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Arkivsaksnr.: 18/3365-1   Arkiv:   

 

Orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

1. Følgende saker legges fram til orientering: 

 Ventelistesituasjonen innen helse og omsorg 

 Supplerende sosialhjelp, volum og utvikling 

 

2. De fire spørsmål som ble rettet til rådmannen i HOVs møte 14.8.2018 vil bli besvart av 

kommunalsjef under denne saken. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/3155-1   Arkiv: 644 &21  

 

RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering 

fyrrom/dampleveranse, omdisponering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

RingeriksKjøkken har vært i drift i 15 år, og en rekke komponenter innen utstyr og inventar 

har overlevd sin «levetid», til tross for omfattende vedlikehold de siste år. Pakkemaskinen er 

allerede skiftet ut, og nå begynner også behovet for å skifte ut fyr/dampkjele å bli prekært, da 

den ikke lengere er mulig/regningssvarende å reparere. Kjelen betjener i dag kjøletrommel og 

to kokekjeler. Uten denne i drift er ikke RingeriksKjøkken leveringsdyktig, og et havari vil 

således være kritisk. 

Ringerike kommune har avsatt 7 mill. kroner i HP 2018-2021 til å skifte denne kjelen, og 

arbeidene kan i realiteten nå iverksettes. 

 

Beskrivelse av saken 

Det meste av utstyr ved RingeriksKjøkken ble installert ved oppstart, og er nå av en slik 

befatning at det stadig vil komme behov for utskiftninger. Utviklingen av utstyr til 

stor/sentralkjøkkendrift går som alt annet teknisk utstyr fort, og nå viser det seg at moderne 

koke/stekeutstyr ikke trenger ekstern dampproduksjon. Dersom Ringerike kommune nå setter 

inn en ny dampkjele (som vil ha en beregnet «levetid» på nye 15 år) vil vi ved de påregnelige 
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utstyrsutskiftningene som vi vet kommer, måtte etablere «gårdsdagens teknologi» som bruker 

ekstern dampproduksjon. Dette vil være svært lite kostnadseffektivt og uhensiktsmessig. 

Rådmannen har vært i kontakt med ledere av tilsvarende sentralkjøkken som Ringerike 

kommune har, og som har skiftet ut utstyr. Det er ingen som nå velger utstyr som er avhengig 

av ekstern damp. I dag benyttes kokegryter som produserer egen damp i kombinasjon med 

kombidampere/steamovner for å produsere sous-videi.  

Dagens utstyrsportefølje ble startet prosjektert og planlagt for 20 år siden. I dag hadde man 

med stor sannsynlighet ikke våget å basere produksjonen på en stor kokekjele, men av 

sikkerhetsmessige og kapasitetsmessige grunner innstallert to mindre kjeler på 400 liter hver. 

Likeledes etablert to stekebord/multikokere på 200 liter hver i stedet for en stor. Dersom en av 

disse havarerer vil kjøkkenet allikevel være leveringsdyktig.  

Det vil derfor være behov for følgende utstyr: 

 2 stk kokegryter a 400 liter 

 2 stk stekebord/multikoker a 200 liter 

 3 stk kombidampere, gulvmodell m/vogn 

 Utskifting av noe mindre utrangert utstyr og blåsekjøler (denne dupleres)  

 Rengjøringsverktøy og røreutstyr 

 Oppgradering av strømtilførsel 

 Mindre endringer i opplegg av vann/avløp og gulv 

Dersom dette gjennomføres, vil RingeriksKjøkken være oppgradert til et moderne og 

framtidsrettet produksjonskjøkken. 

Det meste av det utstyrsom som er foreslått lagerføres av aktuelle storkjøkkenleverandører og 

leveransetiden fra produsent av slikt utstyr er også relativt kort. En uformell forespørsel til 

enkelte leverandører viser at en slik løsning vil kunne realiseres innenfor en ramme på 8,5 mill 

kroner. Da vil en utskifting av dampkjelen være unødvendig.  

Pr. i dag er hovedleveransen fra RingeriksKjøkken fokusert mot Helse og omsorg, men 

samtidig oppleves nå et ønske om levering av varm mat til skole, SFO og barnehager. I 

samarbeid med tre av barnehagene i Hønefoss er det på forsommeren gjennomført en seksukers 

prøveperioden med levering av varm mat en dag/uke. Dette har blitt særdeles godt mottatt 

både av barna, personalet og foreldrene. RingeriksKjøkken viderefører nå dette, og 11 

                                                

i Sous-vide (under vakuum) er en måte å tilberede mat, der maten vakuumpakkes, stort sett i 

plast, og varmebehandles i emballasjen. Det skilles mellom metoder for mat som skal 

konserveres lenge, og mat som skal konsumeres med en gang. Førstnevnte brukes for 

produktet selges som kjølevare, og varmes i pakningen hjemme hos forbruker. Fordi produktet 

tilberedes i sin egen kraft, bevares farge og smak bedre. 

Sous-vide også blitt en populær metode på restauranter og storkjøkken. De vakuumerte 

pakkene senkes i vannbad. Siden vann leder varme bedre enn luft, varmes maten fortere enn i 

ovn på tilsvarende temperatur. Temperaturen i vannbadet er også lettere å holde presis. 

Metoden brukes til langsom koking, der temperaturen i vannet er lik eller bare litt høyere enn 

temperaturen man ønsker i maten. Da varmes maten sakte til riktig temperatur, uten at de 

ytterste delene blir for varme. Slik unngås væsketap, og maten blir saftigere og bedre. Siden 

metoden ikke gir stekeskorpe eller smaken steking gir, brunes ofte maten raskt etter sous-vide-

kokingen. Slik mat forbindes ennå med eksklusive restauranter, men blir stadig mer utbredt. 
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kommunale barnehager (totalt 700 porsjoner) vil fra uke 35 få levert varm lunch en dag/uke fra 

kjøkkenet. 

 

Rådmannens vurdering 

Utstyret ved RingeriksKjøkken må være tidsriktig og dimensjonert ut i fra dagens og 

morgendagens behov. Likeledes må kravene til leveringskapasitet og leveringdyktighet 

(produksjonssikkerhet) være ivaretatt. 

Det virker svært fornuftig å foreta nødvendige utskifninger nå. Kommunen vil slippe de relativt 

store kostnadene som påløper når eksisterende utstyr utrangeres, samtidig som kostnadene i 

forhold til etablering av ny ekstern dampkjele vil være overflødig. Kommunen vil også på 

denne måten redusere vedlikeholdsbehovet i kommende år. 

Rådmannen er lite komfortabel med dagens situasjon, der et havari av eksisterende kjele kan 

skje når som helst, og dermed stoppe matproduksjonen ved kjøkkenet. Den ene av de to 

foreslåtte kokegrytene etableres derfor så snart som mulig for å sikre dagens produksjon. Dette 

skal arealmessig være uproblematisk.  

Det forberedes en anbudskonkurranse for resterende utstyr, som realiseres 2018-2019. 

Økte kostnader innarbeides i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022.  

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråten, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Omar Viset, avd. leder RingeriksKjøkken / Sveinung Homme, seniorrådgiver 
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Arkivsaksnr.: 18/2980-1   Arkiv: 231 F25  

 

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med 

brannvarsling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

/ Eldrerådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.  

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune gjennomførte vinteren 2018 anbudsrunde vedrørende nye 

trygghetsalarmer med mulighet for direktekobling til brannvarsling. Trygghetsalarmer fra Doro 

Care As ble valgt etter anbudsrunden og det ble tegnet kontrakt for dette tilbudet.  Doro Care 

As har gitt kommunen et pristilbud som også inkluderte montering av alarmen. Det har vært 

ønskelig å se på muligheten for å kunne montere opp alarmene selv i samarbeid med lokalt 

brannvesen. Dette vil i større grad sikre at kommunen har kontroll på brannsikkerheten i de 

hjemmene der vi yter tjenester.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Brannstatistikken i Norge viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt 

gruppe og at ni av ti omkommer i egen bolig. Ca 50 % av de som omkommer i brann mottar 

helse- og omsorgstjenester fra kommunen.   

 

Ringerike brann- og redningstjeneste har tilbydd hjemmetjenesten å utføre oppgaver som 

montering av trygghetsalarmer, røykdetektorer og varsling utenfor sikkert området. Ved at de 

drifter montering og vedlikehold av trygghetsalarmene vil vi kunne sørge for en riktig 

montering av røykvarslere i alle hjem der vi yter tjenester. 
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Ved at Brannvesenet drifter tjenesten vil kommunen også sikre at brannalarmene går til 

brannvesenets 110 sentral direkte. Ved utrykninger vil brannvesenet ha mulighet til å 

umiddelbart endre plassering av røykvarslere dersom disse har fått en uheldig plassering i 

boligen. Dette vil på sikt spare kommunen for unødvendige utrykninger, og man slipper 

problematikk rundt hvem som evt. skal faktureres dersom det er gjentatte alarmer hos en 

bruker. 

 

I tillegg vil brannvesenet ha mulighet til å respondere i løpet av dagen for å sette opp 

trygghetsalarmer når det er behov, selv om mesteparten av arbeidet er beregnet i normal 

arbeidstid. Dette vil gjøre det raskere og tryggere å sende utskrivningsklare pasienter hjem 

etter opphold på sykehus.  

 

Siden 2015 har betalingssatsen for trygghetsalarm stått uendret.  Per i dag er det 401 personer 

som betaler satsen for brukere med inntekt under 2 G. Dette tilsvarer kr 242,- per måned. Det 

er 354 personer som betaler satsen for brukere med inntekt lik eller over 2 G på kr 296,-. Til 

sammenligning har vår nabokommune Hole lagt seg på en månedspris på kr 364,- uavhengig av 

inntektsnivå for digital trygghetsalarm. For brannvarsling må et tillegg på kr 24,- betales. 

 

Det er foreslått en økning av betalingssatsen for trygghetsalarm for å dekke oppgradering til 

brannvarsling, montering, oppfølging fra brannvesenet og andre kommunale oppgaver knyttet 

til trygghetsalarmen. Dette vil også inkludere følgekostnader på sikt. Betalingen for alarmen 

skal være selvkost. 

