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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTENE 05.12.2012 
OG 22.01.2013  
 
Arkivsaksnr.: 13/43  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ovennevnte møteprotokoller godkjennes. 
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FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030  
 
Arkivsaksnr.: 12/4733  Arkiv: G00   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 13.11.2012 
137/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.11.2012 
39/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.11.2012 
57/12 Eldrerådet 12.11.2012 
31/12 Ungdomsrådet 13.11.2012 
39/12 Råd for funksjonshemmede 15.11.2012 
251/12 Formannskapet 04.12.2012 
/ Kommunestyret  
1/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 22.01.2013 
1/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 22.01.2013 
8/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.01.2013 
3/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013 
/ Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 
 

2. Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i 
handlingsprogram og styringssystemer. 

 

Sammendrag 
 
Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 er et strategisk dokument som angir 
veivalg og virkemidler for å bedre den fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. 
 
Meldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger føringer 
for satsningen på folkehelse fram mot 2030.  Tre visjoner er pekt ut for det framtidige 
arbeidet med å oppnå bedre helse og trivsel i befolkningen. 
 

1. Ringerike – Best for barn 
2. Ringerike – Aktivitet for alle 
3. Ringerike - Folkehelsekommunen 

 
Utkast til folkehelsemelding av 12/9-12 har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring, og 
innkomne innspill er vurdert og innarbeidet/tilpasset i meldingen i  den grad det har vært 
mulig. 
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Bakgrunn 
Kommunestyret i Ringerike bestilte i økonomiplanen for 2011 en folkehelsemelding innen 
utgangen av 2012.  Oppstart og mandat for arbeidet ble vedtatt i kommunestyrets møte 
19.05.11.  Det ble opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe.  Prosjektansvarlig er 
kommunalsjef for helse og omsorg. 
 
Kommunestyrets vedtak la til grunn at folkehelsemeldingen skal fungere som et strategisk 
dokument.  Ved å beskrive behov og utfordringer, samt skissere de lange linjene i utvikling 
av kommunens tilbud på aktuelle områder skal den tjene som grunnlag for beslutninger i 
enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av økonomiplanen mv. 
 

Beskrivelse av meldingen 
Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012.  Loven er ment å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse.  Den angir fem grunnleggende prinsipper for 
folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig 
utvikling, føre var og medvirkning. 
 
Helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser og folkehelseloven utgjør de 
rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, 
forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. 
 
Folkehelsemeldingen er basert på anbefalinger fra helsedirektoratet og 
folkehelseinstituttet, oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet, bred tverrfaglig 
deltakelse i prosjekt- og styringsgruppene, samt innspill fra folkevalgte og høringsinstanser. 
 
Hovedmålet for folkehelsearbeidet er bedret helse og trivsel i befolkningen.  En positiv 
utvikling i kommunens folkehelseprofil, målinger av barn og unges oppvekstmiljø, samt 
lavere psykisk og somatisk sykelighet i befolkningen vil vise om vi er på rett vei. 
 
Eksempler på hvordan målene kan nås er skissert i meldingens tre målark. 
  

Forholdet til overordnede planer 
 
Kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsen i hht folkehelseloven § 5. ”Forskrift 
om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012” krever at kommunen utarbeider et samlet 
oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet.  Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 
kommunal planstrategi etter plan og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1. 
 
Folkehelsemeldingens plass i Ringerike kommunens plansystem er vist i illustrasjonen som 
er vedlagt meldingen. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Oppstart av arbeidet med folkehelsemeldingen sak 11/1358 ble vedtatt i Ringerike 
kommunestyre 19.5.2011. 

  

Informasjon og høringer 
 
Kommunestyret ble orientert om prosjektets status på temamøte 29.03.12 og 30.08.12. 
Muntlige kommentarer fra kommunestyret er hensyntatt i meldingen. 
 
Folkehelsemeldingens høringsutkast av 12/9-12 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring 
14.09.12 med frist for høringsinnspill 10.10.12. Utkastet ble sendt til adressater i henhold til 
adresseliste i vedlagte høringsbrev.  Det ble annonsert i Ringerikes Blad og lagt ut på 
kommunens hjemmeside, samt på kommunens servicetorg og bibliotek. 
 
Det kom inn 9- ni uttalelser. Uttalelsene er vurdert og innarbeidet / tilpasset i meldingen i 
den grad det har vært mulig. 
 
Hovedtrekkene i uttalelsene viser engasjement og en positiv holdning til samarbeid om 
bedret folkehelse. Det gis positiv tilbakemelding på meldingens tre visjoner, og spesielt 
fremheves vektlegging på barn, at det satses på antimobbearbeid, evidensbaserte tiltak og 
systematikk i arbeidet. 
 
Med utgangspunkt i innkomne innspill er det lagt større vekt på kultur og idrett, en 
tydeliggjøring omkring ”høykvalitetsbarnehager”, lavterskelaktiviteter, brukermedvirkning, 
helsetjenester for barn, hoftebrudd, samt et større engasjement for folkehelse gjennom økt 
kommunikasjon og informasjon. Innspill om norm for idrettshaller, gang- og sykkelveier, 
friluftsområder og interkommunalt samarbeid er notert, men ikke ytterligere utdypet i 
meldingen. Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Buskerud er tatt til orientering. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen anser at utkast til folkehelsemelding for Ringerike kommuner er i tråd med 
nasjonale føringer for folkehelsearbeid og de utfordringer folkehelseprofilen for Ringerike 
kommune viser.  
 
Meldingen er godt gjennomarbeidet og gir et godt grunnlag for framtidig folkehelsearbeid i 
kommunen. Innkomne innspill er så langt det er mulig innarbeidet i meldingen, øvrige 
innspill vil bli tatt med og vurdert i det videre arbeidet. 
 
Rådmannen anbefaler at Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas. 
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Saksdokumenter 
Trykte vedlegg 
 

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 
2. Høringsbrev av 14.09.12 
3. Innspill / uttalelser fra 

• Ringerike O-lag 
• Ringerike Idrettsråd 
• Foreldrerådet i Tyristrand barnehage 
• Helsesøstertjenesten 
• Tyristrand Landsbyforening 
• Ringerike bibliotek 
• Areal- og byplankontoret 
• Ringerike utvikling 
• Fylkesmannen i Buskerud 

 

Utrykt vedlegg 
 
1. Sak 11/1358 i Ringerike kommunestyre 19.5.2011: Folkehelsemeldingen - oppstart 
    
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 Ringerike kommune, 30.10.2012 
 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
 
 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Bjørg Nordanger, folkehelse koordinator  tlf.: 32 11 75 93 
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REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV 
OMSORGSTJENESTER  
 
Arkivsaksnr.: 12/5439  Arkiv: F00 &11  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
7/13 Eldrerådet 04.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som 
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester. 
 
 
Beskrivelse av saken 
Kommunestyret vedtok i sak 11/12 «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» 
som Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av omsorgstjenester. Retningslinjene 
bør nå revideres. 
 
Tildeling av omsorgstjenester i kommunen skjer på grunnlag av søkers hjelpebehov og i 
samarbeid med søker. Dersom søker ønsker det eller har manglende samtykkekompetanse, 
skal det også samarbeides med søkers pårørende/ verge. 
 
For å finne gode løsninger og for å sikre en hensiktsmessig bruk av ressurser, er det viktig 
med samhandling mellom alle som yter tjenester til den enkelte bruker og mellom 
tjenesteytere, søker og pårørende /verge. 
 
Utgangspunktet for å tildele lovregulerte tjenester er de vilkår som loven selv angir. 
Søkere som oppfyller lovens vilkår har krav på/rett på hjelp, og kommunen har en 
korresponderende plikt til å yte hjelp. I de tilfeller hvor kommunen har plikt til å yte hjelp, 
skal denne plikten oppfylles. 
 
Søknad om hjelp kan ikke avslås av økonomiske grunner, men den totale tildelingen av 
tjenester skal være på et nivå som samsvarer med kommunens tilgjengelige økonomiske 
ressurser. Lov og forskrifter er utformet på en slik måte at en aldri kommer utenom 
individuelt skjønn. Tildelingskriterier er derfor en nødvendig operasjonalisering av lov og 
forskrifter slik at det sikres en rettferdig fordeling av tjenester uavhengig av alder, kjønn, 
etnisitet og geografi. 
 
Dette hindrer ikke at kommunen etter en konkret, individuell vurdering kan og bør yte hjelp 
også i tilfeller hvor kommunen ikke har plikt til å yte hjelp, f.eks. ut fra et forebyggende 
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perspektiv. Helse- og omsorgslovgivningen forutsetter at forvaltningen både skal avgjøre 
den 
enkelte søknad etter en konkret individuell vurdering og at det skal utøves nødvendig 
skjønn. 
 
«Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» skal gi retningslinjer og føringer for 
utøvelsen av skjønnet, og disse retningslinjene er de ansatte pliktige til å følge. Det er 
imidlertid en forutsetning at disse kommunale retningslinjene ikke er i strid med 
lovbestemmelsene. 
 
 
Rådmannens vurdering 
Hensikten med «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» er å sikre lik og 
rettferdig vurdering og saksbehandling i tildeling av omsorgstjenester i kommunen. 
Tjenestene som tildeles skal være i tråd med lovverket, politiske prioriteringer og 
økonomiske rammer. 
  
 
Saksdokumenter 

• Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune 

 

 
 
 
 Ringerike kommune, 19.12.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Heidi Lafton 
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OMRÅDEPLAN HABILITERING - HØRINGSUTTALELSE  
 
Arkivsaksnr.: 13/57  Arkiv: 144 F04   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte høringsuttalelse til ”Områdeplan Habilitering” tas til orientering. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Helse Sør – Øst RHF har gjennom styrevedtak i sak 108/2008 vedtatt at sykehusområdene 
skal utarbeide områdeplaner for behandlingstilbudet i eget område sammen med 
kommunene. Styresak 045/2010 gir føringer for helseforetakenes arbeid med 
områdeplaner. I oppdragsdokument for 2010 til Vestre Viken HF fra Helse Sør-Øst er krav 
om utarbeidelse av områdeplan for habiliteringsområdet nedfelt. 
 
I Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015 og Stortingsmelding 47 (2008/2009) 
Samhandlingsreformen omtales viktigheten av god og riktig habilitering. Nasjonal strategi 
for habilitering og rehabilitering ( 2008-2011) poengterer at habilitering og rehabilitering 
må bli riktig og bedre prioritert innad i de ulike tjenesteområdene i kommune og 
spesialisthelsetjeneste. 
 
Habilitering utføres av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten jfr. Forskrift for 
habilitering og rehabilitering. Hovedansvaret for tjenester innen habilitering  er kommunalt, 
men spesialisthelsetjenesten har ansvar for å bidra når det kreves spesiell kompetanse. En 
områdeplan skal bidra til at tjenestene og utviklingen av disse blir koordinert på systemnivå 
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten og mellom ulike aktører innen 
helseforetaket. En områdeplan skal også bidra til riktig prioritering av tjenestetilbud til 
pasienter innenfor helseforetakets samlede habiliteringsressurser. 
 
Planen skal inneholde vurderinger og anbefalinger i forhold til: 
 

• fremtidig oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
• utvikling av habiliteringstilbudet. 
• samhandling mellom kommunene i området og spesialisthelsetjenesten og internt i 

spesialisthelsetjenesten.  
• kompetanseutvikling, kompetansebygging, kompetanseutveksling og forskning. 

 
Målgruppe for områdeplanen skal være barn, ungdom og voksne med medfødt eller tidlig 
ervervet sammensatte funksjonsnedsettelser med behov for habilitering. 
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Planen  skal ikke omfatte habilitering innenfor psykisk helsevern og rusproblematikk. 
 
 

Rådmannens vurdering 
  
Planen legger til grunn definisjonen av habilitering slik denne er beskrevet i Forskrift om 
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 16.12.2011, § 2:  
 
”Habilitering (og rehabilitering) er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og 
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet.” 
 
Vedlagt følger forslag til områdeplan for habilitering for Vestre Viken HF. Denne planen 
konsentrerer seg om barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse 
og/eller utviklingsforstyrrelse som har behov for omfattende og sammensatte habiliteringstjenester. 
I tillegg omfatter planen rehabilitering av barn. 
 
Planen er utarbeidet i nært samarbeid med kommunene. Fra Ringerike kommune har 
Gondola Guttormsen (TTF) deltatt. 
 
Rådmannen har innhentet innspill fra eget fagmiljø, og merknadene er innarbeidet i egen 
administrativ høringsuttalelse (vedlagt) som med dette sendes hovedkomiteen for helse, 
omsorg og velferd til orientering. 
 
 
Saksdokumenter 
 

• Forslag til områdeplan for habilitering for Vestre Viken HF 
• Administrativ høringsuttalelse fra Ringerike kommune 

 
 
 
 Ringerike kommune, 03.01.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
 



   
 

 Side 12 av 26   
 

DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER 
TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER 
 
Arkivsaksnr.: 13/137  Arkiv: 233 H12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Eldrerådet 04.02.2013 
6/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saksgrunnlaget for søknad om midler til kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser tas til 
orientering. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Regjeringen fremmet i kommuneproposisjonen for 2012 tre forslag til økonomiske 
virkemidler av samhandlingsreformen. Virkemidlene er kommunal medfinansiering, 
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter og døgnopphold til pasienter og brukere med 
behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp.  

Kommunal medfinansiering og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter trådte i kraft fra 
1.1.2012. Etablering av døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig 
helse- og omsorgshjelp kan gradvis etableres i løpet av perioden 2012–2015 på frivillig 
basis, men er lovpålagt fra 1.1.2016.  

Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad kommuner og Ringerike sykehus har 
samarbeidet om samhandlingsprosjektet "Vi samler trådene". Prosjektet har arbeidet med 
modeller for samhandling, pasientforløpene og fremtidige interkommunale tjenestetilbud. 
Prosjektet har vært tuftet samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47). Kommunene 
samhandler i dag om felles legevakt. Ringerike sykehus har invitert til en prosess for å 
vurdere om øyeblikkelig hjelp døgntilbud kan lokaliseres i sykehusets lokaler.  

Frist for søknad om prosjektmidler er 1. mars 2013. Søknader som kommer inn etter denne 
fristen vil først bli behandlet det påfølgende året. Det betyr at vedtak om søknad fra hver 
enkelt kommune må være politisk behandlet innen 15. februar 2013. 
 
All nødvendig informasjon er tatt med i saksfremlegget og bygger på rapport utarbeidet av 
prosjektgruppen. 
 

I organiseringen av prosjekt øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp har en organisert prosjektet 
med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Ved behov er det nedsatt arbeidsutvalg 
knyttet til prosjektgruppen. Prosjektleder har ledet prosjektgruppen og har rapportert til 
leder av styringsgruppen. 
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Styringsgruppe: 
• Elisabeth Vennevold  Kommunalsjef Ringerike kommune 
• Per Bleikelia    Direktør Ringerike sykehus 
• Nanna Nordhagen   Kommunalsjef Modum kommune 
• Mette Jahr    Kommunalsjef Krødsherad kommune 
• Cecilie Øyen    Kommunalsjef Jevnaker kommune 
• Anne Marit Fuglum   Tjenesteleder Hole kommune 
• Linda Torgersen    Virksomhetsleder Sigdal kommune 
• Tone Strandbråten   Tillitsvalgt NSF 
• Ole Mikal Langdalen   Tillitsvalgt Legeforeningen 

 

Prosjektgruppe: 
• Gunnar hjort   Kommuneoverlege Modum kommune 
• Geir Haukeland   Fagansvarlig Krødsherad kommune 
• Ester Nes Ramstad  Institusjonssjef Sigdal kommune 
• Marit S Lorentsen  Kommunalsjef Hole kommune 
• Cecilie Øyen   Kommunalsjef Jevnaker kommune 
• Karin Møller   Kommuneoverlege Ringerike kommune 
• Reidar Aasheim   Samhandlingssjef Ringerike sykehus 
• Vigdis Jægersborg  Leder Legevakten 
• Svein Lyngroth   Prosjektleder Agenda Kaupang 

 

Hovedmålsettingen har vært å foreslå hvordan kommunene og sykehuset kan etablere et 
samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og 
omsorgshjelp. 

Mandat for prosjektgruppen har vært: 
• Beskrive pasientprosessen for øyeblikkelig hjelp pasienter, inkludert å beskrive 

samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om 
øyeblikkelig hjelp pasienter.  

• Anbefale innhold og organisering for øyeblikkelig hjelp tilbud etter ny lov og veileder 
der det er til det beste for pasienten og samfunnsøkonomien 

• Beskrive pasientgruppe. 

• Beskrive kvalitets- og kompetansekrav, det vil si hvordan krav om faglig forsvarlig 
virksomhet skal overholdes. 

• Avklare de juridiske grensesnittene for ansvar mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten ved en eventuelt felles organisering av tjenester. 

• Beskrive hvordan de juridiske krav til dokumentasjon skal løses. 

• Beregne kostnader og inntekter, og anbefale hvordan kostnader og inntekter skal 
fordeles. 

• på eget initiativ gi forslag til løsninger på problemstillinger som dukker opp i 
planleggingen 
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På bakgrunn av utredningen skal det utarbeides en felles avtale med helseforetaket, og 
deretter sendes det en samlet søknad til Helsedirektoratet. 

Prosjektgruppen har avlevert utredning og fremmet sak for styringsgruppen 15. desember 
2012, slik at nødvendige klareringer kan gjøres i de enkelte kommunene før søknad sendes 
1. mars 2013. 

 
Beskrivelse av saken 
  

Hva er døgnopphold øyeblikkelig hjelp? 

Innleggelse i sykehus er spesielt viktig for eldre med rask utvikling av uklare og 
sammensatte sykdomsbilder. For ikke å overse alvorlige underliggende tilstander, bør slike 
pasienter undersøkes med bred tverrfaglig medisinsk tilnærming. Det er utelukkende 
medisinskfaglige kriterier som skal legges til grunn fra behandlende lege. Behandlende leges 
plikter og ansvar er uforandret. Det nye tilbudet til innbyggerne kommer i tillegg til 
sykehusenes akuttberedskap. Pasienter med akutt og uavklart sykdom skal fortsatt utredes 
og behandles på sykehus. 

Målet med etablering av dette tilbudet er å behandle pasienter som har en avklart 
diagnose, og pasienter med et avklart funksjonsnivå, før de får en forverret helsetilstand. Et 
kommunalt døgntilbud skal igangsette behandling tidligere enn i dag, gi noen 
pasientgrupper bedre oppfølging før tilstanden medfører forverring, og derved redusere 
behovet for sykehusinnleggelse. Tilbudet vil ventelig dempe veksten i sykehusinnleggelser, 
og derved bidra til å redusere kommunenes kostnader til medfinansiering av 
sykehusopphold. 

En sammenhengende og differensiert akuttmedisinsk kjede forutsetter at nåværende 
akuttilbud ved sykehuset opprettholdes. Utredning og oppbygging av kommunalt 
døgntilbud skal ikke være et alternativ til fullverdig og tilstrekkelig dimensjonert 
akuttmedisinsk spesialisthelsetjeneste ved sykehuset. 

Det er flere kommuner som allerede har etablert tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold. Her kan nevnes tilbudene i Fosen, Alta og Sjukestugu i Hallingdal. Veileder fra 
helsedirektoratet1 fremhever at plasser i sykehjem som administreres av hjemmetjenesten 
ikke bør forveksles med øyeblikkelig hjelpplassene. Dette er en type akuttplasser som kan 
brukes til midlertidig opphold av mennesker som trenger akutt omsorg og ivaretakelse. 
Eksempel på denne typen tjeneste er når ektefelle får en sykehusinnleggelse der den 
gjenværende ektefellen har vært avhengig av hjelp fra den som har måttet forlate 
hjemmet.  

Det er pasientgruppen som kan omtales som ”uhensiktsmessige innleggelser” i sykehus en 
ønsker å fange opp i tiltaket. Pasientgruppen omhandler ikke pasientene som har vært 
innlagt for utredning eller behandling i sykehus. Aktuelle pasienter for tilbudet er pasienter 
med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå.  

                                                      
1 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, Veiledningsmateriell, Helsedirektoratet 02.2012. 
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I neste figur viser vi en modell som tydeliggjør hvilken pasientgruppe dette gjelder.  

251658240251658240
   

Inn og ut av sykehus - pasientgruppene

Sykehus

Sykehjem

Omsorgsbolig

Hjemmetjenester

Utskrivningsklare 
pasienter

”Uhensiktsmessige” 
innleggelser

«Uhensiktsmes-
sige» innleggelser

Utskrivningsklare 
pasienter

Øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold

1111111111  

Figur 1 Skisse med tydeliggjøring av pasientgruppen – inn og ut av sykehus 

Målet med å opprette kommunale øyeblikkelig hjelptilbud, døgnopphold, er å dempe 
presset på spesialisthelsetjenestens døgnplasser ved å redusere antall øyeblikkelig 
hjelpinnleggelser, og i tillegg bidra til et bedre forløp for de aktuelle pasientene som da kan 
motta hjelp nærmere der de bor. Tilbudet som etableres skal av pasientene vurderes som 
bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege. Aktuelle pasientgrupper kan være 
pasienter med akutt forverring av kjent tilstand på grunn av forhold som infeksjon, 
dehydrering eller ernæringssvikt, og hvor kjent utløsende årsak er avklart.  

Øyeblikkelig hjelpenheter i kommunal regi skal gi tilbud til de pasientene som er for syke til 
å bli behandlet hjemme, og som ikke er sykere enn at de kan behandles i en øyeblikkelig 
hjelpenhet.  

 

Vurderinger av pasientgruppen 

Aktuelle pasienter for døgnopphold øyeblikkelig hjelp er pasienter med forverring av kjente 
tilstander med avklart diagnose og funksjonsnivå. Pasienten er kjent for tjenestene, og de 
aktuelle pasientene skal kunne følges opp i legevakt dersom legevakten hadde nødvendig 
utstyr for å undersøke pasient. Det skal for pasientene ikke være en forventet en forverring 
i situasjonen. 

Øyeblikkelig hjelp gjelder når pasienten er i en tilstand eller situasjon hvor utredning og 
behandling er påtrengende nødvendig og at pasienten har behov for utredning og 
behandling uten unødvendig venting. Pasienter som er aktuelle for det kommunale tilbudet 
er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå. 
Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege. 
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Helsedirektoratet har i beregningen av kostnader knyttet til døgnopphold øyeblikkelig hjelp 
lagt til grunn somatiske pasienter. De aktuelle pasientene kan eksempelvis være en gruppe 
eldre pasienter med stort funksjonstap forårsaket av diagnostisk avklarte lidelser, og at 
enkle tiltak kan gi stor behandlingsgevinst. Infeksjoner, fall og magebesvær er eksempler på 
tilstander der de eldste kan få et funksjonstap som gjør at det ikke er forsvarlig å behandle 
dem hjemme, men hvor behandling på institusjon i kommunen er trygt og bedre egnet enn 
innleggelse i sykehus. Nærhet til pårørende og reduserte påkjenninger i forbindelse med 
transport er andre viktige aspekter som kan telle i favør av innleggelse i kommunalt 
øyeblikkelig hjelptilbud. 

Utvalg av pasienter av pasienter er dermed som følger: 

• Pasienten er ikke frisk nok til å behandles hjemme  

• Pasienten kan behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler  

• Pasienten forventes å kunne utskrives i løpet av tre dager 

• Pasientens tilstand tilsier liten risiko for akutt livstruende forverring 

Kommunal øyeblikkelig hjelp kan inndeles i to nivåer, hvor det er medisinsk øyeblikkelig 
hjelp som i hovedfokus når det gjelder døgnopphold øyeblikkelig hjelp: 

1. Kommunalt døgnopphold sykehjem/tilbud i eget hjem – pleiefaglig øyeblikkelig hjelp: 

Pasienten har kjent sykdom eller avklart diagnose og allmenntilstanden tilsier at et lokalt 
tilbud er like godt eller bedre enn en innleggelse ved døgnopphold øyeblikkelig hjelp. 
Ikke behov for legetilsyn utover 2-3 ganger pr. uke eller mindre 

2. Kommunal døgnopphold øyeblikkelig hjelp – medisinsk øyeblikkelig hjelp: 

Pasienten har kjent sykdom eller avklart diagnose, men kommunens øvrige tjenester har 
ikke tilgang til nødvendig kompetanse, utstyr eller tilstrekkelig hyppig oppfølging av 
nødvendig fagpersonell og lege. Pasientens behov for bistand vurderes og avgjøres av 
lege. 

Pasientgruppen kan summeres i følgende skisse: 
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Avklaring av pasientgruppen
-Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold eller sykehus

Pasienten har behov for 
sykehustjenester i form av utstyr 
og kompetanse på sykehusnivå 

for diagnose, behandling og 
overvåking

Spesialist-
helsetjenesten
Sykdom er uklar eller 

diagnose er ikke avklart. 
Eventuelt betydelig 

redusert allmenntilstand/ 
funksjonsnivå

Akuttmottak

Intensivavdeling

Sengepost

Har pasienten
behov for 
spesialist-

helsetjeneste?

NEI

JA
Poliklinikk

Kommunal
døgnopphold 

øyeblikkelig hjelp 
Medisinsk ø-hjelp 

Kommunalt døgn-
opphold i sykehjem 

eller eget hjem 
Pleiefaglig ø-hjelp

Pasienten har kjent sykdom eller 
avklart diagnose, men 

kommunens øvrige tjenester har 
ikke tilgang til nødvendig 
kompetanse, utstyr eller 

tilstrekkelig hyppig oppfølging av 
nødvendig fagpersonell og lege. 

Pasientens behov for bistand 
vurderes og avgjøres av lege.

Pasienten har kjent sykdom eller 
avklart diagnose og 

allmenntilstanden tilsier at et 
lokalt tilbud er like godt eller 
bedre enn en innleggelse ved 

døgnopphold øyeblikkelighjelp. 
Ikke behov for legetilsyn utover 
2-3 ganger pr. uke eller mindre

Kommune-
helsetjenesten
Sykdom er kjent eller 

diagnose  avklart. Ikke 
betydelig redusert 
allmenntilstand/ 

funksjonsnivå

 
 

I utvalget av pasientene må det avklares om pasientene har behov for behandling og 
oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at det medisinske ansvaret må være avklart. 
Dersom pasientene ikke har behov for behandling i spesialisthelsetjeneste, har sykdom som 
er kjent eller diagnose som er avklart, ikke betydelig redusert allmenntilstand eller 
funksjonsnivå, kan pasienten følges opp i døgnopphold knyttet til kommunal øyeblikkelig 
hjelp.  

 

Arbeidsgruppens anbefalinger 

I arbeidet med å avklare alternative organisatoriske løsninger har det blitt løftet frem syv 
ulike modeller, hvorav en er anbefalt og seks som ikke aktuelle. I arbeidet med å avklare 
aktuell løsning har det blitt vurdert faglige, medisinske, økonomiske, praktiske og 
sikkerhetsmessige hensyn i forhold til pasientenes behov. Ut i fra en helhetlig vurdering, 
anbefaler arbeidsgruppe følgende modell: 

• Sykehuset drifter tre av døgnplassene for kommunene, kombinert med 
desentraliserte tilbud i kommunene 

 

Alternative løsninger som har blitt utredet og vurdert 

• Alle døgnplassene for kommunene lokalisert sammen med legevakt. 

• Legevakten drifter fire av døgnplassene, kombinert med desentraliserte tjenester i 
kommunene. 
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• Samlokaliserte døgnplasser for Ringerike, Hole og Jevnaker og desentraliserte senger 
i Modum, Krødsherad og Sigdal. 

• Døgnplasser desentralisert i alle kommunene. 

• Samlokaliserte døgnplasser for østkommunene og vestkommunene. 

• Sykehuset drifter alle døgnplassene for kommunene. 
 
 
Rådmannens vurdering 
  

Kommunene samarbeider i dag om Ringerike interkommunale legevakt. Legevakten er 
primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor fastlegenes alminnelige åpningstid i 
kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Sigdal. Ringerike kommune 
har det administrative ansvaret for tjenesten. Det er ca. 60 000 innbyggere i kommunene til 
sammen.  

Legevakten skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenom 
fastlegenes vanlige åpningstid.  

Med nødvendig forstås her først og fremst hjelp ved: 

• Akutte, livstruende sykdommer / skader eller mistanke om slike 

• Alvorlige sykdommer eller mistanke om det 

• Sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade  

eller vesentlig forverrelse / forlengelse om man venter til neste dag med å 
konsultere lege 

• Sykdommer som medfører vesentlig smerter, angst eller andre plager 

Legevakten er beliggende i lokalene til Ringerike Sykehus Hønefoss - med lokaler sentralt 
ved ambulanseinnkjøring, akuttmottak og røntgen. Ringerike sykehus planlegger etablert et 
diagnostisk senter samlokalisert med akuttmottak og observasjonsavdeling. 

Det er tilsatt sykepleiere og helsesekretærer som går i turnus ved legevakten. I legevaktens 
mest hektiske mottaksperiode er det 3 sykepleiere, to betjener da legevaktsentralen (LVS) 
og en står for mottak av pasienter og assisterer legevaktlegen. Ved legevakten er det en 
sykepleier tilsatt som Enhetsleder i 20 % administrativ stilling og en medisinskfaglig 
ansvarlig lege i 20 % stilling. 

Legevakten er betjent av leger mellom kl. 1500 til 0800 i ukedagene og 0800 til 0800 i 
helgene. Det er to leger i vakt, hvorav en har aktiv vakt og en er i beredskap. Legevakten 
benytter en egen legevaktsbil, som har hatt 518 besøk i løpet av de siste seks måneder. 
Legevaktbilen er bemannet med lege og sykepleier.  

Anbefalt modell legger til grunn en todelt løsning for tilbudet, hvor det blir et samarbeid 
mellom sykehuset og kommunene. Kommunene benytter deler av tilskuddet til å finansiere 
fleksible plasser i hver kommune, og benytter deler av tilskuddet til å kjøpe tre døgnplasser 
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av sykehuset, som samlokaliseres med sykehusets observasjonspost. Sykehusets 
observasjonspost er lokalisert vegg i vegg med dagens legevakt.  

Sykehuset stiller lokaler, medisinsk støttefunksjoner, senger og pleiepersonell til 
disposisjon, samt medisinsk personale på dagtid. Dette er en variant av modellen en har 
benyttet i Hallingdal. En viktig forskjell er imidlertid at legene på sengepostene i Hallingdal 
har allmennmedisinsk kompetanse og ikke sykehusspesialisert som ved sykehuset på 
Ringerike. Sykehuset har skissert inntil 3 plasser samlokalisert med observasjonsavdelingen i 
mottakelsen, der det også planlegges diagnostisk senter etablert. 

De øvrige ressursene/døgnplassene er lokalisert i kommunene, sammen med øyeblikkelig 
hjelpsplasser/korttidsplasser. Denne ressursdelingen er ut fra en fordelingsnøkkel som 
bygger på innbyggere i kommunene.  

Pasientgruppen som skal følges opp ved kjøp av plasser i sykehuset og desentralisert i 
kommunene har kjent sykdom eller avklart diagnose, men kommunens øvrige tjenester har 
ikke tilgang til nødvendig kompetanse, utstyr eller tilstrekkelig hyppig oppfølging av 
nødvendig fagpersonell og lege. Pasientens behov for bistand vurderes og avgjøres av lege. 
Pasientene som skal følges opp i de kjøpte plassene, vil ha det mest kompliserte 
sykdomsbildet i denne pasientgruppen. 

Fordelene med modellen er at tilbudet kan raskt etableres og at den ivaretar 
grunnleggende pasientsikkerhet på en god måte. Modellen sikrer en god diagnostisk 
oppfølging av pasientene grunnet nærhet og tilgang til ansatte med høyt kompetansenivå 
både i legevakt og i sykehus. Modellen legger til rette for å utnytte eksisterende ressurser 
på tvers samt at en unngår dublering av tjenester. 

Ulempene ved modellen er knyttet til avstand til enkelte av kommunene for de tre 
sentraliserte plassene. Dette kompenseres imidlertid ved at en oppretter desentraliserte 
tilbud. Modellen krever økt tilgang til legeressurser, noe som derimot vil bidra til at 
pasientene kan få et kvalitativt godt tilbud i desentraliserte senger. Et samarbeid på denne 
måten krever at en er bevisst skillet mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Videre må en arbeide bevisst med kompetansedeling og tydelige 
rutiner for samarbeid mellom de ulike faggruppene.  

Følgende forhold er sentrale for å sikre en god drift: 

Desentraliserte tilbud i kommunene 

Midler til desentraliserte tilbud i kommunene fordeles mellom kommunene etter 
folkemengde og skal være lokalisert i korttidsavdeling eller lignende. I disse avdelingene vil 
det være behov for tilpasset bemanning, nødvendig medisinsk utstyr og en fleksibilitet i 
forhold til bruk av plasser.  

Kommunikasjon 

I samhandlingen mellom legevakt, desentraliserte senger og sentraliserte senger ved 
sykehuset er det viktig at en har gode rutiner for kommunikasjon og samhandling, 
innleggelse og utskriving av pasientene. Eksempelvis vil det være nødvendig å sikre 
etablering og tilknytning av helsenett på korttidsavdelingene.   
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Legene – tilsyn og oppfølging av lege i legevakt og fastlege/sykehjemslege.  

Modellen forutsetter at det er lege tilgjengelig i legevakt som kan følge opp både med 
observasjon og telefon. Fastlegene har fremdeles fastlegeansvaret for pasientene også for 
disse pasientene. Både legevaktslege og fastlege må ha inngående kjennskap til modellen 
og kan legge inn i de aktuelle plassene etter å ha konferert med ansvarlig sykepleier på 
korttidsavdeling. Lege på dag, kveld og natt har ansvar for oppfølging av pasienter i senger 
på observasjonspost, i desentraliserte senger og for pasienter uten fast bopel. 

Sykepleiere – oppfølging og tilsyn av pasientene 

I tillegg til tilgang på lege skal det være sykepleiere og annet kompetent personell 
tilgjengelig på alle vakter som kan følge opp pasientene. Sykepleierne skal være 
skolert/opplært i forståelse av pasientgruppen og prinsippene i modellen. 

