlig
psykisk lidelse samt fokus på o ppfølging av unge med tidlig rusdebut.

Bruk av teknologiske løsninger forventes å styrke informasjonsutveksling, utvikling av fleksible
tjenester og samhandling på tvers av forvaltingsnivåer og sektorer. Økt digital samhandling
skaper også behov for IKT - støtte på tvers av virksomhetsgrenser. Det må legges til rette for
løsninger og tiltak som understøtter både dagens og fremtidige behov for informasjonsdeling på
tvers av tjenestenivå og virksomhetsgrenser innen helse - og omsorgssektoren og med andre
offen tlige etater.

Forbedringsarbeid
Det er påbegynt et omfattende arbeid med å utarbeide resultatindikatorer og redskap for
styring. Tjenestene skal tilpasses behov i ulike grupper av befolkningen. Dimensjoneringen av
tjenester skal ta utgangspunkt i analyser av aktivitet og pasientforløp og vurderes opp mot Helse
Sør - Øst sin behovsindeks. Det skal satses på utvikling av aktivitets - og pasientforløpsanalyser i
samarbeid med kommunene.

For å sikre likeverdige helsetjenester til befolkningen skal det utvikles r edskap for lik styring og
ressursforvaltning på tvers av de ulike avdelingene i klinikken . Resultatindikatorer for
helsegevinst og bruk av kartleggingsverktøy i terapier, gir også et grunnlag for riktig

4 Stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet og helh et(2014 - 15)
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prioriter ing . Eksempelvis vil dokumentasjon av en påg ående bedringsprosess kunne begrunne
et lengre behandlingsforløp enn det som er normen for en slik tilstand. Motsatt kan en bedring
begrunne at behandling avsluttes eller blir mindre intensiv.

Elektroniske systemer for psykologiske kartlegginger og tilba kemeldingssystemer i terapi, vil
styrke pasientenes rett til medvirkning og behandling ut fra kunnskapsbasert praksis. Dette vil
også danne grunnlag for å utvikle kvalitetsindikatorer knyttet til helsegevinst.

6.2 Indremedisin

Innen indremedisin vil andelen e ldre med kroniske og ofte multiple sykdomsbilder øke. Det vil
kreve breddekompetanse hos behandlere. Sykdommer som diabetes, kronisk obstruktiv
lungesykdom (KOLS), hjerte - og karsykdom og kreft vil øke samtidig som medisinsk forskning
og innovasjon bringer nye diagnostiske og terapeutiske muligheter.

En god del av teknologien som brukes innen diagnostikk av indremedisinske sykdommer blir
mindre og mer mobil, f. eks. mindre ultralydapparater og CT som kan plasseres i ambulanse. Det
medfører at diagnostikk og behandling kan desentraliseres.

Oppfølging av kroniske sykdommer kan skje ved teknologi som pasienten kan betjene selv, slik
at pasienten selv kan være mer aktiv i egen oppfølging og behandling. Data kan sendes
spesialistene som kan følge opp pasiente ne ved behov. Det kan redusere behovet for polikliniske
konsultasjoner.

Økt oppmerksomhet hos pasienten om egen helse kan på den annen side føre til flere
pasienthenvisninger. Mer avanserte behandlingsformer også innen indremedisin vil kreve
spesialisert utstyr og spisskompetanse i spesialisthelsetjenesten. Noen forhold vil vi rke
sentraliserende og kreve økt innsats fra spesialisthelsetjenesten, mens andre utviklingstrekk vil
ha desentraliserende effekt.

6.3 Kirurgi

Utviklingen innen kirurgi har gått fra åpne operasjoner til kikkhullskirurgi og andre mer
skånsomme operative teknikker. En rekke operative prosedyrer er erstattet med intervensjoner
via åresystemet understøttet av radiologisk bildediagnostikk. Kombinerte teknikker med både
kirurgiske inngrep og annen intervensjon er også i økende grad tatt i bruk. Det krever nye
operasjonsstuer med utstyr hvor ulike teknikker kan brukes samtidig. Utviklingen forventes å
stille økte krav til spisskompetanse og avansert utst yr i planperioden. Det kan gjøre det
nødvendig å samle flere kirurgiske behandlinger.