 

Det er foreslått en samlet pris for varsling for trygghetsalarm med brannvarsling. I tillegg vil 

det være mulig å få varsling dersom brukeren går utenfor sikkert område (så langt 

trygghetsalarmens rekkevidde er) og ved fall.  

 

Følgende pris er foreslått: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G. 

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- ekstra per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 

Dette medfører en økning på kr 58,- per måned for brukere med inntekt under 2 G og en 

økning på kr 64,- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

I NOU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslås en forsterkning av 

dagens virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til grupper 

som har en høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på at 

nøkkelen til god brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom 

brannvesenet og øvrige aktører i kommunen. 

 

Rådmannen mener det er fornuftig at hjemmetjenesten samarbeider med brannvernet om 

montering og drift av trygghetsalarmer med brannvarsling. Dette ivaretar vårt ansvar ovenfor 

brannvern til hjemmeboende pasienter i risikoutsatte grupper på en sikrere måte enn tidligere.  
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At betalingssatsen endres for trygghetsalarmer vil komme som en naturlig følge av den 

oppgraderingen kommunen nå gjør med alarmene. Alle alarmer vil nå få direkte brannvarsling 

til brannvesenet, noe som for mange pasienter og pårørende vil bety økt trygghet for den 

hjemmeboende. 

 

Rådmannen anbefaler at nye betalingssatsene vedtas og at vi inngår et samarbeid med 

Ringerike brann- og redningstjeneste for montering av trygghetsalarmer med brannvarsling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 18/3170-3   Arkiv: F20  

 

Kartlegging av spisetider i institusjon i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018 

/ Eldrerådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune mottok 19.juni 2018 en forespørsel fra pensjonistforbundet i Buskerud 

vedrørende måltidsrytmen i kommunens sykehjem. Pensjonistforeningen ønsket å kartlegge 

måltidsrytmen i alle sykehjem i Buskerud, med bakgrunn i St. meld 15, leve hele livet og 

kosthåndboken, utgitt av Helsedirektoratet. I henvendelsen ble det spesielt henvist til 

anbefaling om individuell tilpasning av måltidene for den enkelte pasient og varigheten på 

nattfaste, hvor det anbefales at denne ikke skal være over 11 timer. Kommunen har svart ut 

denne henvendelsen med en kartlegging av de institusjonene som tilbyr sykehjemsplass.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Per i dag har Ringerike kommune fem institusjoner som tilbyr sykehjemsplass. I forbindelse 

med innsending av kartleggingen er måltidsrytmen for alle fem institusjoner kartlagt. 

Institusjonene har selv kommet med informasjon om klokkeslett og spesifisering av de ulike 

måltidene. I dag serveres det måltider til fastsatte tidspunkt. Noen institusjoner har faste 

tidspunkt for mellommåltider, mens andre serverer mellommåltider etter behov og når det 

måtte passe inn med aktivitet på institusjonen. Flere av institusjonene har de siste årene flyttet 

tidspunkt for middag for å få en bedre fordeling av måltidene gjennom dagen. 

 

I kartleggingen oppgir institusjonene at de også tilbyr og serverer mellommåltider utenom 

fastsatte tider til de som måtte trenge og ønske dette. Spesielt gjelder dette på kveldstid, natt 

og tidlig morgen for de pasientene som måtte være våkne. Dette bidrar til at nattfasten 

forkortes og at anbefalingene for nattfaste imøtekommes.   
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Kommunen har i dag en større nettverksgruppe i ernæring som består av representanter fra 

institusjoner, bemannede omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Denne gruppen møtes flere 

ganger årlig for erfaringsutveksling, arrangerer fagdager og videreformidler informasjon og 

kunnskap til sine kollegaer.  Kommunen har utarbeidet prosedyre for å kartlegge 

ernæringsstatus for alle pasienter (for å forebygge under/feilernæring) og en prosedyre for å 

etablere ernæringsplan (som et tiltak til de som er under/feilernærte og trenger tettere 

oppfølging). Dette er prosedyrer som skal brukes i blant annet hjemmetjeneste, institusjon og i 

omsorgsboliger. 

 

I 2018 har nettverksgruppen et pågående prøveprosjekt i flere institusjoner, der måltidsrytme 

og måltidsituasjonen er i fokus. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan maten 

tilberedes og serveres, hvilken kompetanse de ansatte har og hvordan pasienten opplever selve 

måltidsituasjonen. På sikt vil dette gi kommunen informasjon om viktige forbedringsområder 

vedrørende måltidsituasjonen i våre institusjoner 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen syntes det er svært positivt at Pensjonistforbundet ønsker å kartlegge 

måltidsrytmen for å få mer fokus på riktig enæring i institusjoner. Dette er et viktig suplement 

til det forbedringsarbeidet vi allerede har satt i gang og bidrar til at vi kan kvalitetssikre vårt 

arbeid opp mot gjeldene retningslinjer. Kartleggingen viser også at vi har kommet et stykke på 

vei i vårt forbedringsarbeid og at vi allerede følger flere anbefalinger.  

 

Rådmannen bemerker den positive utviklingen og legger frem kartleggingen av spisetider i 

institusjon til orientering. 

 

 

Vedlegg 1: Oversikt over spisetider i institusjoner i Ringerike kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 18/3198-1   Arkiv: F00 &58  

 

Resultat av tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rapporten fra fylkesmannen vedrørende. «Resultat av tilsyn med kommunale tjenester til 

personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune» tas til 

orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Fylkesmannen i Buskerud varslet Ringerike kommune om revisjon 27.mars 2018. Hensikten 

med tilsynet var å undersøke om Ringerike kommune legger til rette for og følger opp at 

personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse tilbys/får individuelt tilpassende, 

samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Kommunen sendte 

inn etterspurt dokumentasjon til fylkesmannen i løpet av våren 2018. Denne dokumentasjonen 

var knyttet til daglig drift og andre forhold av betydning for tilsynet slik som organisasjonskart, 

rutinehåndbøker, opplæringsplaner, prosedyrer, kartleggingsskjema, navnelister og lignende. 

Tilsynet ble gjennomført i avdelingene Psykisk helse og rus og Nav fra 18 til 22. juni 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Under tilsynet har Fylkesmannen undersøkt om Ringerike kommune har lagt til rette for og 

følger opp at personer i målgruppen mottar individuelt tilpassede, samordnende og forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. 

Det vil si om kommunen har: 
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- Lagt til rette for og gjennomført løpende samarbeid mellom kommunale enheter som 

yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og 

spesialisthelsetjenesten. 

- Kartlagt og innhentet informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov 

for tjenester. 

- Tilbudt og gitt individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

- Kartlagt og fulgt opp somatiske helseproblemer. 

- Samordnet de ulike tjenestene brukerne mottar. 

- Tilbudt og gitt individuelt tilpassede tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen 

bolig. 

- Om kommunen har lagt til rette for brukerinvolvering/brukermedvirkning. 

 

Tilsynet har undersøkt om kommunen sikrer tjenestene sine, hvordan virksomhetene 

systematisk styrer sine tjenester og om styringen gir de resultatene som lovgivningen krever.  

 

Under tilsynet ble det avdekket to lovbrudd: 

 

Lovbrudd 1: Ringerike kommune kartlegger ikke systematisk den helhetlige situasjonen 

til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

 

Tilsynet viser at kommunen har mangler relatert til flere av kommunens kartleggingsskjema. 

Det er avdekket at det de ansatte bruker kartleggingsverktøyene på forskjellige måter. Dette 

gir ulik praksis innad i avdelingene.  

 

Tilsynet viser også at systematisk kartlegging av brukernes somatiske helse som hepatitt, HIV 

og andre kroniske infeksjoner foretas i liten grad. Gjennomgåtte journaler viser 

at ernæring ikke er kartlagt i 9 av 12 saker. Det foretas ingen systematisk skriftlig kartlegging 

i Psykisk helseteam etter første kartlegging hos tildelingskontoret. 

Risikoatferd som vold, overdose, selvmordsfare m.m kartlegges heller ikke systematisk. Ingen 

av de gjennomgåtte 12 journalene viser systematisk kartlegging av risikoatferd. Samtaler med 

de ansatte bekrefter også dette. Tilsynet viser at prosedyrer og skjema(kartlegging) i liten grad 

blir brukt i gjennomgåtte journaler i avdelingen Psykisk helse og rus. Dette bekrefter samtaler 

med ansatte og ledere.  

 

 

 

 

 

 

 

Lovbrudd 2: Ringerike kommune sikrer ikke samordnet tjenestetilbud til brukere med 

samtidig rusproblem og psykisk lidelse, gjennom systematisk planlegging av 

tjenesteytingen i kommunen. 

 

Tilsynet har avdekket at flere brukere syntes det er vanskelig å få tak i de ansatte på Nav. 

Brukerne blir henvist til å ringe NAVs kontaktsenter for å få tak i sin veileder og får ofte 

beskjed om at denne er opptatt. Flere av veilederne har nå fått egne mobiltelefoner, noe som vil 

kunne bedre tilgjengeligheten på sikt.  
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Videre avdekket tilsynet at IP (Individuell plan) i liten grad brukes og at brukere som kunne ha 

rett på dette har fått avslag.  Det blir i liten grad gjennomført risikovurdering av om brukerne 

har behov for egne tiltak ved forverring og kriser, og det er av den grunn ikke etablert praksis 

for å utarbeide kriseplaner. De ansatte har også ulik oppfatning rundt samtykke og hvordan 

samtykke til samarbeid skal journalføres. Per i dag gir brukeren samtykke til innhenting av 

informasjon rundt søknader, men det er ikke foretatt systematisk arbeid rundt innhenting av 

samtykke for videre arbeid.  

