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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  10.11.2020  

Tid:   15:30 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN 

 

Kl. 15:30 – 15:35 Opprop/møteinnkalling 

Kl. 15:35 – 16:05 Workshop – HOV arbeider med sine innspill til kommuneplanens       

                              samfunnsdel 

Kl. 16:05 – 17:05 Orientering Tverrfaglig miljøteam (TMT) «Tilbake til skolen»    

                              v/Reni Karoline Odden og Åge Svarstad 

Kl.17:05                Saksliste 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

45/20 20/4841     

  Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer 

10.11.2020  

  

 

46/20 17/3357     

  Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2020    

 

47/20 19/2389     

  Forvaltningsrevisjon - legemiddelhåndtering og ernæring    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 02.11.2020 

Runar Johansen  

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  45/20 

Side 2 av 10   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/4841-1   Arkiv: 033  

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer 

10.11.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.11.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Faste orienteringer v/kommunalsjefen, muntlig gjennomgang av: 

 Ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

 Utvikling av tilbudet til brukerne på Regnbuen- oppfølging 

 Kort orientering om pandemien 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 17/3357-17   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/20 Eldrerådet 19.10.2020 

19/20 Råd for funksjonshemmede 20.10.2020 

46/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.11.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Status rapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 
Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 
omsorg.  Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet.  En av 
hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og 
planer i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester.  Utvalget skal også bidra til at 
kommunen korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer kommunen er pålagt. 

Beskrivelse av saken 
Kvalitetsutvalget har møte en gang i måned der meldte saker tas opp og gjennomgås.  Referater 
publiseres i ESA etter hvert møte.  Kvalitetsutvalget består av: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget 

 Reni S. Odden, enhetsleder 

 Toyni Kristiansen, enhetsleder 

 Anne Marie Tomle Brager, enhetsleder 

 Annlaug Helgerud, enhetsleder 

 Anette Sulland, enhetsleder 

 Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor barn og unge 

 Anne Therese Sortebekk, jurist 

 Karin Møller, kommuneoverlege 

 Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver frem til 14.04.2020 

 Gondola H. Guttormsen, kvalitetsrådgiver fra 14.04.2020 

 Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

 Ole Johan Mala Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

 

Det har i det 1. halvår av 2020 vært avholdt fem møter. 
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Saker som har vært oppe i kvalitetsutvalget første halvår 2020 er: 

Innmeldte avvik i helse og omsorg i 2019.  

Det er to hovedfokus områder hvor det er mest avvik, legemiddelhåndtering og vold og trusler.  
Bevisstheten blir stadig bedre i organisasjonen, men det skal fortsatt være fokus på bevisstgjøring og 
opplæring.  Dette gjøres på forskjellige nivåer; enhetsledersamlinger, MKS- grupper (enhet og 
sektor), personalmøter og vernedager i regi av AMU.   

Det er opprettet to arbeidsgrupper for å jobbe videre med disse to områdene. Arbeidsgruppene 
rapporterer tilbake til Kvalitetsutvalget.  

Status for samarbeid med tannhelsetjenesten  

Det gjennomføres faste samarbeidsmøter med tannhelsetjenesten og samarbeidet i «gamle» 
Buskerud er bra. Erfaringene skal videreføres inn i Viken. Noen enheter har egne kontakter om mot 
tannhelsetjenesten.  Det er også opprettet en egen ansvarlig person fra sektor familie og utdanning.  
De ser at tannhelse innenfor innvandrerbarn er dårlig og det har blitt et fokus område. 

Årshjul for kvalitetsutvalget 2020 

Det er laget et årshjul for kvalitetsutvalget for 2020.  Formålet er at det blir en naturlig sammenheng 
med saker knyttet opp mot rapporteringer og oppfølging av tilsyn, revisjoner eller politiske saker. Det 
samme gjelder oppfølging av forbedringsarbeid. Møteinnkalliinger legges i kalenderen for faste 
møter. 

Prosedyre for håndtering av mottatte klager relatert til tjenester i HO 

Formål med prosedyren er å sikre en helhetlig oppfølging av tilbakemeldinger på 
kvalitet i helse og omsorg.  Dette skal bidra til å sikre at brukerne av tjenestene får 
tilbakemelding på sin henvendelse og at kommunen blir gjort oppmerksom på de 
feil/mangler som foreligger slik at disse kan utbedres.  Prosedyren er utarbeidet og 
ligger i kvalitetssystemet.  