Rutine 

For å sikre en god oppfølging av pasientene må videre nødvendige rutiner være forankret 
hos alle som arbeider med pasientgruppen. Dette forutsetter at en benytter et tilpasset 
overvåkningssystem som registrerer avvik, som sikrer evaluering og god kvalitet gjennom 
nødvendige korrigering. Overordnet overvåking, styring og rapportering av tiltaket blir 
ivaretatt av legevakten i samarbeid med kommunene og sykehuset. I arbeidet er legevakten 
er koordinator og har et ambulerende fagutviklingsansvar. 

Evaluering 

Anbefalt løsning, sentralt og desentralisert, evalueres fortløpende, med hovedevaluering 
etter 1,5 års drift. Prosjektgruppen utarbeider en mal for denne evalueringen. 

Økonomiske forhold 

Tilbudet skal fullfinansieres gjennom statlige øremerket bevilgninger. Etablering av tilbudet 
bygger på regelverket som Helse – og omsorgsdepartementet har lagt til grunn for innfasing 
og finansiering fram til 2016.  

Det er lagt opp til at tilbudet skal være fullfinansiert ved at 50 % av midlene overføres fra 
regionalt helseforetak og resterende 50 % fra Helsedirektoratet. Regionale helseforetak og 
kommunene er sammen ansvarlig for å bygge opp tilbud. Det er på landsbasis lagt til grunn 
et måltall i 2015 på om lag 240 000 liggedøgn, og en liggedøgnkostnad på kr. 4 330 
inkludert kapitalkostnader.  

Kommunene kan også søke om investeringstilskudd gjennom investeringsordningen til 
heldøgns omsorgsplasser i Husbanken, basert på de kriteriene som gjelder for ordningen. 

Fra 2016 overføres totalt 1048 millioner fra helseforetakene til kommunenes rammer. 
Beløpet fases inn i løpet av de fire årene 2012-2015 med en fjerdedel hvert år. Kommunene 
som starter opp får halvparten som tilskudd fra Helsedirektoratet, og den andre halvparten 
fra helseforetaket når tilbudet er etablert. 

I veilederen vises det til følgende fordeling av beregnet økonomiske rammer pr. kommune 
som øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal favne.  
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I de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetakene skal 
kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp beskrives. Helseforetakene kan ikke 
bygge ned sitt tilbud, før tilbudet i kommunen er tilstrekkelig etablert. 

Kommunene må dokumentere at de har satt i verk, eller har konkrete og forpliktende 
planer for etablering av tiltak. Dette skal dokumenteres gjennom nevnte avtale som skal 
inngås mellom kommunene og det regionale helseforetaket. Kommunene (og 
helseforetakene) er selv ansvarlige for at det tilbudet de gir er godt og forsvarlig. 

Ved anbefalt modell vil alle ressursene bli sett i sammenheng og en kan fordele ressursene 
på sengeplasser og øke legeressurser minus kostnaden til sykehuset for å drifte tre senger. 
Rammen som er fordelt sentralt kan være rettesnor på hvordan ressursene skal fordeles. 
Det vil si at følgende rammer og senger legges til grunn: 

Kommune 
Ø hjelp 

kr. i tilskudd 
Liggedøgn 

605 Ringerike kommune 6 732 000 1 555 

612 Hole kommune 1 313 000 303 

621 Sigdal kommune 892 000 206 

622 Krødsherad kommune 517 000 119 

623 Modum kommune 2 982 000 689 

532 Jevnaker kommune 1 429 000 330 

Sum totalt 13 865 000 3 202 

 

Kostnader samlet for tiltaket når det kjøpes tre plasser av sykehuset 

For å drifte tre døgnplasser for kommunene er det lagt inn en beregning som bygger på 
estimert kostnad til utskrivningsklare pasienter med kr. 4000,- pr. døgn. En samlet oversikt 
over kostnadene knyttet til tilbudet når tre døgnplasser kjøpes av sykehuset er som følger: 

Sum kostnader felles 

Kjøp av tre plasser 4380000 

Økning legebemanning 2760000 

Koordinator/fagutvikling 0,5 årsverk 350000 

Bilkostnader leasing ekstra bil 150000 

Sum kostnader  7640000 

 

Tabellen viser at kostnadsrammen på driften av alle felles tjenester, inkludert kjøp av 
plasser fra sykehuset, koster ca. kr. 7,64 millioner kroner.  

Videre viser tabellen kostnader knyttet til økning i legeressursene. Dette er ressurser som er 
beregnet i forhold til en økning i legeressursene med en lege hele døgnet. Årsaken til denne 



  Sak 6/13 
 

 Side 22 av 26   
 

økningen er behovet for å følge opp pasienter i desentraliserte plasser, samt inn og 
utskriving av pasienter i plasser kjøpt av sykehuset.  

Ressursene til koordinator/fagutvikling er lagt inn grunnet legevaktens koordinerende rolle 
og funksjon i modellen. Videre er det lagt inn kostnader knyttet til leasing av bil slik at lege 
kan være mobil blant annet til desentraliserte senger i kommunene.  

Gjenstående rammer til fordeling i kommunene 

Nedenforstående tabell viser hvordan tilskuddet som er fullfinansiert gjennom statlige 
øremerket bevilgninger fordeler seg på hver enkelt kommune, når kostnader til fellestiltak 
er trukket ut. 

Kommune 
Ø hjelp 

kr. i tilskudd 
Prosent av 
rammen 

Ramme 

desentraliserte tiltak 

605 Ringerike kommune 6 732 000 49 % 3022481 

612 Hole kommune 1 313 000 9 % 589501 

532 Jevnaker kommune 1 429 000 10 % 641581 

621 Sigdal kommune 892 000 6 % 400483 

623 Modum kommune 2 982 000 22 % 1338835 

622 Krødsherad kommune 517 000 4 % 232119 

Sum totalt 13 865 000 100 % 6225000 

 

Dersom en legger det totale tilskuddet til grunn og trekker fra beregnede kostnader knyttet 
til drift av tre plasser er det igjen ca. kr. 6,2 millioner til fordeling i kommunene. Dette skal 
benyttes til å betjene tilbudet desentralisert i kommunene i forhold til bemanning og utstyr 
mv.  

Rådmannen anbefaler at kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, 
Krødsherad sender en samlet søknad om tilskudd til døgnopphold for pasienter og brukere 
med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp innen 1. mars 2013. Søknaden vil da ta 
utgangspunkt i anbefalt forslag fra arbeidsgruppen og styringsgruppen slik det framkommer 
i denne saken. Dersom forslaget blir politisk vedtatt vil styringsgruppen, i det videre arbeid i 
prosjektet, være samarbeidsmøte i Ringerike interkommunale legevakt. Prosjektgruppen 
omdannes til en arbeidsgruppe som utarbeider og fremmer forslag for samarbeidsmøte. 

Saksdokumenter 
 

• ”Døgnopphold øyeblikkelig hjelp” , - Rapport fra prosjektgruppen, Agenda kaupang 
 
 Ringerike kommune, 25.01.2013 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
Saksbehandler: Svein Lyngroth  
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STATUSRAPPORT TILBAKEMELDINGER AVVIK OG KLAGER - 4. 
KVARTAL 2012  
 
Arkivsaksnr.: 13/353  Arkiv: F01 &14  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Statusrapport om avvikshåndtering 4. kvartal 2012 tas til orientering. 
 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Helse og omsorg plikter å ha en oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangel 
på oppfyllelse av myndighetskrav. Krav om dette er hjemlet i: 
 

• Forskrift om internkontroll i sosial og helsetjenesten 
• Forskrift om internkontroll etter barnevernloven. Forskrift om internkontroll for 

kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. 
• Forskrift om internkontroll i kommunalt NAV. Forskrift om internkontroll for 

kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen 
• Internkontrollforskriften. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter 
 
Registrering av avvik er en vesentlig del av internkontrollsystemet, og for å drive et 
kontinuerlig forbedringsarbeid fremover er det svært viktig at feil og mangler avdekkes og 
registreres.  
 
 
Beskrivelse av saken 
  
Når Fylkesmannen bruker begrepet avvik, så menes det avvik i forhold til myndighetskrav, 
hvilket betyr krav hjemlet i lover og forskrifter. 
 
Helse og omsorg bruker avviksbegrepet i en videre betydning ved at våre retningslinjer sier 
at avvik også skal rapporteres ved mangel på oppfyllelse av interne krav. Interne krav er 
utarbeidet for å unngå brudd på myndighetskrav, og på denne måten kan man avdekke 
forbedringsområder før det oppstår mer alvorlige hendelser. I et slikt perspektiv vil det 
være 
ønskelig med en balanse mellom for få og for mange rapporterte avvik. 
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Det er gitt 25 tilbakemeldinger i 4. kvartal, både positive og negative. Antall 
tilbakemeldinger  ligger på samme nivå som de foregående kvartal. Tiltak som iverksettes i 
forhold til negative tilbakemeldinger er i all hovedsak dialog med brukere og/eller 
pårørende. På denne måten avklares forventninger og eventuelle behov for å endre praksis.  
 
Enkelte negative tilbakemeldinger kan ha karakter som formell klage. Disse besvares alltid 
skriftlig, men registreres som tilbakemelding. Skjema for tilbakemelding kan for noen være 
lettere å benytte enn en skriftlig formell klage, hvilket betyr at terskelen for å klage er lagt 
lavere etter at vi tok i bruk skjemaene. Det er ikke registrert slike tilbakemeldinger siste 
kvartal. 
 
Antall rapporterte avvik på legemiddelhåndtering 4. kvartal ligger på 1965, noe som er en 
nedgang på 1397 avvik fra forrige kvartal. Høyest er avvikene på utlevering av legemidler 
utført av personell uten bemyndigelse, men også medisiner som ikke er gitt fordi pasienten 
nekter. I 2012 er det prioritert opplæring i legemiddelhåndtering for ufaglærte, slik at disse 
får bemyndigelse til å dele ut medikamenter fra dosett eller multidose. Tallene forbedrer 
seg gradvis, men tallet er fortsatt høyt. Nytt kurs er planlagt våren 2013. 
 
Når det gjelder avvik som er avdekket av tjenesten selv, er det registrert 476 tilfeller i 
4.kvartal. Avvikene er fordelt i ulike kategorier, og blir lukket på lavest mulig nivå. Analyser 
av avvikene blir gjennomført per virksomhet, slik at den enkelte virksomhetsleder kan 
iverksette tiltak på områder hvor man ser det er et forbedringspotensial.  
 
Det er i perioden behandlet 14 klagesaker etter Forvaltningsloven. Dette er en økning fra 
tidligere perioder. De fleste klagene gjelder utførelse av tjenesten og ikke omfang, tildeling 
eller vedtak. 
 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen legger med dette fram avviksrapportering 4. kvartal 2012 til orientering. 
 
Rådmann konstaterer at antall klagesaker øker. Dette kan oppfattes både positivt og 
negativt. Tidligere har det vært hevdet at få klager skyldes at «terskelen» for å klage er høy, 
og at man kan frykte represalier. Hvis dette har vært riktig, er det positivt dersom tilliten til 
tjenesten er endret. 
 
Helse og omsorgstjenestene har gjennom 2012 vært gjenstand for store omstillingstiltak og 
kostnadskutt. Slike endringer vil for mange oppleves som svikt i tjenesten, både når det 
gjelder kvalitet og omfang av tilbudene. Det er liten tvil om at kvaliteten på enkelte 
tjenester nå er lavere enn før, uten at dette nødvendigvis genererer uforsvarlige tjenester. 
 
Rådmannen ser at det arbeides systematisk og målrettet med forbedringsarbeid relatert til 
registrerte avvik og tilbakemeldinger. 
 
Saksdokumenter 



  Sak 7/13 
 

 Side 25 av 26   
 

 
• Oversikt over klager og tilbakemeldinger 4. kvartal 2012 

 
 
 
 
 
  
 
 

Ringerike kommune, 25.01.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold 
 
Saksbehandler: Torgunn Homme, virksomhetsleder tlf. 970 02 133 
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KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN - HELSE OG OMSORG 2012 - 
2016  
 
Arkivsaksnr.: 13/354  Arkiv: 430 F   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013 
 
Forslag til vedtak: 
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar kompetanseutviklingsplan til orientering. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Helse og omsorg har sett et behov for å tydeliggjøre, strukturere og tilpasse 
kompetanseutvikling, slik at dette er mer i tråd med de utfordringer og satsningsområder 
som gjør seg gjeldende i dag og i fremtiden. Kompetanseutviklingsplan 2013 - 2016 vil være 
et dynamisk dokument som vil måtte endres/justeres etter som nye krav og oppgaver blir 
tillagt enhetene (f.eks. samhandlingsreformen). De beskrevne planprosesser forventes å 
være implementert i alle enheter innen årsskiftet 2013/2014. Tabellene som beskriver 
kompetansebehov er en samlet oversikt over de behov som er meldt, men det er ikke 
foretatt en prioritering og vurdering av hva som er realistisk å få gjennomført. 
Kvalitetsutvalget er ansvarlig for å realisere planen basert på definerte behov, og det gjøres 
en prioritering av behovene ut i fra de ressurser man har til disposisjon. 1. gangs 
prioriteringen foretas i kvalitetsutvalgets møte den 30.1.2013. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Med knappe ressurser er det viktig at de ressurser virksomhetene disponeres utnyttes 
målrettet, og ikke tilfeldig ettersom tilbud presenteres. Vedlagte kompetanseutviklingsplan 
er således et godt og nødvendig verktøy for å sikre en overordnet og målrettet 
kompetanseheving i tråd med faglig definerte behov og utfordringer.    
Rådmannen legger med dette fram forslag Kompetanseutviklingsplan 2013 – 2016 for helse 
og omsorg til orientering. 
 
Saksdokumenter 

• Kompetanseutviklingsplan Helse og omsorg 2012 - 2016 
 
 Ringerike kommune, 25.01.2013 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Kommunalsjef Elisabeth Vennevold 
Saksbehandler: Torgunn Homme, virksomhetsleder tlf. 970 02 133 
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Generelt om vilkår for tildeling av tjenester 


Utgangspunktet for å tildele lovregulerte tjenester er de vilkår som loven selv angir. 


Søkere som oppfyller lovens vilkår har krav på/rett på hjelp, og kommunen har en tilsvarende 


plikt til å yte hjelp. Dette hindrer ikke at kommunen etter en konkret, individuell vurdering 


kan og bør yte hjelp også i tilfeller hvor kommunen ikke har plikt til å yte hjelp, f.eks. ut fra et 


forebyggende perspektiv. Helse- og omsorgslovgivningen forutsetter at forvaltningen både 


skal avgjøre den enkelte søknad etter en konkret individuell vurdering og at det skal utøves 


nødvendig skjønn. 


I denne sammenheng har kommunen på noen områder gitt retningslinjer for utøvelsen av 


skjønnet, og disse retningslinjene er de ansatte pliktige til å følge. Det er imidlertid en 


forutsetning at disse kommunale retningslinjene ikke er i strid med lovbestemmelsene. 


Et eksempel på dette er at politikerne i flere sammenhenger har understreket behovet for å 


dreie hjelpen mot de mest hjelpetrengende. Bakgrunnen er økt pleie- og omsorgsbehov i 


befolkningen samtidig som kommunens økonomi er strammere. Målet er at kommunen skal 


disponere sine ressurser på en slik måte at den evner å dekke de behov befolkningen har rett 


på å få dekket i medhold av lov.  


Ved bruk av vilkårene må prinsippet om brukermedvirkning og Leon-prinsippet (lavest 


effektive omsorgsnivå) ivaretas når behov og tjenester vurderes. Det er også viktig med 


samhandling både i og i mellom de tjenestesteder som yter tjenestene og i mellom 


tjenesteytere og pårørende for å finne gode løsninger og bruke de totale ressurser. I tillegg må 


oppgaver prioriteres spesielt ut fra alvorlighetsgrad i tilstanden og etter et behovshierarki i en 


ressursknapp hverdag. 


Ved vurdering av om en søker fyller vilkårene for å ha rett på hjelp skal vurderingen bygge på 


lovtekst, veiledning fra departement, fylkeslege, fylkesmann og kommunens egne 


retningslinjer.  


I de tilfeller hvor kommunen har plikt til å yte hjelp, skal denne plikten oppfylles. Søknad om 


hjelp kan ikke avslås av økonomiske grunner. Når det etter kartlegging av behov er fastslått at 


søker fyller vilkårene for å ha krav på hjelp, må kommunen i samarbeid med søker finne frem 


til hvilken form og i hvilket omfang hjelpen skal ytes. Hjelpetilbudet skal være forsvarlig i 


forhold til hjelpebehovet. 


Selv om søker ikke fyller vilkårene i loven, og derved ikke har rett på hjelp, kan kommunen 


etter en konkret, individuell vurdering likevel kunne yte hjelp f.eks. som et forebyggende 


tiltak. I slike tilfeller kan kommunen avslå søknaden av økonomiske grunner, forutsatt at 


avslaget ikke er åpenbart urimelig. 


Søknad fra personer bosatt i andre kommuner må vurderes i forhold til rundskriv I-43/99: 


Ansvar for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom 


kommuner.  


 


 


 


 







 


Omsorgstrappene 


 


For å kunne gi tjenester på lavest effektive omsorgsnivå er det utarbeidet omsorgstrapper for å 


synliggjøre disse nivåene. 


 


 


Generell omsorgstrapp 


 


 







 


Omsorgstrapp psykisk helse 


 


 


Omsorgstrapp demens 


IPLOS beregnet på punkt 11-15 som omhandler kommunikasjon, hukommelse, beslutninger i 


dagliglivet, sosial deltakelse og å styre egen adferd. 


 


 


 


Tildeling av tjenester skjer på grunnlag av søkers hjelpebehov i samarbeid med søker. Dersom 


søker ønsker det eller har manglende samtykkekompetanse, skal det også samarbeides med 


søkers pårørende/verge/ hjelpeverge. For å finne gode løsninger og for å sikre en 


hensiktsmessig bruk av ressurser, er det viktig med samhandling mellom alle som yter 


tjenester. 







Boligtildeling 


Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 


interesser på boligmarkedet. Boligtildeling i Ringerike kommune foregår på NAV og i 


Bestillerenheten. Bestillerenheten tildeler fortrinnsvis boliger til helse- og omsorgsformål til 


personer som trenger det på grunn av alder eller funksjonshemning, og NAV tildeler 


fortrinnsvis boliger til personer som trenger det av andre årsaker. Bestillerenheten og NAV 


har kontinuerlig samarbeid om tildeling. 


 


Ringerike kommune skal i løpet av 2013 gjennomgå boligsosial handlingsplan, og praksis for 


boligtildeling både hos NAV og i Bestillerenheten kan bli endret som en følge av dette 


arbeidet. Man vil også i løpet av denne prosessen vurdere om noen av boligkompleksene skal 


avsettes til spesielle brukergrupper.  


 


Kriterier for tildeling av boliger i dette dokumentet gjelder boliger som blir tildelt av 


Bestillerenheten, og omhandler boliger i følgende kategorier: 


1. Bolig i bofellesskap for demente 


2. Bolig med fast tilknyttet personell 


3. Bolig uten fast tilknyttet personell 


 


Kategori 1, Bolig i bofellesskap for demente: 


Adresse Sted Antall boenheter 


Hov Alle 56 Hov gård, del av 3. etasje 6 


Hvelven 85 Hvelven 12 


Hvalsbruveien 21 Hallingby 8 


 


Kategori 2, Bolig med fast tilknyttet personell: 


Adresse Sted Antall boenheter 


Hov Alle 56 Hov gård, unntatt del av 3. etasje 24 


Hønefoss bru 1E Fossetorget 26 


Krokenveien 17 Haldenjordet 52 


Furusletta 1 Nes i Ådal 7 


Roaveien 1 Sokna 6 


Færdenveien 27, 31, 33 Haug 13 


Harald Hårfagres vei 15 Hov 2 


Hov Allè 21 Hov 2-4 (gjenoppbygges) 


Hov Allè 22 Hov 4 


Hvelven 87 Hvelven 1 


Hvelven 89 Hvelevn 6 







Krokenveien 19 C Haldenjordet 3 


Lundveien 2  4 


Sagatunveien 74,76, 78, 80 Sagatun 8 


Sagaveien 18, 20, 27 Haldenjordet 7 


Trulserudveien 8 Haldenjordet 3 


Slettåkerveien 12  9 


Krokenveien 17 Haldenjordet 52 


 


Kategori 3, Bolig uten fast tilknyttet personell: 


Adresse Sted Antall boenheter 


Hvalsbruveien 19 Hallingby 8 


Hvalsbruveien 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Hallingby 8 


Sagveien 42, 44 Sokna 10 


Strømsoddveien 35 «Soknaheimen» 23 


Ve terrasse 13, 15, 27, 33, 39, 49 og 


Heradsbygdveien 8 


Heradsbygda 
7 


Dølerudveien 17, 19 Hallingby 10 


Einerveien 5, 7 Nes i Ådal 8 


Elvegata 25, 27, 29, 31 Vesterntangen 7 


Krokenveien 19 Haldenjordet 57 


Solumveien 1a, b og c samt 3a, b, c, d, e  Nakkerud 8 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Kriterier og vilkår for tildeling av tjenester  


 


Tildeling av praktisk bistand i form av hjemmehjelp 


Navn på 


tjenesten 


Praktisk bistand i form av hjemmehjelp 


Lovgrunnlag 


 


Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 første ledd nr. 6 b 


Formål Tjenesten skal bidra til at søker kan bo i eget hjem lengst mulig 


Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Har behov for hjelp til rengjøring. Hjelpen skal gå til støvtørring, 


støvsuging, vask av gulv i de rom som er i daglig bruk og vask av bad/wc 


 Har behov for hjelp til å skrive handleliste og innkjøp av 


mat/husholdningsartikler 


 Har behov for hjelp til stell og vask av tøy  


 Har behov for hjelp til sengeskift med intervall samtidig med rengjøring 


 Har behov for hjelp til oppvask, ta inn post, ta ut søppel 


 Har behov for hjelp til å ta inn ved og tenne i ovnen, fylle parafin 


 Har behov for hjelp til snømåking i den grad det dreier seg om å fjerne snø 


foran inngangsdør slik at bruker ikke unødig isoleres og slik at 


hjemmetjenesten kommer inn 


 Har behov for hjelp til vask av vinduer, som vil gå på bekostning av annen 


vask 


 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 


enkelt søknad blir vurdert individuelt. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tildeling av praktisk bistand opplæring 


 


Navn på tjenesten Praktisk bistand/ opplæring 


Lovgrunnlag 


 


Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 5 og 6 bokstav b 


Formål  Søker må være i en etablerings- eller opptreningsfase 


 Søker må delta aktivt i de aktuelle gjøremålene 


 Søker må ha et mål om å bli mest mulig selvhjulpen 


Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Har behov for opplæring/bistand for å organisere dagliglivets gjøremål 


 Har behov for opplæring/bistand til å ivareta personlig hygiene 


 Har behov for opplæring/bistand for å ivareta et variert og sunt kosthold 


 Har behov for opplæring/bistand i praktisk husholdningsarbeid/ planlegging 


og innkjøp 


 Har behov for opplæring/bistand i økonomi og økonomiplanlegging 


 Har behov for opplæring i sosiale ferdigheter 


 Har behov for metodisk opplæring i oppbygging av kommunikasjon 


 Har behov for metodiske tiltak for å redusere problematferd (bl.a. 


selvdestruktiv/ utagerende adferd) 


 Har behov for metodisk oppfølging slik at innlærte ferdigheter opprettholdes 


 Har behov for at fritidsaktiviteter tilrettelegges og bistand til å gjennomføre 


disse 


 Har behov for metodiske tiltak i sansetrening/refleks og sanseutvikling  


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 


søknad blir vurdert individuelt. 


 


Tildeling av tjenester skal være i forhold til behov. Det er i denne sammenhengen 


viktig å ta hensyn til at behov endres med alder. Behovet for opplæring vil 


opphøre ved et tidspunkt. 


 


En endring med opphør av opplæringsvedtak skal varsles før tjenesten gis som 


praktisk bistand med egenandel. 


 


Søkers mestringsevne og utvikling skal evalueres etter nærmere fastsatt tidsplan. 


Førstegangs vedtak skal ikke gis for mer enn 6 måneder. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tildeling av praktisk bistand organisert som BPA 


 


Navn på 


tjenesten 


Tildeling av praktisk bistand organisert som Brukerstyrt Personlig Assistent 


(BPA) 


 


Lovgrunnlag 


 


Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2  1.ledd nr 6 bokstav b, jf § 


3-8 


Formål BPA skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, 


og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 


 


I følgende kriterier er det fastslått formelle retningslinjer for tildeling av 


BPA. BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for personer 


med funksjonsnedsettelse som har behov for bistand i dagliglivet, både i og 


utenfor hjemmet.  


Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 


a 


 Søker skal være identisk med den hjelpetrengende, eller dennes verge, 


hjelpeverge eller fullmektig 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Søker må ha evne til å planlegge egen hverdag 


 Søker må ha evne og vilje til å være arbeidsleder og delta på kurs i regi 


av RO 


 Den som ikke kan ivareta styringen av egen BPA-ordning kan få 


oppnevnt en assisterende arbeidsleder 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 


enkelt søknad blir vurdert individuelt. 


BPA kan kombineres med hjemmesykepleie ved særskilte medisinske 


behov. 


Utmåling av tjenesten beregnes ut fra samlet antall timer brukeren har 


behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand, og støttekontakt. 


I de tilfeller hvor det også blir innvilget hjelp til rengjøring og annet 


husarbeid, kan kommunen beregne vederlag for praktisk bistand. 


Vederlagets størrelse avhenger av husstandens samlede nettoinntekt fra 


siste års ligning. 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tildeling av hjemmesykepleie 


 


Navn på 


tjenesten 


Hjemmesykepleie 


Lovgrunnlag 


 


Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 bokstav a 


Formål Sikre at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen mottar 


nødvendige helsetjenester 


Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 


a 


 Søker må ha en akutt eller kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse 


som medfører behov for helse- og omsorgstjenester 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Søker har behov for psykiatrisk oppfølgning 


 Søker har behov for observasjon av sykdomsutvikling 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 


enkelt søknad blir vurdert individuelt. 


 


Eksempler på vurderinger: 


1)Sårbehandling; 


Fastlegen har det medisinske ansvaret for sårbehandling.  Det forventes at 


bruker får utført sårbehandling hos egen lege dersom bruker kan komme 


seg dit. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering i forhold til hyppighet for 


sårskift og hensiktsmessighet. Det gjøres korte vedtak. 


 


2)Injeksjoner/ blodprøver; 


Skal tas hos egen lege dersom bruker kan komme seg til lege.  


 


3)Dosere medisiner; 


Bruk av multidose i størst mulig grad. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tildeling av omsorgslønn 


 


Navn på 


tjenesten 


Omsorgslønn 


Lovgrunnlag 


 


Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-6 


Formål Omsorgslønn er en ordning som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid 


fra pårørende og andre der det blir regnet som det beste for den 


omsorgstrengende 


Kriterier  Omsorgsyteren må ha krav på hjelp etter Pasient- og 


brukerrettighetsloven § 2-8 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


fra omsorgsyter 


 Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende 


 Omsorgsbehovet må være av mer varig karakter 


 Det skal være søkt/ innvilget hjelpestønad 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 


enkelt søknad blir vurdert individuelt. 


Når det skal vurderes om kommunen skal tilby/innvilge omsorgslønn, skal 


det foretas en bred skjønnsmessig helhetsvurdering, der omsorgslønn blir 


vurdert i sammenheng med andre helse og omsorgstjenester. 


Utmålingen fastsettes blant annet gjennom utarbeidelse av døgnur og må ta 


utgangspunkt i den faktiske merbelastning, utover det som anses som 


normalt for alderen. 


Ved vurdering av omsorgslønn for hjelpetrengende personer over 18 år, er 


det en forutsetning at omsorgsyteren utfører omsorgsarbeid som ellers ville 


høre inn under helse eller omsorgstjenesten i kommunen. 


I de tilfellene der det er søkt om hjelpestønad, men søknaden ikke er 


ferdigbehandlet, kan kommunen la det gå fram av vedtaket om 


omsorgslønn at det kan bli endret dersom hjelpestønad blir innvilget. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tildeling av støttekontakt 


 


Navn på 


tjenesten 


Støttekontakt 


Lovgrunnlag Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1jf 3-2 1.ledd nr 6 bokstav b 


Formål Tjenesten er ment å hjelpe den enkelte til å få en meningsfylt fritid og 


forebygge sosial isolasjon.  


Kriterier  Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 


2-1 a 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Søker må være avhengig av en ledsager for å nyttiggjøre seg av sosiale 


aktiviteter 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 


enkelt søknad blir vurdert individuelt. 


 


Støttekontakten er vanligvis en person uten helse- og/eller sosialfaglig 


bakgrunn.  


 


 


 


Tildeling av trygghetsalarm 


Navn på 


tjenesten 


Trygghetsalarm 


Lovgrunnlag Trygghetsalarm er ikke en tjeneste som er hjemlet i helse- og 


omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er 


omfattet av denne lov 


Formål Skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet for hjemmeboende. 


Kriterier  Søker må ha/disponere fasttelefon med analog linje 


 Søker må være i stand til å forstå bruken av alarmen  


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 


enkelt søknad blir vurdert individuelt. 


Når det innvilges trygghetsalarm blir det montert nøkkelboks. 


Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt  til 


hjemmesykepleien. Kommunens personell kan rykke ut hele døgnet.  







Tildeling av avlastningstiltak for omsorgsytere 


 


Navn på 


tjenesten 


Avlastningstiltak for omsorgsytere 


Lovgrunnlag 


 


Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 bokstav d 


Formål Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende 


omsorgsarbeid.  


Avlastningstiltaket skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og 


ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.  


Tjenestetilbudet skal være forsvarlig for personen som har omsorgsbehovet. 


Kriterier  Omsorgsyteren må ha krav på hjelp etter Pasient- og 


brukerrettighetslovens § 2-8 


 Den omsorgstrengende må ha krav på hjelp  


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


fra omsorgsyter 


 Den omsorgstrengende må oppholde seg i Ringerike kommune  


 Omsorgsarbeidet må være omfattende og særskilt tyngende fysisk 


og/eller psykisk 


 Omsorgsarbeidet må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som 


kommunen kan iverksette. Dette for å dekke det behov for hjelp som 


den omsorgstrengende har, og som samtidig vil redusere 


omsorgsbyrden for omsorgsyter 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 


enkelt søknad blir vurdert individuelt. 


 


Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter. 


Tjenesten kan gis individuelt eller i grupper og det kan skje i eget eller 


avlasters hjem eller i institusjon. 


 


Behovet vil variere ut fra den omsorgstrengendes alder og 


funksjonsnedsettelse. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Tildeling av matombringing 


Navn på 


tjenesten 


Matombringing i kombinasjon med hjemmetjenester 


Lovgrunnlag Matombringing er ikke en tjeneste som er hjemlet i helse- og 


omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er 


omfattet av denne lov 


Formål Bidra til å sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende. 


Kriterier  Søker må ha et fysisk eller psykisk helseproblem som gjør det vanskelig å 


ivareta eget ernæringsbehov 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 


enkelt søknad blir vurdert individuelt. 


Tjenesten er ikke behovsprøvd og alle som ønsker vil kunne benytte seg av 


tilbudet. 


Der Frivilligsentralen kjører ut middager, og omsorgstjenesten ikke er inne 


i bildet fattes det ikke vedtak.  


 


Tildeling av dagtiltak for funksjonshemmede 


Navn på 


tjenesten 


Dagtiltak for funksjonshemmede på Ringerike arbeidssenter, Aurora og 


Færdenmarka dagsenter 


Lovgrunnlag Av helse- og omsorgstjenestelovens § 3-3, 3. ledd fremgår det at helse- og 


omsorgstjenesten i kommunen skal arbeide for at det blir satt i verk 


velferds- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede.  


Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, og den enkelte har derfor ikke et 


individuelt rettskrav på et slikt tilbud. 


Formål Dagtiltak skal tilrettelegge for arbeid samt være et trivselstiltak, som er 


individuelt tilpasset den enkeltes ferdigheter og interesser. 


 


Kriterier  Søkeren skal ha avsluttet skolegang 


 Søkeren kan på grunn av sin funksjonshemning ikke arbeide i 


ordinært arbeidsmarked eller ved andre bedrifter med spesiell 


tilrettelegging 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet 


egensøknad 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver 


enkelt søknad blir vurdert individuelt. 


Dagtiltak tildeles 1-5 dager i uken.  


 







Tildeling av langtidsopphold 


 


Navn på 


tjenesten 


Langtidsopphold i institusjon 


 


Lovgrunnlag 


 


Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 jf § 3-2 1. ledd nr 6 bokstav c  


Formål Pleie- og omsorgsbehovet er så omfattende at hjemmetjenester ikke dekker 


behovet 


Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven§ 


2-1 a 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Det skal som hovedregel være gjennomført hjemmebesøk av 


saksbehandler, eventuelt vurderingsbesøk på sykehus 


 Søker har behov for døgnpleie 


 Langtidsplass innvilges der alle andre tiltak er utprøvd.  


 Unntaksvis kan søkers hjelpebehov tilsi at langtidsopphold tildeles 


direkte 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 


søknad blir vurdert individuelt. 


 


Behovet for medisinsk behandling og sykepleie skal tilsi heldøgns omsorg i 


institusjon. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Tildeling av tidsbegrenset opphold og rehabiliteringsopphold 


 


Navn på 


tjenesten 


Tidsbegrenset opphold og rehabiliteringsopphold 


 


Lovgrunnlag 


 


Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 jf § 3-2 1. ledd nr 6 bokstav c og 1. 


ledd nr 5 


Formål Tidsbegrenset opphold skal bidra til at pasient/bruker opprettholder 


funksjoner slik at han/hun kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 


Tidsbegrenset opphold kan også gis for behandling og oppfølgning av 


alvorlig syke og døende pasienter. 


 


Kriterier  Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven§ 


2-1 a 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Det må foreligge mål for oppholdet 


 Pasient/bruker har behov for: 
1. etterbehandling etter sykehusopphold 


2. observasjon og/eller vurdering av total situasjon 


3. trening/opptrening 


4. palliasjon/lindrende behandling 


 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 


søknad blir vurdert individuelt. 