 

Tilsynet avdekket også at det ikke skrives vedtak på hjelp fra Rusteam, noe som gjør det 

vanskeligere for brukere å klage på tjenestetilbudet sammenlignet med brukere som mottar 

tjeneste fra psykiskteam. Dette gjør det også utfordrende for pasienten å vite hva som ligger i 

tjenesten, når tjenesten starter og hva tjenesten skal inneholde. Det står heller ingenting om når 

tjenesten skal revurderes eller hvilke kriterier som kan ha betydning for at tjenesten avsluttes. 

Samtidig er det mangelfull journalføring hos Psykisk helse og rus, der journaler ofte ikke føres 

fortløpende. De ansatte gis ikke rutinemessige tilbakemeldinger på de journalføringen som 

foretas fra ledere både i Psykisk helse og rus og i Nav.  Under samtaler med ansatte kommer 

det også frem at avvikssystemet i varierende grad er kjent. Det meldes i lite grad avvik og noen 

ansatte uttrykker også tvil om hvordan avvik skal meldes.  

 

Fylkesmannen har satt frist for utarbeidelse av plan for lovbrudd til 1. november 2018. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med psykiske lidelser og 

rusmiddelproblem er et område der det er stor fare for svikt fordi brukene ofte ikke selv klarer 

å ivareta sine rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om endrede behov.  

 

Konsekvensene kan være alvorlige og føre til redusert livskvalitet, eller til unødvendig lidelse 

dersom alvorlige helseproblemer ikke blir fanget opp. Mange arbeider også alene i brukernes 

hjem, noe som skjerper kravene til styring, dokumentasjon, oppfølging av enkeltansatte og 

kvaliteten i denne tjenesten.  

 

Reglene om internkontroll innebærer at Ringerike kommune har ansvar for å sikre etterlevelse 

av helse- og omsorgslovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig  

forbedringsarbeid. Kravene til styring og kontroll innebærer blant annet at kommunen skal  

avklare ansvarsforhold, utarbeide nødvendige rutiner og instrukser samt sikre at ansatte har  

nødvendig kompetanse. Som fylkesmannen påpeker har Ringerike kommune god kompetanse 

innenfor dette fagfeltet, der det også gis tilbud om kurs, opplæring og etter/videreutdanning.  

 

Det er både før og etter tilsynet iverksatt omfattende endrings/opplæringstiltak og som vil 

bidra til å lukke de lovbrudd som tilsynsrapporten beskriver. Fylkesmannen vil få disse tilsendt 

når arbeidet er ferdigstilt. Gjennomføring og resultatoppnåelse vil bli kontrollert ved senere 

tilsyn fra fylkesmannens side. Utover høsten er det flere arbeidsgrupper som jobber med å tiltak 

for å forbedre blant annet manglende prosedyrer, kartleggingsskjema, avvikshåndtering, 

grunnopplæring i dokumentasjon, brukermedvirkning, pårørendesamarbeid og samhandling.  Et 

viktig tiltak som det nå arbeides med er skriftlige beskjeder om tjenesten og avtaler med 

pasientene, slik at tjenestene blir mer forutsigbare enn de har vært tidligere. Arbeidsgruppene 
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må også kvalitetssikre og implementere arbeidet i enhetene slik at dette blir kjent for alle 

ansatte. 

 

Rådmannen har full tiltro til at kommunen skal kunne lukke sine lovbrudd og at 

arbeidsgruppene jobber målrettet for å rette opp og forbedre de tjenestene vi gir til personer 

med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.  

 

Rådmannen legger frem tilsynsrapporten til orientering. 

 

 

Vedlegg 1: Rapport fra tilsyn med fylkesmannen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

1. Følgende saker legges fram til orientering: 

 Ventelistesituasjonen innen helse og omsorg 

 Supplerende sosialhjelp, volum og utvikling 

 

2. De fire spørsmål som ble rettet til rådmannen i HOVs møte 14.8.2018 vil bli besvart 

av kommunalsjef under denne saken. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 
 
 
 
 



- 
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RingeriksKjøkken, - avsetning til oppgradering fyrrom/dampleveranse, 

omdisponering  
 

Forslag til vedtak: 

 Planlagt utskifting av kjele for ekstern dampproduksjon utgår, og avsatte midler 

omdisponeres til oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken i tråd med 

saksframlegget. 

 Tidligere avsetning i HP 2018-2021 økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill. kroner for å 

sikre en nødvendig oppgradering av utstyr ved RingeriksKjøkken. Økningen 

innarbeides i handlingsprogrammet for 2019 - 2022 

 For å ivareta produksjonssikkerheten bes rådmann sørge for at en av de nye 

kokegrytene kommer på plass snarest. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

RingeriksKjøkken har vært i drift i 15 år, og en rekke komponenter innen utstyr og inventar 

har overlevd sin «levetid», til tross for omfattende vedlikehold de siste år. Pakkemaskinen er 

allerede skiftet ut, og nå begynner også behovet for å skifte ut fyr/dampkjele å bli prekært, da 

den ikke lengere er mulig/regningssvarende å reparere. Kjelen betjener i dag kjøletrommel og 

to kokekjeler. Uten denne i drift er ikke RingeriksKjøkken leveringsdyktig, og et havari vil 

således være kritisk. 

Ringerike kommune har avsatt 7 mill. kroner i HP 2018-2021 til å skifte denne kjelen, og 

arbeidene kan i realiteten nå iverksettes. 

 

Beskrivelse av saken 

Det meste av utstyr ved RingeriksKjøkken ble installert ved oppstart, og er nå av en slik 

befatning at det stadig vil komme behov for utskiftninger. Utviklingen av utstyr til 

stor/sentralkjøkkendrift går som alt annet teknisk utstyr fort, og nå viser det seg at moderne 

koke/stekeutstyr ikke trenger ekstern dampproduksjon. Dersom Ringerike kommune nå setter 

inn en ny dampkjele (som vil ha en beregnet «levetid» på nye 15 år) vil vi ved de påregnelige 

utstyrsutskiftningene som vi vet kommer, måtte etablere «gårdsdagens teknologi» som bruker 

ekstern dampproduksjon. Dette vil være svært lite kostnadseffektivt og uhensiktsmessig. 



Rådmannen har vært i kontakt med ledere av tilsvarende sentralkjøkken som Ringerike 

kommune har, og som har skiftet ut utstyr. Det er ingen som nå velger utstyr som er avhengig 

av ekstern damp. I dag benyttes kokegryter som produserer egen damp i kombinasjon med 

kombidampere/steamovner for å produsere sous-videi.  

Dagens utstyrsportefølje ble startet prosjektert og planlagt for 20 år siden. I dag hadde man 

med stor sannsynlighet ikke våget å basere produksjonen på en stor kokekjele, men av 

sikkerhetsmessige og kapasitetsmessige grunner innstallert to mindre kjeler på 400 liter hver. 

Likeledes etablert to stekebord/multikokere på 200 liter hver i stedet for en stor. Dersom en av 

disse havarerer vil kjøkkenet allikevel være leveringsdyktig.  

Det vil derfor være behov for følgende utstyr: 

 2 stk kokegryter a 400 liter 

 2 stk stekebord/multikoker a 200 liter 

 3 stk kombidampere, gulvmodell m/vogn 

 Utskifting av noe mindre utrangert utstyr og blåsekjøler (denne dupleres)  

 Rengjøringsverktøy og røreutstyr 

 Oppgradering av strømtilførsel 

 Mindre endringer i opplegg av vann/avløp og gulv 

Dersom dette gjennomføres, vil RingeriksKjøkken være oppgradert til et moderne og 

framtidsrettet produksjonskjøkken. 

Det meste av det utstyrsom som er foreslått lagerføres av aktuelle storkjøkkenleverandører og 

leveransetiden fra produsent av slikt utstyr er også relativt kort. En uformell forespørsel til 

enkelte leverandører viser at en slik løsning vil kunne realiseres innenfor en ramme på 8,5 

mill kroner. Da vil en utskifting av dampkjelen være unødvendig.  

Pr. i dag er hovedleveransen fra RingeriksKjøkken fokusert mot Helse og omsorg, men 

samtidig oppleves nå et ønske om levering av varm mat til skole, SFO og barnehager. I 

samarbeid med tre av barnehagene i Hønefoss er det på forsommeren gjennomført en 

seksukers prøveperioden med levering av varm mat en dag/uke. Dette har blitt særdeles godt 

mottatt både av barna, personalet og foreldrene. RingeriksKjøkken viderefører nå dette, og 11 

kommunale barnehager (totalt 700 porsjoner) vil fra uke 35 få levert varm lunch en dag/uke 

fra kjøkkenet. 

 

Rådmannens vurdering 

Utstyret ved RingeriksKjøkken må være tidsriktig og dimensjonert ut i fra dagens og 

morgendagens behov. Likeledes må kravene til leveringskapasitet og leveringdyktighet 

(produksjonssikkerhet) være ivaretatt. 

                                                
i Sous-vide (under vakuum) er en måte å tilberede mat, der maten vakuumpakkes, stort sett i plast, og 

varmebehandles i emballasjen. Det skilles mellom metoder for mat som skal konserveres lenge, og mat som skal 

konsumeres med en gang. Førstnevnte brukes for produktet selges som kjølevare, og varmes i pakningen 

hjemme hos forbruker. Fordi produktet tilberedes i sin egen kraft, bevares farge og smak bedre. 

Sous-vide også blitt en populær metode på restauranter og storkjøkken. De vakuumerte pakkene senkes i 
vannbad. Siden vann leder varme bedre enn luft, varmes maten fortere enn i ovn på tilsvarende temperatur. 

Temperaturen i vannbadet er også lettere å holde presis. Metoden brukes til langsom koking, der temperaturen i 

vannet er lik eller bare litt høyere enn temperaturen man ønsker i maten. Da varmes maten sakte til riktig 

temperatur, uten at de ytterste delene blir for varme. Slik unngås væsketap, og maten blir saftigere og bedre. 

Siden metoden ikke gir stekeskorpe eller smaken steking gir, brunes ofte maten raskt etter sous-vide-kokingen. 

Slik mat forbindes ennå med eksklusive restauranter, men blir stadig mer utbredt. 