Kvartalsrapportering 

Helse og omsorg har egne mål som rapporteres hvert kvartal.  Dette taes opp i kvalitetsutvalget, det 
gis en gjennomgang av rapporteringen i alle utvalg. 

Digitale tavler 

Digitalisering er et fokus området i helse og omsorg.  Ved å ta i bruk digitale tavler (Ikos) 
effektiviseres tjenestene slik at rett person med rett kompetanse brukes til rett pasient.  Tavla gir en 
bra oversikt over alle oppgavene som skal gjennomføres hver dag, med tilhørende sjekklister for 
kvalitetskontroll.  Hjemmebaserte tjenesten Hønefoss har tatt i bruk disse tavler, og flere enheter 
skal ta det ibruk kommende tid.  

Risikovurdering i kvalitetssystem 

Det er laget 4 punkter på hver enhet i kvalitetssikringssystem (KS); Risikovurdering, Handlings- og 
tiltaksplaner, Drift og administrasjon og Skjemaer og vedlegg.   Den enkelte enhet legger inn sine 
dokumenter, vurderinger, planer osv. i systemet.  Dette vil være en forbedring til overordnet 
kvalitetsarbeid, og i tillegg vil dokumentene være tilgjengelig for alle ansatte ved enheten.  

 

USHT - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, (USHT) er lagt til Drammen kommune ved 

avdelingen «skap gode dager».   Det er fire USHTer i Viken fylke og tiltaket består ut 2022.  Et økt 
felles samarbeid mellom kommuner, med utdanningsmiljøene og med andre 
samarbeidspartnere bidrar til å møte fremtidens behov på en mer målrettet måte. 

Det pågår mye godt utviklingsarbeid og kompetansehevende tiltak og kommunen blir bedre 
av å dele sine erfaringer i større grad. Ressurseffektivitet og en bedre anvendelse av 
fellesskapets ressurser er et av målene. Utviklingen av kompetansebehov innen ledelse, 
helsefag og andre relevante/komplimenterende fag er også et behov kommunen har felles.  

Christine Myhre Bråthen er leder av styringsgruppa Drammensregionen.  Kommunene i regionen- 
Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og Midt Buskerud, sammen med USHT nye Drammen 
kommune deler utgiftene til en ansatt kompetansekoordinator.  

Brukerutvalg. 

Enhetsleder for Psykisk helse og rus ønsker et eget utvalg for psykisk helse og rus.  Arbeidet rundt 
dette er ikke prioritert grunnet pågående pandemi.   

Helsehjelp Kap. 4A. 

Fylkesmannen har varslet et landsomfattende tilsyn med kommunale helse og omsorgstjenester 
2020 – Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A, somatisk helsehjelp med tvang.  På bakgrunn av 
dette, er det opprettet en arbeidsgruppe som har sett på hvilke rutiner vi har, hva vi mangler og 
hvordan ansatte får økt kompetanse i kap. 4A.  Resultatet er at det vi er i ferd med å ferdigstille et 
hefte med alle rutinene, hvordan planen er for å systematisk øke kompetanse, samt milepælplan for 
gjennomføring. Dette for at lovverk og anbefalinger for tvungen somatisk helsehjelp i pasient og 
brukerrettighetsloven blir kvalitetssikret.   

Godkjente rutiner blir lagt i kommunens kvalitetssystem.  I tillegg er det laget en felles opplæring for 
ansatte og ressurspersoner.   

Pga korona situasjonen, har Fylkesmannen foreløpig utsatt tilsyn eller egen tilsyn.  

Legemiddelhåndtering  

Kommunerevisjonen ønsker at det jobbes systematisk med legemiddelhåndtering i kommunen for å 
få ned antall avvik.  Det er planlagt en gjennomgang/revisjon av retningslinjene for 
legemiddelhåndtering etter sommerferien.   

Når arbeidet er gjort bes arbeidsgruppen kommer med anbefalinger på hvilke områder det skal være 
kompetansehevende tiltak. Alle virksomhetsplaner i Helse og omsorg har målsetninger om 
legemiddellgennomgang med enhetens egne tiltak som følges opp i den enkelte enhet.  

Kap. 9 Helse og omsorgstjenester 

Det er hovedsakelig Hvelven 87, 89 og avlastning for barn og unge som har gjort seg mest erfaring 
rundt Kap. 9.  Det er mye på plass som f.eks.: e-læringskurs som den enkelte ansatte må 
gjennomføres inkl. rutiner rundt dette. 