 


Dersom pasient/bruker under oppholdet innlegges i sykehus eller annen 


institusjon ut over 48 timer kan plassen opphøre og kunne tildeles andre.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Tildeling av dagopphold 


 


Navn på 


tjenesten 


Dagopphold i institusjon 


Lovgrunnlag 


 


Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf§ 3-2 1.ledd nr 6 bokstav c 


Formål Tjenesten skal bidra til at søker kan bo i eget hjem lengst mulig. Videre kan 


formålet være å opprettholde og/eller øke funksjonsnivå. 


Kriterier  Søker må ha krav på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 


2-1 a 


 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad  


 Det må foreligge et mål for oppholdet 


 Pasient/bruker har behov for: 
1. rehabilitering 


2. observasjon og/eller vurdering av total situasjon 


3. avlastning for pårørende 


 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 


søknad blir vurdert individuelt. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Tildeling av bolig i bofellesskap for demente 


 


Navn på 


tjenesten 


Bolig i bofellesskap for demente 


Lovgrunnlag 


 


Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- 


og omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er 


omfattet av denne lov. 


 


Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan 


ivareta sine interesser på boligmarkedet jfr Helse- og omsorgstjenesteloven 


§ 3-7. 


Formål Gi et botilbud for de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger 


bolig med særlig tilpassede hjelpe- og vernetiltak. 


Tilbudet kan utsette eller erstatte langtidsopphold i sykehjem.  


Kriterier  Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold, 


avlastning etc) skal være vurdert og/eller prøvd ut først 


 Omsorgsbehovet skal være slik at det krever et tilbud om heldøgns 


omsorg. Søker skal allikevel ha bevart en del av dagliglivets ferdigheter 


og kan derfor på det nåværende tidspunkt nyttiggjøre seg det spesielle 


tilbudet bofellesskap for personer med demens inneholder. 


 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 


søknad blir vurdert individuelt.  


Tjenester utover boligtildeling gis i form av enkeltvedtak hjemlet i Helse- 


og omsorgstjenesteloven. 


Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger 


organisatoriske endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig. Er 


alternativet langtidsopphold i institusjon, forutsettes det at kommunen kan 


tilby slik plass når flytting blir aktuelt. 


Bestillerenheten er delegert myndighet til å tildele bolig i bofellesskap for 


demente, men det er eiendomstjenesten som utferdiger husleiekontrakt. 


Leieforholdet skal reguleres med kommunenes standard leiekontrakt.  


Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg 


til å ta i mot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak.  


 


 


 







Tildeling av bolig med fast tilknyttet bemanning 


 


Navn på 


tjenesten 


Bolig med fast tilknyttet bemanning 


Lovgrunnlag 


 


Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- 


og omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er 


omfattet av denne lov. 


 


Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan 


ivareta sine interesser på boligmarkedet jfr Helse- og omsorgstjenesteloven 


§ 3-7. 


Formål Gi et botilbud for de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger 


bolig med særlig tilpassede hjelpe- og vernetiltak. 


Tilbudet kan utsette eller erstatte langtidsopphold i sykehjem 


Kriterier  Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold, 


rehabiliteringstjenester etc) skal være vurdert og/eller prøvd ut først 


 Omsorgsbehovet må være slik at det krever omfattende tjenester med 


tilgang på personell hele døgnet 


 Søker har funksjonstap i en grad som tilsier mer oppfølgning enn det 


som kan tilbys i boform uten fast bemanning 


 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 


søknad blir vurdert individuelt.  


Tjenester utover boligtildeling gis i form av enkeltvedtak hjemlet i Helse- 


og omsorgstjenesteloven. 


Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger 


organisatoriske endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig. Er 


alternativet langtidsopphold i institusjon, forutsettes det at kommunen kan 


tilby slik plass når flytting blir aktuelt. 


Bestillerenheten er delegert myndighet til å tildele bolig med fast tilknyttet 


bemanning, men det er eiendomstjenesten som utferdiger husleiekontrakt. 


Leieforholdet skal reguleres med kommunenes standard leiekontrakt.  


Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg 


til å ta i mot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak.  


Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig 


bemannet og utformet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig tilbud anses 


behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes.   


 


 







Tildeling av bolig uten fast tilknyttet bemanning 


 


Navn på 


tjenesten 


Bolig uten fast tilknyttet bemanning 


Lovgrunnlag 


 


Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helse- 


og omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er 


omfattet av denne lov. 


 


Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan 


ivareta sine interesser på boligmarkedet jfr Helse- og omsorgstjenesteloven 


§ 3-7. 


Formål Gi et botilbud for de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger 


bolig med særlig tilpassede hjelpe- og vernetiltak. 


Kriterier  Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad 


 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, 


rehabiliteringstjenester etc) skal være vurdert og/eller prøvd ut først 


 Omsorgsbehovet skal være slik at det krever at søkeren bor i nærheten 


av en omsorgsbase eller bolig med fast tilknyttet bemanning 


 


Dokumentasjon  IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den 


omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig 


 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig 


instans skal i hovedsak foreligge 


Merknader Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt 


søknad blir vurdert individuelt.  


Tjenester utover boligtildeling gis i form av enkeltvedtak hjemlet i Helse- 


og omsorgstjenesteloven. 


Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger 


organisatoriske endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig. Er 


alternativet langtidsopphold i institusjon, forutsettes det at kommunen kan 


tilby slik plass når flytting blir aktuelt. 


Bestillerenheten er delegert myndighet til å tildele bolig uten fast tilknyttet 


bemanning, men det er eiendomstjenesten som utferdiger husleiekontrakt. 


Leieforholdet skal reguleres med kommunenes standard leiekontrakt.  


Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg 


til å ta i mot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak.  


Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig 


bemannet og utformet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig tilbud anses 


behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes.  


 




































 
Vestre Viken HF 
 
post@vestregionen.no 
 
 
Ad. OMRÅDEPLAN HABILITERING, - ADMINISTRATIV HØRING SUTTALELSE 
FRA RINGERIKE KOMMUNE. 
 
 
 
Ringerike kommune slutter seg i all hovedsak til de anbefalinger som er gitt i forslaget til 
habiliteringsplan, med følgende kommentarer/presiseringer: 
 
 
Punkt 6.1 
Det er for oss litt uvisst om temaet hører hjemme her, men det beskrives tiltak fordi det kan 
være vanskelig for pasienter og samarbeidspartnere å finne fram til rette instans.  
 
Tilgjengelighet på telefon ved Habiliteringssenteret er god i åpningstid, men kommunalt 
ansatte fagfolk befinner seg ofte ute i distrikt i de mest aktive timene på dagen. Telefontiden 
før kl. 9.00 og etter kl. 14.00 er ofte svært verdifull for kommunen, og da er det ikke lagt opp 
til telefontid i Habiliteringssenterets ekspedisjon!  Dette oppleves som et savn for mange 
aktører. 
 
Vedrørende ambulant virksomhet beskrevet i nest siste avsnitt punkt 6.1, blir det naturlig å 
komme med en betraktning fra kommunen. Ambulant virksomhet krever store ressurser. 
Erfaring viser i mange tilfeller at kjennskap til barnet og familiens hjemlige miljø gir verdifull 
informasjon både med henblikk på barnets evne til å fungere i miljøet og miljøets evne til å 
omsette veiledning til praksis. Totalt sett kanskje besparende i forhold til en effektiv og 
smidig habiliteringsprosess. Oppsummeringsmøter er et eksempel på ressurskrevende 
deltagelse fra kommunen dersom møtene avholdes ved Habiliteringssenteret (arbeidstimer og 
reisevei).  Ambulant virksomhet bør etterstrebes å være fordelt etter nytte og ikke etter 
avstand til senteret. 
 
Punkt 6.2.2 
Samhandling innad i spesialisthelsetjenesten oppleves fra kommunen også som samarbeid 
mellom eksempelvis Habiliteringssenteret ved Drammen sykehus og Rikshospitalet. Barn 
med behov for sammensatte spesialiserte helsetjenester kan få tjenester fra begge steder. I 
slike saker kan det både være vanskelig å se behandlingslinjer, innhente informasjon og bidra 
med riktig informasjon og være med på å skape forutsigbare forløp.   
 
For tjenesteytere lokalt kan det være vanskelig å vite hvilken instans man skal forholde seg til.  
Fra Rikshospitalet er det ofte sparsom informasjon og den kan være vanskelig å innhente.  
Planlegging av nødvendig oppfølging kan bli vanskeliggjort, fordi informasjon når fram for 
nært tiden for igangsetting av nødvendige tiltak. 
 
Eksempler som illustrer problemstillingen kan være muskelsyke og barn med cerebral parese.  
Tiltak kan være kirurgiske inngrep eller lungefunksjonsvurderinger som får implikasjoner for 
tiltak i kommunen. 







 
Samhandling innad i spesialisthelsetjenesten med betydning for samhandlingen med 
kommunen, synes å ha forbedringspotensialer. Erfaringer med pasientforløp er så utdelt 
positive at enhver videreutvikling av dette hilses velkommen. 
 
Punkt 6.4 
Vedr teknologisk utvikling bør det anbefales at avklaring vedr. spesialisthelsetjenestens 
mulige deltagelse i individuell planlegging ved bruk av Sampro skjer så snart som mulig. 
Teknisk sett er Sampro med individplan tilgjengelig for plandeltagere uansett nivå i 
helsetjenesten. 
 
  
 
 








HELSE OG OMSORG


Oversikt tilbakemeldinger, klager og avvik 2012


TILBAKEMELDING KVALITET Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


TTF 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Hjemmebasert 4 2 13 3 5 9 7 5 4 14 3 6


Institusjon 4 3 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1


Helse og velferd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bestiller 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0


NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SUM 10 8 13 5 7 13 7 5 4 14 4 7


AVVIK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


TTF 38 2 2 1 10 52 11 83 46 77 74 59


Hjemmebasert 145 112 46 46 48 55 55 48 48 95 91 69


Institusjon 46 25 18 21 16 10 12 3 3 2 6 3


Helse og velferd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bestiller 4 2 4 10 3 0 0 0 0 0 0 0


NAV (bruker nav stat sitt avvikssytem)


SUM 233 141 70 78 77 117 78 134 97 174 171 131


KLAGER Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


TTF 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Hjemmebasert 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 4 3


Institusjon 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0


Helse og velferd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bestiller 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


NAV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SUM 4 8 0 4 0 0 0 0 0 6 4 4


LEGEMIDDELHÅNDTERING Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des


TTF 224 214 155 131 204 182 196 164 163 204 172 214


Hjemmebasert 632 747 762 764 697 503 1270 672 590 689 317 282


Institusjon 17 60 64 38 53 71 108 116 83 27 37 27


Helse og velferd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


SUM 873 1021 981 933 954 756 1574 952 836 920 526 523
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RINGERIKE KOMMUNE


POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS Storgaten 13 32 11 77 22 32 11 74 00
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no


Adressater i hht liste


 


Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
12/4016-1 21970/12 G00 14.09.2012


Helse i alt vi gjør - Folkehelsemelding til offentlig ettersyn og høring


Kommunestyret i Ringerike har bedt om en folkehelsemelding for Ringerike kommune innen 
utgangen av 2012.  Utkast til melding legges nå ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.


Folkehelsemeldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger 
føringer for satsningen på folkehelse fram mot 2030.


Vi ønsker innspill i forhold til valgte prioriteringer og veivalg for folkehelsearbeidet i 
Ringerike kommune.


Høringsfristen er satt til 10.10.2012.


Høringsinnspill kan sendes på e-post: postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til: 
Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.
Innspill merkes med: 12/4016


Folkehelsemeldingen er tilgjengelig på: www.ringerike.kommune.no/kunngjoringer/  på 
servicetorget og på biblioteket.


Med hilsen


Wenche Grinderud
rådmann


Saksbehandler: Bjørg Nordanger
telefon: 32 11 75 93



mailto:postmottak@ringerike.kommune.no

http://www.ringerike.kommune.no/kunngjoringer/
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Adresseliste


Fylkesmannen i Buskerud


Buskerud fylkeskommune


Mattilsynet, distriktkontoret for Hadeland og Ringerike


Nordre Buskerud Politidistrikt


Kommunalsjefer


Virksomhetsledere


Enhetsledere


Rektorer


Barnehagestyrere


Legekontorene


Hovedtillitsvalgte


Barnerepresentanten


Eldrerådet 
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Ringerike kirkelige fellesråd


Ringerike Sogneselskap


Mental helse


Ringerike Frivilligsentral


Turistforeningen


Naturvernforbundet


Sykelistenes landsforening


Forum for Natur og friluftsforbund


Ringerike NæringsForum


Ringerike utvikling


Politiske partier i Ringerike
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1. Sammendrag 


Områdeplan habilitering av barn og voksne og rehabilitering av barn for Vestre Viken helseområde 


har blitt til gjennom et samarbeid mellom helseforetaket, kommuner og brukere. Bakgrunnen for 


utarbeidelse av områdeplan habilitering er en bestilling fra Helse Sør-Øst og et ønske om et sømløst 


og godt koordinert habiliteringstilbud på alle nivåer. Prosjektet ble derfor gitt et mandat hvor det 


skulle utarbeides områdeplan i et tiårs-perspektiv, med fokus på samhandling og oppgavefordeling, 


kompetanse og utvikling av habiliteringstilbudet. Habilitering er en av samhandlingsreformens 


hovedsatsningsområder hvor det også legges vekt på god sammenheng og kontinuitet i tilbudet til 


pasienter. Det legges også vekt på at det som kan gjøres i kommunene skal gjøres der, og at 


brukermedvirkning på alle nivåer er nødvendig for å utarbeide gode habiliteringstilbud. 


Områdeplanen legger til grunn Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og 


koordinator, 16.12.11, §2  hvor habilitering forstås som en prosess som omfatter flere tjenester som 


til sammen utgjør et helhetlig pasientforløp. Planen konsentrerer seg om barn, unge og voksne med 


medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforstyrrelse som har behov for 


omfattende og sammensatte habiliteringstjenester og rehabilitering av barn. 


Prosjektgruppa har vært bredt sammensatt, med representanter fra Vestre Viken HF, kommunene, 


brukerne og arbeidstakerne. 


Vestre Viken helseområde dekker et stort geografisk område, med 26 kommuner av ulik størrelse, 


med ulike forutsetninger for å kunne levere habiliteringstjenester og ulike måter å organisere 


tilbudene. På spesialisthelsetjenestenivå er det Habiliteringssenteret lokalisert ved Drammen 


sykehus som har områdefunksjon for habilitering innen helseforetaket. Det forventes en 


befolkningsvekst omtrent som landsgjennomsnittet i planperioden, men med en større økning enn 


landsgjennomsnittet i antall eldre. Levealder for pasienter med behov for habiliteringstjenester vil 


også øke, samtidig som flere barn med en funksjonsnedsettelse vil leve opp. Pasienter/familier med 


en annen kulturell bakgrunn og en annen forståelse av helse, sykdom og funksjonsnedsettelse kan 


medføre ekstra utfordringer. 


Planen tar for seg flere utviklingsområder i planperioden. Det er sett på oppgavefordeling mellom 


kommunene og spesialisthelsetjenesten hvor modell for ansvarsfordeling utarbeidet av 


Helsedirektoratet er lagt til grunn. Det er sett på samhandling mellom kommunene og 


spesialisthelsetjenesten og innad i spesialisthelsetjensten. Gode samhandlingsarenaer og utvikling av 


behandlingslinjer/pasientforløp er vesentlig for å kunne tilby koordinerte tjenester. 


Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling når helsetjenester flyttes mellom nivåer blir viktig for 


å levere tjenester av god kvalitet. Satsing på forskning innenfor habiliteringsfeltet er nødvendig for å 


sikre at tiltakene som iverksettes er riktige. Den teknologiske utviklingen vil prege samarbeidet 


innenfor habiltieringsfeltet både med pasienter og mellom de ulike nivåene. For å oppnå god og 


effektiv samhandling må mulighetene her utnyttes til beste for både tjenestemottakere og 


tjenesteytere. 


Utviklingen innenfor habiliteringsfeltet i planperioden vil bli påvirket av den medisinske utviklingen 


og muligheten for å oppdage og utrede funksjonsnedsettelser tidligere. Dette kan få betydning for 
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utviklingen av tjenesten og hvor man vil ha fokuset. Utredninger vil kreve høy faglig kompetanse. 


Man kan se for seg større behov for tidligintervensjon og at flere grupper bør få tilbud om intensiv 


trening.  Overgangsfaser, spesielt ungdomsfasen er viktig å ivareta. Problematikk knyttet til aldring 


må ha fokus ut fra forventninger om økt levealder også for denne pasientgruppen. Prioriteringene vil 


være avhengig av tilgjengelige ressurser. 


Rehabilitering av barn vil i utgangspunktet ikke arte seg vesentlig forskjellig fra habilitering. Det vil 


være naturlig å benytte kompetanse som finnes i habiliteringstjenestene både kommunalt og 


innenfor spesialisthelsetjensten også overfor denne gruppen. 


Planen anbefaler en rekke tiltak innenfor de ulike utviklingsområdene. Hovedmomentene i 


anbefalingene gjengis under. Tiltakene er nærmere beskrevet under de ulike kapitlene. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Det anbefales: 


-  forpliktende avtaler mellom berørte instanser som ledd i å få til en sømløs pasientbehandling  
- faste samarbeidsmøter mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 
- igangsatt prosjekt for utarbeidelse av behandlingslinje rundt personer med autismediagnose 
- utprøvet en 1½-linje tilbud for de sykeste barna i kommunal barnebolig for å hindre innleggelser 


i sykehus 
- opprettet koordinerende enhet ved helseforetaket snarest 
- at samhandlingsarenaer opprettes og tydeliggjøres både mellom kommunene og 


spesialisthelsetjenesten og innad i spesialisthelsetjenesten 
- utarbeidet rutiner som ivaretar prinsippet om ”en dør inn” i Helseforetaket 
- faste samarbeidsmøter mellom Habiliteringssenteret og Barneavdelingen 
- at det i størst mulig grad utvikles behandlingslinjer/pasientforløp 
- at det opprettholdes fast kontakt mellom brukerorganisasjonene og Habiliteringssenteret 
- utarbeidet plan for kompetanseoverføring, system for opplæring og fagutveksling 
- at det legges til rette for møteplasser for videreutvikling av habiliteringskompetanse 
- opprettet en fagbase/nettbasert fagnettverk 
- at det legges til rette for hospiteringsordninger på tvers av nivåene 
- opprettelse av LMS-tilbud i kommunene 
- forskningsprosjekter i samarbeid med høyskole/universitet 
- å vurdere mulighet for egen stipendiatstilling 
- at spesialisthelsetjenesten har fokus på aktuell forskning og implementering av denne 
- å videreutvikle bruk av video-/telemedisin 
- at det arbeides for løsninger som kan sikre større grad av elektronisk informasjonsutveksling 
- videre drøftinger når det gjelder særskilte problemstillinger knyttet til rehabilitering av barn 
- en avklaring i forhold til statped-senterne 
- dialog om kompetanseoppbygging knyttet til rehabilitering av barn 
- vurdert interkommunale tiltak knyttet til rehabilitering av barn 
- opprettet interkommunalt korttidslager for hjelpemidler til barn som er i en 


rehabiliteringsprosess 
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2. Bakgrunn og overordnede føringer. 


Helse Sør-Øst (HSØ) har gjennom styrevedtak i sak 108/2008 vedtatt at sykehusområdene skal 


utarbeide områdeplaner for behandlingstilbudet i eget område sammen med kommunene. Styresak 


045/2010 gir føringer for helseforetakenes arbeid med områdeplaner.  I oppdragsdokument for 2010 


til Vestre Viken HF fra HSØ er krav om utarbeidelse av områdeplan for habiliteringsområdet 


beskrevet. En rekke lover, forskrifter, dokumenter og styrevedtak gir føringer for områdeplanens 


innhold og er lagt til grunn i arbeidet med utarbeidelsen av områdeplanen (se referanseliste). 


Habilitering utføres av spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, jfr. Forskrift for 


habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Hovedansvaret for tjenester innen 


habilitering er kommunalt, men spesialisthelsetjenesten har ansvar for å bidra når det kreves spesiell 


kompetanse. En områdeplan skal bidra til at tjenestene og utviklingen av disse blir koordinert på 


systemnivå mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten og mellom ulike aktører innen 


helseforetaket. En områdeplan skal også bidra til riktig prioritering av tjenestetilbudet til pasienter 


innenfor helseforetakets samlede habiliteringsressurser. 


Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering (2008-2011) poengterer at habilitering og 


rehabilitering må bli riktig prioritert innad i de ulike tjenesteområdene i kommune og 


spesialisthelsetjeneste. 


 


2.1 Mandat for ”Områdeplan habilitering av barn/voksne og rehabilitering av barn i 


Vestre Viken helseområde” 


Mandatet beskriver at det skal utarbeides områdeplan i et 10-års perspektiv fram til 2022 for 


habilitering. Planen skal inneholde framtidig oppgavefordeling mellom kommunene og 


spesialisthelsetjenesten og innad i spesialisthelsetjenesten i området. Kompetanseutvikling og 


forskning skal inngå som en del av planen. 


o Arbeidet skal resultere i en forpliktende plan for helseområdet, som er forankret i kommunen 


og i Vestre Viken HF 


o Planen skal inneholde vurderinger og anbefalinger i forhold til:  


 Fremtidig oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 


 Utvikling av habiliteringstilbudet 


 Samhandling mellom kommunene i området og spesialisthelsetjenesten og 


internt i spesialisthelsetjenesten 


 Kompetanseutvikling, kompetansebygging, kompetanseutveksling og 


forskning 


 


Målgruppen for områdeplanen vil være barn, ungdom og voksne med medfødt eller tidlig ervervet 


sammensatte funksjonsnedsettelser med behov for habilitering. Etter en ansvarsavklaring mellom 


områdeplan rehabilitering og områdeplan habilitering ble målgruppen utvidet til også å gjelde 


rehabilitering av barn. Planen skal ikke omfatte habilitering innen psykisk helsevern og 


rusproblematikk, men eventuelle felles kontaktflater med disse områdene skal beskrives og tiltak 


anbefales. Planen avgrenses også mot regionale tjenester, både innenfor helsesektoren og det 


statlige spesialpedagogiske støttesystemet.  
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Det er i mandatet bedt om at det has et spesielt fokus på gråsoner i ansvarsområdet mellom 


kommunen og spesialisthelsetjenesten. 


 


2.2 Områdeplanens plass i ”Strategi Vestre Viken HF 2025” 


Strategi Vestre Viken HF 2025 fremholder at kommunene skal ha et større ansvar for helsetjenesten 


til blant annet eldre og kronisk syke med sammensatte sykdomsbilder. Dette vil derfor berøre 


habiliteringspasientene. Spesialisthelsetjenesten vil ha en viktig oppgave i å veilede og bidra med 


spesialistkompetanse overfor kommunene. Samtidig understrekes det at kompetanseutveksling skal 


være gjensidig og bygge på at Vestre Viken og kommunene er likeverdige samarbeidspartnere. 


Områdeplanen vil gjøre nødvendige avklaringer innenfor dette fagområdet med tanke på strategiske 


tiltak og konkrete samarbeidsavtaler. Gode systemer, forutsigbarhet og langsiktig prioritering av 


forskning, utdanning og kompetanseutvikling opp mot foretakets strategiske mål er av stor betydning 


for å møte morgendagens behov for helsetjenester. 


 


2.3 Samhandlingsreformen 


Samhandlingsreformen legger viktige føringer for områdeplanen. I St.m 47 (2008/2009) omtales 


habilitering som et av reformens hovedsatsingsområder. Målet med samhandlingsreformen er å 


forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. En større del av helsetjenesten skal leveres i 


kommunene enn før. Pasienten skal få tidlig og god hjelp nærmest der de bor. De skal få rett 


behandling til rett tid på rett sted gjennom et helhetlig og koordinert helse- og 


omsorgstjenestetilbud. Det legges stor vekt på at det skal være god sammenheng og kontinuitet i 


tilbudet til pasienter. Dette gjelder både mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og innad i 


avdelinger i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det er/skal utarbeides samarbeidsavtaler, og 


områdeplanen skal også være et verktøy for å sikre kontinuitet og bedre oppfølging for pasienter i og 


mellom tjenestene. 


3. Habilitering 


Planen legger til grunn definisjonen av habilitering slik denne er beskrevet i Forskrift om habilitering 


og rehabilitering, individuell plan og koordinator 16.12.2011, § 2: ”Habilitering (og rehabilitering) er 


tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider 


om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og 


mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.” 


 


Det er en forutsetning at pasienten deltar aktivt i individuelle habiliteringsprosesser. 


 


Denne planen konsentrerer seg om barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet 


funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforstyrrelse som har behov for omfattende og sammensatte 


habiliteringstjenester. I tillegg omfatter planen rehabilitering av barn.  


 


Det foreligger to Prioriteringsveiledere for habilitering i spesialisthelsetjenesten. Tilstandsgruppene 


som henvises til habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten konkretiseres for barn og ungdom 


med påvist eller dokumentert mistanke om: 


 Motorisk utviklingsforstyrrelse 
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 Forstyrrelse av kognitive funksjoner/psykisk utviklingshemning 


 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/autismevansker 


 Ervervet hjerneskade 


 Misdannelser og medfødte skader i nervesystemet 


 Syndromer som påvirker nevrologisk/kognitiv funksjon og utvikling 


 Progredierende sykdommer (nervesystem, muskulatur) 


Videre er det beskrevet spesielle problemstillinger i målgruppene som fordrer bidrag fra 


spesialisthelsetjenesten: 


 Omfattende kommunikasjons- og språkvansker 


 Omfattende vansker med pubertet, seksualitet og identitet 


 Omfattende atferdsvansker 


 ADHD som komorbid tilstand 


 


Prioriteringsveilederen for habilitering av voksne beskriver tilsvarende tilstandsgrupper.  


I tillegg kommer følgende vanlige problemstillinger som skal henvises til spesialisthelsetjeneste: 


 Mistanke om demens i målgruppen 


 Følgetilstander av skader/sykdommer i nervesystemet og muskelsykdommer i målgruppen 


 Vansker knyttet til seksualitet i målgruppen (moderat og alvorlig) 


 Mistanke om psykiske lidelser hos personer med alvorlig til moderat psykisk  


 utviklingshemning 


 


3.1 Brukermedvirkning 


Habilitering skal fremme personlig ansvar og mestringsfølelse, og det er avgjørende at brukerne av 


tjenestene har en aktiv rolle på flere nivåer for å oppnå dette. Brukermedvirkning kan skje på tre 


nivåer; individ-, system- og politisk nivå. Medvirkning på individnivå omfatter informasjon, valg blant 


tilgjengelige tjenester, planlegging av innhold, valg av mål, gjennomføring og evaluering av 


tjenesten/måloppnåelse. Dette bidrar til økt autonomi for bruker/pasient. Den enkelte kan være med 


på å påvirke forhold som påvirker en selv direkte, og det er et grunnleggende prinsipp at den som 


tilbys tjenester skal ha mulighet til selv å vurdere tilbudet og spille hovedrollen i eget liv og ta ansvar i 


eget liv. 


For helsetjenesten forutsetter brukermedvirkning en holdning til pasienten der lydhørhet og respekt 


for pasientens valg står sentralt. 


Medvirkning på systemnivå innebærer at pasient/brukerorganisasjoner deltar som parter i 


tjenesteplanlegging, - utforming og evaluering. Dette fordrer at synspunktene kan fanges opp 


gjennom brukerundersøkelser og medvirkning i råd og utvalg. 


4. Planprosess 


4.1 Medvirkning og forankring 


Områdeplanen er utarbeidet i samarbeid med brukerrepresentanter og kommuner i Vestre Viken 


helseområde. Vestre Viken HF har valgt prosjektmedarbeidere fra Habiliteringssenteret og 


kommunehelsesamarbeidet har innhentet representanter fra kommunene. 
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Mandatet er utarbeidet av ledergruppen i Habiliteringssenteret i samarbeid med prosjektleder i 


Vestregionsamarbeidet (Kommunehelsesamarbeidet). Mandatet er godkjent av Overordnet 


samarbeidsutvalg (OSU) for Vestre Viken helseområde. 


4.2 Prosjektgruppe og arbeidsform 


En prosjektgruppe bestående av representanter fra Vestre Viken HF, kommunene og 


brukerrepresentanter har hatt ansvar for prosessen. Medlemmene i prosjektgruppa er: 


Navn Rolle 


May-Britt Bunes, Habiliteringssenteret, Vestre 
Viken HF 


Prosjektgruppens leder 


Kari Krum Bang, Habiliteringssenteret,  
VVHF 


Enhetsleder Habiliteringssenteret 


Marit-Helen Tollefsen, 
Habiliteringssenteret, VVHF 


Sekretær 


Wenche Egseth Jakobsen, FO  
 


Representant fra plasstillitsvalgte, 
Habiliteringssenteret, VVHF 


Tone Finvold Representant Lærings- og mestringssenteret 


Lillemor Sandberg Representant fra Brukerutvalget VVHF 


Dordi Smiseth Strand 


 


Representant fra Kommunehelsesamarbeidets 
brukerreferansegruppe 


Arbeidstakerrepresentant 
(Denne ble ikke oppnevnt, og har ikke deltatt) 


Kommunehelsesamarbeidets arbeidstaker 
referansegruppe, event. representanter fra Spekter 
og KS 


Janne Olaussen, Hurum kommune Kommunerepresentant 


Nina Søia, Kongsberg kommune Kommunerepresentant 


Elin Kroken Finseth, Bærum kommune  Kommunerepresentant 


Gondola Guttormsen, Ringerike kommune  Kommunerepresentant 


Merethe Taang Larsen, Drammen kommune Kommunerepresentant 


Torgeir Hauge-Iversen Praksiskonsulent - PKO 


 


Prosjektgruppa har hatt 3 samlinger. Prosjektgruppa har i tillegg organisert seg i fire arbeidsgrupper 


med spesielt ansvar for å se på:  


1. Oppgavefordeling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten 


2. Samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten + kompetanseutvikling, 


kompetansebygging, kompetanseutveksling og forskning 


3. Oppgavefordeling og samhandling internt i spesialisthelsetjenesten. 


4. Rehabilitering av barn  


 


Arbeidsgruppene har levert innspill som er innarbeidet i planen, men det er ikke utarbeidet egne 


rapporter fra dette arbeidet. 


5. Målgruppe og tjenestetilbud 


5.1 Befolkningen i Vestre Viken helseområde 


Vestre Viken HF leverer spesialisthelsetjenester til ca. 450 000 mennesker, fordelt på 4 fylker og 26 


kommuner. 16 av disse kommunene har under 10 000 innbyggere, 11 av disse har under 5 000 
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innbyggere. Samtidig bor 64 % av innbyggerne i kommuner med over 20 000 innbyggere. Asker, 


Bærum og Drammen er de mest folkerike kommunene og utgjør om lag halvparten av innbyggerne i 


Vestre Viken helseområde. 


 


 


 
 


 


 


5.2 Demografisk og epidemiologisk utvikling og utfordringer 


Befolkningen i Vestre Vikens opptaksområde vil øke og bli eldre fram mot 2025. Estimater tilsier at 


Vestre Viken helseområde får 72 000 nye innbyggere innen 2025. Dette tilsier en befolkningsvekst 


omtrent på landsgjennomsnittet. I befolkningsgruppen eldre over 60 år vil derimot de aller fleste 


kommunene i Vestre Viken helseområde ha en vesentlig sterkere vekst enn landsgjennomsnittet og 


en nedgang i aldersgruppen 40 – 49 år. Når det gjelder den delen av befolkningen som har en 


medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse vil også disses levealder øke. Flere barn med en 


funksjonsnedsettelse lever opp og gjennomsnittlig levealder for disse øker.  


Antallet innvandrere og norskfødte barn av innvandrere vil øke i planperioden. I deler av Vestre 


Viken helseområde utgjør denne befolkningsgruppen en betydelig andel, og dette må ivaretas i 


utviklingen av tjenestene innefor helseområdet. For Drammen med et innbyggertall på ca. 65 000 


utgjør andel innbyggere med innvandrerbakgrunn 23,6 %, og 140 land er representert.  


Det kan medføre ekstra utfordringer å samarbeide med pasienter/familier med en annen kulturell 


bakgrunn og en annen forståelse av helse, sykdom og funksjonsnedsettelse. Det vil kreve en 


flerkulturell kompetanse for å styrke handlingsberedskap og handlingskompetanse i møtet med 


mennesker med ulik kulturell, etnisk, språklig og religiøs bakgrunn. 


Innbyggere per kommune i Vestre 
Viken  
Bærum  111 213  


Asker  54 623  


Jevnaker  6 268  


Drammen  62 566  


Kongsberg  24 714  


Ringerike  28 806  


Hole  5 976  


Flå  998  


Nes (Busk.)  3 420  


Gol  4 479  


Hemsedal  2 087  


Ål  4 672  


Hol  4 422  


Sigdal  3 514  


Krødsherad  2 117  


Modum  12 911  


Øvre Eiker  16 616  


Nedre Eiker  22 687  


Lier  23 267  


Røyken  18 894  


Hurum  9 045  


Flesberg  2 578  


Rollag  1 390  


Nore og Uvdal  2 514  


Svelvik  6 466  


Sande (Vestf.)  8 303  


Totalt  444 546  
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5.3 Statusbeskrivelse habiliteringstilbudet i Vestre Viken helseområde 


Habilitering dreier seg ikke om én enkelt tjeneste eller ett tiltak, men om flere tiltak og tjenester satt 


i system, og om samarbeid mellom yrkesutøvere og personer som trenger sammensatt, planlagt og 


koordinert bistand for å nå sine mål.  


5.3.1 Regionale habiliteringstilbud 


Mange pasienter har behov for ulike spesialiserte tjenester. For pasienter med sjeldne tilstander kan 


det være nødvendig å søke støtte fra mer spesialiserte tjenester i eller utenfor egen helseregion. 


Pasienter henvises til Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Spesialsykehuset for Epilepsi, for 


supplerende utredning og/eller second opinion.  