Det virker svært fornuftig å foreta nødvendige utskifninger nå. Kommunen vil slippe de 

relativt store kostnadene som påløper når eksisterende utstyr utrangeres, samtidig som 

kostnadene i forhold til etablering av ny ekstern dampkjele vil være overflødig. Kommunen 

vil også på denne måten redusere vedlikeholdsbehovet i kommende år. 

Rådmannen er lite komfortabel med dagens situasjon, der et havari av eksisterende kjele kan 

skje når som helst, og dermed stoppe matproduksjonen ved kjøkkenet. Den ene av de to 

foreslåtte kokegrytene etableres derfor så snart som mulig for å sikre dagens produksjon. 

Dette skal arealmessig være uproblematisk.  

Det forberedes en anbudskonkurranse for resterende utstyr, som realiseres 2018-2019. 

Økte kostnader innarbeides i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022.  

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråten, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Omar Viset, avd. leder RingeriksKjøkken / Sveinung Homme, seniorrådgiver 
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Arkivsaksnr.: 18/2980-1   Arkiv:   

 

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med brannvarsling  
 

Forslag til vedtak: 

 

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.  

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune gjennomførte vinteren 2018 anbudsrunde vedrørende nye 

trygghetsalarmer med mulighet for direktekobling til brannvarsling. Trygghetsalarmer fra 

Doro Care As ble valgt etter anbudsrunden og det ble tegnet kontrakt for dette tilbudet.  Doro 

Care As har gitt kommunen et pristilbud som også inkluderte montering av alarmen. Det har 

vært ønskelig å se på muligheten for å kunne montere opp alarmene selv i samarbeid med 

lokalt brannvesen. Dette vil i større grad sikre at kommunen har kontroll på brannsikkerheten 

i de hjemmene der vi yter tjenester.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Brannstatistikken i Norge viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt 

gruppe og at ni av ti omkommer i egen bolig. Ca 50 % av de som omkommer i brann mottar 

helse- og omsorgstjenester fra kommunen.   

 

Ringerike brann- og redningstjeneste har tilbydd hjemmetjenesten å utføre oppgaver som 

montering av trygghetsalarmer, røykdetektorer og varsling utenfor sikkert området. Ved at de 

drifter montering og vedlikehold av trygghetsalarmene vil vi kunne sørge for en riktig 

montering av røykvarslere i alle hjem der vi yter tjenester. 

Ved at Brannvesenet drifter tjenesten vil kommunen også sikre at brannalarmene går til 

brannvesenets 110 sentral direkte. Ved utrykninger vil brannvesenet ha mulighet til å 

umiddelbart endre plassering av røykvarslere dersom disse har fått en uheldig plassering i 

boligen. Dette vil på sikt spare kommunen for unødvendige utrykninger, og man slipper 



- 

problematikk rundt hvem som evt. skal faktureres dersom det er gjentatte alarmer hos en 

bruker. 

 

I tillegg vil brannvesenet ha mulighet til å respondere i løpet av dagen for å sette opp 

trygghetsalarmer når det er behov, selv om mesteparten av arbeidet er beregnet i normal 

arbeidstid. Dette vil gjøre det raskere og tryggere å sende utskrivningsklare pasienter hjem 

etter opphold på sykehus.  

 

Siden 2015 har betalingssatsen for trygghetsalarm stått uendret.  Per i dag er det 401 personer 

som betaler satsen for brukere med inntekt under 2 G. Dette tilsvarer kr 242,- per måned. Det 

er 354 personer som betaler satsen for brukere med inntekt lik eller over 2 G på kr 296,-. Til 

sammenligning har vår nabokommune Hole lagt seg på en månedspris på kr 364,- uavhengig 

av inntektsnivå for digital trygghetsalarm. For brannvarsling må et tillegg på kr 24,- betales. 

 

Det er foreslått en økning av betalingssatsen for trygghetsalarm for å dekke oppgradering til 

brannvarsling, montering, oppfølging fra brannvesenet og andre kommunale oppgaver knyttet 

til trygghetsalarmen. Dette vil også inkludere følgekostnader på sikt. Betalingen for alarmen 

skal være selvkost. 

 

Det er foreslått en samlet pris for varsling for trygghetsalarm med brannvarsling. I tillegg vil 

det være mulig å få varsling dersom brukeren går utenfor sikkert område (så langt 

trygghetsalarmens rekkevidde er) og ved fall.  

 

Følgende pris er foreslått: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G. 

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- ekstra per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 

Dette medfører en økning på kr 58,- per måned for brukere med inntekt under 2 G og en 

økning på kr 64,- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

I NOU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslås en forsterkning av 

dagens virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til 

grupper som har en høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på 

at nøkkelen til god brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom 

brannvesenet og øvrige aktører i kommunen. 

 

Rådmannen mener det er fornuftig at hjemmetjenesten samarbeider med brannvernet om 

montering og drift av trygghetsalarmer med brannvarsling. Dette ivaretar vårt ansvar ovenfor 

brannvern til hjemmeboende pasienter i risikoutsatte grupper på en sikrere måte enn tidligere.  

 

At betalingssatsen endres for trygghetsalarmer vil komme som en naturlig følge av den 

oppgraderingen kommunen nå gjør med alarmene. Alle alarmer vil nå få direkte brannvarsling 

til brannvesenet, noe som for mange pasienter og pårørende vil bety økt trygghet for den 

hjemmeboende. 

 



- 

Rådmannen anbefaler at nye betalingssatsene vedtas og at vi inngår et samarbeid med 

Ringerike brann- og redningstjeneste for montering av trygghetsalarmer med brannvarsling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd, Eldrerådet 

 

Arkivsaksnr.: 18/3170-3   Arkiv: F20  

 

Kartlegging av spisetider i institusjon i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune mottok 19.juni 2018 en forespørsel fra pensjonistforbundet i Buskerud 

vedrørende måltidsrytmen i kommunens sykehjem. Pensjonistforeningen ønsket å kartlegge 

måltidsrytmen i alle sykehjem i Buskerud, med bakgrunn i St. meld 15, leve hele livet og 

kosthåndboken, utgitt av Helsedirektoratet. I henvendelsen ble det spesielt henvist til 

anbefaling om individuell tilpasning av måltidene for den enkelte pasient og varigheten på 

nattfaste, hvor det anbefales at denne ikke skal være over 11 timer. Kommunen har svart ut 

denne henvendelsen med en kartlegging av de institusjonene som tilbyr sykehjemsplass.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Per i dag har Ringerike kommune fem institusjoner som tilbyr sykehjemsplass. I forbindelse 

med innsending av kartleggingen er måltidsrytmen for alle fem institusjoner kartlagt. 

Institusjonene har selv kommet med informasjon om klokkeslett og spesifisering av de ulike 

måltidene. I dag serveres det måltider til fastsatte tidspunkt. Noen institusjoner har faste 

tidspunkt for mellommåltider, mens andre serverer mellommåltider etter behov og når det 

måtte passe inn med aktivitet på institusjonen. Flere av institusjonene har de siste årene flyttet 

tidspunkt for middag for å få en bedre fordeling av måltidene gjennom dagen. 

 

I kartleggingen oppgir institusjonene at de også tilbyr og serverer mellommåltider utenom 

fastsatte tider til de som måtte trenge og ønske dette. Spesielt gjelder dette på kveldstid, natt 

og tidlig morgen for de pasientene som måtte være våkne. Dette bidrar til at nattfasten 

forkortes og at anbefalingene for nattfaste imøtekommes.   

 



- 

Kommunen har i dag en større nettverksgruppe i ernæring som består av representanter fra 

institusjoner, bemannede omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Denne gruppen møtes flere 

ganger årlig for erfaringsutveksling, arrangerer fagdager og videreformidler informasjon og 

kunnskap til sine kollegaer.  Kommunen har utarbeidet prosedyre for å kartlegge 

ernæringsstatus for alle pasienter (for å forebygge under/feilernæring) og en prosedyre for å 

etablere ernæringsplan (som et tiltak til de som er under/feilernærte og trenger tettere 

oppfølging). Dette er prosedyrer som skal brukes i blant annet hjemmetjeneste, institusjon og i 

omsorgsboliger. 

 

I 2018 har nettverksgruppen et pågående prøveprosjekt i flere institusjoner, der måltidsrytme 

og måltidsituasjonen er i fokus. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan maten 

tilberedes og serveres, hvilken kompetanse de ansatte har og hvordan pasienten opplever selve 

måltidsituasjonen. På sikt vil dette gi kommunen informasjon om viktige forbedringsområder 

vedrørende måltidsituasjonen i våre institusjoner 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen syntes det er svært positivt at Pensjonistforbundet ønsker å kartlegge 

måltidsrytmen for å få mer fokus på riktig enæring i institusjoner. Dette er et viktig suplement 

til det forbedringsarbeidet vi allerede har satt i gang og bidrar til at vi kan kvalitetssikre vårt 

arbeid opp mot gjeldene retningslinjer. Kartleggingen viser også at vi har kommet et stykke på 

vei i vårt forbedringsarbeid og at vi allerede følger flere anbefalinger.  

 

Rådmannen bemerker den positive utviklingen og legger frem kartleggingen av spisetider i 

institusjon til orientering. 

 

 

Vedlegg 1: Oversikt over spisetider i institusjoner i Ringerike kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 



Institusjon Måltid Klokkeslett Ytterligere i nformasjon fra
institusjonen

Hønefoss O msorgssenter Frokost 09.00
Lunsj 13.00
Middag 16.00
Kveldsmat 19.00
Mellommåltider * Det servert kaffe og kjeks/

frukt som mellommåltid

Nes O msorgssenter Tidlig frokost 06.30 - 07.00 * Tilbud til de som er tidlig
oppe og får hjelp til
morgenstell av nattevaktene

Frokost 09.00 - 10.00 * Brødmat eller havregrøt
Mellommåltid 11.30
Lunsj 13.00 * Ofte et lett varmt måltid.

Eks: Suppe, speilegg, grøt,
stekte poteter og pølser.