I tillegg har vi fått erfaring/rutiner med hvordan veiledning, opplæring, refleksjoner osv. skal settes i 
system på avdelingsnivå.  Rutiner på ansvar, roller og oppgavefordeling skal utarbeides nå på 
systemnivå.  

Det er faste maler, i forhold til utarbeidelser av vedtak etter kap. 9, som melding om 
skadeavvergende tiltak, mal på å skrive vedtak og mal på søknad om disp fra utdanningskravet. 
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Det viser seg at det mest vanskelige med kap. 9 er å skrive selve vedtaket.  Spesielt i de små 
bofelleskap hvor det er 1 vernepleier/sykepleier eller der hvor man plutselig må skrive ett vedtak (og 
man har aldri gjort det), kan det by på utfordringer.  Den enkelte ansatte trenger veiledning i 
utarbeidelse av vedtaket. Dette jobber sektoren med å sette i system.   

Arbeidsgruppen jobber videre med rutiner og organisering av dette. 

Infeksjonskontrollprogram 

Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger helseinstitusjoner å ha et 
infeksjonskontrollprogram. For Ringerike kommune gjelder dette sykehjem og 
opptreningsinstitusjoner som rehabilitering på Austjord. 

Et infeksjonskontrollprogram er en plan som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge at 
infeksjoner oppstår i helseinstitusjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av infeksjoner. 

Alle nødvendige smitteverntiltak ved institusjonen skal være skriftlig nedfelt i 
infeksjonskontrollprogrammet. Programmet skal være en del av institusjonens internkontrollsystem 
og er bygd opp av to hoveddeler: infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking. 

Kommunene kartlegger risikosituasjoner i det daglige arbeidet som kan medføre smittefare, for så å 
lage tiltak i forhold til disse. Det skal også kartlegges tiltak for å beskytte personalet mot smitte. 
Programmet skal være et samlet dokument hvor prosedyrer og rutiner blir lagt i 
kvalitetssikringsprogram.  Pandemien gjorde at sluttføring av dette arbeidet ikke er ferdigstilt. 

Arbeidsgruppen jobber videre med dette i høst.  

ProAct 

ProAct er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling.  Hensikten med ProACT er å øke 
personalets kompetanse på å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette forordnede tiltak og 
forebygge sykdomsforverring.  Legevakten er ansvarlig for å undervise helsepersonell i 
samarbeidskommunene i ProAct.   

Ringerike kommune har årlig kurs og i år skulle det har vært 11. mars, men pga korona har dette 
kurset blitt utsatt til mars 2021. 

Retningslinjene for covid-19 for psykisk utviklingshemmede.  

Myndighetene i Norge har satt i gang strenge smitteverntiltak og disse ble fortløpende evaluert og 
endret.  I perioder ble det mange endringer fra myndighetene og før kommunen hadde tilpasset sine 
rutiner, kom det nye fra myndighetene.   

Retningslinjer for institusjon kunne bli tolket på samme måten som for bofelleskap med 
heldøgnsomsorg.  En for streng forvaltning av retningslinjer for bofelleskapene kan være brudd på 
pasientens rettigheter.  Pasientens aktivitet kan bli svært begrenset.   

For å unngå at dette kunne skje videre, ble det laget egen informasjon for sykehjem og for 
bofelleskap.   

Vold og trusler - avviksstatistikk 

Noen arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin.  Helse og 
omsorgstjenester setter vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt med forebygging.   

Den enkelte ansatte melder inn avvik når de er utsatt for vold og trusler via kvalitetssystemet.  Det 
taes ut regelmessig rapporter for å se utviklingen.  Fra januar til og med mars 2020, så vi en økning i 
registreringer.  Fra april og utover ble det færre registreringer.  Vi er usikre på om dette skyldes 
korona eller noe annet.  Helse og omsorg holder fokus på dette området fremover. 
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Ny anbudsprosess er i gang på kurs i høst v/HR på kroppshåndteringsteknikker og tilhørende 
instruktørkurs.  I tillegg til kurs i forebygging/håndtering av vold og trusler mot ansatte. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef Helse og Omsrg 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Arkivsaksnr.: 19/2389-9   Arkiv: 217  

 

Forvaltningsrevisjon - legemiddelhåndtering og ernæring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/20 Eldrerådet 19.10.2020 

20/20 Råd for funksjonshemmede 20.10.2020 

47/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.11.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKS) har på oppdrag fra kontrollutvalget (sak 59/18, datert 

28.09.2018) gjennomført forvaltningsrevisjon av Ringerike kommunes arbeid med 

legemiddelhåndtering og ernæring i sykehjem og hjemmebaserte tjenester, rapport mai 2019.   