Innen enkelte områder som kreftkirurgi forventes økning i antall operative inngrep både på
grunn av økt forekomst, og også på grunn av økt bruk av kirurgi i palliativt øyemed ved hjelp av
mer skånsomme teknikker. På andre områder kan kirurgi bli erstattet med andre intervensjoner
eller behandlingsformer, og redusere behovet for direkte kirurgiske inngrep. Andelen operative
inngrep som kan utføres dagkirurgisk vil øke i t iden fremover.

6.4 Hjerneslag

Hjerneslag rammer pasienter i alle aldre. Hyppigheten er størst i høyere alder, men en av fire
pasienter er under 70 år. Følgende av hjerneslag er alt fra full restitusjon til vesentlig
funksjonshemming og død. 85 - 90 % av alle hj erneslag skyldes tilstopping av blodårer til hjernen
(trombose) mens 10 - 15 % skyldes hjerneblødning. Behandling av hjerneslag i akuttfasen har



Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF

Side 48 av 57

som mål å begrense hjerneskaden. Utviklingen innen nevroradiologi og introduksjon av
trombolyse og trombektomi i behandlingen har endret tilnærmingen til, og behandlingen av,
hjerneslag betydelig de siste årene. Behandling av pasienter med hjerneslag er akuttmedisin. Det
er også viktig at rehabilitering startes tidlig i pasientforløpet.

Hjerneslag behandles i dag ve d alle de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken. Alle har
slagenheter, og trombolyse gis ved alle sykehus etter diagnostisk avklaring med akutt CT.
Hallingdal sjukestugu har fått CT for å gi tilbud om rask diagnostikk i Hallingdal. Det ble allerede
fra 2012 etablert et nettverk med felles fagprosedyrer for alle slagenhetene i foretaket.

Videreutvikling av hjerneslagbehandlingen i Vestre Viken kan samles under tre punkter:
Diagnostikk og akuttbehandling, sykehus i nettverk og rehabilitering på riktig niv å.

Diagnostikk og akuttbehandling
Diagnostikk og akuttbehandling av hjerneslag er under utvikling. Tidsfaktoren ved diagnostikk
og akuttbehandling av hjerneslag er avgjørende for utfallet. Vestre Viken vil følge utviklingen
vedrørende prehospital diagnost ikk for denne pasientgruppen, og vil løpende vurdere behov for
endring og utvikling innenfor dette området. Dette kan medføre en raskere og mer
desentralisert diagnostikk og behandling.

Om lag 5 – 10 % av pasientene kan være aktuelle for trombektomi. Disse overflyttes i dag til Oslo
universitetssykehus, Rikshospitalet for videre behandling. Det er startet et regionalt arbeid for å
utrede i hvilken grad trombektomi skal desentraliseres i regionen. Utvalget vil komme med en
anbefaling i løpet av 2018, og Vestr e Viken vil følge opp aktuelle områder i denne.

Utvikling innen nevroradiologi kan forventes å gi økt bruk av MR og mer differensiert
diagnostikk ved hjerneslag. Det kan medføre endringer i behandlingsopplegget.

Et nasjonalt pakkeforløp for hjerneslag e r under utarbeidelse og vil bli implementert i løpet av
2018 – 2019.

Det er avgjørende for resultatet at pasientene kommer raskt til behandling. Den største
forsinkelsen skjer i dag fordi pasientene venter med å ta kontakt med helsevesenet ved
symptomer på hjerneslag. Det har vært gjennomført kampanjer rettet mot publikum for å ta
kontakt med AMK umiddelbart ved hjerneslagssymptomer. Dette arbeidet må fortsette som et
viktig ledd i bedring av akuttbehandlingen ved hjerneslag.

Sykehus i nettverk
Helse Sør - Ø st RHF har i 2016 utarbeidet rapporten  Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i
Helse Sør - Øst – Sykehus i nettverk . Der konkluderes det med et at det skal etableres ett slagsenter
i sykehusområdet med sykehus i nettverk. Vestre Viken, med sine to størr e og to mindre
sykehus, skal videreutvikle den eksisterende nettverksmodellen med et virtuelt slagsenter.
Dette for å utnytte helseforetakets samlede kompetanse. Teknologisk utvikling gjør
informasjonsutveksling og nettverkskommunikasjon stadig enklere. Tr ombolyse må skje
desentralt, mens spisskompetansen innen hjerneslagdiagnostikk og - behandlingen skal sikres
utnyttet ved arbeid i nettverk og ved hjelp av telemedisinske løsninger.