Fordi habilitering handler om tjenester og tiltak satt i system, og målet er deltakelse og mestring er 


det også behov for samarbeid på områder der helse- og omsorgstjenesten ikke har et selvstendig 


ansvar, for eksempel i skole/utdanning og arbeidsliv. 


For enkelte pasienter vil det være behov for å innhente kompetanse og samarbeide med 


kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Det er 16 slike 


kompetansesentra i Norge som gir tilbud til over 300 sjeldne tilstander. Oversikt over disse finnes på 


Helsedirektoratets nettside. Habiliteringssenteret har samarbeid med bla. Frambu og henviser 


til/informerer om relevante kurs og samlinger der, i tillegg til at deres fagfolk bidrar med kompetanse 


på kurs som arrangeres ved Habiliteringssenteret. 


Det er også samarbeid med statlige spesialpedagogiske kompetansesentra. Til nå har Vestre Viken 


hatt samarbeidsavtale med Øverby kompetansesenter, Gjøvik. Statped er imidlertid under omstilling 


og planen er at 11 tidligere kompetansesentra fra 01.01.2013 skal organiseres i fire regioner som vil 


følge helseregionene. Det nye Statped har seks definerte kjerneområder: hørselshemming, 


synshemming, døvblindhet, språk- og talevansker, lærevansker og ervervede hjerneskader. 


Henvisning til statped skal som hovedregel komme fra PPT (pedagogisk/psykologisk tjeneste) lokalt. 


5.3.2 Vestre Viken HF 


Habiliteringssenteret har områdeansvar for habilitering i Vestre Viken HF. Det utføres også 


habilitering ved andre avdelinger og seksjoner, men ansvaret for habilitering av barn, unge, voksne 


med medfødt og/eller tidlig ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforstyrrelse 


med behov for tverrfaglige, spesialiserte tjenester er lagt til Habiliteringssenteret. 


Habiliteringssenteret har bred faglig kompetanse, til sammen 11 ulike faggrupper er ansatt. 


Habiliteringssenteret legger et livsløpsperspektiv til grunn, men er internt organisert i en barneenhet 


og en ungdom-/voksenenhet. Overføring fra barn til ungdom-/voksen skjer som hovedregel ved 15 år 


ut fra en tanke om at planlegging av voksentilværelsen starter ved overgang til videregående skole. 


De største endringene ved overgang fra barn til voksen skjer ved 18 års alder. Ved å overføre 


oppfølgingen fra barn- til ungdom/voksenseksjonen tidligere kan man forebygge vansker i denne 


overgangen. At Habiliteringssenteret er organisert som én seksjon betyr at overgangen kan skje uten 


avbrudd i tilbudet fra spesialisthelsetjenesten og uten nye søkeprosesser. Selv om definisjonen sier at 


habilitering er tidsbegrensede prosesser, vil det for enkelte grupper vil det være behov for langvarig 


bistand fra Habiliteringssenteret. Et eksempel på dette er CPOP (Cerebral Parese 


Oppfølgingsprogram) som forutsetter årlige eller halvårlige kontroller i spesialisthelsetjenesten for 


barn og ungdom som har cerebral parese. 
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Hovedoppgavene for spesialisthelsetjenesten er utredning og diagnostisering, funksjonskartlegging, 


opplæring og veiledning både til pasient, pårørende og samarbeidende instanser. I tillegg tilbys 


intensiv trening til barn med Cerebral Parese (BIP) og førskolebarn med autisme (TIOBA). Arbeidet 


utføres poliklinisk og ambulant. Habiliteringssenteret har også to døgnsenger til bruk for 


langtidsregistrering EEG med video og søvnregistrering. 


Habiliteringssenteret har som spesialisthelsetjeneste et lovpålagt ansvar for vurdering og oppfølging 


av Helse- og omsorgstjenestelovens kap.9 om bruk av tvang og makt. Dette er ressurskrevende 


oppgaver fordi det krever høy faglig kompetanse, samt inngående kjennskap til boform og tiltak 


kommunen har organisert rundt den enkelte pasient. Det er Fylkesmannen som godkjenner vedtak 


om bruk av tvang og makt. I Vestre Viken helseområde må Habiliteringssenteret nå forholde seg til 


fire ulike Fylkesmannsembeter i dette arbeidet. 


 
5.3.3 Kommunene 


Kommunen har ansvar for all habilitering som ikke forutsetter spesialistkompetanse. Kommunens 


habiliteringstiltak er i hovedsak organisert slik at de tilbys på, eller i nærheten av, de arenaer der den 


enkelte lever livet sitt. For barn betyr dette at tilbudet i barnehage og skole ofte vil være en viktig del 


av habiliteringsprosessen. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er sentrale i å fange opp barn med 


spesielle behov.  


Ansvar for utarbeidelse av Individuell Plan (IP)settes oftest i gang etter behandling i koordinerende 


enhet, og koordinator for denne kan i utgangspunktet være alle som yter tjenester til brukeren. 


Habiliteringstjenestene for voksne i kommunene skal dekke tjenester til brukere med et bredt 


spekter av diagnoser og funksjonsnivå. 


De 26 kommunene i Vestre Viken helseområde har ulike måter å organiseres habiliteringstilbudet på. 


Kommunens størrelse, befolkningsgrunnlag, økonomi og tilgang på kompetanse vil i stor grad være 


førende for hvilke tilbud den enkelte kommune har innenfor habiliteringsområdet. Enkelte 


kommuner har alene eller i samarbeid med andre kommuner bygget opp egne tiltak for barn og unge 


innenfor målgruppen som spesialbarnehage og spesialskoler, eksempelvis Haug skole i Bærum og 


Frydenhaug i Drammen. I andre kommuner organiseres opplæringstiltakene innenfor det ordinære 


barnehage og skoletilbudet. Kommunene tilrettelegger for egnede bo- og avlastningstiltak både for 


barn og voksne med omfattende omsorgsbehov.  


6. Utviklingsområder 


6.1 Oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 


Oppgavefordeling mellom de ulike forvaltningsnivåene er spesifisert i lov og forskrift; jfr. Lov om 


spesialisthelsetjenester, Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, Forskrift om habilitering og 


rehabilitering, individuell plan og koordinator. 


Habilitering er et område hvor det stilles store krav til samarbeid mellom de ulike tjenesteyterne, 


uansett forvaltningsnivå. De ulike forvaltningsnivåene og alle tjenesteyterne må spesifisere rutiner og 


systemer for samarbeid. Dette må nedfelles i samarbeidsavtaler på individ og systemnivå mellom 


spesialisthelsetjenesten og den enkelte kommunen. 


 


Et bærende prinsipp er at det som kan gjøres i kommunen skal gjøres der, mens 


spesialisthelsetjenesten skal ha hovedfokus på oppgaver som forutsetter spesialistkompetanse. 
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Pasientene skal ha et tilbud som er tilpasset den enkeltes unksjonsnivå, jfr. BEON prinsippet (beste 


effektive omsorgsnivå). Spesialisthelsetjenesten skal i større grad fokusere på utredning og 


kartlegging samt igangsetting av komplekse og intensive tilbud. Kommunene skal i størrre grad følge 


opp det kontinuerlige arbeidet. 


 


Fordelingen av arbeidsoppgaver mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene vil variere med 


stedlig kompetanse og ressurstilgang. Den praktiske organiseringen må gi nødvendig mulighet for 


fleksibilitet for å fremme de beste effektive løsningene til pasientens beste. Systemet må derfor gi 


rom for lokale tilpasninger. Kommunene må vurdere om de er i stand til å levere tjenestene på 


egenhånd eller i samarbeid med andre kommuner.  


 


 I henhold til forskrift innebærer spesialisthelsetjenestens ”sørge for” ansvar at det finnes tilbud som 


krever spesialisert undersøkelse/utredning, intensiv trening og tilrettelegging av opplæring og 


rammebetingelser. Dette innebærer også samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten i forhold til 


diagnostisering, funksjonsutredning, behandling og oppfølging. Det skal sørges for samarbeid med, 


og opplæring av kommunen, omkring enkeltpasienter og generelt. De sentrale faktorer som må 


vurderes i forhold til på hvilket nivå tjenesten skal gis vil ut fra dette være: behov for 


spisskompetanse/spesialisering, kompleksitet og behov for intensitet. 


 


Helsedirektoratet har utarbeidet en modell som kan brukes som et verktøy for å klargjøre 


oppgavefordelingen mellom de ulike partene i helsetjenesten: 


 


 


 


 


Kommune  


 
Brukers mål om best mulig 
funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet. 


Spesialisthelsetjenesten 


Behov for kompetanse 
knyttet til muligheter og 
begrensninger i nærmiljø? 


Behov for spesialisert 
kompetanse? 


Behov for langvarig og 
koordinert oppfølging? 


Behov for kompleksitet? 


Behov for tverrsektoriell 
samhandling? 


Behov for intensitet? 


 


Fordelingsmodellen kan gi en retning mellom tjenestenivåene ved å sette brukers mål i sentrum. 


Fokusområdene som trekker i retning av hhv kommune eller spesialisthelsetjeneste fremheves. Selve 


vekten veier disse elementene opp mot brukers mål, slik at man kan få en indikasjon på hvilket 


tjenestenivå som best kan ivareta brukerens/pasientens behov. Ut fra denne modellen må 


kommunene ha oversikt over egen kompetanse og vite hvor henvisninger bør stiles i 
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spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten må i samarbeid med kommunene vite hva det er 


behov for av kunnskap. Samarbeidet forutsetter et godt kjenskap til hvem som vet og gjør hva. 


Modellen kan bidra til å definere brukerens/pasientens behov for innsats og på den måten hindre at 


det oppstår en ”gråsone” hvor ingen tar ansvar.  Koordinerende enhet er på plass i de fleste 


kommunene, men det kan allikevel være vanskelig både for pasienter og samarbeidspartnere å finne 


fram til riktig instans. I spesialisthelsetjenesten er koordinerende enhet foreløpig ikke i funksjon. 


Innenfor habilitering er det mulig å beskrive et 1½ - linje tilbud. Det vises da til tilbudet ved Drammen 


geriatriske kompetansesenter som har vist seg å være en god modell for samarbeid. Et tilsvarende 


tilbud kan tenkes spesielt for multifunksjonshemmede pasienter som får tilbud i kommunal 


barnebolig/omsorgsbolig. I enkelte faser vil disse pasientene ha behov for behandling og tiltak som 


burde tilsi innleggelse i sykehus. For å unngå flytting av disse sykeste pasientene vil et 1½-linje tilbud 


bety at spesialistene reiser ut for å veilede/behandle i kommunen. Pasienten befinner seg da litt ”i 


begge leire” – ikke utskrivingsklare, men oppholder seg i for eksempel barnebolig med bistand fra 


spesialisthelsetjenesten.  


For å sikre at pasientens behov settes i sentrum og at utredning, behandling og oppfølging oppleves 


”sømløst” er det behov for å beskrive pasientforløp i samarbeid mellom de ulike aktørene. Dette vil 


være tidkrevende prosesser, men slike forløp vil kunne avklare ansvarsfordeling for en del større 


pasientgrupper. Det vil også gi økt forutsigbarhet selv om det må være rom for lokale tilpasninger. 


For enkeltpasienter vil utarbeidelse og aktiv bruk av Individuell plan kunne ha samme funksjon. Bruk 


av elektronisk kommunikasjon er i dag mulig innad i spesialisthelsetjenesten, men det er behov for at 


dette også skal kunne brukes mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og mellom 


helsetjenesten og brukerne. 


Spesialisthelsetjenesten har en opplærings- og veilederrolle i forhold til kommunene. Det vil derfor 


være spesialisthelsetjenestens ansvar og til en hver tid være oppdatert på aktuell forskning, og bidra 


til å endre praksis/klinikk i forhold til den nye kunnskapen. Habiliteringsfaget har ikke vært preget av 


mye forskning i forhold til årsak eller behandlingsmetoder, men det er signaler som tyder på at det 


kan komme en endring, for eksempel gjennom etablering av RHABU (Regional Habilitering 


Barn/Unge)og CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services). 


Derfor blir det ekstra viktig å ha fokus på dette i framtida. Dette vil innebære en ny stor oppgave som 


spesialisthelsetjenesten ikke vil kunne ta uten ytterligere ressurstilførsel. 


En annen utfordring som kommer i forlengelsen av en endret drift hvor det forutsettes mer aktivitet i 


form av indirekte pasientbehandling, er finansieringssystemet i sykehuset. Dagens 


finansieringssystem stimulerer ikke til økt aktivitet på de områdene hvor kommunene ønsker økt 


innsats.  


I forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator står det at 


habiliteringstjenester skal gis ambulant dersom det ikke er mest hensiktsmessig at de gis i institusjon. 


I samarbeidsavtale som er utarbeidet av Vestre Viken HF og den enkelte kommune beskrives at 


partene forplikter seg til å legge til rette for ambulant virksomhet der dette innebærer god 


pasientbehandling og hensiktsmessig ressursbruk.  I en kartleggingsfase vil ambulant arbeid med 


observasjon i pasientens nærmiljø kunne være nyttig, men gode lokale observasjoner fra fagpersoner 


som kjenner pasienten godt kan være like verdifulle.  Med tanke på hvor stort geografisk område 


Vestre Viken helseområde dekker, vil økt ambulant virksomhet kreve store ressurser. Ved 
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Habiliteringssenteret legges det også vekt på den tverrfaglige kompetansen som kan bidra ved 


utredninger. Det er derfor en aktiv prioritering at utredninger bør foregå ved Habiliteringssenteret 


hvor alle faggrupper og testutstyr er tilgjengelig. Det vil i mange tilfellevære uhensiktsmessig 


ressursbruk hvis dette skal foregå ambulant.  


Miljøterapeutiske tiltak bør forankres i kommunale tjenester mens spesialisthelsetjenestens viktigste 


bidrag blir å veilede lokalt personale med fagkompetanse. Veiledning kan for eksempel foregå ved 


videokonferanse og økt bruk av telemedisinske hjelpemidler kan erstatte en del av tidskrevende 


reisevirksomhet i et stort område. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6.2 Samhandlingsarenaer 


6.2.1 Samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 


Samhandling er avgjørende for å nå målet om sømløse pasientforløp av god kvalitet. 


På systemnivå har VVHF og de 26 kommunene lagt struktur og avtaleverk på plass for gode 


samhandlingsarenaer. En overordnet samarbeidsavtale mellom helseforetaket og kommunene er 


utarbeidet.  


Samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten skjer ofte omkring enkeltpasienter 


og gjennom veiledning og kursing i forhold til aktuell problematikk. Utgangspunktet for denne 


samhandlingen er da en følge av behov for tjenester og kompetanse som avdekkes under utredning i 


spesialisthelsetjenesten eller som defineres av kommunene i forhold til oppstått problematikk. Det er 


Anbefalinger: 


- Det anbefales utarbeidet forpliktende avtaler mellom berørte instanser som ledd i å få til en 


sømløs pasientbehandling. Dette innebærer bla. tydelige avtaler ved avslutning av saker i 


spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å få til gode overganger mellom nivåene. Et virkemiddel 


kan være utarbeidelse av sjekklister for de ulike tilstandene som kan fungere som en anbefalt 


oppfølgingsplan for primærhelsetjenesten, hva skal fastlege følge opp osv. 


- Det anbefales faste samarbeidsmøter mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette 


er ment som møter hvor fagpersoner kan drøfte kliniske problemstillinger de står overfor og 


hvor pasientsaker kan drøftes anonymt for å sikre best mulig effektive tiltak 


- Det anbefales igangsatt et prosjekt for å utarbeide en behandlingslinje som omfatter 


pasientgruppens ulike arenaer uavhengig av nivå. Sett i forhold til kompleksiteten og mange 


uavklarte spørsmål foreslås det at dette samarbeidet etableres rundt personer med 


autismediagnose. Dette vil være ressurskrevende og anbefales derfor organisert som et 


prosjekt. 


- Det anbefales etablert et 1½-linje tilbud etter modell av Drammen geriatriske 


kompetansesenter hvor spesialisthelsetjenesten forplikter seg til et løpende samarbeid i 


forhold til veiledning, oppfølging, legetjenester selv om pasienten ikke overflyttes til sykehuset. 


Et slikt tilbud vil være aktuelt for de sykeste barna i kommunale barneboliger for å hindre 


flytting i kritiske perioder. Det kan være hensiktsmessig i første omgang å prøve dette ut i 1- 2 


kommunale/interkommunale barneboliger. 
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behov for en mer systematisk samhandling og utveksling/overføring av kompetanse sett ut fra et 


forebyggingsperspektiv.  


Det er både i kommunene og spesialisthelsetjenesten behov for tydeligere avklaring i forhold til 


hvem som har ansvar for hva i pasientbehandlingen. Aktiv bruk av IP og tydeliggjøring av koordinator 


på de ulike nivåene kan bidra til dette. Det samme vil utvikling av behandlingslinjer som beskriver 


pasientforløpet på flere ulike nivå. Innenfor habiliteringsfeltet vil behandlingslinjer måtte utvikles i et 


livsløpsperspektiv og derfor involvere ulike kommunale instanser. 


Behandlingslinjer er en dokumentert beskrivelse av et forventet pasientforløp for en definert 


diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koblet til effektiv ressursutnyttelse og målbare 


resultater. Det vil si at det er en detaljert plan for hvem som skal gjøre hva, på hvilket tidspunkt, for 


en bestemt tilstand eller diagnose. Ved å benytte behandlingslinjer vil pasienten oppleve at tilbudet 


er preget av kontinuitet og samhandling.     


 


Lærings- og mestringssenteret (LMS) tilbyr kurs som en del av spesialisthelsetjenestens tilbud. Pr. i 


dag har dette vært relativt lite benyttet i forhold til pasienter Habiliteringssenteret har kontakt med. 


Det er føringer fra Helsedirektoratet om LMS-tilbud på kommunalt nivå.  Det vil være potensiale for å 


benytte dette tilbudet for styrking av det forbyggende perspektivet som er et viktig element i 


samhandlingsreformen. 


 


6.2.2 Samhandling innad i spesialisthelsetjenesten 


Innad i spesialisthelsetjenesten vil samhandling være aktuelt når pasientens problematikk gir behov 


for utredning eller oppfølging fra flere avdelinger/seksjoner. Det kan også gjelde pasienter hvor det 


ikke er klart hvilken avdeling i sykehuset som skal foreta utredning. Habiliteringspasienter skal i 


utgangspunktet ha samme tilgang til spesialiserte tjenester innenfor sykehuset som andre pasienter. 


For noen pasienter vil det allikevel være slik at Habiliteringssenterets fagpersoner utfører 


utredninger/oppgaver som kunne vært gjort av andre. En avklaring av ansvar er nødvendig både for 


pasienten selv, pårørende og kommune.  


Et prinsipp bør være at pasienter som tilhører Habiliteringssenterets målgruppe skal ha tilgang til 


annen spesialisthelsetjeneste på lik linje med andre. Som eksempel kan nevnes at psykisk 


utviklingshemmede med psykiske vansker skal kunne få tilbud innenfor psykiatrien dersom dette er 


hensiktsmessig. Det henvises til at det i Prioriteringsveileder for Habilitering av voksne i 


spesialisthelsetjenesten er anført av det ved mistanke om psykiske lidelser hos personer med lett 


psykisk utviklingshemning, forusettes at henvisning og den aktuelle helsehjelpen i hovedsak vil være 


innenfor psykisk helsevern sitt ansvarsområde. Selv om Habiliteringssenteret har en bredt 


sammensatt tverrfaglig kompetanse skal det ikke utvikles til en særomsorg for målgruppen. Det er en 


samlet vurdering av medisinske og sosialmedisinske aspekter som tilsier om pasienten skal følges ved 


Habiliteringssenteret eller ved andre avdelinger i helseforetaket. 


 


Det er mellom ulike klinikker, avdelinger og seksjoner behov for dialog omkring hvor 


habiliteringspasientene vil få det beste faglige tilbudet ut fra diagnose og problematikk. Det er i dag 


et formalisert samarbeid med Regionalt senter for utviklingshemmede, Lier. Henvisninger drøftes og 


fordeles ut fra problematikk og kompetanse. I forhold til psykiatrisk klinikk for øvrig (BUPA, DPS) er 


samarbeidet ikke formalisert. Det vil her være spesialisthelsetjenestens oppgave å hindre at 


pasienter blir sendt unødig mellom de ulike avdelingene eller havner i ”gråsonen” mellom dem. 
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Helseforetaket må framstå som en enhet utad mot kommunene.  Dette vil også gjelde for nye 


henvisninger hvor kommunene i stor grad etterlyser ”en dør inn”. For pasienter som ut fra en 


vurdering av kompetanse og problematikk ikke får et tilbud der de er henvist bør da henvisningen 


videresendes internt, og ikke tilbake til kommunen for ny henvisning til annen avdeling. Dette 


forutsetter at det vurderes å være behov for ytelser fra spesialisthelsetjenesten. 


 


Innen spesialisthelsetjenesten er det i dag tettest kontakt mellom Habiliteringssenteret og 


barneavdelingen og mellom Habiliteringssenteret og nevrologisk seksjon. Det er behov for et 


formalisert samarbeid spesielt mellom barneavdelingen og Habiliteringssenteret. Familier med barn 


med funksjonsnedsettelse kan oppleve å ha kontakt med barneleger fra ulike seksjoner i forhold til 


ulike problemstillinger. Dersom det ikke er klargjort hvem som gjør hva, kan dette føre til dårlig 


utnyttelse av ressursene både for sykehuset og de berørte familiene, og vanskeliggjøre en helhetlig 


pasientbehandling. 


 


6.2.3 Samhandling Spesialisthelsetjeneste og brukerorganisasjoner 


Habiliteringssenteret har et ønske om samarbeid med brukerorganisasjonene som representerer 


pasienter som har et tilbud ved Habiliteringssenteret. Det har gjennom flere år vært arrangert møter 


hvor aktuelle problemstillinger har vært drøftet med brukerrepresentanter. Dette fungerer som et 


brukerutvalg og kommer i tillegg til helseforetakets brukerråd. Det har vært en viktig kilde til 


informasjon om forventninger til spesialisthelsetjenestens habiliteringstilbud og hvordan dette 


tilbudet oppleves. Denne kontakten har vært med på å utforme tilbudet. Det er ønskelig at denne 


samhandlingen fortsetter. 


 


6.2.4 Koordinerende enhet  


Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i alle kommuner og helseforetak er lovfestet. 


Koordinerende enhet skal ha et koordineringsansvar på systemnivå som skal bidra til at den enkelte 


pasient får et helhetlig og koordinert tilbud. Forskriften sier at koordinerende enhet i kommunene 


skal ha et overordnet ansvar for arbeidet med Individuell plan. I spesialisthelsetjenesten skal 


koordinerende enhet ha oversikt over og nødvendig kontakt med (re)habiliteringsvirksomheten i 


området. Det kommunale helsetilbudet og tilbudet i spesialisthelsetjenesten kan være vanskelig å 


finne fram i for både pasienter og fagpersoner. For pasienten er det viktige å motta tjenester i 


forhold til behov, ikke hvem som har ansvaret. Koordinerende enhet kan bidra til å sikre overganger 


mellom de ulike nivåene og tydeliggjøre ansvar og tilbud. Kommunenes organisering og drifting av 


koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er ulik og vil ikke bli nærmere beskrevet i 


planen.  


Når det gjelder koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i helseforetaket er det behov 


for en styrking og tydeligere organisering. Funksjonen bør ivaretas av en sentral stabsenhet. Det 


faglige og koordinerende ansvar for utredning og oppfølging vil fortsatt være de kliniske avdelingenes 


ansvar. Det er arbeid i gang for å få til denne funksjonen i helseforetaket. 
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6.3 Kompetanse 


6.3.1 Kompetanseutvikling, kompetansebygging, kompetanseutveksling  


Kompetanse knyttet til veiledning, samhandling og brukermedvirkning blir avgjørende for å fylle nye 


roller innenfor helsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten vil preges av ytterligere spesialisering, 


kommunene vil måtte bygge kompetanse innenfor de områder hvor de tilbyr tiltak i henhold til ny 


kommunerolle. Utfordringen som må belyses etter hvert som man ser konsekvensen av 


samhandlingsreformen, er hvor spesialisert den skal være.  


 


Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å systematisere kunnskap slik at kommunen kan dra nytte 


av denne og dermed minske behovet for tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Dette kan bety behov 


for mer planmessighet i opplæringen som tilbys, ikke bare enkeltstående kurs. For å få til en effektiv 


og varig kompetanseoverføring er det behov for at spesialisthelsetjenesten møter personalet i 


kommunen med tilstrekkelig utdannings- og erfaringsbakgrunn til å kunne videreformidle til de ulike 


miljøene i kommunen.  


 


Behovet for veiledning og opplæring vil variere i kommunene. Kommunene forventes å foreta en del 


utredning og testing selv. En del av kommunene i helseområdet har relativt små og sårbare 


fagmiljøer for ivaretakelse av personer med habiliteringsbehov. Et samarbeid mellom kommunene vil 


kunne bidra til større og mer robuste fagmiljøer for å håndtere krevende, men ikke spesialiserte 


oppgaver. Nettverkstreff og ”Workshops” kan brukes til erfaringsutveksling og kompetansebygging 


mellom kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsreformen 


handler mye om kommunikasjon og tilrettelegging for å kunne spille hverandre gode. 


Felles kompetansebygging på tvers av nivåene vil også være et alternativ. Dette kan skje i samarbeid 


med høyskolene og ved å benytte allerede eksisterende utdanningstilbud. 


 


I tillegg til kompetanseoverføring til kommunene har spesialisthelsetjenesten også et selvstendig 


ansvar for pasientopplæring. Dette skjer i enkeltsaker, men også gruppevis. Det arrangeres 


Anbefalinger: 


- Det anbefales at lovpålagt koordinerende enhet ved helseforetaket opprettes snarest. 


- Det anbefales at samhandlingsarenaer opprettes og tydeliggjøres. Dette gjelder mellom 


kommunene og spesialisthelsetjenesten og innad i spesialisthelsetjenesten. Dette kan være møter 


for drøftinger, men det kan også være rutiner for løpende kontakt for å sikre at pasientene blir 


ivaretatt på rett sted.  


- Det anbefales utarbeidet interne rutiner som sikrer at Helseforetaket framstår som en enhet med 


”en dør inn” og slik at henvisninger behandles ved riktig avdeling uten unødig opphold. 


- Det anbefales faste samarbeidsmøter mellom Habiliteringssenteret og Barneavdelingen fordi 


mange pasienter har behov for tiltak fra begge avdelinger og dermed en tydelig ansvarsavklaring. 


- Det anbefales at det i størst mulig grad utvikles behandlingslinjer / pasientforløp. Dette vil sikre 


forutsigbarhet og lik behandling for pasienter og ulike instanser. 


- Det anbefales at etablert kontakt mellom Habiliteringssenteret og brukerorganisasjonene i 


området opprettholdes 
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foreldreskole for foresatte til barn med autisme, AKTIV-kurs i forhold til ASK (alternativ/suplerende 


kommunikasjon) osv. Dette arbeidet er viktig å videreføre både som samlinger og ved bruk av 


informasjonsteknologi, veivisere på internett osv. 
 


6.3.2 Forskning 
Habiliteringsfeltet er tradisjonelt et forskningssvakt felt. Kunnskaps- og datagrunnlaget er mangelfullt 


og det foreligger svært lite sikker forskning på habilitering som helhetlig prosess. Vestre Viken 


helseområde har et befolkningsgrunnlag som bør ligge til rette for en større forskningsaktivitet enn i 


dag. Innenfor habiliteringsfeltet vil et forskningssamarbeid på tvers av ulike virksomheter og nivåer 


være svært relevant. Felles prosjekter for forskning og fagutvikling må satses på i samarbeid mellom 


klinikere, forskningsmiljøene og høyskoler/universitet. Habiliteringssenteret har ikke ressurser til 


selvstendig forskning. Forskning vil forutsette tilførte forskningsmidler i form av økonomi for frikjøp 


av fagpersoner eller opprettelse av stipendiatstilling.  


Spesialisthelsetjenesten vil ha ansvar for å holde seg oppdatert i forhold til forskning som berører 


feltet. Det må være tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å kunne vurdere aktuell forskning og til 


implementering av nye metoder og kunnskap i det kliniske arbeidet. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anbefalinger: 


- Det anbefales utarbeidet plan for kompetanseoverføring, system for opplæring og 


fagutveksling. Spesialisthelsetjenesten må forventes å gi de involverte den kunnskap som er 


nødvendig for å kunne bidra til en god habiliteringsprosess. Systematisk opplæring knyttet til 


pasient, men også kompetanseoverføring knyttet til fagtema. Det må være opplæring som er 


forutsigbar og valg av tema skjer atter det som anses som behov i primærhelsetjenesten. 


- Det anbefales at det legges til rette for møteplasser for videreutvikling av 


habiliteringskompetanse med en klar struktur, for eksempel årlige konferanser og workshops. 


Kompetanseutveksling skal være gjensidig og bygge på at kommunene og 


spesialisthelsetjenesten er likeverdige samarbeidspartnere. 


- Det anbefales opprettet en fagbase/nettbasert fagnettverk som treffpunkt for utveksling av 


kunnskap og erfaring. Dette vil være en ”kompetansebank” hvor kommunene kan dra nytte 


av hverandres erfaringer og kunnskap.  


- Det anbefales at det legges til rette for hospiteringsordninger på tvers av nivåene. 


- Det anbefales opprettelse av LMS (lærings- og mestringssenter)tilbud i kommunene slik 


samhandlingsreformen legger opp til.  


- Det anbefales forskningsprosjekter i samarbeid med høyskole/universitet. Forskningen bør 


involvere både kommune og spesialisthelsetjeneste. Forskning er ressurskrevende og vil i de 


fleste tilfeller være avhengig av tilførte midler. 


- Det anbefales å vurdere muligheten for en egen stipendiatstilling. 


- Det anbefales at spesialisthelsetjenesten får en spesiell oppgave med å holde seg oppdatert 


om aktuell forskning innenfor feltet og implementere denne i driften når det er 


hensiktsmessig.  
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6.4 Teknologisk utvikling 


Utvikling innen informasjonsteknologi (IT) vil i stor grad prege utviklingen av helsetjenester i 


framtiden. Pasienter og brukere stiller i økende grad klare forventninger til hvordan vi som 


leverandører av helsetjenester tar i bruk moderne teknologi som gir bedre pasientservice, økt 


pasientinnvolvering og bedre kvalitet og tilgjengelighet. Den teknologiske utviklingen som påvirker 


helsesktoren er svært omfattende og for å skape sømløse og koordinerte tjenester for pasienter og 


brukere vil utviklingen innenfor informasjonsteknologi og bruken av denne, prege utviklingen av 


helsetjenester i årene framover. 


Elektronisk samhandling er ulikt utbygd og implementert i Vestre Viken helseområde. Ikke alle 


kommuner er knyttet til Nasjonalt Helsenett. I Strategi 2025 har Vestre Viken Hf vedtatt en strategi 


for IKT og telemedisin. Her tydeliggjøres bl.a. en satsing på at journalsystemer i foretak og kommuner 


skal kunne kommunisere med hverandre. 


Bruk av telemedisin og videokonferanser er en metode for å tilby helsehjelp der pasienten er. 


Habiliteringssenteret har god erfaring med å ta i bruk slikt utstyr. Vestre Viken helseområde er et 


stort geografisk område som skal dekkes av et relativt lite antall fagpersoner innenfor 


spesialisthelsetjenesten. Kommunikasjon via skjerm mellom pasient og helsepersonell, eller mellom 


helsepersonell vil kunne redusere både belastning og kostnader forbundet med reise.  


IKTverktøy kan benyttes både i den direkte oppfølgingen av pasienten ved at man har konsultasjon 


via skjerm i eget hjem og til veiledning og opplæring. Spesielt for små pasientgrupper hvor flere må 


reise langt for å ha et tilgjengelig tilbud, kan både undervisning og trening foregå via skjerm. 


Det er viktig at det fremover arbeides med å videreutvikle eksisterende systemer og verktøy for bruk 


innen habiliteringsfeltet. 


Det er også behov for samarbeid og utvikling av systemer for informasjonsutveksling mellom pasient 


og ulike tjenestenivåer ved utarbeidelse og oppfølging av Individuell plan. Flere kommuner har tatt i 


bruk Sampro, og det er spørsmål om ikke også spesialisthelsetjenesten bør få ta del i dette. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6.5 Utvikling av habiliteringstilbudet 


Punktene 6.1 – 6.4 er ment å beskrive en forventet utvikling og satsingsområder innenfor habilitering 


i planperioden. På bakgrunn av at habilitering er et felt som påvirkes sterkt både av medisinske 


nyvinninger og samhandlingsreformen vil vi ta med et punkt som ikke lar seg oppsummere i konkrete 


anbefalinger, men som peker på utfordringer som må møtes det nærmeste tiåret. 


Anbefalinger: 


- Det anbefales at det arbeides for å videreutvikle bruk av video-/telemedisin. Det betyr at alle 


parter må arbeide for å ha videokonferanseutstyr eller tilsvarende lett tilgjengelig og holde 


seg oppdatert når det gjelder den tekniske utviklingen slik at samhandling kan skje på den 


mest effektive måten. 


- Det anbefales at det arbeides for å finne løsninger som kan sikre større grad av elektronisk 


informasjonsutveksling. Det bør arbeides for at pasientopplysninger, rapporter osv . kan 


sendes elektronisk mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det er også viktig at 


elektroniske plattformer som brukes ved utarbeiding og oppdatering av IP (individuell plan) 


blir tilgjengelig for alle instanser slik at IP kan fungere som et levende dokument og sikre 


tydelighet i oppgavefordelingen på individplan. 
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Den medisinske/teknologiske utviklingen tilsier at flere barn som fødes med en funksjonsnedsettelse 


overlever og vokser opp. Flere, både barn og voksne overlever akutt og alvorlig skade og sykdom, og 


mange mennesker med nedsatt funksjonsevne har nå tilnærmet forventet levealder som resten av 


befolkningen. Dette gir utfordringer på flere plan. Noen pasienter er avhengig av omfattende og 


kompetansekrevende oppfølging hvor det kan være uklart om kommunen eller 


spesialisthelsetjenesten skal følge opp. Dette må tjenestenivåene avklare seg imellom. Små og store 


kommuner har også ulikt utgangspunkt, og noen ganger vil interkommunalt samarbeid være en god 


løsning for å kunne yte gode, helhetlige tjenester. Økt levealder gir også utfordringer i forhold til 


helseoppfølging og gode tiltak i voksenalder, og problematikk knyttet til aldring for disse gruppene. 