 

Deres mandat har vært å undersøke hvilke tiltak kommunen har, om tiltakene etterleves i 

praksis og eventuelt korrigeres og om tiltakene er tilstrekkelig til å sikre at lovgivningen 

overholdes.  

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune har behandlet saken i møte 12.03.2020, sak 16/20 og 

vedtok følgende: 

 Kontrollutvalget er tilfreds med tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av 

tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon om legemiddelhåndtering og ernæring. 

 Kontrollutvalget vil følge området legemiddelhåndtering og ernæring 

 Kontrollutvalget vil fortsatt fokusere på at kommunen styrker internkontroll 

 Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 

Kontrollutvalgets innstilling lå på sakslista til kommunstyrets møte 25.06.20, sak 104/20. 

Ordfører trakk saken fordi hun ønsket en bredere politisk forankring. Saken går derfor nå til 

råd og utvalg før den behandles av kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 
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BKS slår fast at for både legemiddelhåndtering og ernæringsarbeidet har administrasjonen 

fastsatt klare retningslinjer og prosedyre/rutiner for hva som skal gjøres, hvordan det skal 

gjøres, hvem som har ansvaret for det og hvem som har ansvaret for å kontrollere at det blir 

gjort. 

 

Det er også flere andre elementer som gjør at det ligger godt til rette for å utøve systematisk 

styring og internkontroll: Det er blant annet etablert kvalitetsutvalg, fagnettverket innenfor 

ernæringsarbeid og kommunen har et godt utviklet elektronisk kvalitetssystem (med mulighet 

for å melde avvik). Helse og omsorg bruker også hendelsesbasert analyse for å lære av 

uønskede hendelser.  Administrasjonen arbeider fortløpende med kvalitetsindikatorer for hele- 

og omsorgssektoren.  På legemiddelsiden samarbeides det med tilsynsfarmasøyt. 

 

BKR’s undersøkelser viser allikevel at de mål og metoder administrasjonen selv har satt opp 

gjennom retningslinjer og prosedyre, foreløpig ikke etterleves i praksis i tilstrekkelig grad. 

 

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. juni 2019, sak 40 og i kommunestyret 

møte 05.09.2019, sak 117/19. 

 

I notatet fra rådmannen vises det til både eksisterende tiltak og tiltak under arbeid.  Av 

sistnevnte tiltak beskrives: 

 Måleindikatorer 

 Lederavtaler 

 Ledelses gjennomgang 

 Evaluering av nettverksmodell 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at det er viktig at kommunen arbeider systematisk for å etablere gode 

rutiner og systemer for internkontroll i hele kommunen.  Helse og omsorg har gjennomført en 

rekke systematiske tiltak gjennom 2019 og videre i 2020.  Utvelgelse av tiltak gjøres i 

Kvalitetsutvalget. Tiltakene realiseres i linja, og blir rapportert tilbake til Kvalitetsutvalget.  

 

Rådmann ønsker å nevne noen av tiltakene som har vært prioritert etter 

Forvaltningsrevisjonens gjennomgang. Alle enheter som har direkte pasientrettet arbeid, har 

mål om å kartlegge pasienter i ernæringsmessig risiko, og det er også tiltak knyttet til antall 

pasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste 12 mnd. Dette er rapportert i 2. kvartals 

rapport til utvalg for Helse, omsorg og velferd. I tillegg er det satt opp obligatoriske e-

læringskurs for alle ansatte. Ernæringsnettverket har hatt opplæring i ernæringskartlegging og i 

prosedyrene som beskriver oppfølging og ansvar for ernæring hos pasienter. Kvalitetsutvalget 

sammen med tilsynsfarmasøyt legger i begynnelsen av året en plan for internrevisjon og 

opplæringstiltak.  For 2020 har dette vært utfordrende å gjennomføre grunnet korona og 

pandemisituasjonen. Dette videreføres når situasjonen tillater det.  

 

Rådmannen mener at de iverksatte tiltakene som er igangsatt og videre planlagt vil være med 

på å dekke de avvik som BKR rapporter i sin revisjon innenfor tema legemiddelhåndtering og 

ernæring. 
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 Ringerike kommune, 05.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef Helse og Omsorg 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4841-1   Arkiv:   

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer 10.11.2020  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Faste orienteringer v/kommunalsjefen, muntlig gjennomgang av: 

 Ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

 Utvikling av tilbudet til brukerne på Regnbuen- oppfølging 

 Kort orientering om pandemien 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3357-18  Arkiv: G00 &34  

 

Sak: 22/20 

 

Saksprotokoll - Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2020  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 
Status rapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 19.10.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3357-20  Arkiv: G00 &34  

 

Sak: 19/20 

 

Saksprotokoll - Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2020  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
 
Status rapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 20.10.2020: 

 

Rådet fremmet følgende spørsmål til administrasjonen: 

 

 Hvordan blir rapporten brukt? 