Slagenhet og rehabilitering
Rehabilitering må starte umiddelbart etter den akutte fasen ved hjerneslag. Pasienter med
hjerneslag er en stor kronikergruppe som skal tilbake til hverdagen og eventuelt arbeidslivet. De
må lære seg å leve med og håndtere eventuelle varige skader etter hj erneslaget. Dette stiller
store krav til rehabiliteringsforløpet. Forutsetningen for et godt rehabiliteringsforløp er
tilstrekkelig kompetanse og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. I 2017 er det i samarbeid mellom Bærum o g Drammen sykehus og de
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fire store kommunene Asker, Bærum, Drammen og Lier kommuner utarbeidet et pasientforløp
hjem til hjem for hjerneslag. Vestre Viken skal i samarbeid med kommunene ta i bruk
pasientforløpet i hele helseområdet.

Kunnskap tilsier at p asienter med milde og moderate hjerneslag bør få sin primærrehabilitering
i kommunene. Gruppen utgjør omtrent 80 % av pasienter med hjerneslag og det er derfor
avgjørende at Vestre Viken har et stort fokus på samhandling med kommunene for å lykkes med
å ti lby pasientene tjenester og kompetanse de har behov for. Samtidig skal pasientene som har
behov for rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten sikres et godt tilbud.

6.5 Kreftbehandling

Forekomsten av kreft har økt de siste årene. Medisinske fremskritt og økt satsing innen
kreftbehandling har gitt lengre levetid med god livskvalitet ved mange kreftformer. Flere
kreftpasienter har behov for oppfølging gjennom lengre tid. Behovet for lindrende behandling er
økt. Behandling etter at kreftdiagnosen er stilt om fatter kirurgi, medikamentell kreftbehandling,
stråleterapi og annen understøttende behandling.

En betydelig kostnadsvekst grunnet nye medikamenter innen kreftbehandling er utfordrende.
Det er behov for effektiv koordinering av hvordan legemidler skal bru kes på en kostnadseffektiv
måte ut fra faglige kriterier.

Kreftkirurgi
Fordeling av kreftkirurgien mellom sykehusene er i dag basert på styrevedtak i Helse Sør - Øst
RHF vedrørende funksjonsfordeling av kreftkirurgi i regionen5. Helsedirektoratet har ette r dette
også gitt anbefalinger Kreftkirurgi i Norge6.

Innen en del kreftformer er kirurgien regionalisert eller etablert som flerområdefunksjon. Det
gjelder lungekreft, mage - /spiserør - , lever - og bukspyttkjertelkreft, kreft i skjoldbruskkjertel,
invasiv k reft i urinblære, øre - , nese - , halskreft samt ondartede tilstander i øyet og i
sentralnervesystemet. Hovedtyngden av gynekologisk kreftkirurgi utføres ved Oslo
universitetssykehus, men en liten del gjøres ved alle gynekologiske avdelinger i Vestre Viken. I
Vestre Viken gjøres kirurgi for tykktarmskreft ved Ringerike, Bærum og Drammen sykehus,
endetarmskreft opereres ved Bærum og Drammen sykehus, mens nyre - og prostatakreft og
brystkreft er samlet ved Drammen sykehus.

Kreftkirurgi i årene som kommer
Kref tkirurgi i Helse Sør - Øst evalueres årlig. Det er ikke planlagt endringer i denne fordelingen
som berører Vestre Viken i årene fremover.

Kirurgiske teknikker utvikler seg stadig. Utviklingen går mot mer skånsomme inngrep. Det er
også en utvikling mot mer bruk av kirurgi, også ved spredning av kreft. Utviklingen kan være
driver både mot sentralisering og desentralisering. Det er en økende bruk av kirurgi ved
spredning av kreft til lever. Dette er i dag en regional funksjon, men desentralisering kan på sikt
være aktuelt. Utviklingen innen kreftkirurgi i Vestre Viken vil bli tilpasset den generelle faglige
utvikling.

5 Styresak Helse Sør - Øst RHF, 085 - 2010
6 Kreftkirurgi i Norge 03/2015 Helsedirektoratet.
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Stråleterapi
Oslo universitetssykehus har stråleterapifunksjon for pasientene i Vestre Viken. Det er et
underforbruk av stråleterapi blant pas ientene i helseområdet. For å øke kapasitet og
tilgjengelighet er det vedtatt å etablere stråleterapienhet ved nytt sykehus i Drammen. Med
stråleterapi som en del av det terapeutiske tilbudet, vil flere pasientgrupper kunne få hele sitt
pasientforløp innen for Vestre Viken. Dette vil styrke pasienttilbudet i helseforetaket.