Middag 15.45 - 16.30
Kaffe 17.30 * Serveres med kake eller

kjeks til de som ønsker dette
Kveldsmat 19.00
Sen kveldsmat 21.00 * Det tilbys mellommåltid ved

utdeling av medisiner. De
fleste ønsker ikke dette, noen
takker ja til f.eks yoghurt.

Nattmat - * Pasienter som er våkne på
natt og sultne får tilbud om
brødmat.

Sokna Omsorgssenter Tidlig frokost - * Pasienter som er tidlig våkne
får tilbud om frokost

Frokost 09.00 * Brødmat, grøt,
ernæringsdrikke til pasienter
som er i ernæringsmessig
risiko

Mellommåltid 11.30 * Smoothie, vaffel, brødmat
osv.

Middag 13.45
Kaffe 16.00 * Serveres med kake/frukt
Kveldsmat 17.30 - 18.00 * Brødskiver eller f.eks grøt .

T o kvelder i uken er det varm
suppe .

Sen kveldsmat 21.00 * Eks: Yoghurt, grøt eller
risgrøt med syltetøy

Nattmat - * Pasienter får tilbud om mat
om natten dersom de er sultne

Tyribo O msorgssenter Frokost 09.00
Lunsj 13.00



Mellommåltid - * Frukt, energidrikk osv.
Middag 15.30 * Serveres 13.30 i helger
Kaffe - * Serveres med kaker o.l.
Kveldsmat 18.30

Mellommåltider - * Det serveres mat utenom
oppsatte tider dersom
pasientene er sultne og ønsker
dette

Hvelven Omsorgssenter Tidlig frokost - * Det tilbys frokost til
pasienter som er tidlig våkne
og ønsker dette

Frokost 09.00

Mellommåltid 11.30
Lunsj 12.30 * Ofte varm lunsj. All lunsj

lages på huset av egen kokk.
Mellommåltid 15.00

Middag 16.30

Kaffe 18.00 * Tilbys med kake

Kveldsmat 18.30 - 20.00 * Tidspunkt kan variere noe
fra avdeling til avdeling.

Nattmat - * Tilbud til de som er sultne
på natt
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Resultat av tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune. 
 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten fra fylkesmannen vedrørende. «Resultat av tilsyn med kommunale tjenester til 

personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune» tas til 

orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Fylkesmannen i Buskerud varslet Ringerike kommune om revisjon 27.mars 2018. Hensikten 

med tilsynet var å undersøke om Ringerike kommune legger til rette for og følger opp at 

personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse tilbys/får individuelt tilpassende, 

samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Kommunen sendte 

inn etterspurt dokumentasjon til fylkesmannen i løpet av våren 2018. Denne dokumentasjonen 

var knyttet til daglig drift og andre forhold av betydning for tilsynet slik som organisasjonskart, 

rutinehåndbøker, opplæringsplaner, prosedyrer, kartleggingsskjema, navnelister og lignende. 

Tilsynet ble gjennomført i avdelingene Psykisk helse og rus og Nav fra 18 til 22. juni 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Under tilsynet har Fylkesmannen undersøkt om Ringerike kommune har lagt til rette for og 

følger opp at personer i målgruppen mottar individuelt tilpassede, samordnende og forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. 



- 

Det vil si om kommunen har: 

- Lagt til rette for og gjennomført løpende samarbeid mellom kommunale enheter som 

yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og 

spesialisthelsetjenesten. 

- Kartlagt og innhentet informasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov 

for tjenester. 

- Tilbudt og gitt individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester rettet mot brukernes 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

- Kartlagt og fulgt opp somatiske helseproblemer. 

- Samordnet de ulike tjenestene brukerne mottar. 

- Tilbudt og gitt individuelt tilpassede tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen 

bolig. 

- Om kommunen har lagt til rette for brukerinvolvering/brukermedvirkning. 

 

Tilsynet har undersøkt om kommunen sikrer tjenestene sine, hvordan virksomhetene 

systematisk styrer sine tjenester og om styringen gir de resultatene som lovgivningen krever.  

 

Under tilsynet ble det avdekket to lovbrudd: 

 

Lovbrudd 1: Ringerike kommune kartlegger ikke systematisk den helhetlige situasjonen 

til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

 

Tilsynet viser at kommunen har mangler relatert til flere av kommunens kartleggingsskjema. 

Det er avdekket at det de ansatte bruker kartleggingsverktøyene på forskjellige måter. Dette 

gir ulik praksis innad i avdelingene.  

 

Tilsynet viser også at systematisk kartlegging av brukernes somatiske helse som hepatitt, HIV 

og andre kroniske infeksjoner foretas i liten grad. Gjennomgåtte journaler viser 

at ernæring ikke er kartlagt i 9 av 12 saker. Det foretas ingen systematisk skriftlig kartlegging 

i Psykisk helseteam etter første kartlegging hos tildelingskontoret. 

Risikoatferd som vold, overdose, selvmordsfare m.m kartlegges heller ikke systematisk. Ingen 

av de gjennomgåtte 12 journalene viser systematisk kartlegging av risikoatferd. Samtaler med 

de ansatte bekrefter også dette. Tilsynet viser at prosedyrer og skjema(kartlegging) i liten grad 

blir brukt i gjennomgåtte journaler i avdelingen Psykisk helse og rus. Dette bekrefter samtaler 

med ansatte og ledere.  

 

 

 

 

 

 

 

Lovbrudd 2: Ringerike kommune sikrer ikke samordnet tjenestetilbud til brukere med 

samtidig rusproblem og psykisk lidelse, gjennom systematisk planlegging av 

tjenesteytingen i kommunen. 

 

Tilsynet har avdekket at flere brukere syntes det er vanskelig å få tak i de ansatte på Nav. 

Brukerne blir henvist til å ringe NAVs kontaktsenter for å få tak i sin veileder og får ofte 

beskjed om at denne er opptatt. Flere av veilederne har nå fått egne mobiltelefoner, noe som vil 



- 

kunne bedre tilgjengeligheten på sikt.  

 

Videre avdekket tilsynet at IP (Individuell plan) i liten grad brukes og at brukere som kunne ha 

rett på dette har fått avslag.  Det blir i liten grad gjennomført risikovurdering av om brukerne 

har behov for egne tiltak ved forverring og kriser, og det er av den grunn ikke etablert praksis 

for å utarbeide kriseplaner. De ansatte har også ulik oppfatning rundt samtykke og hvordan 

samtykke til samarbeid skal journalføres. Per i dag gir brukeren samtykke til innhenting av 

informasjon rundt søknader, men det er ikke foretatt systematisk arbeid rundt innhenting av 

samtykke for videre arbeid.  

 

Tilsynet avdekket også at det ikke skrives vedtak på hjelp fra Rusteam, noe som gjør det 

vanskeligere for brukere å klage på tjenestetilbudet sammenlignet med brukere som mottar 

tjeneste fra psykiskteam. Dette gjør det også utfordrende for pasienten å vite hva som ligger i 

tjenesten, når tjenesten starter og hva tjenesten skal inneholde. Det står heller ingenting om når 

tjenesten skal revurderes eller hvilke kriterier som kan ha betydning for at tjenesten avsluttes. 

Samtidig er det mangelfull journalføring hos Psykisk helse og rus, der journaler ofte ikke føres 

fortløpende. De ansatte gis ikke rutinemessige tilbakemeldinger på de journalføringen som 

foretas fra ledere både i Psykisk helse og rus og i Nav.  Under samtaler med ansatte kommer 

det også frem at avvikssystemet i varierende grad er kjent. Det meldes i lite grad avvik og noen 

ansatte uttrykker også tvil om hvordan avvik skal meldes.  

 

Fylkesmannen har satt frist for utarbeidelse av plan for lovbrudd til 1. november 2018. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med psykiske lidelser og 

rusmiddelproblem er et område der det er stor fare for svikt fordi brukene ofte ikke selv klarer 

å ivareta sine rettigheter, melde fra om manglende tjenester eller om endrede behov.  

 

Konsekvensene kan være alvorlige og føre til redusert livskvalitet, eller til unødvendig lidelse 

dersom alvorlige helseproblemer ikke blir fanget opp. Mange arbeider også alene i brukernes 

hjem, noe som skjerper kravene til styring, dokumentasjon, oppfølging av enkeltansatte og 

kvaliteten i denne tjenesten.  

 

Reglene om internkontroll innebærer at Ringerike kommune har ansvar for å sikre etterlevelse 

av helse- og omsorgslovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig  

forbedringsarbeid. Kravene til styring og kontroll innebærer blant annet at kommunen skal  

avklare ansvarsforhold, utarbeide nødvendige rutiner og instrukser samt sikre at ansatte har  

nødvendig kompetanse. Som fylkesmannen påpeker har Ringerike kommune god kompetanse 

innenfor dette fagfeltet, der det også gis tilbud om kurs, opplæring og etter/videreutdanning.  

 

Det er både før og etter tilsynet iverksatt omfattende endrings/opplæringstiltak og som vil 

bidra til å lukke de lovbrudd som tilsynsrapporten beskriver. Fylkesmannen vil få disse tilsendt 

når arbeidet er ferdigstilt. Gjennomføring og resultatoppnåelse vil bli kontrollert ved senere 

tilsyn fra fylkesmannens side. Utover høsten er det flere arbeidsgrupper som jobber med å tiltak 

for å forbedre blant annet manglende prosedyrer, kartleggingsskjema, avvikshåndtering, 

grunnopplæring i dokumentasjon, brukermedvirkning, pårørendesamarbeid og samhandling.  Et 

viktig tiltak som det nå arbeides med er skriftlige beskjeder om tjenesten og avtaler med 



- 

pasientene, slik at tjenestene blir mer forutsigbare enn de har vært tidligere. Arbeidsgruppene 

må også kvalitetssikre og implementere arbeidet i enhetene slik at dette blir kjent for alle 

ansatte. 