 Vet folk hvordan de skal/kan melde avvik? 

 Opplever ansatte at de har tid til å melde avvik? 

 Kan det være store «mørketall» når det gjelder å melde avvik? 

 

Spørsmålene ble også stilt i behandlingen av sak 20/20. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 
Status rapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 
Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 
omsorg.  Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet.  En av 
hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og 
planer i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester.  Utvalget skal også bidra til at 
kommunen korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer kommunen er pålagt. 

Beskrivelse av saken 
Kvalitetsutvalget har møte en gang i måned der meldte saker tas opp og gjennomgås.  Referater 
publiseres i ESA etter hvert møte.  Kvalitetsutvalget består av: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget 

 Reni S. Odden, enhetsleder 

 Toyni Kristiansen, enhetsleder 

 Anne Marie Tomle Brager, enhetsleder 

 Annlaug Helgerud, enhetsleder 

 Anette Sulland, enhetsleder 

 Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor barn og unge 

 Anne Therese Sortebekk, jurist 

 Karin Møller, kommuneoverlege 

 Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver frem til 14.04.2020 

 Gondola H. Guttormsen, kvalitetsrådgiver fra 14.04.2020 

 Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

 Ole Johan Mala Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

 

Det har i det 1. halvår av 2020 vært avholdt fem møter. 



- 

Saker som har vært oppe i kvalitetsutvalget første halvår 2020 er: 

Innmeldte avvik i helse og omsorg i 2019.  

Det er to hovedfokus områder hvor det er mest avvik, legemiddelhåndtering og vold og trusler.  
Bevisstheten blir stadig bedre i organisasjonen, men det skal fortsatt være fokus på bevisstgjøring og 
opplæring.  Dette gjøres på forskjellige nivåer; enhetsledersamlinger, MKS- grupper (enhet og 
sektor), personalmøter og vernedager i regi av AMU.   

Det er opprettet to arbeidsgrupper for å jobbe videre med disse to områdene. Arbeidsgruppene 
rapporterer tilbake til Kvalitetsutvalget.  

Status for samarbeid med tannhelsetjenesten  

Det gjennomføres faste samarbeidsmøter med tannhelsetjenesten og samarbeidet i «gamle» 
Buskerud er bra. Erfaringene skal videreføres inn i Viken. Noen enheter har egne kontakter om mot 
tannhelsetjenesten.  Det er også opprettet en egen ansvarlig person fra sektor familie og utdanning.  
De ser at tannhelse innenfor innvandrerbarn er dårlig og det har blitt et fokus område. 

Årshjul for kvalitetsutvalget 2020 

Det er laget et årshjul for kvalitetsutvalget for 2020.  Formålet er at det blir en naturlig sammenheng 
med saker knyttet opp mot rapporteringer og oppfølging av tilsyn, revisjoner eller politiske saker. Det 
samme gjelder oppfølging av forbedringsarbeid. Møteinnkalliinger legges i kalenderen for faste 
møter. 

Prosedyre for håndtering av mottatte klager relatert til tjenester i HO 

Formål med prosedyren er å sikre en helhetlig oppfølging av tilbakemeldinger på 
kvalitet i helse og omsorg.  Dette skal bidra til å sikre at brukerne av tjenestene får 
tilbakemelding på sin henvendelse og at kommunen blir gjort oppmerksom på de 
feil/mangler som foreligger slik at disse kan utbedres.  Prosedyren er utarbeidet og 
ligger i kvalitetssystemet.  

Kvartalsrapportering 

Helse og omsorg har egne mål som rapporteres hvert kvartal.  Dette taes opp i kvalitetsutvalget, det 
gis en gjennomgang av rapporteringen i alle utvalg. 

Digitale tavler 

Digitalisering er et fokus området i helse og omsorg.  Ved å ta i bruk digitale tavler (Ikos) 
effektiviseres tjenestene slik at rett person med rett kompetanse brukes til rett pasient.  Tavla gir en 
bra oversikt over alle oppgavene som skal gjennomføres hver dag, med tilhørende sjekklister for 
kvalitetskontroll.  Hjemmebaserte tjenesten Hønefoss har tatt i bruk disse tavler, og flere enheter 
skal ta det ibruk kommende tid.  