6.6 Rehabilitering

Rehabilitering er et av samhandlingsreformens hovedsatsningsområder. Nasjonale føringer
tilsier at mer av rehabiliteringsaktiviteten skal overføres til kommunene, samtidig som det
pekes på at spesialisthelsetjenesten må spisse sitt tilbud. Vestre Viken ska l sikre et
tilfredsstillende og funksjonelt tilbud innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for
befolkningen.

Vestre Viken har i dag ikke øremerkede døgnsenger for rehabilitering, men mange pasienter får
rehabilitering både i tidlig/subakutt fase i helse foretaket og videre i et forløp som krever
samhandling. Vestre Viken må sikre helhetlige og sammenhengende pasientforløp og redusere
risiko i overgangene mellom tjenestene.

Vestre Viken skal fokusere på tre hovedområder knyttet til rehabilit ering:

• Rett pasient på rett nivå
• Samhandling med kommunene
• Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helse foretaket

Rett pasient på rett nivå
Rett pasient på rett nivå stiller krav til kompetanse, kapasitet, samhandling og en aktiv pasient -
og pårørenderolle. F or å sikre helhetlige, sammenhengende og robuste tjenester må ansvars - og
oppgavefordeling og kapasitetsbehov klargjøres mellom tjenestenivåene. Det blir avgjørende å
sikre bredde - og spisskompetanse innen fagområdet.

Vestre Viken vil arbeide videre med å sikre god og faglig forsvarlig tidlig - rehabilitering og riktig
oppfølging i spesialisthelsetjenesten av pasienter med store medisinske og rehabiliteringsfaglige
utfordringer. Det skal sikres et tilstrekkelig døgntilbud til en liten gruppe pasienter med sæ rlig
store hjelpebehov og komplekse problemstillinger. Vestre Viken vil kartlegge omfanget av dette
og jobbe videre med tiltak. Det finnes flere alternativer til løsning internt i Vestre Viken eller i
samarbeid med andre. I det videre arbeidet blir det vik tig å avklare regionale føringer for avtaler
og bruk av private rehabiliteringsinstitusjoner i regionen.

Samhandling med kommunene
Rehabilitering vil for mange pasienter være en del av et helhetlig pasientforløp. Vestre Viken
ønsker å gjøre rehabiliterin gsansvaret tydeligere i s amarbeidsavtalene med kommunene.
Ansvarsfordeling mellom tjenestenivåene skal klargjøres og konkretiseres i samarbeid med
kommunene og private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med Helse Sør Øst RHF .
Det formalisert e samarbeidet skal videreutvikles gjennom nettverk og møteplasser der alle
aktørene deltar og der også brukere vil bli involvert.

K artlegging gjort i Vestre Viken viser at man i for liten grad henviser til kommunale
rehabiliteringstjenester. Dette medfø rer at lette og moderate pasientforløp « overforbruk er»
private, institusjonsbaserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Målet er å endre
dagens praksis ved å dreie lettere pasientforløp fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten over
ti l rehabiliteringstilbud i kommunene.
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For å sikre helhetlige forløp og redusere risiko i overgangene , vil Vestre Viken arbeide spesielt
med å utvikle ambulante tjenester og vei ledningstjenester mot kommunene. Dette skal skje tett
knyttet til pasientforløpene, og i tråd med pasientenes og kommunenes behov. U tnyttelse av
teknologiske løsninger og muligheter vil spille en sentral rolle i nnenfor dette arbeidet spesielt,
men vil også få stor betydning i utviklingen av rehabiliteringstjenestene gene relt .

Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt
Et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helse foretaket er viktig både for pasienter, pårørende og
samarbeidspartnere for å sikre tjenestekvalitet. Koordinerende enhet skal synliggjøres som «en
dør inn» for rehabilite ring i helse foretaket . E t rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt skal være en
viktig bidragsyter for å lage et felles faggrunnlag for aktørene innenfor rehabiliteringsfeltet på
tvers av omsorgsnivåene. Enheten skal ha ansvar for veiledning og kompetanseutveksli ng ,
både for helse foretaket, private rehabiliteringsinstitusjone r og kommunehelsetjenesten,
inkludert fastlegene.