Den medisinske utviklingen har ført til at det er større sjanse for å finne årsak til en 


funksjonsnedsettelse. For pasienter med funksjonsdiagnose psykisk utviklingshemning har det ofte 


vært vanskelig å finne en årsaksdiagnose. Bedre testmetoder har endret dette. Det kan være aktuelt 


å gi voksne med denne diagnosen tilbud om ny årsaksutredning, en oppgave som vil tillegges 


spesialisthelsetjenesten. 


Det kan ha stor betydning for familier at genetikk oftere blir tatt med som en årsak ved flere 


funksjonsnedsettelser, og man ser for seg at spesialisthelsetjenesten vil få nye oppgaver her. 


I og med at funksjonsnedsettelser kan oppdages tidligere er det også mulig å iverksette tiltak 


tidligere. Man kan da se for seg at habiliteringstjenestene i større grad rettes inn mot 


tidligintervensjon selv om diagnose ikke er satt.Samtidig som tilbudet tidligintervensjon er viktig å 


ivareta, er det også i styrende dokumenter lagt vekt på ivaretakelse av overganger, hvor særlig 


ungdomsfasen framheves som en fase det bør settes ekstra fokus på. Hva som prioriteres vil være et 


valg som habiliteringstjenesten må ta, og er avhengig av ressurser som er tilgjengelig. 


Habiliteringstjenesten er pålagt å ha tilbud om intensiv trening. Det er i helseforetaket iverksatt 


intensiv trening for små barn med autismespekterforstyrrelser – TIOBA, og for barn med CP gjennom 


BIP. Det finnes i dag lite forskning på dokumentert effekt av disse tiltakene. Dersom slik effekt kan 


påvises ser man for seg at flere grupper bør få et slikt tilbud. 


7. Rehabilitering av barn 


Forskrift for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, definerer både habilitering og 


rehabilitering som: ”tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere 


aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig 


funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.” 


Rehabiliteringsbegrepet brukes på hjelpeapparatets bistand til å gjenoppbygge tidligere mestrede 


funksjoner hos mennesker med ervervede funksjonshemminger. 


Handlingsplan Habilitering av barn og unge utgitt av Helsedirektoratet(2009) sier følgende: 


”Habiliteringsbegrepet knyttes vanligvis til personer med tidlig ervervede eller medfødte 


funksjonsnedsettelser, men brukes i denne sammenheng også om hjelpetiltak til barn og unge 


uavhengig av om funksjonsnedsettelsen er medfødt eller ervervet seinere i barne- og 


ungdomsalderen” 
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Med bakgrunn i denne definering av habilitering og rehabilitering når det gjelder barn og unge, vil 


det være få spørsmål knyttet til ansvarsfordeling og tjenesteutvikling som fraviker fra de store linjer 


som er lagt i forhold til habilitering av barn. 


Helsetjenestene for barn og unge er på en del områder vesentlig forskjellig fra helsetjenestene til 


voksne. Organiseringen av det norske habiliteringsapparatet baserer seg på den grunnleggende 


forutsetningen at barn og unge i størst mulig grad skal bo hjemme og få nødvendige tilbud i sitt vante 


miljø. Så sant det ikke er helt nødvendig skal man unngå innleggelser i helseinstitusjoner. 


Tilbudet etter den akuttmedisinske behandlingen vil være vesentlig forskjellig for barn og voksne. 


Voksenpasienten vil sannsynligvis få et lengre opphold i institusjon som er spesialisert for dette 


behandlingsformålet/rehabilitering, mens barnepasienten vil få et habiliteringstilbud med 


utgangspunkt i at barnet bor hjemme og får både trening og andre tilbud i hjemmet og i 


barnehage/skole. Tjenestene og tilbudene til barn med behov for rehabilitering vil derfor ikke avvike i 


særlig grad fra det som tilbys barn med behov for habilitering. Det vil være naturlig å benytte 


kompetansen som finnes i habiliteringstjenestene både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten også 


overfor denne gruppen.  


Helse Sør-Øst har påbegynt arbeidet med å utarbeide en behandlingslinje for barn med traumatiske 


hodeskalder. Sunnaas sykehus er her tenkt å ha ansvar for den første aktive rehabiliteringsfasen etter 


den akuttmedisinske fasen. Det er foreløpig ikke klart om det skal bygges opp et regionalt tilbud i 


etterkant av oppholdet ved Sunnaas sykehus, eller om dette bør legges til de enkelte 


helseforetakene.  


I tillegg til helsetjenesten har også Statped ved Øverby kompetansesenter i dag et tilbud til personer 


med ervervet hjerneskade. 


På bakgrunn av at det fortsatt er uavklart hva som vil bli anbefalt regionalt fra Helse sør-øst, blir det i 


områdeplanen ikke foreslått nye tiltak knyttet til institusjonalisert habilitering. Tilbudene og 


anbefalingene som er beskrevet for habilitering vil gjelde også for denne gruppen. I tillegg fremmes 


det noen egne anbefalinger. 


 


 


 


 


 
 


 


Anbefalinger: 


- Det anbefales videre drøftinger mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i forhold til 


ansvarsfordeling og kompetansebygging når det gjelder særskilte problemstillinger knyttet til 


rehabilitering etter at behandlingslinje rehabilitering av barn fra Helse Sør Øst er sluttført ved 


årsskiftet 2012/2013. Denne vil danne grunnlaget for drøftingene 


- Det anbefales at det avklares med Statped-sentrene hva som vil være deres bidrag inn i det 


helhetlige tilbudet til barn og familien. 


- Det anbefales tett dialog mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten om ytterligere 


kompetansebygging i forhold til denne pasientgruppen 


- Det anbefales vurdert interkommunale tiltak knyttet til pasientgruppen 


- Det anbefales opprettet et interkommunalt korttidslager for hjelpemidler til barn som det er 


behov for i en rehabiliteringsprosess. 
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8. Konklusjon 


Innenfor habilitering er det mange grenseoppganger mellom ulike nivåer og fagfelt som er nødvendig 


å tydeliggjøre for å sikre en god koordinert pasientbehandling. 


Prosjektgruppa har lagt vekt på å sikre samhandling for at pasientene skal kunne oppleve en 


”sømløs” habiliteringstjeneste hvor både kommune og spesialisthelsetjeneste kjenner sitt ansvar og 


sine oppgaver.  


 


Arbeidet med prioritering og gjennomføring av anbefalinger til tiltak må skje i et samarbeid mellom 


kommunene og helseforetaket. Planen inneholder ikke tilrådinger om organisering eller ressurser. 


Dette må evt. avklares i forbindelse med gjennomføring av tiltak. 


 


På bakgrunn av at effekten av samhandlingsreformen vil komme tydeligere fram etter hvert, ønsker 


gruppa at OSU tar initiativ til revidering/rullering av planen hvert 4. år. 


 


For å kunne få et inntrykk av om pasienter og brukere opplever det som er målet med planen – en 


helhetlig, koordinert tjeneste – anbefales det gjennomført brukerundersøkelser i planperioden. 


Kommuner og spesialisthelsetjeneste bør samarbeide om slike undersøkelser.  
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DEL I 


Definisjon kompetanseutvikling 


Med kompetanseutvikling menes tiltak som skal bidra til at medarbeidere har de kunnskaper, 


ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å levere tjenester i tråd med definerte lov og 


kvalitetskrav. For at kompetanseutviklingen skal være målrettet bør den være i samsvar med 


definerte behov i den enkelte enhet, planer, strategier og mål for sektoren. Kompetanseplanen 


vil således være et godt styringsdokument for ledere og en god rettesnor for ansatte.  


Målet med planen er at den skal:  


 Sikre god og riktig kvalitet på tjenesten 


 Bidra til utvikling av den lærende organisasjon  


 Kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere skal kunne møte framtidens krav og 


behov for tjenester på en trygg måte 


 Gi en systematisk oversikt over dagens situasjon og framtidas behov innenfor 


personalutvikling og opplæring, 


 Gi en oversikt over kommunens og den enkelte sektors prioriteringer 


 


Kompetanseplanen er to delt. En langsiktig del som beskriver sektorens behov for 


studiepoenggivende fag-/ etter- og videreutdanning og som oppdateres ved behov. En del som 


gir en beskrivelse av felles satsingsområde for helse, omsorg og velferd det kommende året. 


Kompetanseplanlegging skal gjøres i forkant av budsjettbehandlingen i kommunen.  


Ansvar 


Hovedansvaret for del I, ligger til organisasjon og personaleneheten, mens ansvar for del II er 


lagt til sektorens kvalitetsutvalg. Virksomhetsledere og enhetsledere har ansvar for å melde 


behov årlig. Kartlegging av behov iverksettes innen juni hvert år. 
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GRUNNLAGS- OG REFERANSEDOKUMENT 


Nasjonale mål for helse og omsorgstilbudet 


Alle i Norge skal ha et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, 


bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. En trygg og 


god helse- og omsorgstjeneste skal bidra til god helse og forebygge sykdom. Når sykdom 


rammer, skal helsetjenesten behandle og lindre på best mulig måte. Gjennom samhandlings-


reformen skal vi forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Det skal legges mer 


vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på 


brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom 


kommuner og sykehus. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og 


spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles. 


Kompetanseløftet 2015 


Kompetanseløftet 2015 omfatter i sin helhet den kommunale omsorgstjenesten. Med 


bakgrunn i kommunenes personellutfordringer innen helse- og omsorgstjenesten, er det 


utarbeidet en nasjonal kompetanse- og rekrutteringsplan – «Kompetanseløftet 2015». Denne 


inneholder strategier og tiltak som også skal møte de langsiktige demografiske utfordringene 


fram mot 2050.  


Omsorgsløfte 2015; Mestring, muligheter og …..  


Med denne meldingen gir regjeringen en oversikt over de framtidige hovedutfordringene og 


fastlegger både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem. De nye brukergruppene 


stiller krav til nye arbeidsformer og endret kompetanse, og veksten i tallet på eldre vil kreve 


en betydelig utbygging av tjenestetilbudet. Den største behovsveksten kommer imidlertid først 


om 15-20 år, og regjeringen ser det derfor som spesielt viktig å utnytte perioden fram mot 


2020 til å forberede og gjennomføre en gradvis utbygging av tjenestetilbudet – særlig i 


forhold til utdanning og rekruttering av helse- og sosialpersonell og investeringer i 


bygningsmasse og teknologi. 


Folkehelsemeldingen 


God folkehelse innebærer at flest mulig i befolkningen trives, har jobb eller går på skole, har 


et godt sosialt nettverk, deltar i kultur og fritidsaktiviteter, har en sunn livsstil og lever i 


trygge omgivelser med sikre veier og ren luft å puste i. Målet er få livsstilsykdommer, skader 


Nasjonale føringer Omsorg 2015 Kompetanseløftet Handlingsprogram Planer/prosjekter 
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og plager – og mange leveår med god helse. Derfor vil kommunen i årene som kommer satse 


på folkehelsearbeid. Det er mye vi kan gjøre som vil ha innvirkning på befolkningens helse og 


trivsel, og vi må prioritere. Folkehelsemeldingen legger føringene for 


satsningen i Ringerike fram mot 2030. 


Rådmannens handlingsprogram, 2013 – 2016 


Rådmannens handlingsprogram for perioden beskriver profilen for budsjett 2013 med status 


for omstillingsarbeidet i kommunen. Hvert rammeområde presenteres med status, 


hovedutfordringer, mål og tiltak.  


Internkontroll - Avviksrapporter 


Internkontroll i helse og sosialtjenesten skal bidra til faglig forsvarlige sosial- og 


helsetjenester, og er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og 


forbedret i henhold til lovens krav. Kompetansehevende tiltak som er nødvendig for å 


forebygge eller redusere avvik er en vesentlig del av sektorens arbeid med internkontroll 


Planer 


 Demensplan, under utarbeidelse 


 Psykiatri og rusplan, revideres i perioden 


 Plan barn og unge 


 Boligsosial handlingsplan, revideres i perioden.  


 Hab -/rehabiliteringsplan, revideres i perioden 


 Plan for alvorlig syke og døende 


Prosjekter 


 Ernæring – 2012/2013 


 Legemidler i sykehjem – 2012/2013 


 Kvalitetshjulet – under utarbeidelse 


 KOLS – igangsatt 2012/2013 


 Fall forebygging – igangsatt 2013 


 Forflytning – 2012/2013 


 Øyeblikkelig hjelp plasser- under utarbeidelse 


 Gerica plan – igangsatt 2012/2013 


 Rett hjem – arbeidsplass 2013 


 Hva med TÆL – LØFT metodikk, Hov gård – igangsatt 2013 


 Folkehelse 
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Mål og hovedutfordringer for helse og omsorgstjenesten, 2013 -2016 


 


Økonomiske rammer 


Reduserte økonomiske rammer som krever omstilling-/nedbemanning, fører til økt behov for 


kompetanseutvikling for å kunne gi en forsvarlig tjeneste fremover.  


Befolkningsframskriving 


Det vil frem mot 2016 være en vekst i den delen av befolkningen som etterspør plass i 


barnehagene, mens det vil være nedgang i antall barn/unge i skolepliktig alder. Utviklingen i 


den eldre del av befolkningen, gruppen over 80 år, vil være rimelig stabil eller ha en svak 


nedgang. Gruppen over 90 år vil ha en vekst, og er den gruppen som i størst grad vil ha behov 


for tyngre kommunale tjenester. 


Demens 


Antall innbyggere med demensdiagnose er økende. Krever at innsatsen til denne målgruppen 


intensiveres for å kunne levere gode og forsvarlige tjenester både i hjemmet, dagtilbud og 


institusjon. 


Antall ansatte som går av med pensjon 


Antall fagarbeidere som når pensjonsalder de nærmeste årene er relativt høy. 


 


Tilpasse seg de rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske 
føringer i henhold til samhandlingsreformen og nasjonal helse- og 
omsorgsplan.  


Etablere interkommunale øyeblikkelig-hjelp plasser innen 2016  


Bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte gjennom å fremme 
overgang til arbeid 


Fremme sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet for å bidra 
til sosial og økonomisk trygghet.  


Ha fokus på familien, barnehagen og skolen som samhandlingsarena 
når det gjelder tjenester til barn og unge. 


Ta utgangspunkt i brukernes ressurser og ha høy grad av 
brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudet/tiltak.  


Utarbeide ny boligsosial handlingsplan i løpet av 2013 


Bruke kompetanseutviklingsplan som et av flere verktøy for å nå 
sektorens mål. 
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Samhandlingsreformen 


I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunene fått hovedansvar for styrkingen av 


det forebyggende helsearbeidet, spesielt i forhold til de store livsstilssykdommene. Pasienter 


vil i tillegg bli skrevet ut fra sykehus på et tidligere tidspunkt med mer komplisert 


helsetilstand enn tidligere.  


Yngre funksjonshemmede og tidlig intervensjon  


I følge IPLOS og KOSTRA tallene har tjenester til yngre funksjonshemmede (under 67 år) 


hatt en gradvis økningen de tre siste årene og er det tjenesteområde som har økt mest. Helse 


og omsorg har fra før et høyt volum på tjenester til denne gruppen og bør i større grad satse på 


forebyggende tiltak, nettverksbygging, mestring og muligheter for å redusere behovet for 


tjenester fremover. Vi kommer ofte for sent i gang med tiltak ovenfor barn med 


atferdsvansker og-/eller funksjonsnedsettelse, særlig der hvor det er behov for tverrfaglig-


/sektoriell innsats. Bruker mye ressurser som ikke står i forhold til endring hos barnet. Behov 


for å styrke kompetanse på samhandling og koordinering. 


Sosialhjelpsmottagere 


Økonomisk sosialhjelp har en bekymringsfull, negativ utvikling. Dette gjelder i stor grad unge 


sosialhjelpsmottakere. 


Dagens kompetanse 


Kartlegging av nåværende og fremtidig utdanningsbehov i helse og omsorgstjenesten skal 


danne grunnlaget for satsingsområde i del I. 


Tabellen under viser prosentvis fordeling av kompetanse pr. virksomhet i pleie og omsorg, 


2012.  


Still.grupper Institusjon Tjenester til 


funksjonshemmede 


Hjemmetjenesten     Samlet 


Assistenter 14,1 19,5 12,0 15,2 


Fagarbeider 59,6 48,5 52,6 53,6 


Sykepleier 16,1 4,6 22,4 14,3 


Vernepleier 0,0 15,3 0,4 5,2 


Annet 10,2 12,1 12,6 11,7 


 


Denne viser at det er god dekning og fordeling av medarbeidere med helsefaglig utdanning i 


pleie og omsorg. (helse og velferd, NAV og Bestillerenheten er ikke med i denne tabellen)   
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Behov for (studiepoenggivende) fagutdanninger i planperioden 


  


Fag Målgruppe/virksomhet Gjennomføres Antall 


Helsefagarbeider Hjemmetjenesten, institusjon, TTF 2013 - 2016 20 


ART trenerkurs 


 15 Stp 


Vernepleiere/fagarbeidere 


TTF* 


Vår 2013 11 


Videreutdanning i 


Målrettet miljøarbeid 


60 stp 


Vernepleiere /TTF Innen 2016 4 


Spes.ped   


Asberger, adhd, 


tourettes 10 stp 


Vernepleier/sykepleiere/helsefagarbeidere 


TTF/Helse og velferd/skole /barnehage 


Vår 2014 20 


Vidareutdanning 


demens 30 stp 


Sykepleiere/vernepleier/helsefagarbeidere 2013/2014 6 


Arbeidsrett – HIBU  


30 stp 


Virksomhetsledere/enhetsledere 2014 4 


Videreutdanning 


Geriatri 30 stp 


Sykepleiere/vernepleiere/helsefagarbeidere Høst 


2013/2014 


4 


Lederutvikling HR 30 


/60 stp 


Virksomhetsledere/enhetsledere ?  


Helsefagarbeidere  Institusjon, hjemmebasert 2014/2015  


DUÅ veiledere 30/60 


stp 


Barnevernstjenesten 2013/2014 2 


Marte Meo  30 stp Ansatte helse og velferd 2013/2014 2 


Familieterapi 30 stp Ansatte helse og velferd 2013/2014 2 


Psykisk helse barn og 


unge 30 stp 


Ansatte helse og velferd 2013/2014 2 


Arbeid med 


minoritetsgrupper  


30 stp 


Saksbehandlere barnevern  4 


Master i Geriatri  


 


Sykepleiere/institusjon  2 
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Videreutdanning 


psykiatri/rus 


Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere   


    


    


 


Del II 


Kompetanseutvikling 2013/2014 


Denne delen av kompetanseplanen bygger på prioriterte opplæringstiltak for det kommende 


budsjettåret. Hver enhet melder prioritert behov til virksomhetsleder i løpet av juni hvert år. 


Virksomhetsledere melder behovet til kvalitetsutvalget som foretar den endelige 


prioriteringen og utarbeider den årlige planen.  


Opplæringstiltak gjennomføres på ulike nivåer og arenaer 


Strategien er at hver enkelt enhet og virksomhet skal definere egne opplæringsbehov og løfte 


frem ansatte som kan videreformidle egen kunnskap. 


 


     


 


Opplæring ved bruk av den enkelte ansattes egen kompetanse kan gjøres på mange måter. 


Den største læringsarenaen for dette er egen arbeidsplass. Kollegabasert veiledning i direkte 


situasjoner er ofte mest virkningsfullt.  


Videre skal e- læringskurs benyttes i størst mulig grad. Disse er både individuelt og 


gruppebasert. Dette krever lite ressurser og er kostnadseffektive sammenlignet med mange 


andre kurs. Ansatte skal gjøres kjent med dette og gis muligheten til å gjennomføre kursene, 


enten på egen arbeidsplass eller hjemme. 


Kompetansehevende behov som gjelder ansatte i flere virksomheter/enheter skal i hovedsak 


gjennomføres ved at eksterne kursholdere inviteres til Ringerike. Mange flere kan delta 


sammenlignet med kurs utenfor kommunen. 


Eksterne kurs og seminarer forbeholdes nøkkelpersoner. I hovedsak skal kurs/seminarer i regi 


av helsedirektoratet -/og eller fylkesmann prioriteres.  


Mellom 25 og 40 prosent av medarbeiderne i kommunal sektor  


får ikke brukt kompetansen sin godt!   


                                Forsker Linda Lai. 
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Former for kompetansehevende tiltak 


 WorkShop 


 Kollegabasert veiledning  


 Temakurs  


 Interne kurs  


 Opplæring i fagsystemer  


 Studiering  


 Hospitering  


 E – læringsprogrammer 


 Prosjekter 


 


Bruk av kompetanseportalen 


Kompetanseportalen er et verktøy for kursformidling, påmelding og statistikk på gjennomført 


opplæring. Denne skal benyttes av alle så langt det lar seg gjøre. Brukermanual er vedlagt 


kompetanseplanen (vedlegg 2). 


Opplæringsplan 2013 


 


Tiltak Målgruppe Metode Period


e 


Ansvar 


Pasient og 


brukerrettighetslo


ven kap 4A  


Helsepersonell  E-læring i gruppe 


 Temakurs 


 Kollegaveiledning 


 


 


Årlig 


 


? 


Helse og 


omsorgstjeneste-


loven 


Kap. 9  


Helsepersonell  E-læring i gruppe 


 Temakurs 


 Kollegaveiledning 


 


 


Årlig 


 


Marte 


Moseng 


*IPLOS Superbrukere 


Primærkontakter 


 E-læring 


 Kollegaveiledning 


 Nettverksgrupper 


 


Årlig 


? 


IPLOS 


kontakt 


 


Medisinkurs Ansatte i pleie og 


omsorg 


 Internunder-


visning m/lege og 


farmasøyt 


 


Årlig 


Anette  


Sulland 
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Turnus Enhetsledere/ 1. 


funksjoner 


 Internkurs 


m/ekstern 


foreleser 


Høst 


2013 


 


Demensomsorgen 


ABC, perm I og 


ll 


Ansatte i 


demensomsorgen 


(20 stk) 


 Studiering   


2013/ 


2014 


Kari  


Engen 


Dihle 


 


Førstehjelp Alle ansatte  Internkurs Årlig Intern 


kurshold


er/enhet-


sledere ? 


Brannvern Alle ansatte  Internkurs  


Årlig 


Brannve


senet/en


-


hetslede


re 


Velferds-  


teknologi 


Virksomhetsleder


e/enhetsledere 


 Internkurs 


 Eksternkurs/eksku


rsj. 


 Ekstern 


kurshold


er 


Forebygging/resti


tuering 


Alle ansatte  Internkurs   


Diabetes      


Eitikk/holdninger      


LØFT metodikk Ansatte pleie og 


omsorg 


 Prosjekt i 


samarbeid med 


HMS og NAV 


2013 - 


2014 


 


Kartleggingsverk


-tøy for 


barnevern-


tjenesten 


Saksbehandlere   ?? Sluttfør


e 


 


Fagsystem/Meldi


ngs-utveksling 


Sykepl/vernepl/ 


hj.pl 1 funksjon  


hjemmetj, 


institusjon, TTF, 


Bestillerenheten 


 Internkurs 


 Temakurs 


 Kollegabasert 


veiledning 
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Dokumentasjons- 


plikt 


Ansatte helse, 


omsorg og velferd 


 Internkurs 


 Temakurs 


2013/2


014 


 


Saksbehandling - 


klagesaker 


Enhetsledere   Internkurs 2013/2


014 


Cicilie 


Ingridru


d 


Medisintekniske 


prosedyrer 


Intravenøs 


behandling 


O2  


Blodprøvetaking 


CRP 


Smertepumpe 


Hjertesvikt-


behandling 


Sykepleiere  


Hjemmetjenesten 


institusjon 


 Internkurs 


 Hospitering 


 Kollegabasert 


veiledning 


2013 ? 


Nettverks 


kartlegging 


Primærkontakter 


TTF – nye 


brukere 


Avlastning 


barn/unge 


Koordinatorer IP 


 Internkurs   


Basiskartlegging Primærkontakter 


TTF 


 Internkurs   


Fagsystemer 


Gerica 


-- 


-- 


 


Nyansatte  Internkurs 


 Kollegabasert 


veiledning 


  


KID –kurs 


(frisklivsentralen) 


 


Ansatte helse og 


velferd 


            Prosjekt 10  


Folkehelse-


konferanse 


Prosjektgruppe 


folkehelse 


 Ekstern 


konferanse 


Mars 


2013 


Prosjekt


-leder 


Frisklivs-


konferanse 


Prosjektgruppe 


folkehelse 


 Ekstern 


konferanse 


April 


2013 


Prosjekt


-leder 
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Helsekonferanse Ansatte 


helsesektor 


 Intern konferanse April 


2013 


Prosjekt


-leder 


Ernærings- 


prosjekt 


Ansatte helse og 


omsorg 


 Internkurs 2  Prosjekt


- 


leder 


Kolsprosjekt Ansatte helse og 


omsorg 


 Internkurs Vår 


2013 


Prosjekt


-leder 
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Ringerike kommune 


  Helse og Omsorg 


 


   Kollegabasert veiledning   


Hva: 


Kollegabasert veiledning er en praktisk rettet opplæring i prosedyrer eller 


metoder som benyttes på den enkelte enhet. 


 


Hvorfor: 


Vi ønsker å utvikle større og bredere kyndighet i forhold til spesifikke 


prosedyrer, metoder og teknikker, slik at kompetansen til enhver tid står i 


forhold til brukerens behov.   


 


Hvordan: 


Vernepleier/sykepleier eller annet helsepersonell som innehar kompetanse på 


bestemte prosedyrer/metoder/teknikker, gir opplæring til en ansatt på 


arbeidsplassen. Her kan PPS (elektronisk informasjonssystem for kliniske 


prosedyrer i sykepleietjenesten) og vernepleiefaglig verktøymappe benyttes. 


Når prosedyren/metoder/teknikker er gjennomgått, utfører den ansvarlige for 


opplæringen prosedyren, mens den ansatt observerer. Deretter utfører den 


ansatte, mens opplæringsansvarlig observerer. Observasjon og egenutførelse 


kan gjentas til den ansatte og opplæringsansvarlig er trygg på selvstendig 


gjennomføring. 


Det skal benyttes skjema ” Kvalitetssikring av opplæring” som fylles ut og 


leveres enhetsleder når opplæringen er godkjent av opplæringsansvarlig. 


 


Hvem: 


Alle ansatte som i helse og omsorg. 


 


Ansvar: 


Ansatte melder behov til enhetsleder som gir opplæringsansvaret til kompetent 


person. Opplæringsansvarlige kan variere og defineres ut fra hva det skal gis 


praktisk opplæring i. 
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Ringerike kommune 


 Helse og Omsorg 


 


                 Hospitering  


Hva:  


Hospitering eller rullering i andre enheter, institusjoner og 


spesialisthelsetjenesten. 


.  


Hvorfor: 


For å få innsikt og økt kompetanse/trening i spesifikke ferdigheter som den 


ansatte ikke får nok tilgang til i egen enhet. Se hvordan ting fungerer andre 


steder, hente inspirasjon, få ny lærdom. 


 


Hvordan:  


Virksomhetsledere etablerer kontakt og samarbeid med aktuelle steder utenfor 


egen virksomhet. Enhetsleder gjør egne avtaler med andre enhetsledere. Bytte 


med annen arbeidstager fra hospiteringsplass vurderes, eventuelt behov og 


kostnad for vikar vurderes og søkes dekt igjennom kurs/opplæringsmidler. 


 Ansatte hospiterer i kortere eller lengre perioder etter behov, men ikke mer enn 


3 mnd. Det skrives en hospiteringsavtale, hvor mål og tidsplan for hospitering 


fremkommer. Etter endt hospitering fyller hospitanten ut evalueringsskjema.   


 


Hvem: 


Ansatte som innehar en stilling, hvor de må utføre arbeid som krever en 


bestemt type kompetanse og erfaring, som enheten selv ikke besitter. Ansatte 


som har lyst og behov for å forsøke andre arbeidsoppgaver/plasser. Ansatte 


som mangler praksis for å gå opp til fagprøve. 


 


Ansvar: 


Ansatte melder behov til enhetsleder. Enhetsleder vurderer om det er mulig, 


hensiktsmessig og om arbeidssituasjon tillater det og gjør videre avtale.  
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Ringerike kommune 


  Helse og omsorg  


 


          Internekurs  


Hva:  


Interne kurs kan være med eksterne eller interne forelesere. Disse kursene kan 


arrangeres i samarbeid med andre virksomheter og -/eller personalenheten og 


fagforbundene 


 


Hvorfor: 


Helsepersonell plikter å holde seg orientert om endring og utvikling innenfor 


eget fagområde og har behov for jevnlig oppdatering og utvikling.  


Arbeidsgiver har tilsvarende ansvar for å legge til rette for faglig utvikling.  


Vi har mange dyktige fagpersoner i egen kommune som kan holde interne kurs 


for store og små grupper. På denne måten får disse vist hva de er gode på og 


utvikler ferdigheter i å videreformidle og dele kompetanse. 


Eksterne kurs er ofte dyre og bare et fåtall får anledning til å delta. Ved å hente 


inn eksterne forelesere til kommunen, vil mange flere få anledning til å delta. 


 


Hvordan: 


Interne kurs planlegges hvert år og legges ut på kompetanseportalen  


 


Hvem: 


Egen beskrivelse av målgruppe for det enkelte kurs vil fremgå i 


kompetanseportalen 


 


Ansvar: 


MKS gruppene, enhetsledere og hver enkelt ansatt kan melde inn 


behovsrettede ønsker om kompetanseutvikling til nærmeste leder innen juni 


hvert år. Ansvarlig for hvert enkelt kurs fremkommer i kompetanseportalen. 
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Ringerike kommune 


 Helse og Omsorg 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                 Studiering  


Hva:  


Det er i de siste årene utarbeidet en rekke e- læringskurs med studiemateriale 


beregnet på intern opplæring. Studiegrupper er ment å være selvdrevne, men 


kan få oppfølging av fagpersoner. Eksempel på studiemateriale er ” 


Eldreomsorgens ABC”, ”Aldringens ABC i arbeid for utviklingshemmede” og 


Demensomsorgens ABC og pasientrettighetsloven kap 4A. Materiale består av 


permer med temahefter med eksempler, arbeidsoppgaver og 


drøftingsspørsmål. Studiene er tilpasset de med mindre kompetanse på 


områdene, men som til daglig jobber med de ulike pasientgruppene  


Hvorfor: 


Gi et bedre tjenestetilbud til pasientene/brukerne og trygge ansatte i arbeidet, 


samt å legge til rette for egenutvikling. Studiering kan ofte være springbrettet til 


å ta utdanning. 


 


Hvordan:  


Det blir utpekt en kursansvarlig som sørger for informasjon om studieopplegget 


og administrerer påmelding via kompetanseportalen. Gjennomføring av studie 


planlegges i samarbeid med deltagere og enhetsledere.  


 


Hvem: 


Alle ansatte 


 


Ansvar: 


Ansatte melder behov/ønske til nærmeste leder. Enhetsleder avklarer og legger 


til rette for gjennomføring. Kursansvarlig igangsetter og følger opp 


studiegruppene i samarbeid med eventuelle fagpersoner.  
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Ringerike kommune 


    Helse og omsorg 


 


                  Tema kurs  


Hva:  


Temakurs er av kortere varighet og avholdes i egen enhet gjennom året. Tema 


kan være mangfoldige og rettet både mot arbeidstager -/giver rollen, så vel som 


pasientrettet. 


 


Hvorfor: 


Vi ønsker å utvikle ansattes kompetanse i å videreformidle egen 


kompetanse/spre/dele sin kunnskap med kollegaer. Å holde kurs rundt kjente 


temaer i kjente omgivelser er en god start.  


Mange ansatte innehar kompetanse som er viktig og videreformidle til kolleger, 


men som det ikke er lagt til rette for i en travel hverdag. Innføring av planlagte 


temakurs på 1 – 2 ½ timer, vil bidra til å sikre gjennomføring og øke 


kompetanseflyt i enhetene. 


 


Hvordan:  


Enhetsleder planlegger i samarbeid med MKS gruppa/ansatte, gjennomføring 


av minst 3 temakurs for det kommende året. Enhetsleder har ansvar for å legge 


til rettefor gjennomføring og eventuelt å hente inn støtte utenfor egen enhet. 


 


Hvem:   


Ansatte i den enkelte enhet 


 


Ansvar: 


Enhetsledere er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging. Den enkelte ansatte 


har selv ansvar for at tema de presenterer er faglig forankret/dokumentert. 
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Ringerike kommune  


Helse og Omsorg 


 


Workshop/kurs          
Fagsystemer 


 


Hva: 


Ringerike kommune benytter i dag en rekke IT baserte fagsystemer, som 


arbeidsverktøy i alle virksomheter.  


 


Hvorfor:  


For at ansatte skal kunne nyttiggjøre seg disse programmene på en kvalitativ 


god måte, må det være en kontinuerlig opplæring i de systemene den enkelte 


ansatt har behov for i sitt arbeid.  


Vi benytter i dag fagsystemer som Compello, EDB Sak og Arkiv, ERV, Gerica, 


PPS, SamPro og RS for å nevne noen. 


 


Hvordan: 


Workshops og kurs hvor det er behov for grundigere opplæring, planlegges i 


samarbeid med IT- enheten og legges ut på kompetanseportalen. 


 


Ansvar: 


Den enkelte kursansvarlig deltar på planlegging. Kursansvarlig har ansvar for å 


beskrive det enkelte kurs innhold, hvem som er målgruppe, opplysninger om 


påmelding osv. i kompetanseportalen. Den enkelte ansatte, eventuelt i 


samarbeid med leder, har ansvar for å melde seg på ved behov. 
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1 Bakgrunn for prosjektet 
Regjeringen fremmet i kommuneproposisjonen for 2012 tre forslag til økonomiske 


virkemidler av samhandlingsreformen. Virkemidlene er kommunal medfinansiering, 


betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter og døgnopphold til pasienter og brukere 


med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Kommunal medfinansiering og 


betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter trådte i kraft fra 1.1.2012. Etablering av 


døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgs-


hjelp kan gradvis etableres i løpet av perioden 2012–2015 på frivillig basis, men er 


lovpålagt fra 1.1.2016.  


Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad kommuner og Ringerike sykehus 


har samarbeidet om samhandlingsprosjektet "Vi samler trådene". Prosjektet har 


arbeidet med modeller for samhandling, pasientforløpene og fremtidige inter-


kommunale tjenestetilbud. Prosjektet har vært tuftet samhandlingsreformen (St.meld. 


nr. 47). 


Ringerike sykehus har invitert til en prosess for å vurdere om øyeblikkelig hjelp 


døgntilbud kan lokaliseres i sykehusets lokaler. Dette spørsmålet inngår i mandatet i 


prosjektbeskrivelsen. 


I organiseringen av prosjekt øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp har en organisert 


prosjektet med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Ved behov er det nedsatt 


arbeidsutvalg knyttet til prosjektgruppen. Prosjektleder har ledet prosjektgruppen og 


har rapportert til leder av styringsgruppen. 


Styringsgruppens medlemmer: 


 Elisabeth Vennevold  Kommunalsjef Ringerike kommune 


 Per Bleikelia    Direktør Ringerike sykehus 


 Nanna Nordhagen   Kommunalsjef Modum kommune 


 Mette Jahr    Kommunalsjef Krødsherad kommune 


 Cecilie Øyen    Kommunalsjef Jevnaker kommune 


 Anne Marit Fuglum   Tjenesteleder Hole kommune 


 Linda Torgersen    Virksomhetsleder Sigdal kommune 


 Tone Strandbråten   Tillitsvalgt NSF 


 Ole Mikal Langdalen   Tillitsvalgt Legeforeningen 
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                                           5 Underveisrapport fra prosjektgruppen 


1.1 Prosjektets hovedmål 


Prosjektets hovedmål er at kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til 


pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. 


1.1.1 Mandat 


Mandat for prosjektgruppen har vært: 


 beskrive pasientprosessen for øyeblikkelig hjelp pasienter, inkludert å beskrive 


samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om 


øyeblikkelig hjelp pasienter  


 anbefale innhold og organisering for øyeblikkelig hjelp tilbud etter ny lov og 


veileder der det er til det beste for pasienten og samfunnsøkonomien 


 beskrive pasientgruppe 


 beskrive kvalitets- og kompetansekrav, det vil si hvordan krav om faglig forsvarlig 


virksomhet skal overholdes 


 avklare de juridiske grensesnittene for ansvar mellom kommunehelsetjenesten og 


spesialisthelsetjenesten ved en eventuelt felles organisering av tjenester 


 beskrive hvordan de juridiske krav til dokumentasjon skal løses 


 beregne kostnader og inntekter, og anbefale hvordan kostnader og inntekter skal 


fordeles 


 på eget initiativ gi forslag til løsninger på problemstillinger som dukker opp i 


planleggingen 


På bakgrunn av utredningen skal det utarbeides en felles avtale med helseforetaket, og 


deretter sendes det en samlet søknad til Helsedirektoratet. 


1.1.2 Fremdriftsplan 


Prosjektgruppen har avlevert utredning og fremmet sak for styringsgruppen 15. 


desember 2012, slik at nødvendige klareringer kan gjøres i de enkelte kommunene før 


søknad sendes 1. mars 2013. 


I det videre vil styringsgruppen i prosjektet være samarbeidsmøte i Ringerike 


interkommunale legevakt. Prosjektgruppen omdannes til en arbeidsgruppe som 


utarbeider og fremmer forslag for samarbeidsmøte. 
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2 Hva er døgnopphold øyeblikkelig hjelp? 
Mange kommuner har opprettet tjenester som kan være komplementære til 


øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veileder fra helsedirektoratet1 fremhever at dette kan 


være plasser i sykehjem som administreres av hjemmetjenesten og som ikke bør 


forveksles med øyeblikkelig hjelp-plassene. Akuttplassene kan brukes til midlertidig 


opphold av mennesker som trenger akutt omsorg og ivaretakelse. Eksempel på denne 


typen tjeneste er når ektefelle får en sykehusinnleggelse der den gjenværende 


ektefellen har vært avhengig av hjelp fra den som har måttet forlate hjemmet. I praksis 


vil de fleste pasienter som er aktuelle for innleggelse i prehospital observasjons- og 


behandlingsenhet, være eldre som ikke klarer seg hjemme fordi sykdom eller skade 


har gitt et subakutt funksjonstap. 


Det er pasientgruppen som kan omtales som ”uhensiktsmessige innleggelser” i 


sykehus en ønsker å fange opp i tiltaket. Pasientgruppen omhandler ikke pasientene 


som har vært innlagt for utredning eller behandling i sykehus. Aktuelle pasienter for 


tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og 


funksjonsnivå.  


I neste figur viser vi en modell som tydeliggjør hvilken pasientgruppe dette gjelder.  


 


Figur 1 Skisse med tydeliggjøring av pasientgruppen – inn og ut av sykehus 


Målet med å opprette kommunale øyeblikkelig hjelp-tilbud, døgnopphold, er å dempe 


presset på spesialisthelsetjenestens døgnplasser ved å redusere antall øyeblikkelig 


hjelp-innleggelser, og i tillegg bidra til et bedre forløp for de aktuelle pasientene som 


da kan motta hjelp nærmere der de bor. Tilbudet som etableres skal av pasientene 


vurderes som bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. 


Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege. Aktuelle pasientgrupper kan 


være pasienter med akutt forverring av kjent tilstand på grunn av forhold som 


infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, og hvor kjent utløsende årsak er avklart.  


 


                                                


1 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, Veiledningsmateriell, 


Helsedirektoratet 02.2012. 
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For å tydeliggjøre pasientgruppen kan en legge følgende figur til grunn: 


 


Figur 2 Den omvendte L 


Den omvendte ”L” viser skillet mellom de ulike pasientgruppene. Øyeblikkelig hjelp-


enheter i kommunal regi skal gi tilbud til de pasientene som er for syke til å bli 


behandlet hjemme, og som ikke er sykere enn at de kan behandles i en øyeblikkelig 


hjelp-enhet. Det vil si hvor funksjonstap eller diagnose ikke tilsier behov for 


sykehusets spesialiserte diagnostikk eller behandling. Med denne forståelsen legges 


det til grunn følgende kategorier pasienter: 


 Pasienten er ikke frisk nok til å behandles hjemme 


 Pasienten kan behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler  


 Pasienten forventes å kunne utskrives i løpet av tre dager 


 Pasientens tilstand tilsier liten risiko for akutt livstruende forverring 


Innleggelse i sykehus er spesielt viktig for eldre med rask utvikling av uklare og 


sammensatte sykdomsbilder. For ikke å overse alvorlige underliggende tilstander, bør 


slike pasienter undersøkes med bred tverrfaglig medisinsk tilnærming. Det er 


utelukkende medisinskfaglige kriterier som skal legges til grunn fra behandlende lege. 


Behandlende leges plikter og ansvar er uforandret. En sammenhengende og 


differensiert akuttmedisinsk kjede forutsetter at nåværende akuttilbud ved sykehuset 


opprettholdes. Utredning og oppbygging av kommunalt døgntilbud skal ikke være et 


alternativ til fullverdig og tilstrekkelig dimensjonert akuttmedisinsk spesialist-


helsetjeneste ved sykehuset. 


  


© 2011 Deloitte AS
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3 Finansiering av døgnopphold øyeblikkelig hjelp 
Det er lagt opp til at tilbudet skal være fullfinansiert ved at 50 % av midlene overføres 


fra regionalt helseforetak og resterende 50 % fra Helsedirektoratet. Regionale 


helseforetak og kommunene er sammen ansvarlig for å bygge opp tilbud. Det er på 


landsbasis lagt til grunn et måltall i 2015 på om lag 240 000 liggedøgn, og en 


liggedøgnkostnad på kr. 4 330 inkludert kapitalkostnader. Kommunene kan søke om 


investeringstilskudd gjennom investeringsordningen til heldøgns omsorgsplasser i 


Husbanken, basert på de kriteriene som gjelder for ordningen. 


Fra 2016 overføres totalt 1048 millioner fra helseforetakene til kommunenes rammer. 


Beløpet fases inn i løpet av de fire årene 2012-2015 med en fjerdedel hvert år. 


Kommunene som starter opp får halvparten som tilskudd fra Helsedirektoratet, og den 


andre halvparten fra helseforetaket når tilbudet er etablert. 


I de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetakene skal 


kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp beskrives. Helseforetakene kan 


ikke bygge ned sitt tilbud, før tilbudet i kommunen er tilstrekkelig etablert. 


Kommunen(e) må dokumentere at de har satt i verk, eller har konkrete og forpliktende 


planer for etablering av tiltak. Dette skal dokumenteres gjennom nevnte avtale som 


skal inngås mellom kommunen(e) og det regionale helseforetaket. Kommunene (og 


helseforetakene) er selv ansvarlige for at det tilbudet de gir er godt og forsvarlig. 


I veilederen vises det til følgende fordeling av beregnet økonomiske rammer pr. 


kommune som øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal favne.  


Tabell 1 Fordeling av midler til kommunene 


Kommune 
Ø hjelp kr. 


i tilskudd 


Ligge-


døgn 


Antall 


senger 


Tilskudd pr. 


seng inkl. alt 


605 Ringerike kommune 6 732 000 1 555 4,26 1580180 


612 Hole kommune 1 313 000 303 0,83 1581667 


532 Jevnaker kommune 1 429 000 330 0,90 1580561 


621 Sigdal kommune 892 000 206 0,56 1580485 


623 Modum kommune 2 982 000 689 1,89 1579724 


622 Krødsherad kommune 517 000 119 0,33 1585756 


Sum totalt 13 865 000 3 202 8,77 1581396 


 


Vi har beregnet antall senger ut fra antall liggedøgn, og viser i tabellen over beregnet 


tilskudd pr. seng inkludert alle kostnader. 


Helsedirektoratet har i beregningen av kostnader knyttet til døgnopphold øyeblikkelig 


hjelp lagt til grunn somatiske pasienter. En arbeider med en tilsvarende 


finansieringsordning knyttet til pasienter med psykiske problemstillinger. 


 


I arbeidet med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnopphold legger prosjektgruppen til 


grunn at kapasiteten på døgnopphold er det antallet plasser som kommunene er 


beregnet å skulle ha. 
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4 Dagens organisering av Ringerike Interkommunale 
Legevakt 


Ringerike interkommunale legevakt er primær-helsetjenestens akutte legetilbud 


utenfor fastlegenes alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, 


Krødsherad, Modum og Sigdal. Ringerike kommune har det administrative ansvaret for 


tjenesten. Det er ca. 60 000 innbyggere i kommunene til sammen.  


Legevakten skal sikre at befolkningen får den legehjelpen som er nødvendig utenom 


fastlegenes vanlige åpningstid.  


Med nødvendig forstås her først og fremst hjelp ved: 


 Akutte, livstruende sykdommer / skader eller mistanke om slike 


 Alvorlige sykdommer eller mistanke om det 


 Sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade  


 eller vesentlig forverrelse / forlengelse om man venter til neste dag med å 


konsultere lege 


 Sykdommer som medfører vesentlig smerter, angst eller andre plager 


Legevakten er beliggende i lokalene til Ringerike Sykehus Hønefoss - med lokaler 


sentralt ved ambulanseinnkjøring, akuttmottak og røntgen. Ringerike sykehus 


planlegger etablert et diagnostisk senter samlokalisert med akuttmottak og 


observasjonsavdeling. 


Neste bilde viser inngangen til legevakten. 


 


Bilde 1 Inngangen ved legevakten Ringerike 


4.1.1 Bemanning ved legevakten 


Det er tilsatt sykepleiere og helsesekretærer som går i turnus ved legevakten. I 


legevaktens mest hektiske mottaksperiode er det 3 sykepleiere, eventuelt 2 sykepleiere 


og 1 helsesekretær tilstede, to betjener da legevaktsentralen (LVS) og en står for 


mottak av pasienter og assisterer legevaktlegen. Ved legevakten er det en sykepleier 


tilsatt som Enhetsleder i 20% administrativ stilling og en medisinskfaglig lege i 20% 


stilling. 


Legevakten er betjent av leger mellom kl. 1500 til 0800 i ukedagene og 0800 til 0800 i 


helgene. Det er to leger i vakt, hvorav en har aktiv vakt og en er i beredskap.  


Legevakten benytter en egen legevaktsbil, som har hatt 518 besøk i løpet av de siste 


seks måneder. Legevaktbilen er bemannet med lege og sykepleier.  







 
 


10    


4.1.2 Hvilke leger arbeider ved dagens legevakt 


Statistikk for 2012 viser at følgende legegrupper utgjør vaktgruppene: 


 Fastleger har hatt 303 vakter (ca. 40 % av alle vakter) 


 Turnusleger i vakt har hatt 81 vakter 


 Andre leger i vakt består av tidligere fastleger og spesialister almen medisin (6), 


leger i spesialisering (5), og spesialister fra sykehus (3) har hatt 365 vakter 


Når det gjelder deltakelse i vakter fra fastlegene er det i alt 13 aktive fastleger som har 


vakter av totalt 57 fastleger. Enkelte av fastlegene har betydelig hyppigere legevakt 


enn andre.  Fastlegene fordeler seg som følger på de ulike kommunene.  


 Ringerike, syv fastleger deltar av totalt 25 


 Hole, to fastleger deltar av totalt 5 


 Modum, to fastleger deltar av totalt 14 


 Jevnaker, totalt tre fastleger deltar av totalt 6 


 Sigdal, ingen fastleger deltar av totalt 2 


 Krødsherad, ingen fastleger deltar av totalt 2 


Når det gjelder turnusvaker er totalt fire, fordelt på to fra Ringerike kommune, to fra 


Hole kommune og 1 fra Sigdal kommune. Legevakt er en obligatorisk del av 


turnustjenesten. Det er krav om deltakelse i minimum10 vakter. Turnuslegene i vakt 


går vakt sammen med erfarne leger, det vil si at de ikke er alene på vakt, men har 


bakvakter.  


4.1.3 Diagnostiske muligheter ved legevakten 


Diagnostiske muligheter på legevakt i tillegg til klinisk undersøkelse er som følger: 


 GU 


 EKG 


 Urin stix 


 Gravditetstest 


 Temp 


 O2-metning 


 Streptokokktest 


 Hurtigtester blod: 


- CRP 


- Mononukleosetest 


- Glucose 


- Hb 


 


Andre blodprøver kan bli tatt av pasientene og sendes laboratoriet ved Ringerike 


sykehus for analyse. Det rekvireres røntgenbilder som primærtolkes av legevaktlege 


under vakttid.  Bildene blir beskrevet dagen etter av radiolog og svarene sendes 


legevakt.  
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5 Kompetanse i helse- og omsorgstjenesten i 
kommunene 


Samhandlingsreformen skaper nye utfordringer i kommunesektoren, ved økte krav om 


kompetanse i kommunene. Hva kommunene vil trenge av kompetanse i fremtiden er 


det knyttet en viss usikkerhet til. Med kompetanse menes både kunnskap, ferdigheter 


og holdninger. 


For temaet døgnopphold til øyeblikkelig hjelp er det av stor betydning at ansatte i 


hjemmebasert omsorg og på sykehjem behersker grunnleggende ferdigheter som 


spenner fra riktig vurdering og observasjon av pasientene til å kunne gjennomføre 


medisinsktekniske prosedyrer knyttet til smertepumper, intravenøs behandling, 


medisinering mv.  


Prosjektgruppen er kjent med at support på IKT og elektroniske 


pasientjournalsystemer er en utfordring ut over dagtid. Det vil si at om et system faller 


ut går det lang tid før det kommer opp igjen. Videre er vurderingen at Helsnettet pr. i 


dag ikke er tilstrekkelig stabilt. Dette er forhold som kan ha betydning for 


informasjonsoverføringen knyttet til denne type senger. 


5.1 Oversikt over samarbeidskommunenes eksisterende 
kommunale plasser som er i grenselandet til døgnopphold 
øyeblikkelig hjelp 


I prosjektet har kartlagt kommunenes plasser som er i grenselandet mellom ordinære 


pleie- og omsorgstiltak og døgnplasser øyeblikkelig hjelp. Dette er plasser hvor 


fastlegene kan legge inn pasienter i «akutte» situasjoner. Følgende spørsmål er lagt til 


grunn i kartleggingen: 


 Antall og type plasser, beliggende hvor 


 Hvem har det medisinskfaglige ansvaret 


 Hvordan er denne organisert i forhold til ordinære korttidsplasser 


 Gjennomsnittlig liggetid 


 Er det formalisert avtale om hvem som gjør hva 


- Rutinebeskrivelse over hvem som kan legge inn mv.  


 Kriterier for innleggelse 


 Hvem vurderer innleggelse 


5.1.1 Modum kommune 


Døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og 


omsorgshjelp        


Antall og type plasser, beliggende hvor 


Modum har to institusjoner som kan ta i mot akutte problemstillinger, henholdsvis 


Modumheimen og Frydenberg.  


Modumheimen har 3 plasser definert som akuttsenger og hvor fastlegen kan legge inn 


pasienter som ikke klarer seg hjemme, men som trenger tilsyn. Disse plassene er 


lokalisert til Modumheimen, men er ikke organisert som en egen avdeling. Sengene er 


som oftest i bruk, selv om de er definert som akutt seng. Når det er behov for en akutt 


innleggelse vil sengen ryddes, slik at den blir disponibel. Innleggelsen skjer prinsipielt 


på samme måte som innleggelse på sykehus, ved at man i kontortid tar kontakt med 


saksbehandler på Modumheimen, eller med vakthavende sykepleier utenfor 


fastlegenes kontortid. 
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Frydenberg har 3 observasjonsplasser, av i alt 18 plasser. Alle 


henvisninger/henvendelser om plasser behandles av tverrfaglig inntaksteam på 


Frydenberg, 1 seng defineres til utskrivningsklare pasienter fra sykehus, mens 2 


senger kan brukes av fastlegene der det ikke er behov for medisinsk behandling, kun 


observasjon og eventuell kartlegging (ernæring, behov for tjenester etc.). Fastlegene 


har da ansvar for oppfølging av brukeren. 


Hvem har det medisinskfaglige ansvaret 


Plassene er tilgjengelig for innleggelse fra fastlegene, men også for hjemmetjenesten 


og er underlagt plassadministrative rutiner ved saksbehandler. Det er ikke laget noen 


endelig avtale eller prosedyre for bruk av plassene, men dette er under arbeid.  


Hvordan er denne organisert i forhold til ordinære korttidsplasser 


I forhold til ordinære korttidsplasser er de aktuelle plassene integrert sammen med de 


øvrige plassene 


Gjennomsnittlig liggetid 


Frydenberg utvider til rehabiliteringsopphold etter maks 3dager. 


Er det formalisert avtale om hvem som gjør hva 


Det er ikke laget noen endelig avtale eller prosedyre for bruk av plassene, men dette er 


under arbeid 


Kriterier for innleggelse 


Faglige vurdering i forhold til funksjonsnivå 


Hvem vurderer innleggelse 


Det er fastlege og hjemmetjenesten som vurderer innleggelse. Eksempler som nevnes 


av hjemmetjenesten er ved klar mistanke om brudd henvises til sykehuset og en 


innleggelse på Frydenberg (obs plass) på grunn av falltendens/ustøhet/infeksjon. Lege 


kontaktes – lege kontakter Frydenberg da ikke nødvendig med innleggelse.  


 


5.1.2 Krødsherad kommune 


Antall og type plasser, beliggende hvor 


Kommunen har et rom med 2 senger som er tiltenkt akuttplasser i stedet for 


innleggelse på sykehus. Disse plassene er på sykehjemmet i kommunen. Kommunen 


har kontor for fastlegene i samme bygning. 


Hvem har det medisinskfaglige ansvaret 


Innleggende fastlege har det medisinskfaglige ansvaret. Det diskuteres med 


fagansvarlig i forhold til kompetanse som kreves for oppfølging og observasjoner. 


Hvordan er denne organisert i forhold til ordinære korttidsplasser 


Det trengs ikke vedtak, men situasjonen må avklares innen 3-5 dager. Pasienten 


overflyttes da eventuelt til ordinær korttidsplass/ med vedtak.  


Gjennomsnittlig liggetid 


Gjennomsnittlig liggetid er ca. 3 døgn 
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Er det formalisert avtale om hvem som gjør hva 


Det er ikke utarbeidet rutinebeskrivelse over hvem som kan legge inn mv. men 


kommunen har brukt beskrivelsen fra «Vi Samler trådene som utgangspunkt».  


Kriterier for innleggelse 


Kriterier for innleggelse må være at det er en kjent pasient, der fastlegen har 


oppfølgingsansvaret, og der pasienten er tilsett av lege. Situasjonen må være avklart, 


med tydelige instruksjoner fra lege. 


Hvem vurderer innleggelse 


Det er fastlege i samråd med fagansvarlig som vurderer innleggelse. 


 


5.1.3 Sigdal kommune 


Antall og type plasser, beliggende hvor. 


Sigdalsheimen, på korttidsavdelingen, er det 1 rom som blir brukt til ø-hjelps plasser 


ved behov. I det daglige er ikke rommet ledig, men det blir brukt til andre 


korttidsopphold. Ved behov for øyeblikkelig hjelp døgnopphold blir det gjort interne 


omrokkeringer i avdelingen og frigjort plass. 


Hvem har det medisinske ansvaret. 


Kommunen har 2 fastleger i kommunen i tillegg til 1 turnuskandidat. Begge er godt 


informert om at Sigdalsheimen kan ta i mot avklarte pasienter som kan behandles der 


hvis det er forsvarlig i stedet for innleggelse på sykehus. Det er fastlegen som har 


ansvaret for observasjoner, prøver (som må tas) og behandlingen/oppfølgingen til 


sykehjemslegen eventuelt tar over. Både sykehjemslegen og fastlegen kan tilkalles ved 


behov for lege på kveld/helg. Ringerike Legevakt kan også kontaktes ved behov for 


legetjenester utover dette. Det er sykepleier på vakt som har oppfølgingsansvaret i 


forhold til de kriteriene og behandling som innleggende lege har forordnet. 


Hvordan er denne organisert i forhold til korttidsplasser. 


Det fattes ikke vedtak for de pasientene, men situasjonen må avklares innen 3-4 


dager. Overflyttes da til ordinært tidsbegrenset opphold hvis vedkommende fortsatt 


må være på institusjon, hvor det skrives vedtak. Gjennomsnittlig liggetid er 3-4 døgn. 


Er det formalisert avtale om hvem som kan gjøre hva? 


Det er ikke skrevet ned skriftlig avtale om hvem som gjør hva, men fastlegen tar 


kontakt med pasientkoordinator som har oversikten over plassene til disposisjon og 


oversikt på hvilke pasienter som kommer fra sykehuset i nære tid. Pasientkoordinator 


har mandat til å ta i mot pasienter fra fastlegen som vurderer det er forsvarlig med 


oppfølging i kommunen for den aktuelle pasient. På kveld og natt er det sykepleier på 


vakt som har mandat til å ta i mot avklarte pasienter hvis de mener det er forsvarlig. 


Kriterier for innleggelser. 


Pasientene som er aktuelle skal være tilsett av lege som må ha utarbeidet et 


behandlingsopplegg for fra fastlegen. 


Type pasienter: Kjent pasient med avklart diagnose. Dette er utarbeidet i samarbeid 


med ansatte ved Ringerike sykehus i ”Vi samler trådene” Kap .8.1 målgrupper. Det er 


disse pasientene en i dag gir et tilbud om innleggelse fra fastlege. Ledelsen i 


kommunen har vært beviste på dette det siste året for å kunne gi pasienter et tilbud i 


kommunen der det er mulig. En har også hatt et samarbeid med Ringerike legevakt og 
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tatt i mot innleggelser fra dem der det har vært forsvarlig og der pasienten ikke kan 


reise hjem. 


Det skal følge med et innleggelsesskriv med skiftelige beskjeder og oppfølging. Det 


skal følge med hvilke laboratorieprøver, observasjoner som skal tas fram til neste 


virkedag. Det skal også følge med hvilken lege som kan kontaktes og når.  


Ved tjenestestedet har et laboratorie som er tilsluttet NOKLUS. En har 


sykepleiebemanning 24 timer og har over tid hatt kompetanseheving på områder som 


intravenøs behandling, blodprøvetagning, førstehjelp, observasjoner, 


hjertesviktbehandling og emner som er relevant i forhold til målgruppen. 


Hvem vurderer innleggelsen 


Fastlege i samråd med pasientkoordinator (fagansvarlig) vurderer innleggelsen eller 


sykepleier på vakt og fastlege der fagansvarlig ikke er tilgjengelig kveld/helg. 


5.1.4 Hole kommune 


Hole kommune har ikke denne type tilbud 


5.1.5 Jevnaker kommune 


Jevnaker kommune har ikke denne type tilbud 


5.1.6 Ringerike kommune 


Ringerike kommune har ikke denne type tilbud 


Kommunen har tidligere hatt 2 senger, som het forsterket seng. Plassene var lokalisert 


på Hønefoss sykehjem, og ble betjent av ressursenheten. 


Det var hjemmesykepleien som formelt kunne legge inn - om de på deres runde fant 


at det var bruk for mer observasjon. Fastlegen var formelt behandlingsansvarlig, men 


ikke ansvarlig for innleggelsen. Legevaktslegen ble tilkalt på kveld-helg-natt ved 


behov. Sengene er nå lagt ned og omgjort til ordinære korttidsplasser i påvente av 


tilbudet om døgnopphold øyeblikkelig hjelp. 
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6 Pasient, symptom og funksjonsnivå 
I følgende kapittel går vi nærmere inn på avgrensingen av pasientgrupper med 


henblikk på symptomer og funksjonsnivå. Her vil vi ta utgangspunkt i egne og andres 


erfaringer, samt vektlegge det som står i veileder.  


6.1 Eksempel 1: Pasientgrupper ved Fosen distriktsmedisinske 
senter: 


 Kols-pasienter med forverring av tilstanden. Dette kan være pasienter som 


legen mener ikke trenger innleggelse på sykehus, men som likevel trenger 


hjelp og oppfølging. 


 Eldre pasienter med ubehag eller smerter i magen. Pasientene vurderes av lege 


til ikke å være alvorlig syke, men de bør observeres eller utredes videre.  


 Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Enslige eldre med slike 


symptomer vil ha nytte av et døgnopphold utenfor hjemmet der de får avklart 


at det ikke er noe alvorlig og får oppfølgingen de trenger.  


 Kreftpasienter med forverring av smerter. Flere av disse pasientene vil trenge 


en enkel utredning og hjelp til å håndtere smerter. 


6.2 Eksempel 2: Pasienter ved samarbeidstiltaket i Mosseregionen 


6.2.1 Inklusjonskriterier - eksempler 
 Avhjelpe et akutt pleiebehov 


 Behandling av bivirkninger etter cytostatikabehandlinger, dette etter avtale med 


2.linjetjenesten. 


 Pasienter med behov for tilpasninger av smertelindrende behandling. 


 Ved forverring av KOLS, avklart og avtalt med 2. linjetjenesten. 


 Justering av pågående behandling av kjent kronisk sykdom ved for eksempel 


hjertesvikt, diabetes og polyfarmasi. 


 Intravenøs behandling med væske, elektrolytter, antibiotikabehandling ved 


infeksjoner og dehydrering. 


 Ernæringssvikt som følge av kjent somatisk sykdom herunder behandling med 


parenteral ernæring. 


 Behov for transfusjon av blod hvor diagnosen og behandling er avklart. 


 Causa sosialis hvor det antas at det raskt kan etableres en løsning. 


 Alkoholabstinens uten komplikasjoner. 


 Kompresjons- og bekkenbrudd ved behov for smertelindring, forutsatt at 


pasienten har tatt røntgen. 


6.2.2 Eksklusjonskriterier - eksempler 
 Barn<15 år 


 Hodeskader/commotio 


 Traumer 


 Psykosepasienter 


 Pasienter som trenger aktiv sykehusbehandling, for eksempel slagpasienter 


som vil ha et rehabiliteringspotensial 


 Langtids total pleiepasienter 


 Diagnose uavklart 


 Tegn til sepsis 


 Behov for jerninfusjon. 


 Når sykepleier i observasjonsenheten vurderer at forsvarlig observasjon ikke 


kan gjennomføres. 







 
 


16    


6.3 Eksempel 3: Pasientgrupper ved Indre Østfoldsamarbeidet 


6.3.1 Inklusjon - pasienter med kjent sykdom  
 Tilsett og vurdert av lege 


 Over 16 år 


 Forverring av kjente tilstander 


 Avklart diagnose og funksjonsnivå 


 Utløsende årsak avklart 


 Observasjon og behandling hvor innleggelse er nødvendig 


 Behandlingsregime foreligger ved innleggelse 


6.3.2 Eksklusjon - pasienter som ikke skal innlegges 
 Pasienter med akutt forverring av kjent kronisk sykdom der en vurdering av 


alvorlighetsgrad, komorbiditet og funksjonsnivå tilsier innleggelse i sykehus 


 Akutt funksjonssvikt hos eldre med kroniske sykdommer hvor det kan være 


vanskelig å finne årsaksforhold og hvor det er fare for rask forverring 


 Traumer med uavklart alvorlighetsgrad 


 Hjerteinfarkt 


 Hjerneslag 


 Andre definerte pasientforløp som tilsier sykehusinnleggelse 


 


Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold anses ikke for å være aktuelt dersom det 


kan representere en mulighet for at behandlingen kan bli forringet eller at pasientene 


blir påført vesentlig mer eller lengre lidelser. 


6.4 Eksempel 4: Pasientgrupper ved Sjukestugu i Hallingdal 
l Kommunal ø‐hjelp gjelder i hovedsak de pasienter som har en kjent sykdom som ved 


forverring kan få behandling avtalt med vaktlege, og hvor allmenntilstanden tilsier at 


et slikt kommunalt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus. I 


arbeidet med kommunal ø-hjelp døgntilbud har en lagt til grunn de medisinske 


fagområdene innen somatikk, psykisk helse og rus. 


Pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten om de ikke kan behandles forsvarlig 


på kommunalt nivå, herunder kan også spesialisthelsetjenestens tilbud på HSS være 


aktuelt. l Kommunale ø‐hjelps senger på HSS er disponible for legevaktsleger og 


fastleger i Hallingdal 24 timer i døgnet ‐ 7 dager i uka. 


Pasienten kan være innlagt i utgangspunktet inntil 72 timer, men dersom det er plass 


kan oppholdet forlenges der det er behov for det. HSS har i følge avtale plikt til å ta i 


mot alle pasienter som legges inn som kommunal ø‐hjelp, der innleggende lege har 


vurdert dette som riktig nivå for helsehjelp. 


Det skal sendes melding/varsel om innlagt pasient der det forventes at pasienten 


trenger kommunal oppfølging etter oppholdet. 


6.4.1 Rutiner ved kommunal ø‐hjelp: 


Melding: Sykepleier i avdelingen skal ha beskjed på telefon om innleggelse for å kunne 


forberede mottak av pasienten og finne ledig plass.  


Innleggelsesnotat/henvisning: Innleggende lege skal skrive et innleggelsesnotat/ 


henvisning med plan for observasjon og behandling fram til avd. legene på HSS er på 


plass første virkedag. Notatet skrives i Winmed og levers med pasienten til avdelingen. 


Legetilsyn: Dersom det er spørsmål rundt innleggelsen fra avdelingen kontaktes 


innleggende lege først via legevaktsentralen. Ved behov for legetilsyn tar innleggende 
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lege fra distrikt Gol/Hemsedal og Nes/Flå kontakt med vaktlege ved Øvre Hallingdal 


legevakt. Påtroppende vakthavende lege skal ved oppstart av nattlegevakt orientere 


seg om situasjonen på avdelingen og særlig om klinisk status og forløp til nye 


pasienter på kommunale plasser. Dette skal skje ved en skriftlig liste fra avdelingen og 


bør skje ved en samtale med ansvarlig sykepleier i sengeposten. Det kan også skje ved 


direkte pasientvurdering. 


Gjennomgang av liste og samtale med sykepleier utløser ikke regning fra legen, men 


dersom lege finner det medisinsk nødvendig å gå inn i direkte pasientvurdering, skal 


dette faktureres på vanlig måte. Legevaktslege kan også ellers selv ta legetilsyn på 


eget initiativ og sende faktura på tilsynet. Ved behov for legetilsyn under oppholdet er 


det alltid vakthavende lege ved Øvre Hallingdal legevakt / Hallingdal nattlegevakt som 


har det medisinsk faglige ansvaret inntil avd. leger er på jobb. 


Legevaktslege må skrive journalnotat for å utløse konsultasjonstakst og sender faktura 


på vanlig måte. Faktura sendes: Vestre Viken HF ‐ Regnskapskontoret ‐ 3004 Drammen 


‐ merk: ansvar 353023. 


Lab- og røntgentjenester fra spesialisthelsetjenesten ytes til pasienter i kommunale ø-


hjelpsplasser. Helseforetaket dekker dette som en del av avtalebasert oppgjørsform. 


Ø-hjelps døgntilbudet gjelder også pasienter innlagt av fastlege eller legevakt som har 


behov for døgnopphold innenfor fagområdene psykisk helse og rus. 


Det arbeides med avtaler slik at legevakt eller avd. for ø-hjelp døgnplasser kan vurdere 


å kalle inn personell fra pasientens hjemkommune, dersom dette er hensiktsmessig og 


pasienten har et omsorgstilbud fra disse avdelingene til daglig.  Helseforetaket dekker 


denne kostnaden som en del av avtalebasert oppgjørsform. 


Dersom pasienten trenger vurdering fra spesialisthelsetjenesten, skjer dette neste dag 


som øyeblikkelig poliklinikk på DPS sin avdeling på Ål påfølgende dag. 