Risikovurdering i kvalitetssystem 

Det er laget 4 punkter på hver enhet i kvalitetssikringssystem (KS); Risikovurdering, Handlings- og 
tiltaksplaner, Drift og administrasjon og Skjemaer og vedlegg.   Den enkelte enhet legger inn sine 
dokumenter, vurderinger, planer osv. i systemet.  Dette vil være en forbedring til overordnet 
kvalitetsarbeid, og i tillegg vil dokumentene være tilgjengelig for alle ansatte ved enheten.  

 

USHT - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 



- 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, (USHT) er lagt til Drammen kommune ved 

avdelingen «skap gode dager».   Det er fire USHTer i Viken fylke og tiltaket består ut 2022.  Et økt 
felles samarbeid mellom kommuner, med utdanningsmiljøene og med andre 
samarbeidspartnere bidrar til å møte fremtidens behov på en mer målrettet måte. 

Det pågår mye godt utviklingsarbeid og kompetansehevende tiltak og kommunen blir bedre 
av å dele sine erfaringer i større grad. Ressurseffektivitet og en bedre anvendelse av 
fellesskapets ressurser er et av målene. Utviklingen av kompetansebehov innen ledelse, 
helsefag og andre relevante/komplimenterende fag er også et behov kommunen har felles.  

Christine Myhre Bråthen er leder av styringsgruppa Drammensregionen.  Kommunene i regionen- 
Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og Midt Buskerud, sammen med USHT nye Drammen 
kommune deler utgiftene til en ansatt kompetansekoordinator.  

Brukerutvalg. 

Enhetsleder for Psykisk helse og rus ønsker et eget utvalg for psykisk helse og rus.  Arbeidet rundt 
dette er ikke prioritert grunnet pågående pandemi.   

Helsehjelp Kap. 4A. 

Fylkesmannen har varslet et landsomfattende tilsyn med kommunale helse og omsorgstjenester 
2020 – Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A, somatisk helsehjelp med tvang.  På bakgrunn av 
dette, er det opprettet en arbeidsgruppe som har sett på hvilke rutiner vi har, hva vi mangler og 
hvordan ansatte får økt kompetanse i kap. 4A.  Resultatet er at det vi er i ferd med å ferdigstille et 
hefte med alle rutinene, hvordan planen er for å systematisk øke kompetanse, samt milepælplan for 
gjennomføring. Dette for at lovverk og anbefalinger for tvungen somatisk helsehjelp i pasient og 
brukerrettighetsloven blir kvalitetssikret.   

Godkjente rutiner blir lagt i kommunens kvalitetssystem.  I tillegg er det laget en felles opplæring for 
ansatte og ressurspersoner.   

Pga korona situasjonen, har Fylkesmannen foreløpig utsatt tilsyn eller egen tilsyn.  

Legemiddelhåndtering  

Kommunerevisjonen ønsker at det jobbes systematisk med legemiddelhåndtering i kommunen for å 
få ned antall avvik.  Det er planlagt en gjennomgang/revisjon av retningslinjene for 
legemiddelhåndtering etter sommerferien.   

Når arbeidet er gjort bes arbeidsgruppen kommer med anbefalinger på hvilke områder det skal være 
kompetansehevende tiltak. Alle virksomhetsplaner i Helse og omsorg har målsetninger om 
legemiddellgennomgang med enhetens egne tiltak som følges opp i den enkelte enhet.  

Kap. 9 Helse og omsorgstjenester 

Det er hovedsakelig Hvelven 87, 89 og avlastning for barn og unge som har gjort seg mest erfaring 
rundt Kap. 9.  Det er mye på plass som f.eks.: e-læringskurs som den enkelte ansatte må 
gjennomføres inkl. rutiner rundt dette. 

I tillegg har vi fått erfaring/rutiner med hvordan veiledning, opplæring, refleksjoner osv. skal settes i 
system på avdelingsnivå.  Rutiner på ansvar, roller og oppgavefordeling skal utarbeides nå på 
systemnivå.  

Det er faste maler, i forhold til utarbeidelser av vedtak etter kap. 9, som melding om 
skadeavvergende tiltak, mal på å skrive vedtak og mal på søknad om disp fra utdanningskravet. 