6.7 Habilitering

Habilitering inkluderer alle brukere av helse - og omsorgstjenesten som har behov for en
målrettet innsats for å opprettholde, vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og
lære å mestre livet med funksjonsnedsettelse. Hovedansvaret for tjenester innen hab ilitering er
kommunalt, men spesialisthelsetjenesten skal sikre spesialisert tverrfaglig utredning,
diagnostikk og veiledning.

Innen habilitering er det mange overganger i et sårbart livsløpsperspektiv. Gode
samhandlingsarenaer og koordinerte tjenester b lir derfor vesentlig for å kunne tilby helhetlige
pasientforløp. Habilitering skal fremme personlig ansvar og mestringsfølelse, og det er
avgjørende at brukerne av tjenestene har en aktiv rolle på flere nivåer for å oppnå dette.

Vestre Viken har tre hoved fokus områder for habilitering:

• Rett pasient på rett nivå
• Sikre likeverdige og helhetlige tjenester på tvers av nivåene
• Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling

Rett pasient på rett nivå
Habilitering er et område hvor det stilles store krav til samarbei d og samhandling mellom de
ulike tjenesteyterne, uansett forvaltningsnivå. Vestre Viken ønsker å gjøre habiliteringsansvaret
tydeligere i samarbeidsavtalene med kommunene, og utvikle videre det formaliserte
samarbeidet gjennom nettverk og møteplasser med b åde brukere, kommuner og fagmiljøer i
Vestre Viken.
Det er behov for å avklare og konkretisere ansvars - og oppgavefordeling mellom Vestre Viken og
kommunene, spesielt når det gjelder oppfølging av store pasientgrupper, som blant annet
pasienter med utvikli ngshemming, autisme og muskelsyke.

Sikre likeverdige og helhetlige tjenester
Å se på pasientforløpet egner seg særskilt godt for denne gruppen , som i mange tilfeller får
tjenester fra mange aktører gjennom hele livet. For å sikre likeverdige tjenester vil Vestre Viken
prioritere arbeidet med standardiserte pasientforløp for store eller særskilt komplekse
pasientgrupper. I mplementering av allerede eksisterende pasientforløp skal sikres . D en
nasjonale prosessen for implementering av ny regional retningsli nje for barn og unge med
ervervet hjerneskade skal følges . Det skal utarbeide s og etablere s nye pasientforløp, som
pasientforløp for utredning og behandling av moderat og alvorlig grad av adferdsvansker ved
utviklingshemming for voksne.



Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF

Side 52 av 57

Habililteringsse nteret skal sikre et likeverdig tjenestetilbud i forhold til barn og unge med
autismespekterforstyrrelser (ASF). Barn og unge med ASF er en relativt stor pasientgruppe, med
et sammensatt og komplekst tilstandsbilde som krever høy kompetanse og langvarig op pfølging.
For å unngå uønsket variasjon i kompetanse og kvalitet i tilbudet, skal det i samarbeid mellom
habiliteringssenteret og avdeling for barne - og ungdomspsykiatri utarbeide s et pasientforløp for
denne pasientgruppen. P asientforløpet må sikre tydelig ansv arsavklaring mellom aktørene og
enhetlige faglige kriterier for utred ning og oppfølging av pasienter. Det skal etableres et
samarbeidsforum for kompetanseutveksling.

Kompetanse utvikling og - utveksling
Habiliteringstjenestens primæroppgaver har endre t seg betydelig de siste årene og er fremdeles
i endring. Bedre testmetoder og muligheter innenfor genetikk har ført til at utredning og
diagnostikk har blitt en stadig viktigere oppgave for spesialisthelsetjenesten. Vestre Viken må
sikre riktig kompetanse sammensetning for å møte dreiningen i pasientenes behov.

Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling når helsetjenester flyttes mellom nivåer blir
viktig for å levere tjenester av god kvalitet. I etablering og videreutvikling av ambulante - og
veilednings tjenester, må man se på hvilke muligheter som ligger i tjenesteutvikling og
teknologiske løsninger. Mulighetene innenfor dette området må utnyttes til det beste for både
tjenestemottakere og tjenesteytere.

6.8 Øyesykdommer

Vestre Viken har en av landets største øyeavdelinger med et bredt behandlingstilbud til
pasientene i helseområdet. Faglig vurdert er helseområdet stort nok til å gi grunnlag for
etablering av netthinnekirurgi. Det vil også være av betydning for annen kirur gi ved avdelingen.