Utskrivelse: Dersom pasienten skrives ut før avd. leger HSS er tilstede skal pasienten 


tilses av legevaktslege Øvre Hallingdal legevakt/Hallingdal nattlegevakt, og det skal 


skrives notat i Winmed, som scannes inn i DIPS på sengeposten. 


Avd. lege HSS: Fra det tidspunktet avdelingslege er på plass overtar avd. legen det 


medisinsk faglige ansvaret. Avd. leger HSS skriver innkomstjournal, journalnotat under 


oppholdet og epikrise ved utreise i DIPS. 


Dersom pasienten ikke er utskrevet innen 72 timer gjør avd. leger HSS en vurdering på 


om pasienten skal over til respektive kommunale tilbud eller overføres til 2. 


linjetjenesten enten på HSS eller RS/andre sykehus. 
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6.5 Prosjektgruppens vurderinger av pasientgruppen 
Prosjektgruppen vektlegger at aktuelle pasienter for døgnopphold øyeblikkelig hjelp er 


pasienter med forverring av kjente tilstander med avklart diagnose og funksjonsnivå. 


Prosjektgruppens vurderinger er at dette er en pasientgruppe bestående av somatiske 


og psykisk helse/rus. Pasienten er kjent for tjenestene, og de aktuelle pasientene skal 


kunne følges opp i legevakt dersom legevakten hadde nødvendig utstyr for å 


undersøke pasient. Det skal for pasientene ikke være en forventet en forverring i 


situasjonen. 


 


Øyeblikkelig hjelp gjelder når pasienten er i en tilstand eller situasjon hvor utredning 


og behandling er påtrengende nødvendig. Øyeblikkelig hjelp behøver ikke å bety at 


tilstanden er kritisk eller livstruende, men at pasienten har behov for utredning og 


behandling uten unødvendig venting. Pasienter som er aktuelle for det kommunale 


tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og 


funksjonsnivå. Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege. 


 


Helsedirektoratet har i beregningen av kostnader knyttet til døgnopphold øyeblikkelig 


hjelp lagt til grunn somatiske pasienter. En arbeider med en tilsvarende 


finansieringsordning knyttet til pasienter med psykiske problemstillinger. Kommunene 


kan innlemme pasienter innen siste kategori i tilbudet, men dette er ikke pålagt fra 


Helsedirektoratet. Prosjektgruppen mener dagens praksis vedrørende prøver og 


undersøkelser i dagens legevakt legges til grunn, med noe utvidet laboratorietjenester 


for anbefalingene for nye døgnplasser kommunal øyeblikkelig hjelp.  


 


De aktuelle pasientene kan eksempelvis være en gruppe eldre pasienter med stort 


funksjonstap forårsaket av diagnostisk avklarte lidelser, og at enkle tiltak kan gi stor 


behandlingsgevinst. Infeksjoner, fall og obstipasjon er eksempler på tilstander der de 


eldste kan få et funksjonstap som gjør at det ikke er forsvarlig å behandle dem 


hjemme, men hvor behandling på institusjon i kommunen er trygt og bedre egnet enn 


innleggelse i sykehus. Nærhet til pårørende og reduserte påkjenninger i forbindelse 


med transport er andre viktige aspekter som kan telle i favør av innleggelse i 


kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud. 


Seleksjon av pasienter av pasienter er dermed: 


 Pasienten er ikke frisk nok til å behandles hjemme  


 Pasienten kan behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler  


 Pasienten forventes å kunne utskrives i løpet av tre dager 


 Pasientens tilstand tilsier liten risiko for akutt livstruende forverring 


 


Kommunal øyeblikkelig hjelp kan inndeles i to nivåer, hvor det er medisinsk 


øyeblikkelig hjelp som i hovedfokus når det gjelder døgnopphold øyeblikkelig hjelp: 


 


Kommunalt døgnopphold sykehjem/tilbud i eget hjem – pleiefaglig øyeblikkelig hjelp: 


 Pasienten har kjent sykdom eller avklart diagnose og allmenntilstanden tilsier 


at et lokalt tilbud er like godt eller bedre enn en innleggelse ved døgnopphold 


øyeblikkelighjelp. Ikke behov for legetilsyn utover 2-3 ganger pr. uke eller 


mindre 
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Kommunal døgnopphold øyeblikkelig hjelp – medisinsk øyeblikkelig hjelp: 


 Pasienten har kjent sykdom eller avklart diagnose, men kommunens øvrige 


tjenester har ikke tilgang til nødvendig kompetanse, utstyr eller tilstrekkelig 


hyppig oppfølging av nødvendig fagpersonell og lege. Pasientens behov for 


bistand vurderes og avgjøres av lege. 


 


Prosjektgruppens vurderinger av pasientgruppen kan summers i følgende skisse: 


 


Figur 3 Skisse avklaring av pasientgruppen 


I utvalget av pasientene må det avklares om pasientene har behov for behandling og 


oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at det medisinske ansvaret må være 


avklart. Dersom pasientene ikke har behov for behandling i spesialisthelsetjeneste, har 


sykdom som er kjent eller diagnose som er avklart, ikke betydelig redusert 


allmenntilstand eller funksjonsnivå, kan pasienten følges opp i døgnopphold knyttet til 


kommunal øyeblikkelig hjelp.  


 


 


  


Avklaring av pasientgruppen
-Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold eller sykehus


Pasienten har behov for 
sykehustjenester i form av utstyr 
og kompetanse på sykehusnivå 


for diagnose, behandling og 
overvåking


Spesialist-
helsetjenesten


Sykdom er uklar eller 
diagnose er ikke avklart. 


Eventuelt betydelig 
redusert allmenntilstand/ 


funksjonsnivå


Akuttmottak


Intensivavdeling


Sengepost


Har pasienten


behov for 


spiesialist-


helsetjeneste?


NEI


JA
Poliklinikk


Kommunal
døgnopphold 


øyeblikkelig hjelp 
Medisinsk ø-hjelp 


Kommunalt døgn-
opphold i sykehjem 


eller eget hjem 
Pleiefaglig ø-hjelp


Pasienten har kjent sykdom eller 
avklart diagnose, men 


kommunens øvrige tjenester har 
ikke tilgang til nødvendig 
kompetanse, utstyr eller 


tilstrekkelig hyppig oppfølging av 
nødvendig fagpersonell og lege. 


Pasientens behov for bistand 
vurderes og avgjøres av lege.


Pasienten har kjent sykdom eller 
avklart diagnose og 


allmenntilstanden tilsier at et 
lokalt tilbud er like godt eller 
bedre enn en innleggelse ved 


døgnopphold øyeblikkelighjelp. 
Ikke behov for legetilsyn utover 
2-3 ganger pr. uke eller mindre


Kommune-
helsetjenesten


Sykdom er kjent eller 
diagnose  avklart. Ikke 


betydelig redusert 
allmenntilstand/ 


funksjonsnivå
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7 Alternative organisatoriske løsninger 
Prosjektgruppen har gjennomgått syv ulike organisatoriske modeller, hvorav en er 


vurdert som aktuell og seks som mindre aktuelle. 


 Anbefalt løsninger 


- Sykehuset drifter tre av døgnplassene for kommunene, kombinert med 


desentraliserte tilbud i kommunene 


 


 Alternative løsninger som har blitt utredet og vurdert 


- Legevakten drifter fire av døgnplassene, kombinert med desentraliserte 


tjenester i kommunene 


- Alle døgnplassene for kommunene lokalisert sammen med legevakt 


- Samlokaliserte døgnplasser for Ringerike, Hole og Jevnaker og 


desentraliserte senger i Modum, Krødsherad og Sigdal 


- Døgnplasser desentralisert i alle kommunene 


- Samlokaliserte døgnplasser for østkommunene og vestkommunene  


- Sykehuset drifter alle døgnplassene for kommunene 


 


I det følgende viser vi forslaget som anses som det mest aktuelle organisatoriske 


løsning for prosjektgruppen. Til forslaget er det gjennomført en gjennomgang av 


styrker og svakheter, samt en enkel ROS vurdering og et enkelt kostnadsoverslag. 


Til de seks forslagene som er ansett som mindre aktuelle er det også gjennomført en 


gjennomgang av styrker og svakheter. Disse modellene er presentert i eget vedlegg. 


 


7.1 Bakgrunn for vurdering av løsningsforslagene 


I neste tabell viser vi noen enkle men prinsipielle viktige forhold en må ta hensyn til 


når en skal vurdere kommunen eller sykehuset som driftere av plassene knyttet til 


døgnopphold. Tabellen viser som følger: 


Tabell 2 Prinsipielle forskjeller mellom kommune og sykehus  


 Moment Kommune Sykehus 


Pasient 
Frisk 
Åpent 


Syk 
Visitert 


Økonomi 
Egenbetaling 
Kommunal medfinansiering 


DRG 
Kommunal medfinansiering 


Lovverk 


Lov om helse- og 
omsorgstjenester i 
kommunene 


Lov om 
spesialisthelsetjenester 


Dokumentasjon Kommunalt system Sykehus system 


Arbeidsgiverrollen, 
ansatte Kommune Sykehus 
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7.2 Sykehuset drifter tre av døgnplassene for kommunene, 
kombinert med desentraliserte tilbud i kommunene 


Kommunene kjøper tre døgnplasser av sykehuset, som samlokaliseres med sykehusets 


observasjonspost. Sykehuset stiller lokaler, medisinsk støttefunksjoner, senger og 


pleiepersonell til disposisjon, samt medisinsk personale på dagtid. Dette er en variant 


av modellen en har benyttet i Hallingdal. En viktig forskjell er imidlertid at legene på 


sengepostene i Hallingdal har allmennmedisinsk kompetanse og ikke sykehus-


spesialisert som ved sykehuset på Ringerike. 


Sykehuset har skissert inntil 3 plasser samlokalisert med observasjonsavdelingen i 


mottakelsen, der det også planlegges diagnostisk senter etablert. 


De øvrige ressursene/døgnplassene er lokalisert i kommunene, sammen med ø-


hjelpsplasser/korttidsplasser. Denne ressursdelingen er ut fra en fordelingsnøkkel.  


Pasientgruppen som skal følges opp ved kjøp av plasser i sykehuset og desentralisert i 


kommunene har kjent sykdom eller avklart diagnose, men kommunens øvrige tjenester 


har ikke tilgang til nødvendig kompetanse, utstyr eller tilstrekkelig hyppig oppfølging 


av nødvendig fagpersonell og lege. Pasientens behov for bistand vurderes og avgjøres 


av lege. Pasientene som følges opp i de kjøpte plassene har det mest kompliserte 


sykdomsbildet i denne pasientgruppen. 


7.2.1 Fordeler og ulemper ved modellen 


Fordeler 


 Kan raskt etableres 


 Reduserer diagnostisk usikkerhet  


 Nærhet og tilgang til høyt kompetansenivå 


 Utnytter eksisterende ressurser på tvers 


 Unngår dublering av tjenester 


Ulemper 


 Avstand til enkelte av kommunene for de tre samlede plassene 


 Kan føre til at avklarte pasienter løftes opp til de uavklarte, og sykeliggjøring av 


pasientene dersom det ikke innføres gode rutiner i forhold til dette 


 Betinger plan for økning av kompetanse i kommunene 


 Kan medføre feil bruk av ressurser – spesialist framfor generalist, dersom en 


ikke innarbeider gode rutiner for tjenesten 


 Kan være problematisk å skille kommunehelsetjenesten fra 


spesialisthelsetjenesten for pasientene 


 Juridisk aspekter må avklares 


 Løser problemet, men ikke nødvendigvis ideen med døgnopphold øyeblikkelig 


hjelp fullt ut 


 Reduserer muligheten for kompetansedeling mellom enheten med de fem 


plassene og kommunene 
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7.2.2 Risikovurdering 


Risiko er i denne forbindelse er den fare som uønskede situasjoner representerer. 


Risiko er kombinasjon av sannsynligheten/muligheten for at en uønsket hendelse skjer 


og konsekvensen/virkningen dersom hendelsen skjer. 


Tre samlokaliserte senger kjøpt av sykehuset 


Hendelse/ 
situasjon 


Årsak 


Konsekvens 
1. Mindre alvorlig 
2. Alvorlig 
3. Svært alvorlig 


Sannsynlighet 
1. Mindre sannsynlig 
2. Sannsynlig 
3. Svært sannsynlig 


A 


Redusert tilgang til og 
oppfølging av lege ved 
felles plasser kjøpt av 
sykehuset 


3 1 


B 


Redusert tilgang på 
kompetent personell ut 
over lege ved kjøp av 
plasser i sykehuset 


3 1 


C 
Redusert tilgang på 
nødvendig utstyr ved kjøp 
av plasser i sykehuset 


3 1 


D 
Manglende observasjon av 
pasienten ved kjøp av 
plasser i sykehuset 


3 1 


E 


Økonomiske forhold kan 
begrense oppfølging av 
pasientene ved kjøp av 
plasser i sykehuset 


2 1 


 


I neste figur viser vi grafisk hvordan risikomatrisen kan fremstilles. I figuren er 


 Rød uakseptabel risiko med behov for sterk styring gjennom planarbeid 


 Orange er på kanten risiko med behov for styring gjennom planarbeid 


 Grønn er akseptabel risiko uten spesielle behov for planarbeid 


 


Neste figur er en visualisering av risikovurderingen: 


 


 


AGENDA Kaupang


Risikovurdering
Tre senger kjøpes av sykehuset


1- Mindre 


alvorlig


Sannsynlighet


Konsekvens


1- Lite 


sannsynlig


2- Sannsynlig


3- Svært 


sannsynlig


2- Alvorlig 3- Svært 


alvorlig


E A,B,C,D
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Desentraliserte senger i kommunene 


Hendelse/ 
situasjon 


Årsak 


Konsekvens 
1. Mindre alvorlig 
2. Alvorlig 
3. Svært alvorlig 


Sannsynlighet 
1. Mindre sannsynlig 
2. Sannsynlig 
3. Svært sannsynlig 


A 


Redusert tilgang til og 
oppfølging av lege ved 
desentraliserte plasser 


3 2 


B 


Redusert tilgang på 
kompetent personell ut 
over lege ved 
desentraliserte plasser 


3 2 


C 
Redusert tilgang på 
nødvendig utstyr 
desentralisert 


3 1 


D 
Manglende observasjon av 
pasienten i plasser 
desentralisert 


3 2 


E 


Økonomiske forhold kan 
begrense oppfølging av 
pasientene ved 
desentraliserte plasser 


2 2 


 
I neste figur viser vi grafisk hvordan risikomatrisen kan fremstilles. I figuren er 


 Rød uakseptabel risiko med behov for sterk styring gjennom planarbeid 


 Orange er på kanten risiko med behov for styring gjennom planarbeid 


 Grønn er akseptabel risiko uten spesielle behov for planarbeid 


 


Neste figur er en visualisering av risikovurderingen: 


 
 


AGENDA Kaupang


Risikovurdering
Desentraliserte senger i alle kommunene


1- Mindre 


alvorlig


Sannsynlighet


Konsekvens


1- Lite 


sannsynlig


2- Sannsynlig


3- Svært 


sannsynlig


2- Alvorlig 3- Svært 


alvorlig


E A,B,D


C
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7.2.3 Sentrale forhold for å sikre en god drift av tiltaket 


Midler til desentraliserte tilbud i kommunene fordeles mellom kommunene etter 


folkemengde og skal være lokalisert i korttidsavdeling eller lignende. I disse 


avdelingene vil det være behov for tilpasset bemanning, nødvendig medisinsk utstyr 


og en fleksibilitet i forhold til bruk av plasser. Dette er tiltak som vil ivareta 


utfordringsbildet som er fremhevet i risikovurderingen. 


Plassene i kommunene 


Plassene fordeles fleksibelt i kommunene og skal være lokalisert i korttidsavdeling. Her 


er det følgende krav som legges til grunn 


 Forutsetter tilgang til sykepleiebemanning hele døgnet 


 Forutsetning tilstrekkelig medisinsk utstyr alle steder 


- Eksempelvis BT, Temp, BS, EKG, blæreskanning, O2 metning, kanyle, lab 


tilsluttet noklus, streptokokktest, graviditetstest, kunne ta hurtigtester blod 


på CRP, Mononukleosetest, Glucose, Hb 


 Forutsetter fleksibilitet i forhold til bruk av plasser 


- Kan være flere og færre enn stipulert 


Kommunikasjon 


 Etablering og tilknytning av helsenett på korttidsavdelingene  


- Epikriser fra legevakt 


- Opplysninger fra pleie- og omsorgstjeneste til legevakt 


 Omforente rutiner for innleggelse og utskriving i plassene 


 Mulighet for videokonferanse ved de desentraliserte plassene 


 Sykepleier og leger har et felles begrepsapparat for kommunikasjon knyttet til 


pasientgruppen  


Legene – tilsyn og oppfølging av lege i legevakt og fastlege/sykehjemslege.  


 Lege tilgjengelig i legevakt som kan følge opp både med observasjon og 


telefon 


 Fastlegene har fremdeles fastlegeansvaret for pasientene også for disse 


pasientene 


 Både legevaktslege og fastlege kan legge inn i de aktuelle plassene etter å ha 


konferert med ansvarlig sykepleier på korttidsavdeling 


 Alle legene er skolert/opplært i forståelse av pasientgruppen og prinsippene i 


modellen 


 Lege på dag, kveld og natt har ansvar for oppfølging av pasienter i senger på 


observasjonspost, i desentraliserte senger og for pasienter uten fast bopel. 


Sykepleiere – oppfølging og tilsyn av pasientene 


 Sykepleiere tilgjengelig på alle vakter som kan følge opp pasientene 


 Alle sykepleiere er skolert/opplært i forståelse av pasientgruppen og 


prinsippene i modellen 


- Alle sykepleiere har gjennomgått et interkommunalt kursprogram 


- Alle kommunene deltar i et sykepleiernettverk med veiledning av 


spesialisthelsetjenesten 


- Sykepleiere deltar i hospiteringsløsning mellom ansatte ved 


korttidsplassene og legevakt 


Rutine 


 Nødvendige rutiner er forankret hos alle som arbeider med pasientgruppen 
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 Det foreligger eget overvåkningssystem som registrerer avvik, som sikrer 


evaluering og god kvalitet gjennom nødvendige korrigering 


 Overordnet overvåking, styring og rapportering av tiltaket blir ivaretatt av 


legevakten i samarbeid med kommunene og sykehuset 


- Legevakten er koordinator og har et ambulerende fagutviklingsansvar 


 


7.2.4 Evaluering 


Tiltaket evalueres fortløpende, med hovedevaluering etter 1,5 års drift. 


Prosjektgruppen utarbeider mal for denne evalueringen 


 


7.2.5 Økonomiske forhold: 


Ved denne løsningen vil alle ressursene bli sett i sammenheng og en kan fordele 


ressursene på sengeplasser og øke legeressurser minus det som sykehuset skal ha for 


å drifte tre senger. Rammen som er fordelt sentralt kan være rettesnor på hvordan 


ressursene skal fordeles. Det vil si at følgende rammer og senger legges til grunn. 


Tabell 3 Oversikt over ressursen tildelt kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold 


Kommune 
Ø hjelp kr. 


i tilskudd 


Ligge-


døgn 


Antall 


senger 


Tilskudd pr. 


seng inkl. alt 


605 Ringerike kommune 6 732 000 1 555 4,26 1580180 


612 Hole kommune 1 313 000 303 0,83 1581667 


621 Sigdal kommune 892 000 206 0,56 1580485 


622 Krødsherad kommune 517 000 119 0,33 1585756 


623 Modum kommune 2 982 000 689 1,89 1579724 


532 Jevnaker kommune 1 429 000 330 0,90 1580561 


Sum totalt 13 865 000 3 202 8,77 1581396 


 


Bemanning pleie i dagens legevakt 


Det er tilsatt sykepleiere og helsesekretærer som går i turnus ved legevakten. I 


legevaktens mest hektiske mottaksperiode er det 3 sykepleiere, eventuelt 2 sykepleiere 


og 1 helsesekretær tilstede, to betjener da legevaktsentralen (LVS) og en står for 


mottak av pasienter og assisterer legevaktlegen. Ved legevakten er det en sykepleier 


tilsatt som enhetsleder og en medisinskfaglig lege i 20% stilling. Dagens bemanning i 


legevakten er som følger på pleiesiden: 


Tabell 4 Dagens pleiebemanning legevakten 


D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Lø Søn 


D 1 1 1 1 1 2 2 


A 4 4 4 4 4 4 4 


N 2 2 2 2 2 2 2 


 


Pr. i dag er det en ansatt på vakt hver ukedag og to ansatte på vakt lørdag og søndag 


på dagtid. På kveldene er det fire ansatte på vakt hver kveld hele uken. På natt er det i 


dag to ansatte på vakt.  







 
 


26    


Dersom de tre døgnplassene skal driftes av sykehuset er det ikke nødvendig å øke 


bemanningen på pleiesiden i legevakten.  


Bemanning lege i dagens legevakt 


For at legevakten skal kunne tilby tjenester til de desentraliserte plassene vil det være 


behov for å øke legetettheten i legevakten. 


Legevakten er i dag betjent av leger mellom kl. 1500 til 0800 i ukedagene og 0800 til 


0800 i helgene. Dagens bemanning av lege i legevakten er som følger: 


Tabell 5 Dagens bemanning leger i legevakten 


D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Lø Søn 


D 0 0 0 0 0 1 1 


D(B)      1 1 


AN 1 1 1 1 1 1 1 


AN(B) 1 1 1 1 1 1 1 


D= dagvakt 
AN= aftenvakt og nattevakt 
B= beredskapsvakt 


 


Tabellen viser oversikt over dagens leger i legevakten. I dag er det to leger i vakt alle 


ukedager og helg, hvorav en har aktiv vakt og en er i beredskap. 


Dersom lege skal følge opp døgnplassene lokalisert sammen med legevakt og de 


ambulante døgnplassene i kommunene viser vi i neste tabell behov for økning av 


legeressursene med en ekstra lege på dagtid og kveld/natt.  


Tabell 6 Økning lege i vakt 


D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Lø Søn 


D* 1 1 1 1 1 1 1 


AN 1 1 1 1 1 1 1 


D= dagvakt 


*=Ulikt hverdag og helg 
AN= aftenvakt og nattevakt 


 


En styrket legedekning vil si en ekstra lege tilgjengelig dag, kveld og natt hele uken. 


Denne legens funksjon vil kunne bistå ut i kommunene til de desentraliserte plassene.  


Fra mandag til fredag på dagtid bør det være en fastlønnet lege, som dels ivaretar nytt 


tilbud og som også kan ta vare på pasienter som ikke er dekket av dagens 


fastlegeordning. På dag i helg og kveld/natt økes det med en tilstedeværende lege.  
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I neste tabell viser vi forslag til ny bemanning i legevakt. 


Tabell 7 Forslag til ny legebemanning i legevakt 


D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Lø Søn 


D 1 1 1 1 1 2 2 


D(B)      1 1 


AN 2 2 2 2 2 2 2 


AN(B) 1 1 1 1 1 1 1 


D= dagvakt 
AN= aftenvakt og nattevakt 
B= beredskapsvakt 


 


Tabellen viser at legevakten ved drift av fire senger i tillegg til dagens oppgaver vil ha 


en lege på dagtid i ukedagene, to ansatte aften/natt i forvakt og en lege aften/natt i 


bakvakt.  


Kostnad økte legeressurser 


Dersom en legger inn økningen i bemanningen og stipulerer kostnad pr. årsverk til  


kr.1 760 000,- til lege i forvakt kveld, natt og helg og kr. 1 000 000 til lege på dagtid 


vil kostnadsfordelingen utgjøre som følger: 


Tabell 8 Kostnader økte legeressurser 


Bemanningsplan og økte legeressurser 


Kostnader 
lege 


 
 
 D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Lø Søn 


D 1 1 1 1 1 1 1 1000000 


AN 1 1 1 1 1 1 1 1760000 


Total 2 2 2 2 2 1 1 2760000 


 


Lege på dag i ukedagene lønnes som kommunal ansatt lege. Vedkommende vil ha 


ansvar for pasienter uten fast bosted2 (UFB) i tillegg til pasienter i observasjonspost og 


ved desentraliserte senger.  


Lege på kveld lønnes ytelsesbasert og lege på natt har et fast nattillegg på kr. 5000 pr. 


natt for spesialister og kr. 4000 pr. natt for leger uten spesialisering.  


Samlet gir dette en stipulert økning i kostnader til lege på kr. 2 760 000,- 


Kostnader samlet for tiltaket når det kjøpes tre plasser av sykehuset 


For å drifte tre døgnplasser for kommunene er det lagt inn en beregningen bygger på 


estimert kostnad til utskrivningsklare pasienter med kr. 4000,- pr. døgn.  


En samlet oversikt over kostnadene knyttet til tilbudet når tre døgnplasser kjøpes av 


sykehuset er som følger: 


                                                


2 Eksempel på dette er turister, studenter og andre uten fast bosted. 
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Tabell 9 Sum kostnader når en kjøper tre døgnplasser av sykehuset 


Sum kostnader tre plasser kjøpt 


Kjøp av tre plasser 4380000 


Økning legebemanning 2760000 


Koordinator/fagutvikling 0,5 årsverk 350000 


Bilkostnader ny bil 150000 


Sum kostnader  7640000 


 


Tabellen viser at kostnadsrammen på driften av tjenestene inkludert kjøp av plasser fra 


sykehuset koster ca. kr. 7,64 millioner kroner.  


Videre viser tabellen kostnader knyttet til økning i legeressursene. Dette er ressurser 


som er beregnet i forhold til en økning i legeressursene med en lege hele døgnet. 


Årsaken til denne økningen er behovet for å følge opp pasienter i desentraliserte 


plasser, samt inn og utskriving av pasienter i plasser kjøpt av sykehuset.  


Ressursene til koordinator/fagutvikling er lagt inn grunnet legevaktens koordinerende 


rolle og funksjon i modellen. Videre er det lagt inn kostnader knyttet til leasing av bil 


slik at lege kan være mobil blant annet til desentraliserte senger i kommunene.  


 


Gjenstående rammer til fordeling i kommunene 


Neste figur viser hvordan resterende del av tilskuddet fordeler seg på hver enkelt 


kommune. 


Tabell 10 Resterende fordeling av ressurser til kommunene 


Kommune 
Ø hjelp kr. 


i tilskudd 


Prosent av 


rammen 


Ramme desen-


traliserte tiltak 


605 Ringerike kommune 6 732 000 49 % 3022481 


612 Hole kommune 1 313 000 9 % 589501 


532 Jevnaker kommune 1 429 000 10 % 641581 


621 Sigdal kommune 892 000 6 % 400483 


623 Modum kommune 2 982 000 22 % 1338835 


622 Krødsherad kommune 517 000 4 % 232119 


Sum totalt 13 865 000 100 % 6225000 


 


Dersom en legger det totale tilskuddet til grunn og trekker fra stipulerte kostnader 


knyttet til drift av tre plasser er det igjen ca. kr. 6,2 millioner til fordeling i 


kommunene. Dette skal benyttes til å betjene plassene desentralisert i kommunene.  
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7.3 Seks pasientcase 


I det følgende viser vi fire pasientcase og en foreløpig vurdering av hvilket tilbud som 


kan være aktuelt 


7.3.1 Pasient kasuistikk 1  


Konklusjon: Innlegges døgnopphold samlokalisert med legevakt  


 


7.3.2 Pasient kasuistikk 2 


Konklusjon: Innlegges sykehus for behandling  


 


Pasient 1


Kommune/


tidspunkt


Alder
Sosiale 


forhold


Generell 


helse
Hendelse Aksjon US klinikk Lab. Vurdering


Kvinne


Krødsherad


Kl 22


80 år Bor 


hjemme, 


enke, har 


hj.spl


Noe skral, 


hjertesvikt,


Fall på 


isen, slått 


ve hofte, 


vondt å 


stå/gå.


Ringer 


legevakt og 


skal 


komme dit. 


Bringes i 


sykebil


Hematom 


over lårbenet, 


kan ikke 


stå/gå, 


palpasjonsøm


Rtg. 


Artrose, 


norm for 


alder, ikke 


sikker 


fraktur


Mistanke om 


fraktur? Lav 


sannsynlighet 


da rtg ikke 


viser det


Vurdering:


Kvinne 80 år. Hjemmeboende. Hspl. ØHJ problem: Hofte traume med mistanke om fraktur i hofte etter 


fall, kl.22 (ingen røngtenlege)


Vurdering: uavklart fraktur i hofte, Tiltak: øyeblikkelig hjelp seng over natten til røngtenbilder er revurdert 


av røngtenlege , om ikke brudd: retur til kommune for oppfølging og bistand.


1): Hadde det vært nok å legge henne inn på lokal akuttplass og ventet til dagen etter før tilsett av (tilsyns/fast) lege for 


henvisning til rtg og kir pol?


2): Når rtg er negativ, kan hun overføres kommunalt akutt døgntilbud samme kveld/natt?


3): Bør hun legges inn på legevaktseng for tilsyn til dagen etter av hensyn til pasienten og bosituasjon?


4): Bør hun ligge på LV for observasjon til neste morgen og eventuelt ny vurdering av rtg bilder av rtg lege (da tolkingen 


kanskje er gjort av turnuskandidat) med tanke på innkilt brudd, og henvising til akutt sykehusavdeling? Og med deretter 


følgende operasjon?


5):Observeres på legevakt 1-2-3 dager for avklaring av evnt brudd før retur til kommunen.


6): Bør det vurderes om hun har falt og kanskje brukket lårhalsen, eller om hun spontant har brukket lårhalsen pga 


osteoporose og derfor falt?


Pasient 2


Kommune/


tidspunkt


Alder
Sosiale 


forhold


Generell 


helse
Hendelse Aksjon US klinikk Lab. Vurdering


Kvinne


Jevnaker


Kl. 19


75 år Bor 


hjemme 


med 


ektefelle 


uten 


kommunalt 


tilbud


KOLS


DM2


Siste uke 


økende 


tung pust 


og hoste. 


DM2 dårlig 


kontrollert


Ringer 


legevakt, 


reiser i 


egen bil


Overvektig, hvesende 


pust, hoste, orker 


ikke gå mer enn 10-


15 skritt.


Virker syk. Temp 


37,5


Fremmedlyder over 


alle avsnitt, deklive 


ødemer


Blodsukker 


16,4,


HBA1c 9,3,


CRP 68.


Spirometri 


ca 25% 


funksjon.


Rtg thorax: 


Pneumoni


Hun har trolig 


en pneumoni 


med 


forverrelse av 


sin KOLS, og 


som påvirker 


blodsukkeret


Vurdering:


1): Burde LV bedt dem primært kontakte/besørge kontakt med kommunalt akuttilbud da pneumoni og kjent KOLS er 


eksempel på en sykdom som kan behandles lokalt?


2): På legevakten synes de hun var for dårlig til å sende tilbake til Jevnaker og hun legges i LV-akutt seng, hvor det 


startes iv-behandling med tanke på tilbakeføring dagen etter for å gi kommunen tid til å organisere lokalt tilbud?


3): Dagen etter er hun ikke særlig mye bedre og skal etter planen tilbakeføres kommunen, men hvor det må være 


tilgjengelig kompetent sykepleietilgang døgnet rundt. Er dette hensiktsmessig og mulig?


4): Etter 3 dager i LV-seng er hun i noe bedring, men fortsatt på iv-behandling. Fortsatt tung pust og DM2 under dårlig 


kontroll. CRP 48. Hun trenger iv-behandling 3-4 dager til før overgang til peroral behandling. Skal hun fortsatt ligge i LV-


seng pga lettere tilgang til 2. linjetjenesten, eller bør hun tilbake til lokal kommunal seng?


Kvinne 75 år. Hjemme. Ektefelle.


ØHJ problem: kjent multidiagnose sykdomsbilde, nå forværring med økende blodsukker, dyspnoe, feber og 


hevelse i beina.


Vurdering: derangert med komplekst sykdomsbld. : Uavklart og syk; ssh. hjertesvikt, infeksjon og 


dysregulert sukkersyke.


Tiltak: Innlegges sykehus for behandling. Utskrives til hjem/kommunal oppfølgen avhengig av utvikling.
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7.3.3 Pasient kasuistikk 3  


Konklusjon: Retur til desentralisert plass dersom de kan betjene kateter. Dersom ikke 
legges pasient inn på døgnplass samlokalisert med legevakt  


 


7.3.4 Pasient kasuistikk 4 
Konklusjon: Bør innleggelses sykehus til avklaring


 


Pasient 3


Kommune/


tidspunkt


Alder
Sosiale 


forhold


Generell 


helse
Hendelse Aksjon US klinikk Lab. Vurdering


Mann


Sigdal


Kl 18


89 Sykehjem


Langtids-


plass


Demens, 


ca 


prostatae


Økt 


forvirring, 


smerter og 


hevelse i 


lår og legg, 


urinretensj


on. Forsøkt 


kateteriseri


ng, men 


ikke 


kommet 


inn


Henvist 


legevakt, 


som 


henviser 


videre til 


sykehuset


Spent og 


stor blære, 


forvirret. 


Hevelse i 


leggene, 


øm


D-dimer 


pos. 


Tappet 


med innlagt 


suprapubis


k kateter.


Undersøke


s med 


tanke på 


cancer 


prostata, 


som 


bekreftes


Har en 


DVT, trolig 


utløst av 


ca. 


prostatae. I 


tillegg 


forvirret, 


demens 


eller 


konfusjon


Vurdering:


1): Han ligger noen timer på sykehuset og sendes tilbake til sin faste kommunale plass noen timer etter 


midnatt. Er dette greit og i forhold til avtale med sykehuset med melding om utskrivningsklar pasient og 


mottak mellom kl 0800 og kl 1500?


2): Pga komplisert problemstilling med flere alvorlige tilstander burde han observeres på akutt-plass på LV for 


å følge opp DVT, ca. prost og kateter til man ser det går greit.


3): Hvis tilbakeført sin plass på sykehjemmet midt på natten, vil personalet kunne takle de ulike problemene?


Mann 89 år. Sykehjem pga. demens + cancer prostata


ØHJ problem: vannladningsstop og hevelse med smerter i beina.


Vurdering: vannladningssstopp er et ØHJ behandling. DVT er en forventet følge av langkommen 


kreftsykdom med bekkenlokalitet.