 

Rådmannen har full tiltro til at kommunen skal kunne lukke sine lovbrudd og at 

arbeidsgruppene jobber målrettet for å rette opp og forbedre de tjenestene vi gir til personer 

med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.  

 

Rådmannen legger frem tilsynsrapporten til orientering. 

 

 

Vedlegg 1: Rapport fra tilsyn med fylkesmannen. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 

 

 



Fylkesmannen i Buskerud

Rapportfra tilsyn med kommunale tjenester til personer med
samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - Ringerike
kommune

Dokid:
1 8069265
(18t2033-2)
Rapport fra tilsyn fra 1 8-22.06.2018

Sammendrag
Fylkesmannen har undersøkt om Ringerike kommune legger til rette for og følger opp at
personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse tilbys/får individuelt tilpassende,
samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.

Det ble avdekket to lovbrudd under tilsynet:

Lovbrudd L:

Ringerike kommune kartlegger ikke systematisk den helhetlige situasjonen til brukere med
samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

Lovbrudd 2:
Ringerike kommune silcrer ikke samordnet tjenestetilbud til brukere med samtidig rusproblem
og psykisk lidelse, gjennom systematisk planlegging av tjenesteytingen i kommunen.

Tidsrom for tilsynet:
Kontaktperson i virksomheten:

Magnhild Budal Pettersen

revisjonsleder

18. til 22. juni2018
Bente Jansen

Thor Wessel

revisor
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Ringerike kommune den 18. juni til 22. juni
2018.

Fylkesmannen har etter helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) ç12-3, plikt til äføre tilsyn med
kommunens oppfyllelse av bl.a. plikter päIagt i kapittel 3, herunder kommunens ansvar for
helse- og omsorgstj enester.

Fylkesmannen har etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sotjl.)$ 9,
plikt til âføre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 og $ 16 første
ledd.

Revisjonen omfattet undersøkelse av:
. hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
. om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig konigeres
. om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter, ved intervjuer og andre
undersøkelser.

Rapporlen omhandler lovbrudd som er avdekket under revisjonen. Derfor gir den ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områdene som tilsynet har
omfattet.

o Lovbrudd er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2. Beskrivelse av virksomheten ' spesielle forhold
Ringerike kommune har ca 30 000 innbyggere. Kommunens helse- og omsorgstjeneste og
sosiale tjenester i NAV er organisert i samme etat. Denne ledes av kommunalsjef helse- og
omsorg, som er en del av rådmannens ledergruppe.

Ringerike kommune har i hovedsak organisert tjenester til personer i målgruppen i enhet
Psykisk helse og rus. Avdeling Psykisk helse og rus dagdrift, består av et rusteam, et psykisk
helseteam, Villa'n, Regnbuen og to miljøarbeidere. I tillegg er det ansatte som tilhører
avdeling Psykisk helse og rus døgndrift, som jobber med tjenester i boliger til personer i
målgruppen. For å ivareta kommunens plikt overfor målgruppen <barn som pårørende>, har
kommunen ansatt en barneansvarlig.

Søknadsbehandlingen foregår i Tildedingskontoret. Tildelingskontoret tar imot, kartlegger og
vurderer alle søknader etter helse- og omsorgstjenesteloven og fatter vedtak. Dette gjelder
imidlertid ikke søknader om tjenester til <rusoppfølging>. Disse henvendelsene overfØres

direkte til rusteam for kartlegging og utredning. Det fattes ikke vedtak på tjenesten som
Rusteamet ''úfører. Det er ruskonsulentene som har ansvar for àfølge opp brukere med behov
for rusoppfølging. Oppfølging av brukere primær-t med psykiske helseutfordringer utføres av

Psykisk helseteam.
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Hjemmetjenestene som utfører helse- og omsorgstjenester i hjemmet er inndelt i syv soner.

Overfor rnålgruppen for tilsynet har hjemrnetjenesten ansvar for somatisk helse som

administrering av medikamenter og sårstell mm. NAV-kontoret ledes av NAV-leder. Kontoret
er organisert i tre avdelinger, oppfølging 1, oppfølging 2 og markedsavdeling. Hver avdeling
har en avdelingsleder. I tillegg har NAV prosjekt <helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier
(HOLF-prosjekt) og controller som er organisert direkte under NAV-leder. I tillegg er

Fylkesmannen kjent med at NAV-kontoret og kommunen har særskilte tiltak rettet mot
ungdom.

Avvik meldes i kommunens kvalitetssystem, dette gjelder og NAV-sosialtjenestene. NAV har
i tillegg ASYS.

3. Gjennomføring
Systcmrcvisj oncn omt'attct følgcndc aktivitctcr:

Revisjonsvarsel ble sendt kommunen2T. mars. Oversikt over dokumenter enheten har

ovcrscndt i fcrrtint-lclsc nlctl tilsynct cr hcslcrcvct i kapittcl B.

F'r'rlrrrrr!e llle :¡,-,11r'rlr'll 7 n:¡i Gierutr-rtttc,atìrr â\./ ìr-rrtt!ìalel i llelse- {lp .-!!!'ìsot'gsfierlestgn blgv_tvrurvrrrhú vh v¡¡¡vv¡

gjemronrfiørt 8. og 9. mai. Gjeruromgang av dokutnentasjon h,cs NAV ble gjennomfør't

den 15. mai. Intervju med brulçere ble gjennomført 14. mai. Åpningsmøto blc avholdt
den 18. iuni.

Revisjonsteamet gjennomførte intervjuer med 19 ansatte intriludert ledere. I tillcgg har vi
intervjuet 6 brukere som mottar aktuelle tienester fra kommunen.

Sluttniøte ble avholdt 22..iuni

4. Hva tilsynet omfattet
!'ormålet med tilsynet er tørst og tremst á styrke tlenestene og rettssrkkerheten lor bt'ukerne.

Under tilsynet undersøker vi om det finnes rutiner på de områdene tilsynet omfatter. Vi
undersøker også om disse er tilgjengelige og kjent for de ansatte. Tilsynsmyndigheten skal

deretter vurdere om de rutinene som eventuelt er utarbeidet, er i overensstemmelse med

regelverket på området. Videre skal vi undersøke hva som praktiseres på det aktuelle området,

om dette er i overensstemmelse med de rutinene som er utarbeidet, og til slutt om rutiner og

praksis er godt nok dokumentert i det materialet som fremlegges.

Fylkesmannen har undersøkt om Ringerike kommune har lagt til rette for ogfølger opp at

personer i målgruppen mottar individuelt tilpassede, samordnende og forsvarlige helse- og

omsorgstj enester og sosiale tjenester.

Det vil si om kommunen har:
o Lagt til rette for og gjennomført løpende samarbeid mellom kommunale enheter som

yter helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester, og med fastleger og

spesialisthelsetj enesten.

¡ Kartlagt og innhentet infonnasjon om brukerens helhetlige situasjon og mulige behov

for tjenester.
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. Tilbudt og gitt individuelt tilpassede helse- og omsolgstjenester rettet mot brukernes
rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

¡ Kartlagt og fulgt opp somatiske helseproblemer.
. Samordnet de ulike tjenestene brukerne mottar.
. Tilbudt og gitt individuelt tilpassede tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen

bolig.
o Om kommunen har lagt til rette for brukerinvolvering/brukermedvirkning.

Tilsynet har altså undersøkt om kommunen <sikrer> tjenestene sine. Dette betyr på den ene

siden at vi har sett på hvordan virksomhetene systematisk styler sine tjenester. På den annen
side har vi undersøkt om styringen gir de resultatene som lovgivningen krever.

5. Funn
Tilsynet avdekket to lovbrudd.

Lovbrudd l:

Ringerike kommune kartlegger ikke systemaÍisk den helhetlige situasjonen til brukere med
samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

Dette er brudd på følgende myndighetskrav

Helse- og omsorgstjenesteloven $ 4-1, sosialtjenesteloven $$ 4, 13 og43,
forvaltningsloven $ 17 og helsepersonelloven $$ 39 og 40.
Forskrifi om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen $ 4 og
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten $$ 6-9.

Funn

NAV benytter ulike kartleggingsverktøy ikaftlegging av brukers ulike behov for tjenester.
Det er utarbeidet eget kartleggingsskjema sosial som skrives i fagsystemet Socio, forenklet
AEV som skrives i ARENA og HOlF-kartlegging for brukere som er en del av
lavinntektsprosjekt (prosjekt med midler fra arbeids- og velferdsdirektoratet). Samtaler med
ansatte viser at de bruker kartleggingsskjemaene ulikt, noen benytter ikke
kartleggingsverktøy.

Forenklet arbeidsevnevurdering (AEV) inneholder ikke egne punkt som sikrer at brukere med
rus og psykisk lidelse blir tilstrekkelig kartlagt og utledet. NAV har i egen risikoanalyse
(november 2017) avdekket denne svakheten.

FOKUS-teamet utreder langtidsmottakere av sosialhjelp m.h.t. eventuell rett på uføretrygd.
Her innhentes informasion fia ulike instanser, bl.a. opplysningel'sorn gir oversikt ovel
brukers helse og rusmiddelproblern. Det er utarbeidet egne saksbehandlingsrutiner i FOKUS-
team, bl.a. samtykkeskjema til samarbeid rned andre instanser, henvisning til behandling og

utredning i TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), psykisk helsevern samt kommunale
tjenester der det er aktuelt. Disse rutinene er ikke integrert i resten av NAV-kontoret. Det er

venteliste for å komme inn i FOKUS-team og ikke alle aktuelle brukere har fått tilbud om
denne utledningen.

a
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Helse- og omsorgstjenesten har utarbeidet enkelte proseclyrer og skjemaer som skal benyttes i

kartlegging og utredningsarbeidet med bruker. Alle brukere registreres i IPLOS og ADL-
kartlegges.

Tildelingskontoret kartlegger og vurderer de flestc søknadcr om hclsc- og omsorgstjcncstcr,
herunder søknader om psykisk helsehjelp. Til formålet benyttes eget kartleggingsskjema.
Gjelder henvendelsen rusoppfølging blir den videreformidlet til Rustearn del all kartlegging
foretas. Rusteam bruker <Kartleggingsskjema rus)), og det fremgår av samtaler med ansatte at

denne kartleggingen har hovedfokus på rus.