Helse Sør - Øst RHF har vedtatt at netthinnekirurgi kun skal tilbys ved Oslo universitetssykehus
per nå, men at det skal gjøres en ny vurdering av funksjonsfordeling innen ulike fag etter at
regional utviklingsplan er vedtatt. Vestre Viken vil arbeide for at netthinnekirurgi på sikt kan
etableres i helseforetaket.

6.9 Prehospitale tjenester

Prehospitale tjenester i Vestre Viken dekker et stort geografisk område med både tett befolkede
og grisgrendte strøk. Det er også områder med stort in nslag av turister. B ehov et for
ambulansetransport har vært økende de siste årene, og en fortsatt økning vil kreve tilpasninger
for å sikre tilfredsstillende responstider og samlet tilbud. Vestre Viken arbeider med en bedre
transport av psykisk syke. Den te knologiske utviklingen med mindre omfangsrikt og mer mobilt
diagnostisk utstyr forventes å øke omfanget av prehospital diagnostikk og start av behandling.
Som eksempel gjøres det nå forsøk med CT i ambulanse som mulig gjør diagnostikk og
blodproppoppløsende (trombolytisk) behandling ved hjerneslag. Utviklingen vil kreve god
organisering og stille økte kompetansekrav.

Kommunene og Vestre Viken reviderte i 2016 samarbeidsavtalene om den akuttmedisinske
kjeden. Formålet er å sikre befolkningen trygge og gode akuttmedisinske tjenester. Gjennom
samarbeidsavtalen forplikter partene seg til gjensidig samordning og utvikling av den
akuttmedisinske kjeden som består av medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevakt,
fastlegetjenesten, kommunale øyeblikkelig hjelp døg nplasser, akutthjelpere i kommunen,
sykehusenes akuttmottak og ambulansetjenesten. Det er jevnlige samarbeidsmøter mellom
Vestre Viken og kommunene.
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Samarbeidet med de øvrige nødetatene skal videreutvikles. Arbeidet baseres i stor grad på
erfaringer fra de samlokaliserte nødmeldetjenestene i Drammen.

Ansvaret for prehospitale tjenester i Vestre Viken s helseområde er delt mellom Vestre Viken og
Oslo Universitetssykehus. Da Vestre Viken ble etablert, beholdt Oslo universitetssykehus
ansvaret for både Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), ambula nsetjenesten og
pasientreiser for Asker og Bærum kommuner. Vestre Viken dekker tje n estene i resten av
helseområde t .

Det skjer flere endringer som påvirker de prehospitale tjenestene i helseforetaket i åre ne
fremover. Dagens AMK - sentral i Vestre Viken er samlokalisert med politiets operasjonssentral
og 110 - sentralen for brann og redning. Samlokaliseringen opphører når de to andre sentralene
flytter til Sør - Øst politidistrikts hovedsete i Tønsberg i 2018. K ommunestrukturen endres ved at
kommunene Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen til én kommune i 2020. Innbyggerne i
Røyken og Hurum skal imidlertid fortsatt ha Drammen sykehus som sitt lokalsykehusområde.
Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå flyttes fra Blakstad sykehus til nytt sykehus
i Drammen når dette står ferdig i 2025.

På denne bakgrunn har Vestre Viken og Oslo universitetssykehus i fellesskap startet et arbeid
for å utrede fremtidig organisering av de prehospitale tjeneste n e i Vestre Vikens
sykehusområde. . Det er lagt til grunn at fremtidig organisering av prehospitale tjenester skal gi
befolkningen i område t et godt tilbud, samtidig som det sikre r god ressursutnyttelse.
Utredningen er ikke ferdig , og fremtidig videre organisering av prehospitale tjenester i
helseforetaket er derfor ikke innarbeidet i denne utviklingsplanen.
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7 Eiendomsstrategi

7.1 Overordnet eiendomsstrategi

Vestre Viken skal ha hovedfokus på at alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt.
Aktiviteten skal planlegges og tilpasses endringer i behandlingsmønstre og behov og det skal
legges til rette lokaliteter for dette der det er mulig. All tilgjengelig teknologi og materialvalg
som kan gi driftsfordeler, skal benyttes. Ved valg av materialer skal det være fokus på miljø og
vedlikehold. Det skal legges til rette for innovasjon gjennom styrket infrastruktur og løsninger i
samarbeid med den regionale IKT - satsningen.