- 

Det viser seg at det mest vanskelige med kap. 9 er å skrive selve vedtaket.  Spesielt i de små 
bofelleskap hvor det er 1 vernepleier/sykepleier eller der hvor man plutselig må skrive ett vedtak (og 
man har aldri gjort det), kan det by på utfordringer.  Den enkelte ansatte trenger veiledning i 
utarbeidelse av vedtaket. Dette jobber sektoren med å sette i system.   

Arbeidsgruppen jobber videre med rutiner og organisering av dette. 

Infeksjonskontrollprogram 

Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger helseinstitusjoner å ha et 
infeksjonskontrollprogram. For Ringerike kommune gjelder dette sykehjem og 
opptreningsinstitusjoner som rehabilitering på Austjord. 

Et infeksjonskontrollprogram er en plan som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge at 
infeksjoner oppstår i helseinstitusjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av infeksjoner. 

Alle nødvendige smitteverntiltak ved institusjonen skal være skriftlig nedfelt i 
infeksjonskontrollprogrammet. Programmet skal være en del av institusjonens internkontrollsystem 
og er bygd opp av to hoveddeler: infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking. 

Kommunene kartlegger risikosituasjoner i det daglige arbeidet som kan medføre smittefare, for så å 
lage tiltak i forhold til disse. Det skal også kartlegges tiltak for å beskytte personalet mot smitte. 
Programmet skal være et samlet dokument hvor prosedyrer og rutiner blir lagt i 
kvalitetssikringsprogram.  Pandemien gjorde at sluttføring av dette arbeidet ikke er ferdigstilt. 

Arbeidsgruppen jobber videre med dette i høst.  

ProAct 

ProAct er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling.  Hensikten med ProACT er å øke 
personalets kompetanse på å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette forordnede tiltak og 
forebygge sykdomsforverring.  Legevakten er ansvarlig for å undervise helsepersonell i 
samarbeidskommunene i ProAct.   

Ringerike kommune har årlig kurs og i år skulle det har vært 11. mars, men pga korona har dette 
kurset blitt utsatt til mars 2021. 

Retningslinjene for covid-19 for psykisk utviklingshemmede.  

Myndighetene i Norge har satt i gang strenge smitteverntiltak og disse ble fortløpende evaluert og 
endret.  I perioder ble det mange endringer fra myndighetene og før kommunen hadde tilpasset sine 
rutiner, kom det nye fra myndighetene.   

Retningslinjer for institusjon kunne bli tolket på samme måten som for bofelleskap med 
heldøgnsomsorg.  En for streng forvaltning av retningslinjer for bofelleskapene kan være brudd på 
pasientens rettigheter.  Pasientens aktivitet kan bli svært begrenset.   

For å unngå at dette kunne skje videre, ble det laget egen informasjon for sykehjem og for 
bofelleskap.   

Vold og trusler - avviksstatistikk 

Noen arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin.  Helse og 
omsorgstjenester setter vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt med forebygging.   

Den enkelte ansatte melder inn avvik når de er utsatt for vold og trusler via kvalitetssystemet.  Det 
taes ut regelmessig rapporter for å se utviklingen.  Fra januar til og med mars 2020, så vi en økning i 
registreringer.  Fra april og utover ble det færre registreringer.  Vi er usikre på om dette skyldes 
korona eller noe annet.  Helse og omsorg holder fokus på dette området fremover. 



- 

Ny anbudsprosess er i gang på kurs i høst v/HR på kroppshåndteringsteknikker og tilhørende 
instruktørkurs.  I tillegg til kurs i forebygging/håndtering av vold og trusler mot ansatte. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef Helse og Omsrg 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2389-10  Arkiv: 217  

 

Sak: 23/20 

 

Saksprotokoll - Forvaltningsrevisjon - legemiddelhåndtering og ernæring  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 19.10.2020: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2389-12  Arkiv: 217  

 

Sak: 20/20 

 

Saksprotokoll - Forvaltningsrevisjon - legemiddelhåndtering og ernæring  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 20.10.2020: 

 

 

Rådet fremmet følgende spørsmål til administrasjonen: 

 

1. Hvordan blir rapporten brukt? 

2. Vet folk hvordan de skal/kan melde avvik? 

3. Opplever ansatte at de har tid til å melde avvik? 

4. Kan det være store «mørketall» når det gjelder å melde avvik? 

 

Spørsmålene ble også stilt i behandlingen av sak 19/20. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Hovedutvalget HO 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2389-9   Arkiv: 217  

 

 

Forvaltningsrevisjon - legemiddelhåndtering og ernæring  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKS) har på oppdrag fra kontrollutvalget (sak 59/18, datert 

28.09.2018) gjennomført forvaltningsrevisjon av Ringerike kommunes arbeid med 

legemiddelhåndtering og ernæring i sykehjem og hjemmebaserte tjenester, rapport mai 2019.   