Ansvaret for tjenestetilbudet innen somatisk helse, psykisk hclsc og rusavhcngighct liggcr i
flere avdelinger/enheter. Kartleggingen av de ulike områclene har noe r¡lil<t fokus avhengig av

hvilken avdeling som har ansvaret. Systematisk kartlegging av brukers somatiske helse som

hepatitt, HIV og andre kroniske infeksjoner foretas i liten grad. Gjennomgåtte journaler viser
at ernæring ikke er kartlagt i 9 av 12 saker. Det foretas ingen systematisk skriftlig karllegging
i Ps¡,kisl< helseteam etter første kartlegging hos tilclelingskontoret.

Risilioadtbrd som vold, overdose, selvmordstbre m.m. hartlegges ikke systematish. Ingcn av

de 12 journalene som er gjennomgått, viser systematisk karllegging av risikoadferd. Samtaler
tned ansaiie bckrciicr også dciíe.

Utover det som allerede er beskrevet er clet ellers lite spor av at prosedyrer ug skjerna

(karllegging) blir brukt i gjennomgåtte journaler i avdeling Psykisk helse og rus. Samtaler
med ansatte og ledelse bekrefter dette.

Lovhn¡dd 2:

Ringerike kommune sikrer ikke samordnet tjenestetilbud til brukere med samtidig rusproblem
oø n.cuki.sk Iirlelse øiennom .svstema.tisk nlonle.scrinø ov f.ie.n.e.stevtinsen i, kommunen.

Dette er brudd på følgende myndighetskrav:

Sosialtjenesteloven $$ 4, 5, 13 og 44, helse- og omsorgstjenesteloven $$ 3-1 ,3-4,4-I
ogl2-1, helsepersonelloven $$ 21,22,39 o940.
Forsklift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen $ 4 og

forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten $$ 6-9.

Funn:

Samarbeid:

Det er skiftlig rutine (11.04.I8) for samarbeid på systemnivå (enhetsledere) mellom avdeling
Psykisk helse og rus og NAV-sosial to ganger pr år.

l-l^+ -. 1^oola mnlar ,-oll^- NT Å \/-tt--.lnmclaqm ^- ÞorrLi"l, l.oloo ^o rrrc qicfc fnrcrlqouçL vr rqJLv rrrúLvr rrrvlrvrr¡ r rr r r q¡rbvvr¡trrwur¡¡ 
"ó 

t 
"J

annenhver måned. Det slcal iløpet av 2018 arrangeres en samling med avdeling Psykisk helse

og rus, barnevern og NAV.

a

a
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NAV deltar på Drop-in-mØtene mellom DPS og avdeling Psykisk helse og rus. Møtene er
annen hver uke på NAV og annen hver uke på DPS/Ringerike sykehus.

På saksbehandlernivå (NAV og Psykisk helse/rus) er det samarbeid fra sak til sak. Samtaler
med ansatte viser at samarbeidet oppleves som bra.

Brukere med samtidig rusmiddelproblemer og psykisk lidelse uttrykker at det er en utfordring
ñ tak i ansatte på NAV, særlig i en akuttsituasjon. Brukere blir henvist til å ringe NAVs
kontaktsenter for äfätak i sin veileder, og får ofte beskjed om at veileder er opptatt. NAV-
kontoret har kort åpningstid (to timer hver dag fra kl.10.00. til 12.00). Brukere får tilbud om
timeavtale, men klarer ikke alltid å forholde seg til planlagte mØter. Mange brukere uttrykker
frustrasjon over å ikke rekke åpningstiden.

NAV har nå tildelt noen veiledere egne mobiltelefoner. Dette el tiltak som skal gi bedre
tilgjengelighet for bruker med behov for rask kontalct med NAV. Alle ansatte skal få
mobiltelefoner i løpet av sommeren2018. Ansatte i rus og psykisk helse opplever god
tilgjengelighet på mobiltelefon og epost.

Ansatte i Rusteam og Psykisk helseteam har fagmøter hver for seg, men ingen felles
fagmøter, der saker drøftes eller der det foregår systematisk informasjonsoverføring. Det
samarbeides fra sak til sak.

Planer som sikrer koordinering og samordning

Kommunens ansvar for forsvarlig tjenesteyting til brukere med behov for langvarige og
koordinerte tjenester, vil i de aller fleste tilfeller innebære at det må utarbeides en plan for
samordning og koordinering av tj enesteytingen.

I de 22 gjennomgåtte sakene var det nødvendig å lese mye dokumentasjon for å få oversikt
over brukerens situasjon og trjelpetiltak. Dette gialdt særlig sakene hos NAV-sosial der ulik
informasjon må søkes opp i flere ulike fagsystemer. Dette fører t1l at det vil være en

usikkerhet knyttet til om man har all nødvendig informasjon om bruker.

Individuell plan (IP) som arbeidsverktøy brukes lite i kommunen, i samordning eller plan for
tjenesteyting til brukere i målgruppen. Avdeling psykisk helse og rus dagdrift, har ikke tatt i
bruk tiltaksplan i Gerica. I de gjennomgåtte sakene finnes heller ikke andre planer der mål,
tiltak, ansvarlig for gjennomføring av tiltak og evaluering framkommer fra kommunen.
Ansatte i rus og psykisk helse opptrer som koordinator for den enkelte bruker, uten at dette er

formalisert.

NAV har avdekket at flere brukere som kunne ha rett på IP, har fått avslag etter helse- og

omsorgstjenesteloven (hol.). NAV har et selvstendig og overordnet ansvar knyttet til
innvilgelse av IP (enkeltvedtaþ til brukere der dette er aktuelt. Det innvilges ikke IP etter
sosialtjenesteloven. NAV har ikke fagsystem som på en enkel måte gir oversikt over hvem
som har IP.

Kommunen foretar ikke en systematisk risikovurdering av om brukerne har behov for egne

tiltak ved forverring og kriser, og det er ikke en etablert praksis å utarbeide kriseplaner.
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Kommunen har ikke skriÍtlige rutiner for risikovurdering av behov for planlegging for egne

tiltak ved forverring og kriser. Kommunen har heller ikke skriftlige rutiner for utarbeidelse av

kriseplan.

Mottakere av tjenestene har gitt tilbakemelding, gjennom samtaler og brukerundersøkclscr, at

de er fornøyde med den hjelpen de mottar. Manglende planer og skriftlighet kan medføre at

tjenesternottakerne iklce i tilstrekkelig gracl får medvirke i saken sin. Dette vanskeliggjør ogsä

evaluering av tjenestetilbudet.

av salrl lçke

Samtaler med ansatte i NAV viser at det er ulik oppfatning nåldet gjelder hr¡or samtykke til
samarbeid skal j ournaltbres.

I søknadskjema (i bruk ved NAV og'ljenestekontoret) samtykker bruker til at tjenesten

innhcntcr infcrmasjon knyttet til søknarlen, men dette rJel<l<el il<l<e hehnvet for samtykke fcr
clet videre samarheidet i saken, Mappegjennomgang viser at det ikke innhentes systernatisk

sanitykke til samalt¡eiiJ metl andle instanscr.tros NAV-sosial, utovcr dc brukcrc sour cr i
FOKIJS-team. Noen blukele har sitt muntlis samtvklçe som cr ncdtcsnct i løpcndc iournal.

Krav til skriftliehet

Oppfølging og tjenester fra psykisk helse ytes i form av enkeltvedtak, fattet av

Tildelingskontoret. Opptblgingstjenester tia Rusteam er en tjeneste som det ikke fattes
enkelfvedtak nå l)ette çtør det vanskelisere for hrukere å klase nå tienestetilbudet.r--'- - --- a'-- -_-- a

.-ll^,-^¡ .-- I l-.-..I. ,,. ..-^rr^.. ¡l-.-.^¡^ f-."^ .-^,,1,i^1.¡^^,-.
54-lLll!!ç!!!!Bllçt !!!çt-l l.)!l-![ç-Lç l(,lll llltrllill llLllLSlc lld lr¡vNlsNludlll.

\4angel på vedtak på tjenester fra Rustcam kan førc til minclrc forutsigbarhet for brul<er når

det gjelder omfang av- og innhold i tjenesten. Med vedtak følger evaluering av tjenesten som

en naturlig del ved opphør av tjenesten som gis, samt i form av eventuell revurdering av

løpetde'le4!zþ-. Det er rnidlertiir- ik!-e et kra,r' on en-keltverlt'l¡ nå nrqnnnfølcinç etler

regelverket, når dette ikke skjer i brukerens hjem.

Når det gjelder journalfwing, kommer det frem i samtaler med ansatte i psykisk helse og rus

at det ikke alltid føres fortløpende, noe som er viktig for å kunne gi en oppdatefi oversikt over

hva som er gjort av observasjoner, vurderinger, beslutninger og konkrete tiltak. Ansatte

opplyser at det i en travel hverdag ikke alltid blir prioritert äføre forlløpende journal.

Det gis ikke rutinemessig tilbakemelding på den journalføringen som foretas av

saksbehandler i Rus- og psykisk helse, og NAV-sosial fra leder. Leder leser ikke rutinemessig
journaler som et ledd i forbedringsarbeid. Det foreligger heller ikke skriftlige rutiner på

området. Derimot leser leder noen ganger i journalen ved gjennomgang av enkelte spesielle

saker. Flere ansatte kunne ikke huske ähafåúttilbakemelding på journalføringen.