Vestre Viken innfører internhusleie fra januar 2018 og dette vil gi en bedre oversikt og
arealforvaltning for klinikkene og forvaltningen. Kostnader til drift av de forskjellige
bruksområdene vil komme i fokus og dette vil kunne gi en mer optimal bruk av lokalene.
Overordnet føring fra Helse Sør - Øst RHF er 10 % arealreduksjon og 10 % kostnads reduksjon
ved innføring av internhusleie.

Vestre Viken har et mål om å benytte eget eid areal og lite ekstern leie, hvis mulig.
Administrasjon i Vestre Viken er for tiden lokalisert i leide lokaler i Drammen. Det skal nå legges
en plan for hvor Vestre Vik ens administrasjonen skal lokaliseres i fremtiden og det må etableres
effektive og moderne kontorløsninger.

7.2 Somatikk

Konseptfasen for nytt Vestre Viken sykehus , med tilhørende tilleggsutredninger , ble ferdigstilt
høsten 2016 og styrebehandlet i Helse Sør - Øst RHF i februar 2017. Styrevedtaket slår fast at det
skal bygges et nytt sykehus på Brakerøya med samlokalisering av somatikk og sykehuspsykiatri.

Det er gjennomført en omfattende utredning av fremtidig utvikling og vedlikehold av
sykehusene i Bærum, K ongsberg og Ringerike (BRK - prosjektet). Planen for dette arbeidet er
vedtatt av styret i Vestre Viken. Denne oppgraderingen vil gi en teknisk tilstand og universell
utforming på eiendomsmassen som er iht. til eiers krav.

Nytt sykehus i Drammen skal stå fe rdig i 2025, mens utviklingen av de andre sykehusene pågår
frem mot 2027. Samlet sikrer dette Vestre Vikens kapasitetsbehov fram mot 2030.

Hallingdal sjukestugu på Ål har vært gjennom en større oppgradering i samarbeid med Ål
kommune. Samhandlingsreformen har vært grunnlaget for samarbeidet, og det vil kun være
behov for daglig drift og vedlikehold i årene fremover.

7.3 P sykisk helse vern og rus behandling

Klinikk for psykisk helse og rus har i dag aktivitet på en rekke lokasjoner. Det er et mål å få
samlet områdefunksjonene på færrest mulige og funksjonelle lokasjoner for å dekke krav til mer
effektiv drift og omstilling fra døgn til ambulerende og poliklin isk behandling. Samling vil være
kostnadsbesparende, samtidig som det vil være positivt for rekruttering av nye medarbeidere og
styrking av klinikkens fagmiljø.

Ved bygging av nytt sykehus i Drammen samlokaliseres hele sykehuspsykiatrien for voksne i
Ves tre Viken med dagens somatiske aktivitet ved Drammen sykehus. D et er i tillegg planlagt
senger for TSB og Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i nytt sykehus . BUP vil se på
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muligheter for å samle aktiviteten i forkant av innflytting. Dette vil påvir ke fremtidig
eiendomsstrategi for klinikken .

I hovedprinsippet er det ønskelig å samlokalisere DPS med somatikk der det lar seg gjøre. Ved
Kongsberg sykehus er Kongsberg DPS og BUP lokalisert i lokaler i tilknytning til sykehuset . For
Ringerike DPS er de t ønskelig å avvikle døgndriften på Røyse og flytte denne delen av
virksomheten til lokaler i tilknytning til Ringerike sykehus. Det er videre ønskelig å utrede
muligheten for samling av all døgnvirksomhet for DPS i Asker og Bærum i Dr. Høstsvei, som er i
nær tilknytning til Bærum sykehus, innen 2025. Ved Drammen DPS er det i 2017 gjort påbygging
for å samle døgn - og poliklinikkbehandling på Thorsberg. D rammen DPS blir derfor uten nær
tilknytning til et somatisk sykehus.

Seksjon for avrusning er i dag lok alisert på to steder, Haugesgate i Drammen og Ødegården i
Vikersund. Ødegården har en døgnavdeling som ikke tilfredsstiller krav til
spesialisthelsetjenesten og ønskes avviklet. Det skal utredes muligheter for å samle driften for
hele seksjonen. Dette komm er i tillegg til de planlagte 12 sengene ved nytt sykehus.

Fremtidige behandlingsmetoder vil være avgjørende for klinikkens behov for arealer. Klinikken
har stort fokus på dreining fra døgn - til dagbehandling, med blant annet betydelig reduksjon i
antall døgn senger i DPS. Samarbeid og fremtidig oppgavefordeling mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten vil også være av stor betydning.