 

Deres mandat har vært å undersøke hvilke tiltak kommunen har, om tiltakene etterleves i 

praksis og eventuelt korrigeres og om tiltakene er tilstrekkelig til å sikre at lovgivningen 

overholdes.  

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune har behandlet saken i møte 12.03.2020, sak 16/20 og 

vedtok følgende: 

 Kontrollutvalget er tilfreds med tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av 

tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon om legemiddelhåndtering og ernæring. 

 Kontrollutvalget vil følge området legemiddelhåndtering og ernæring 

 Kontrollutvalget vil fortsatt fokusere på at kommunen styrker internkontroll 

 Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 

Kontrollutvalgets innstilling lå på sakslista til kommunstyrets møte 25.06.20, sak 104/20. 

Ordfører trakk saken fordi hun ønsket en bredere politisk forankring. Saken går derfor nå til 

råd og utvalg før den behandles av kommunestyret. 



- 

 

Beskrivelse av saken 

BKS slår fast at for både legemiddelhåndtering og ernæringsarbeidet har administrasjonen 

fastsatt klare retningslinjer og prosedyre/rutiner for hva som skal gjøres, hvordan det skal 

gjøres, hvem som har ansvaret for det og hvem som har ansvaret for å kontrollere at det blir 

gjort. 

 

Det er også flere andre elementer som gjør at det ligger godt til rette for å utøve systematisk 

styring og internkontroll: Det er blant annet etablert kvalitetsutvalg, fagnettverket innenfor 

ernæringsarbeid og kommunen har et godt utviklet elektronisk kvalitetssystem (med mulighet 

for å melde avvik). Helse og omsorg bruker også hendelsesbasert analyse for å lære av 

uønskede hendelser.  Administrasjonen arbeider fortløpende med kvalitetsindikatorer for hele- 

og omsorgssektoren.  På legemiddelsiden samarbeides det med tilsynsfarmasøyt. 

 

BKR’s undersøkelser viser allikevel at de mål og metoder administrasjonen selv har satt opp 

gjennom retningslinjer og prosedyre, foreløpig ikke etterleves i praksis i tilstrekkelig grad. 

 

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. juni 2019, sak 40 og i kommunestyret 

møte 05.09.2019, sak 117/19. 

 

I notatet fra rådmannen vises det til både eksisterende tiltak og tiltak under arbeid.  Av 

sistnevnte tiltak beskrives: 

 Måleindikatorer 

 Lederavtaler 

 Ledelses gjennomgang 

 Evaluering av nettverksmodell 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at det er viktig at kommunen arbeider systematisk for å etablere gode 

rutiner og systemer for internkontroll i hele kommunen.  Helse og omsorg har gjennomført en 

rekke systematiske tiltak gjennom 2019 og videre i 2020.  Utvelgelse av tiltak gjøres i 

Kvalitetsutvalget. Tiltakene realiseres i linja, og blir rapportert tilbake til Kvalitetsutvalget.  

 

Rådmann ønsker å nevne noen av tiltakene som har vært prioritert etter 

Forvaltningsrevisjonens gjennomgang. Alle enheter som har direkte pasientrettet arbeid, har 

mål om å kartlegge pasienter i ernæringsmessig risiko, og det er også tiltak knyttet til antall 

pasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste 12 mnd. Dette er rapportert i 2. kvartals 

rapport til utvalg for Helse, omsorg og velferd. I tillegg er det satt opp obligatoriske e-

læringskurs for alle ansatte. Ernæringsnettverket har hatt opplæring i ernæringskartlegging og i 

prosedyrene som beskriver oppfølging og ansvar for ernæring hos pasienter. Kvalitetsutvalget 

sammen med tilsynsfarmasøyt legger i begynnelsen av året en plan for internrevisjon og 

opplæringstiltak.  For 2020 har dette vært utfordrende å gjennomføre grunnet korona og 

pandemisituasjonen. Dette videreføres når situasjonen tillater det.  

 

Rådmannen mener at de iverksatte tiltakene som er igangsatt og videre planlagt vil være med 

på å dekke de avvik som BKR rapporter i sin revisjon innenfor tema legemiddelhåndtering og 

ernæring. 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 05.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef Helse og Omsorg 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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