Skriftlig avvik
Det kommer fi'em i samtaler med ansatte i Psykisk helse og rus at avvikssystemet er i
.,^.;^*^",1^ ^-^,1 l,;^'.+ l-:;^-- -., .r,.,iL .,icor of rlal ar

-ol.lt
lrc qttttil¿ Êrq Pcr¡þicÞ helccvdllulwlluw Ëlqu l\-lvlr(. uJwllrtvrrr6qrr6 qv qv vrl\ vrrvr ur uvt v¡ ,

og rus iløpet av siste år. Noen ansatte uttrykker tvil om hvordan man skal rnelde avvik og har

ikke meldt skriftlig avvik.
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6. Vurdering av virksomheten (internkontroll) og regelverk

Kommunale helse- og omsorgstjenester og sosiale denester til personer rned samtidig
rusproblem og psykisk lidelse er områder hvor det er stor fare for svikt. Brukelne klarer ikke
alltid selv äivareta sine rettigheter, melde fia om manglende tjenester eller om behov for
endringer i tjenestetilbudet. Svikt på ett eller flere områder kan gi svært alvorlige
konsekvenser for den enkelte bruker.

Kommunens ledelse skal gjennom systematisk styring sikre klar fordeling av ansvar,
oppgaver og myndighet, at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine
oppgaver, oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt, behov for
kvalitetsforbedring eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, håndtering av avvik og
systematisk kvalitetsfurbedring av tjenestene.

Fylkesrnannen vurderer at Ringerike kommune har ansatte med god kompetanse. Det gis

tilbud om kuts, opplæring og etter/videreutdanning.

NAV-kontoret må forholde seg til mange fagsystemer. Kommunen er eier og drifter av ett
fagsystem for de sosiale tjenestene, mens staten er eier og drifter av flere fagsystemer for de

statlige tjenestene. Dataar,.taler mellom stat og kommune, og regler og nasjonale føringer
regulerer bruken av fagsystemene til et visst nivå. NAV-kontoret har innenfor disse rammene
begrensede muligheter til å påvirke hva som skal nedfelles i hvilke fagsystemer, og når. Det
er likevel et visst handlingsroffi, og innenfor dette handlingsrommet er det særlig viktig at
NAV-kontoret har tydelige prosedyrer for å sikre lik praksis for nedfelling av informasjon.

Når det gjelder nedfelt informasjon i NAV-kontoret, har det væft vanskelig for Fylkesmannen
å fä oversikt da opplysningene ligger i forskjellige fagsystemer. Det er heller ikke en enhetlig
praksis blant de ansatte for nedfelling av informasjon. Tydelige prosedyrer og lik praksis er
viktig for at ledere og tilsynsmyndighet skal kunne undersøke om lovens krav er overholdt.

Psykisk helseteam foretar ikke ny kartlegging/utredning av brukers behov etter den første
vurderingen av søknad foretatt av tildelingskontoret. Det legges til grunn den vurdering og
karlegging som foreligger, i oversendt sak og vedtak fra tildelingskontoret. Det er en fare for
at sentrale opplysninger om bruker uteblir dersom Tildelingskontoret ikke har foretatt
tilstrekkelig kartlegging. I tillegg er det ikke alltid viktige opplysninger om somatisk helse,
psykisk helse og rusproblematikk kommer frem i første kontakt med bruker.

Brukere i målgruppa hat'ofte behov for tjenester fra flere tjenestesteder i kommunen, og fra
fastleger og spesialisthelsetjenesten. Tjenestene må være samordnet, koordinerte og
individuelt tilpasset for at brukerne skal få dekket sine nøclvendige behov og dermed få
ivaretatt sine retti gheter'.

I(ommunen har ikke skliftlig prosedyrer/rutine som angir hvordan samarbeidet mellom
avdeling Psykisk helse/rus og NAV i kommunen skal foregå på saksbehandlernivå. Det er i
liten grad utarbeidet planer som sikrer koordinering og samarbeid i de enkelte sakene. Videre
er det i varierende grad innhentet samtykke for samarbeid. Når det ikke brukes planer for å
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regulere samarbeidet i sakene, er det stor risiko for at tjenestene som ytes blir fragmentert og

lite samordnet. Brukerne står i fare for ikke å fa dekket sine nødvenclige behov for tjenester.

Det er også risiko for brudd på taushetsplikten dersom det utveksles informasjon uten at

blukcrcn har samtyld<ct til samarbeidet.

Det er ofte risiko for akutt folverring av situasjonen for brukere med samtidig rusproblem og

psykisk lidelse. Avdeling Psykisk helse og rus clagdrift, har gjennomgående ikke
<kriseplaner> for brukere som er i risikosonen for akutte forverringer og alvorlige kriser.
I(ommunen kan derfor være dårlig forberedt dersom en krise oppstår. Dette kan få alvorlige
konsekvenser både for brukelen og for de ansatte. Bruk av kriseplanel for pelsoner med

behov for dette vil kumre skape mer forutsigbarhet for både bruker og hjelpere, og redusere

risikoen for kritiske situas.ioner.

Kommunen (helse- og ornsorgstjenesten) har under utarbeidelse mange nye skriftlige
saksbehandlingsprosedyrer/rutiner (april 201 8). Disse er derfor ikke formelt godkjent internt i
l<onrnllnens lerlelse, og dernrerl ikke inrplernenferr eller faft i hn¡k av ansatte på ticlspunktet
fol tilsynet. Fylkesmannen rnerker seg at ledelsen er i oppstart mecl å iverksette tiltak for å
lcttu upp og lblcb,vggc brudd på hclsc- og sosiallor,'givningcn pä dct rcvidcrtc otnrödct.

Det kommer frem i samtaier med ansatte i Fsykisk heise og rus at ¿1,12iþ¡ìs1,¡ii,smei er i
varierende grad kjent. Gjennomgang av avvik viser at det er meldt tre avvik fia Psykisk helse

og rus iløpct av sistc år. Noen ansatte uttryldcer tvil om hvordan man skal melde awilc og har
ikke meldt skriftlig avvik. Awiksmeldinger bekrefter dette.

Konrmunen er i f'ercl nrerl å ansette en kvalitetssief med særskilt ansvar f'or internkontroll.

7. Regelverk

Lov av 18. desember 2009 ru 131 om sosiale tjenester i arbeids. og
vel ferrl sforva I tn i n sen lso si a I tj en estel oven forkortet sotj I .)

Lov av 24. juni2}lIw 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (helse- og

omsorgstj enesteloven forkortet hol.)
Forskdft av 19.1L2010 nr 1463 om internkontroll for kommunen i arbeids- og

v e I ferd s fo rvaltni n g en.

Forskrift av 28. oktober 2016 (trädte i kraft 01.01.17) om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstj enesten

Lov av 2. juli 1999 ompasient- og brukenettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven
forkortet pbrl.)
Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven forkortet hprl.)

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forholcl av
l^^+.,À,":-^ -^-^ Ll^ ^.,^*.^-À+ ,,-,1^* Ê^-k^-^'l^1.^- .., "^.,;.;^-^-'uutJurllliË JUIII utv uYvlòvltuL ulluwr lvruwluuvlùwll qv lwvrùJv¡¡vll.

Organisasjonskart som viser hvordan tjenestel til personer med samtidig
rusmiddelproblem og psykisk lidelser el organisert i kommunen.

a

a

a

a

a

o
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. Kommunens styrende dokumenter for arbeidet med tildeling av tjenester (listen er
ikke uttømmende):

Rutinehåndb øker, sj ekkli ster, pro sedyreb eskrivel s er o. l.
Opplæringsplaner, opplæringsmateriell, beskrivelse av intern møtestruktur,
referater fra interne fagmøter o.l.
Skrevne prosedyrer for å melde lovbrudd og andre rutiner for faglig
rapportering
Kartleggingsskjemaer/verktøy som benyttes i utredning av tjenestetilbud til
personer i målgruppen

. Oversikt over brukerorganisasjoner som kommunen samarbeider med når det gjelder
personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.

. Rutiner som beskriver samarbeid mellom de ulike tjenestestedene i kommunen.

. Rutiner for samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjeneste.

Vi har lest følgende dokumenter fra helse- og omsorgstjenesten:
. Navneliste over ansatte og ledere som tar imot henvendelser og kartlegger saker fra

personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse, og informasjon om deres

ansettelsestid og kompetanse.
. Oversikt over ansatte som har ansvar for oppfølging av personer med samtidig

rusmiddelproblem og psykisk lidelser.
. Oversikt over ansatte som har ansvar og myndighet for hva når det gjelder tildeling av

tjenester etter hol.$ 3-2 førsfe ledd, nr.5 og hol.$3-2 første ledd, nr.6 bokstav a og b.
. Navneliste over brukere/pasienter (inkl. fødselsdato) med samtidig rusmiddelproblem

og psykisk lidelser som helse- og omsorgstjenesten er i kontakt med nå, samt personer

som har vært i kontakt med tjenesten de siste 6 måneder (merk at det ikke er krav til
diagnose).

Vi har lest følgende dokumenter fra NAV:
. Navneliste over veiledere og ledere som gjennomfØrer, tar imot henvendelser og

kartlegger i saker som gjelder tjenestene opplysning, råd og veiledning samt
økonomisk stønad. Informasjon om deres ansettelsestid og kompetanse.

. Oversikt over ansatte som har ansvar og myndighet for hva når det gjelder tildeling av

tjenester etter sotjl.$l$17 og 18 (når det gjelder økonomisk stønad jf. sotjl.$18, så

dreier dette seg i hovedsak om støtte til å skaffe og beholde bolig).
. Oversikt over ansatte som har ansvar for oppfølging av personer med samtidig

rusmiddelproblem og psykisk lidelse.
. Navneliste over brukere (inkl. fødselsdato) med samtidig rusmiddelproblem og

psykisk lidelser som sosialtjenesten er i kontakt med nå, samt brukere som har vært i
kontakt med tjenesten de siste 6 måneder (merk at det ikke er krav til diagnose).

Gjennomgang âv 22 journaler/mapper totalt fra enhetene (Psykisk helse- og rus samt
NAV), fra personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse, med følgende
innhold:

notater/j ournaler fra karll e g ging o g utredning
søknader

vedtak på tjenester (inkl. Individuell Plan)
journaler eller annen dokumentasjon på oppfølging av bruker
samtykkeerklæringer

. Samtaler med 6 personer med samtidig lusmiddelproblem og psykisk lidelse
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