7.4 P rehospit ale tjenester

Prehospitale tjenester disponerer i dag 15 ambulansestasjoner. S tasjonene i Bærum og på
Kongsberg, ligger i tilknytning til sykehuset og eies av helseforetaket. Øvrige
ambulansestasjoner leies av kommunene eller private eiere. Leie av areal i tilknytning til andre
kommunale helsetjenester kan bidra til utvikling av samhandlingsarenaer mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Bortsett fra ambulansestasjonene i Drammen og Kongsberg, har alle stasjonene akseptable
bygningsmessig forhold og dekker dagens arealbehov. Ambulansestasjonene ute i distriktene
tilfredsstiller i dag ikke krav til sanering og det må på sikt legges planer for dette.

Det er i dag ikke konkrete planer for endring eller reduksjon i antall ambulansestasjoner.
Behovet vu rderes løpende basert på forhold som endringer i bosettingsmønster og utbygging av
infrastruktur som vei og jernbane. Ved større befolkningssentra kan det i fremtiden være aktuelt
å etablere beredskapspunkter der utplassering av ambulanser ikke knyttes dir ekte opp til en
ambulansestasjon.

Alle ambulansestasjonene, unntatt Drammen, er tilpasset døgnbasert drift hvor personalet blant
annet har overnattingsfasiliteter. Flere av de øvrige større og sentrale stasjonene, vil på sikt gå
over til bemanning basert på skiftord ninger slik man har i Drammen. Denne type endringer vil
kunne kreve noen mindre bygningsmessige tilpasninger, men vil ikke kreve investeringer av
betydning.

Pasientreiser holder til i leide lokaler i Drammen. Fremtidig plassering av avdelinge n vil naturlig
ses på i sammenheng med valg av ny lokalitet for sentraladministrasjonen i helseforetaket.

Avhengig av fremtidig organisering av prehospitale tjenester, må det planlegges for ny
plassering av AMK - sentral.



Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF

Side 56 av 57

7.5 Avhending av eiendommer

I fore taksmøte i Helse Sør - Øst RHF 27.6.2008 ble det vedtatt å selge eiendommer som ikke
understøtter primærvirksomheten. Dette er i tråd med det regionale helseforetakets strategi og
målsetting om å redusere eiendomsmassen i regionen.

Vestre Viken eier fortsa tt noen barnehager og boliger, men de står på avhendingsplan for 2018 –
2021. Drammen sykehus og Blakstad sykehus skal avhendes i forkant av innflytting i nytt
sykehus i Drammen. Ved samling av funksjoner i psykisk helse vern og rus behandling vil
eiendommer fraflyttes. Disse skal fortløpende avhendes ved fraflytting.

7.6 Strategi etter 2026

Etter innflytting i nytt sykehus i Drammen og ferdigstilling av BRK - prosjektene, vil Vestre Viken
ha arealer som dekker behovet for det somatiske behandlingst ilbudet og psyki sk helsevern på
sykehus nivå f ram til 2030. Byggene vil også være på et akseptabelt teknis k nivå i forhold til eiers
krav . For å opprettholde tilstrekkelig tilstandsgrad på nye og oppgrad erte sykehusbygninger vil
det være behov for ordinært vedlikehold.

For å ha kontroll på årlige vedlikeholdskostnader skal det gjøres en beregning av
l ivssykluskostnader for hvert enkelt bygg . Dette må legges til grunn for å opprettholde
tilstanden på byggene og skal følge s opp ved årlig budsjettarbeid.
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7.7 Ordliste /forkortelser

AMK Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral med ansvar for medisinsk
nødmeldetjeneste

BUP Barne - og ungdomspsykiatri
DPS Distriksps y kiatrisk senter
FACT Flexible Assertive Community Treatment – Tverrfaglige team som utvikles i

samhandling mellom DPS, psy kisk helsevern på sykehus nivå og kommuner
LMS Lærings - og mestringssenter
MTU Medisinskteknisk utstyr
PasOpp Nasjonal brukererfaringsundersøkelse
PHR Psykisk helse og rus
PHT Prehospitale tjenester
SAMDATA Sammenlignende a nalyse r som omfatter ressursinnsats, ressursutnyttelse,

kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling

TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandli ng
VIP Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen
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