Tiltak: Sykebesøk for å forsøke KAD. Om ikke: Poliklinisk suprapubisk KAD, retur til sykehjem. 


DVT neppe behandlingskrevende utover smertelindring. Legevaktslege ansvarlig for å sikre 


smertelindring er på plass.


Pasient 4


Kommune/


tidspunkt


Alder
Sosiale 


forhold


Generell 


helse
Hendelse Aksjon US klinikk Lab. Vurdering


Mann


Ringerike


Kl 18


72


Gift, kjekk 


kone


Ingen,


Ukjent i 


kommunen


God, frisk 


og 


oppegåend


e, har 


urinsyregikt 


og bruker 


Allopur og i 


blant Ibux


Akutt 


oppstått 


uregelmess


ig puls


Oppsøker 


legevakten. 


Noe tung 


pust, men 


regelmessig 


puls


Noe 


fremmedlyd 


over lungene 


og lette 


ankelødemer


. Henvises 


sykehuset for 


vurdering.


EKG 


normalt, 


rtg. Thorax 


normalt.


Lav 


TSH/høy 


T4, 


Oppfattes som 


spontan 


atrieflimmer mulig 


utløst av 


hyperthyreose, 


men spontan 


tilbakegang til 


sinusrytme. 


Sendes ut og får 


time til oppfølging


Vurdering:


1): Kan han sendes hjem uten tilsyn?


2): Vil ha ha behov for esktra tilsyn av hj.spl


3): Hvis han etter et par timer igjen får atrieflimmer, er det tilfredsstillende at han får kommunal akuttplass hvor man kan 


passe på ham og ta EKG?


4): Han får ny episode senere etter midnatt og reiser til LV etter midnatt. Hjerterytmen normalisert igjen. Vurderes på LV og 


av indremedisiner på sykehuset. Legges ikke inn. Hvilket tilbud er mest hensiktsmessig? LV-akuttseng? Lokal kommunal 


akuttseng? Hjem uten tilsyn?


Mann 72 år. Frisk.


ØHJ problem: nytilkommen rytmeforstyrrelse med dyspnoe, spontan konvertering.


Vurdering: nytilkommet hjertesykdom (rytmeforstyrrelse) - med uavklart grunnlag og omfang (infakt? annen 


sykdom?)


Tiltak: innleggelses sykehus til avklaring. Utskrives til hjem etter vurdering på sykehus.  Ved residiv etter kort tid 


(pkt.4): reinnleggelse sykehus (da er han ustabil).
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7.3.5 Pasient kasuistikk 5 


Konklusjon: Bør innleggelses desentralisert seng 


 


 
  


Pasient 5


Kommune/


tidspunkt


Alder
Sosiale 


forhold


Generell 


helse
Hendelse Aksjon US klinikk Lab. Vurdering


Mann 85 


år,bor i Sigdal


Forverrelse i 


løpet av 


natta.Leg kl 


0800


85 Bor 


hjemme 


med 


kone,som 


også er 


hjelpetren


gene.Har 


hjemmesy


keplei x4 


per døgn


Pas har en 


kjent 


KOLS,hjertesv


ikt.lett for å få 


lungebetennel


ser.engstelig, 


Har vært 


innlagt på 


Ringerike 


sykehus flere 


ganger 


tidligere og i 


epikrisen står 


det at han er 


optimal 


behandlet mot 


hjertesvikten 


og KOLs 


sykdommen,D


et er lagd et 


behandlingsfo


rløp ved 


forverrelse.


Pasienten 


bruker 


trygghetsa


larmen ,og 


hjemmesy


kepleien 


har reist til 


han på 


flere tilsyn 


pga 


forverrelse 


av 


tungpuste


nheten.på 


natta.Hje


mmesykpl


eien tar 


CRP 


,BT,temp 


og tar 


kontakt 


med 


fastlege kl 


08.


Pasienten 


blir hentet 


med 


ambulanse 


og kjørt til 


legesentret 


Fastlegen 


undersøker 


pasineten.


Pasienten ,har 


en forhøyet CRP 


og faslegen 


diagnostiserer 


en 


lungebetennelse


.Det tas 


elektrolytter,og 


og andre 


labratorieprøver.


Faslegen tar 


kontakt med 


pasientkordinat


or og sier at 


denne 


pasienten er 


avklart og skal 


ha behandling 


for 


lungebetennelse


n sin med AB i.v 


og sender med 


behandlingsplan 


videre.


Kortidsvd


elingen 


følger opp 


labratorie


svar,vekt,


oksygenm


etning 


eventuelt 


behov for 


1l 


oksygen 


på 


grime.De 


starter AB 


behandlin


gen i.v.


Pasienten er 


kjent,avklart 


situasjon.Det 


er gjort en 


fagelig 


vurdering 


tidliger av 


spesialisthel


setjenesten i 


epikrisen.Er 


kjent på 


kortidsavdeli


ngen ,gir 


trygghet.Kan 


med fordel 


behandles 


på en 


kommunal ø 


hjelps plass.


Vurdering:


1): Pas har vært innlagt sykehus flere ganger tidligere og fastlege avklarer diagnosen og kan med fordel behandles på 


desentralisert ø hjelps plass


2): Epikrisen fra tidligere opphold legger føringer for behandlingen lokalt.


3): Trenger ikke reise til Ringerike legevakt for å avklare mer, fordel med lokal kunnskap og trygghet for pasienten,


4): Følges opp med hensyn til bedring og tilsyn av sykehjemslege neste dag.


5.) Innlagt på kommunal ø hjelps plass 4 dager, fortsatt nedsatt funksjonsnivå går over til ordinært kortidsopphold noen dager 


før pasienten kan reise hjem med hjemmetjenester.


Innlegges desentralisert seng







 
 


32    


7.3.6 Pasient kasuistikk6 


Konklusjon: Bør innleggelses desentralisert seng 


 


 


 


  


Pasient 6


Kommune/


tidspunkt


Alder
Sosiale 


forhold


Generell 


helse
Hendelse Aksjon US klinikk Lab. Vurdering


Kvinne


Falt ute i 


Modum.Hje


mmesykepl


eien fant 


henne ved 


ordinært 


tilsyn.kl19


82 år Bor 


hjemme 


alene


Har en 


kjent 


moderat 


demens.


Pas. 


Hadde falt 


ute,klarte 


ikke å 


komme 


seg opp 


alene,smer


ter i høyre 


arm og 


nederst i 


rygg og 


høyre 


hofte.


Forvirret.


Hjemmesy


kepleien 


ringer 


AMK,amb


ulanse til 


Ringerike 


legevakt


Røntgen.kontanterer,


brudd i høyre arm.


Forslått hofte og rygg 


ingen brudd.


Gips og 


smertebehandling.Po


leklinikken tar kontakt 


med Modumheimen 


om ø hjelps 


plass.Pas bli innlagt 


på kommunal ø 


hjelps plass


Pasienten ,må på 


Ringerike 


legevakt for å 


undersøkes i 


forhold til 


brudd.Gips og 


smertebehandling.


Pasienten er 


avklart og kan 


behandles videre 


på kommunal ø 


hjelps plass.Pas 


kan ikke reise 


hjem,pga 


betydelig nedsatt 


funksjonsnivå og 


demens.


Vurdering:


1): Pasienten  må på Ringerike legevakt og røntgen undersøkelse. Poleklinisk behandling med gipsing. Utelukke andre 


brudd. Pas er avklart på legevakt /poleklinikk.Tar kontakt med kommunal institusjon for innleggelse på Kommunal  ø hjelps 


plass.Snakker med sykepleier på vakt som har mandat til å ta i mot på ø hjelps plass.


2): På legevakten har de nå avklart pasienten og kan med fordel i forhold til demenstilstanden sin behandles på 


desentralisert ø hjelps plass. Ambulanse tilbake til Kommunen. Sykepleier på kveld/natt har mandat til å ta i mot pasienten. 


Pas har med nødvendig behandlingsplan videre i forhold til observasjoner og medisinering(smertebehandling)videre fra 


poleklinikken/legevakta.


3): Pas er 3-4 dager på ø hjelps plass og vurderes videre om hun trenger rehabiliteringsopphold på kortidsavdeling.


Innlegges desentralisert seng
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Vedlegg – Alternative løsninger som har utredet og 
vurdert 


I det følgende viser vi fire modeller prosjektgruppen har vurdert å være uaktuelle for 


videre samarbeid.  


7.4 Legevakten drifter fire av døgnplassene, øvrige ressurser i 
kommunene/ambulant 


Kommunene drifter fire døgnplasser som en del av legevakten. Forslaget innebærer 


styrking av bemanningen i legevakten. Modellen kan kombineres ved å kjøpe av 


servicefunksjoner av sykehuset på dagtid. Modellen forutsetter at de er en egen lege 


på dagtid. Lege på dagtid er tenkt kombinert med andre medisinsk faglige oppgaver i 


kommunene. De fire døgnplassene må være samlokalisert med legevakten. 


De øvrige ressursene/døgnplassene er lokalisert og integrert i kommunene, sammen 


med andre korttidsplasser i kommunene. Det er viktig at det er fleksibilitet antallet 


plasser. Ressursdelingen er ut fra en økonomisk og praktisk fordelingsnøkkel.  


Midlene ut over de fire plassene må gå til å styrke legetilgangen og sykepleietilgang/ 


kompetansen desentralisert i alle kommunene. Dette for å kunne håndtere kveld natt 


og helg.  


Dette gjøres ved at å tydeliggjøre plattformen i alle kommunene og i legevakten.  


 Alle kommunene har tilgang til nødvendig seng i ordinær korttidsplass 


- Må ha tilgang på nødvendig utstyr 


 At en får til en kompetanseoppbygging hos ansatte ved de aktuelle 


korttidsplassene 


 En fleksibel bruk av lege i legevakt ut mot de aktuelle sengeplassene 


- Rådgiving 


- Konsultasjon 


 Økt ressurser i legevakt knyttet til lege på dagtid og sykepleiere gjennom hele 


døgnet 


 Forutsetter at legevakten har tilgang til to biler 


 Kan benyttes sammen med en desentralisert modell med blant annet 


telemedisin, videokonferanse mv.  


 


7.4.1 Fordeler og ulemper med løsning hvor legevakten drifter fire av 
døgnplassene og øvrige ressurser i kommunene/ambulant 


Fordeler - legevakten drifter fire av døgnplassene, øvrige ressurser i 
kommunene/ambulant 


 Kan raskt etableres 


 Nærhet og tilgang til høyt kompetansenivå ved behov 


 Utnytter eksisterende ressurser på tvers 


 Unngår dublering av tjenester 


 Utviklet tjenester på flere nivåer 


 Eierskap til ressursene/kompetansen 


 Pasienter som observeres slipper å reise tilbake til kommunen for videre 


oppfølging 


 Integrasjon av legevakt i kommunene 


 







 
 


34    


Ulemper - legevakten drifter fire av døgnplassene, øvrige ressurser i 
kommunene/ambulant 


 Avstand til enkelte av kommunene for de fire samlede plassene 


 Problematisk å skille kommunehelsetjenesten fra spesialisthelsetjenesten for 


pasientene 


 Liten enhet å drifte, men høye kostnader pr. plass 


 Sårbarhet med liten turnusgruppe hvor få ansatte må gjøre mange oppgaver 


 


7.5 Senger desentralisert i alle kommunene 


Senger desentralisert i alle kommunene innebærer at hver enkelt kommune oppretter 


egne plasser for øyeblikkelig hjelp. Antall plasser berammes i henhold til stipulert 


behov i veileder. 


Fastlege og legevaktslege er ansvarlig for å legge inn pasienter og har det 


medisinskfaglige ansvaret. Forslaget forutsetter en felles norm for innleggelse og 


hvilke pasienter som skal mottas. Forslaget legger til grunn at det er en felles legevakt 


som i dag. Videre forutsettes det i forslaget at det er en styrking av den 


medisinskfaglige kompetanse ute i hver enkelt kommune for å kunne ivareta 


pasientene på hele døgnet. Forslaget innebærer en styrking av legevakten. 


7.5.1 Fordeler 
 Pasienten er kjent i kommunene og møter kjent personale 


 Pasienten slipper lang reisevei 


 Kan bidra til å beholde og bygge opp kompetanse i kommunene 


 Behandler pasientene der de bor 


 Riktigere bruk av ambulansetjenesten 


 Pårørende/nettverket er ofte lettere tilgjengelig 


 Mulighet for å integrere med ande korttidsavdelinger 


 Kan bidra til at utgiftene for kommunene holdes nede 


 Enklere å tilpasse tiltakene i de enkelte kommunenes tiltakskjede 


7.5.2 Ulemper 
 Krevende å ha god faglig og erfarings kompetanse direkte rettet mot 


øyeblikkelig hjelp 


 Avstand til utredningsfasiliteter i legevakt og på sykehus 


 Mulighet for økt medisinskfaglig usikkerhet 


 Risiko for at det er mangel på kompetanse det er behov for 


 Terskel for supplerende utredning økes 


 Fare for at kommunene fokuserer mer på økonomi enn pasientbehov 


 Kan føre til et økt forbruk og dermed økte kostnader 


 Ressurskrevende for regionen samlet da det vil kreve leger på jobb. 


 


7.6 Samlokaliserte senger for østkommunene og vestkommunene  
Samlokaliserte senger for Krødsherad, Sigdal og Modum på den ene siden og 


samlokalisert for Ringerike, Hole og Jevnaker. Forslaget forutsetter at legevakt driftes 


som i dag. 


Sengene ved legevakt organiseres sammen med eksisterende legevakt, eventuelt 


innleid på sykehuset. Det er legevaktslege og fastlege som har det medisinske 


ansvaret. Legetilsyn/ansvar på dagtid må avklares nærmere. Fastlegene har ansvar for 


sine listepasienter på dagtid. Forslaget innebærer at legevakten driftes som i dag, eller 


alternativt at den styrkes.  
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7.6.1 Fordeler 


Østkommunene 


 Pasienten slipper lang reisevei i vertskommunen 


 Pårørende/nettverket er ofte lettere tilgjengelig i vertskommunen 


 Mulighet for å integrere med ande korttidsavdelinger i vertskommunen 


 Kan bidra til at utgiftene for kommunene holdes nede? 


Vestkommunene 


 Pasienten slipper lang reisevei i vertskommunen 


 Pårørende/nettverket er ofte lettere tilgjengelig i vertskommunen 


 Mulighet for å integrere med ande korttidsavdelinger i vertskommunen 


 Kan bidra til at utgiftene for kommunene holdes nede? 


7.6.2 Ulemper 


Østkommunene 


 Mer kostbar løsning for kommunene? 


 Splitter legevaktsarbeider og døgnopphold til en viss grad 


 Begrenser muligheten for kompetansedeling i kommunene 


 Problematisk med legetilsyn på dagtid mandag til fredag? 


 Reduserer muligheten for kompetansedeling i kommunene 


Vestkommunene 


 Mer kostbar løsning for kommunene? 


 Splitter legevaktsarbeider og døgnopphold til en viss grad 


 Begrenser muligheten for kompetansedeling i kommunene 


 Problematisk med legetilsyn på dagtid mandag til fredag? 


 Avstand til eksisterende legevakt 


 Reduserer muligheten for kompetansedeling i kommunene 


 


 


7.7 Alle sengene lokalisert sammen med legevakt 


Sengene organiseres sammen med eksisterende legevakt, eventuelt innleid i lokaler på 


sykehuset, men driftet av kommunene. Det er legevaktslege og fastlege som har det 


medisinske ansvaret. Legetilsyn/ansvar på dagtid må avklares nærmere. 


7.7.1 Fordeler ved at sengene for kommunene lokalisert sammen med 
legevakt 


 Nærhet til spesialisthelsetjenesten, enklere tilgang til diagnosesenter, enklere å 


avtale/kommunisere med sykehuslegen mv.  


 Reduserer medisinsk faglig usikkerhet i beslutningsprosessen 


 Nærhet til ansvarlig behandlende lege(legevakt) 


 Pasienter som kommer på legevakt og som trenger døgnopphold slipper å reise 


hjem/videre 


 Kort reisetid ved forverring av sykdomsbildet 


 Enklere å kjøpe legetjenester av spesialisthelsetjenesten på dagtid 


 Større kompetansemiljø knytet til legevakten  


 Mulighet for utvikling av øyeblikkelig hjelp i legevakt på dagtid 


7.7.2 Ulemper ved at sengene for kommunene lokalisert sammen med 
legevakt 


 Avstand fra eget hjem til felles senger i legevakt 
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 Mindre kjent personell for pasientene 


 Mer kostbar løsning for kommunene? 


 Avstand til fastlegen i den enkelte kommune 


 Begrenser muligheten for kompetansedeling i kommunene 


 Dagens legevakt har ikke ledig plass 


 Kan føre til nedgradering av kompetanse i enkelte av kommunene, som er 


opparbeidet i dag 


 Deler av intensjonen i samhandlingsreformen med nærhet til hjemsted følges 


ikke opp godt nok 


7.7.3 Fordeler 


For de desentraliserte 


 Baserer seg på eksisterende tilbud og bygger dem videre opp/videreutvikler det 


allerede eksisterende samarbeidet mellom diss kommunene 


 Pasienten er kjent i kommunene og møter kjent personale 


 Pasienten slipper lang reisevei 


 Kan bidra til å beholde og bygge opp kompetanse i kommunene 


 Behandler pasientene der de bor jfr. beskrivelse i samhandlingsreformen 


 Riktigere bruk av ambulansetjenesten 


 Pårørende/nettverket er ofte lettere tilgjengelig 


 Mulighet for å integrere med ande korttidsavdelinger 


 Kan bidra til at utgiftene for kommunene holdes nede? 


For de samlokaliserte 


 Nærhet til spesialisthelsetjenesten, enklere tilgang til diagnosesenter, enklere å 


avtale/kommunisere med sykehuslegen mv.  


 Nærhet til legevaktslegen 


 Pasienter som kommer på legevakt og som trenger døgnopphold slipper å reise 


hjem/videre 


 Kort reisetid ved forverring av sykdomsbildet 


 Enklere å kjøpe legetjenester av spesialisthelsetjenesten på dagtid 


 Større kompetansemiljø knytet til legevakten  


 Mulighet for utvikling av øyeblikkelig hjelp i legevakt på dagtid 


7.7.4 Ulemper 


For desentralisert 


 Krevende å ha god faglig og erfarings kompetanse direkte rettet mot 


øyeblikkelig hjelp 


 Avstand til utredningsfasiliteter i legevakt og på sykehus 


 Mulighet for økt medisinskfaglig usikkerhet 


 Risiko for at det er mangel på kompetanse det er behov for 


 Terskel for supplerende utredning økes 


 Fare for at kommunene fokuserer mer på økonomi enn pasientbehov 


 Kan føre til et økt forbruk og dermed økte kostnader 


 Ressurskrevende for regionen samlet da det vil kreve leger på jobb. 


 Problematisk å skille mellom pasientene etter geografi/system 


For samlokaliserte 


 Avstand fra eget hjem til felles senger i legevakt 


 Mindre kjent personell for pasientene 


 Mer kostbar løsning for kommunene? 


 Problematisk med legetilsyn på dagtid mandag til fredag 
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 Begrenser muligheten for kompetansedeling i kommunene 


 Dagens legevakt har ikke ledig plass 


 Problematisk å skille mellom pasientene etter geografi/system 


 


 


7.8 Sykehuset drifter alle døgnplassene for kommunene 


Kommunene kjøper døgnplasser av sykehuset. Sykehuset stiller lokaler, medisinsk 


støttefunksjoner, senger og pleiepersonell til disposisjon, samt medisinsk personale på 


dagtid. Dette er modellen en har benyttet i Hallingdal.  


7.8.1 Fordeler 
 Kan raskt etableres 


 Reduserer diagnostisk usikkerhet 


 Nærhet og tilgang til høyt kompetansenivå 


 Utnytter eksisterende ressurser på tvers 


 Unngår dublering av tjenester 


7.8.2 Ulemper 
 Avstand til enkelte av kommunene 


 Kan føre til at avklarte pasienter løftes opp til de uavklarte 


 Gir ikke grunnlag for økning av kompetanse i kommunene 


 Spesialisering 


 Kan medføre feil bruk av ressurser – spesialist framfor generalist. 


 Problematisk å skille kommunehelsetjenesten fra spesialisthelsetjenesten for 


pasientene 


 Juridisk aspekter må avklares 


 Løser problemet men ikke ideen med døgnopphold øyeblikkelig hjelp 


 Reduserer muligheten for kompetansedeling mellom enheten og kommunene 
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Forord 


 


God folkehelse innebærer at flest mulig i befolkningen trives, har jobb 
eller går på skole, har et godt sosialt nettverk, deltar i kultur og 
fritidsaktiviteter, har en sunn livsstil og lever i trygge omgivelser med sikre 
veier og ren luft å puste i.  Målet er få livsstilsykdommer, skader og plager 
– og mange leveår med god helse. 


I Ringerike kommune mener vi det er et viktig samfunnsoppdrag å bidra 
med å legge til rette for at innbyggerne kan ha overskudd til å mestre 
hverdagens krav og delta i samfunnet. God helse og trivsel har stor 
betydning for befolkningens livskvalitet! Folkehelsearbeid er også en god 
samfunnsøkonomisk investering.  


Derfor vil kommunen i årene som kommer satse på folkehelsearbeid. Det 
er mye vi kan gjøre som vil ha innvirkning på befolkningens helse og 
trivsel, og vi må prioritere. Folkehelsemeldingen legger føringene for 
satsningen i Ringerike fram mot 2030. Meldingen skal fungere som et 
strategisk dokument der de lange linjene i utvikling av kommunens tilbud 
på aktuelle områder skisseres. Hensikten med en melding er ikke å ta 
konkrete beslutninger om alle endringer som skal skje innen meldingens 
temaområde det neste tiåret. Meldingen skal derimot tjene som grunnlag 
for beslutninger i enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av 
økonomiplan mv. Ved at disse beslutningene har et felles utgangspunkt i 
en langsiktig strategi, skal meldingen bidra til å sikre enhetlig 
sammenheng mellom de mange enkeltbeslutninger som over tid bidrar til 
å utvikle og endre kommunens tilbud. 


Folkehelsemeldingen skal danne grunnlag for at de fremtidige 
folkehelsetiltakene i kommunen blir helhetlige, konkrete og synlige i 
samfunnet. Et overordnet mål med arbeidet er å spre engasjement om 
folkehelse på alle nivåer i Ringerikssamfunnet. 


 


 
 
Folkehelsemeldingen forplikter og tydeliggjør kommunens mål om at 
innbyggerne skal trives - og ha mange gode leveår i Ringerike kommune.   


 


... ordfører/rådmannen…… 
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Sammendrag 


Folkehelsemelding 2012 – 2030 er et strategisk dokument som skal angi 
veivalg og virkemidler for å bedre den fremtidige folkehelsen i Ringerike 
kommune.   Meldingen skal gi føringer for økonomiske prioriteringer og 
gjenspeiles i handlingsplanene i kommunens alle virksomhetsområder. 


Folkehelsearbeid handler om å danne grunnlaget for god helse i 
befolkningen. Det dreier seg om å forebygge slik at det blir mindre å 
reparere. Spørsmålet er hvordan man kan tilrettelegge samfunnet slik at 
flest mulig trives, fungerer i arbeid og på skole, velger en sunn livsstil og 
får mange gode leveår? Det blir naturlig å spørre seg hvordan vi kan bedre 
befolkningens levevaner knyttet til ernæring, rus, tobakk, fysisk aktivitet 
og så videre. Dette er vanskelig å påvirke direkte. Folkehelseinstituttet 
anbefaler at levevaner heller kobles opp mot levekår som en 
bakenforliggende årsak.  


For levekår og sosial ulikhet har stor betydning for folkehelsa.  Forskning 
viser en klar sammenheng mellom høyere utdannelse og sunn livsstil, 
gode sosiale levekår og god helse. Likeledes øker lav utdanning risikoen 
for økt sykelighet, smerter og psykiske plager, kroniske sykdommer og 
redusert levealder.  


I Ringerike kommune har vi i dag lavt utdannings- og inntektsnivå, høy 
andel unge uføre og en relativt høy grad av sykelighet i befolkningen 
sammenliknet med landsgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og 
utjevning av sosiale helseforskjeller anses derfor som essensielt i 
kommunens folkehelsearbeid, og vektlegges tungt i meldingen.  


De folkevalgte har vært tydelige på at de ønsker en melding som favner 
alle aldersgrupper, men at arbeidet rundt barn og unge - vår framtid – 


klart prioriteres. Satsning på barn og unges oppvekstmiljø, med vekt på 
skoler og barnehager av høy kvalitet, blir naturlige valg i vår kommune. 


Ikke bare levekår, men også psykososiale faktorer som opplevelse av 
tilhørighet, mestring og fellesskap, er viktig for helse og trivsel. 
Foreningsdeltakelse virker helsefremmende ved å by på meningsfull 
aktivitet i sosialt felleskap. Ved frivillig arbeid får både den som gir og den  
som mottar tjenesten, gevinst. Kommunen satser derfor på å tilrettelegge 
for øket foreningsdeltakelse i kommunen, inkludert frivillig innsats.  


Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 er skreddersydd for Ringerike 
kommune basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet, oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet samt 
innspill fra folkevalgte og høringsinstanser. Kommunen har under 
overskriften «Helse i alt vi gjør» pekt ut tre visjoner for 
satsningsområdene vi ønsker å prioritere:  


1. Ringerike - Best for barn 
2. Ringerike - Aktivitet for alle 
3. Ringerike - Folkehelsekommunen 


Vårt mål er at vi gjennom innsatsen for folkehelsen mot 2030 vil oppnå: 


• En stadig forbedring på områder som er av stor betydning for 
folkehelsa. Dette skal komme til uttrykk gjennom stigning i antall 
positive markører på folkehelseprofilen presentert av 
Folkehelseinstituttet.  


• Ringerike kommune skal i 2030 ligge på topp 10 i Norge med over 
50 % av markørene i folkehelseprofilen over landsgjennomsnittet   


• Ringerike skal i 2020 være blant landets 10 fremste kommuner på 
målinger av kvalitet på barn og unges oppvekstmiljø. 


 
Det langsiktige målet er lavere psykisk og somatisk sykelighet i 
befolkningen. 
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Innledning 


 


Folkehelseloven trådte i kraft 1.januar 2012. Loven er ment å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Den angir fem grunnleggende 
prinsipper for folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, 
«helse i alt vi gjør», bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.  


Helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser og 
Folkehelseloven utgjør de rettslige virkemidlene ment å nå 
samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom 
og utjevne sosiale helseforskjeller.  


 


 


 


 


 


 


 


Ringerike kommune følger nasjonale anbefalinger og målsetninger angitt 
av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. I Folkehelse- meldingen 
kombinerer vi fagkunnskap fra oppdatert, relevant forskning med 
kunnskap om lokalmiljøet og søker å skreddersy folkehelsearbeidet etter 
våre lokale forhold.  


Melding innledes med en presentasjon av relevante begreper, fulgt av en 
gjennomgang av forskning om folkehelse og hvordan denne påvirkes. 
Folkehelseprofilen for Ringerike presenteres sammen med lokale data. I 
siste del presenteres først prioriteringer og veivalg, og til slutt 
konkretiseres de visjoner og mål vi har pekt ut.  


Meldingen er utformet i en prosess med bred tverrfaglig deltakelse i 
arbeids- og styringsgruppene og gjennom arbeidsmøter med politiske fora 
og høringer i befolkningen.   


 


Arbeidsgruppe:  


Folkehelsekoordinator Bjørg Nordanger, arealplanlegger miljø og areal 
Guro Skinnes, spesialrådgiver – oppvekst Geir Svingheim, NAV leder Bente 
Jansen, Informasjonsleder Kirsti Retvedt, enhetsleder Belinda Gjærløw, 
fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther, kommunepsykolog Ingrid 
Sønstebø, kommuneoverlege Karin Møller, virksomhetsleder Elisabeth 
Djønne (prosjektleder). 


Styringsgruppe:  


Elisabeth Vennevold, Bjørn Tollaas/Magnar Ågotnes. 


NASJONALE OVERORDNEDE MÅLSETNINGER FOR FOLKEHELSEARBEID: 


1. Oppnå en bedret psykisk og somatisk helse i befolkningen  


2. Større grad av arbeidsdeltakelse  


3. Bedrede sosiale profiler  


4. Utjevning av sosiale forskjeller  


5. Bidra til trivsel og glede 
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Begreper og definisjoner 


 
Helse 
God helse defineres i denne sammenheng som: «å ha overskudd i forhold 
til hverdagens krav» (Hjort, 1982). 


 
Folkehelse 
Folkehelse handler om befolkningens helse på gruppenivå.   


 
Forebyggende og helsefremmende arbeid 
Forebyggende arbeid innebærer å fjerne eller minske faktorer som kan 
føre til sykdom eller skade (NOU 1991:10). Slike risikofaktorer kan være 
mobbing, røyking, overdrevent alkoholforbruk etc.  


Helsefremmende arbeid kan defineres som de prosesser som gjør folk i 
stand til å bedre og bevare sin helse (Ottawa charteret, WHO 1986). 
Helsefremmende arbeid handler om  «å fylle på » med det som virker 
positivt på helse og trivsel, og som gjør oss bedre rustet til å takle livets 
påkjenninger. Eksempler kan være gode oppvekstvilkår for barn og unge, 
utdanning, mer tid og anledning til familieliv, eller et bedre og sikrere 
bomiljø og arbeidsmiljø (NOU 1991:10).  


 
Folkehelsearbeid  
Folkehelsearbeid er tiltak ment å svekke det som medfører helserisiko 
(forebyggende) og å styrke det som bidrar til bedre helse 
(helsefremmende) (St.meld. nr.16, Helsedepartementet, 2003).  


 


Sammenhengen mellom helse, forebyggende og helsefremmende arbeid 
kan illustreres med Peter Hjorts figur fra NOU 1998:18:  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


God helse 


Helsefremmende 


Forebyggende 
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Hvordan forbedre folkehelsa? 


 


Helseårsakskjeden – langsiktige effekter 


 


Helsetilstanden er et resultat av lange og komplekse årsakskjeder som 
strekker seg gjennom hele livsløpet.  


 


 


Forenklet kan årsakskjeden illustreres med en pyramide: 


Samfunnets innretning og modningsgrad er en grunnstein. Her inngår 
forhold som rent vann og miljø, tilrettelegging for fri ferdsel, og 
samfunnets utviklingsnivå med utdanningsmuligheter, tilgang til 
helsetjenester m.v.. Det er forutsetninger for at et flertall av innbyggere i 
samfunnet skal kunne oppnå god helse.   


Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for at flertallet i 
befolkningen kan mestre hverdagens utfordringer, her illustrert ved figur 
etter Petter F. Hjort: 


 


Samfunnets rammer for individets levekår, i form ar materielle og sosiale 
ressurser er dokumentert sentrale for individets helseatferd og dermed et 
vilkår for god helse for mange. 


Begge disse grunnvilkår er sammen med helseatferd, risiko og 
beskyttende faktorer arenaer for folkehelsearbeid, og ideelle arenaer for 
helsefremmende arbeid.   


Lov om folkehelse omhandler disse tre innsatsområder.  


Helse og omsorgstjenestene bidrar til god helse gjennom målrettet 
sykdomsforebygging og behandling. De omhandles av Lov om helse og 
omsorgstjenester i kommunene.  
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Levekår – essensielt for folkehelsa 
 


Det er store forskjeller når det gjelder både fysisk og psykisk helse i 
samfunnet. Dette skyldes blant annet forskjeller i levevaner knyttet til 
ernæring, rus, tobakk og fysisk aktivitet. Hvis vi fikk alle til å velge en sunn 
livsstil, ville befolkningens helsetilstand bedres. Men det er ikke lett for 
kommunen å påvirke innbyggernes vaner! Imidlertid er det tett 
sammenheng mellom helse, livsstil og levekår. Helsedirektoratet 
anbefaler at uheldige levevaner kobles opp mot levekår som en 
bakenforliggende årsak.  


Det er i flere undersøkelser vist at utdanning er et aspekt ved levekår som 
har særlig stor betydning for folkehelsa. 


 


Betydningen av utdanning for folkehelse 
 


Data fra Folkehelseinstituttets statikkdatabase ”Norgeshelsa” viser at 
utdannelse og helse har tett sammenheng. Blant innbyggere med høyere 
utdanning er profilen tydelig bedre enn blant de som har grunnskole som 
høyeste utdanningsnivå: 


̵ 31 % flere angir at de opplever å ha en god helse  
̵ 42,5 % flere opplever å ha et sosialt støttende miljø  
̵ 20 % høyere inntak av frukt og grønnsaker 
̵ 14 % flere driver med moderat til høy grad av fysisk aktivitet 


daglig (Folkehelseinstituttet, Norgeshelsa) 
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Sykdomsforekomst og risikoatferd følger et tilsvarende mønster målt i 
forhold til utdanningsnivå. 


Blant befolkningen med grunnskole som høyeste utdanningsnivå er det i 
forhold til gruppen med høyere utdanning funnet: 


̵ 30 % økt forekomst av kroniske sykdommer 
̵ 114 % økt forekomst av psykiske plager og symptomer  
̵ 62 % økt hyppighet av daglige smerter i kroppen  
̵ 240 % flere daglig røykere 
̵ 88 % økt forekomst av fedme (ibid) 


 
 


 


 


 Sammenhengen mellom utdanningsnivå og sykelighet støttes av en 
nyere, norsk undersøkelse der man fant at grunnskoleutdannede i snitt 
henter ut reseptbelagte legemidler tre ganger oftere enn 
forskerutdannede (Hjellvik, Mahic & Tverdal, 2012). 


 


 


Videre finner man sammenheng mellom utdanningsnivå og levealder.  
I befolkningsgruppen med høyere utdanning lever kvinner i gjennomsnitt 
5,2 år lengre og menn 7,3 år lengre enn i befolkningsgruppen med 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå (ibid). 


 


 


 


Foreldres levekår og livsstil har også påvirkning på barna. I en rapport 
publisert av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning (NIFU rapport 2012: 6) ser vi at elever som har foreldrene med 
grunnskole som høyeste utdanning, har en høyere risiko for å avbryte 
egen videre utdanning enn elever der foreldrene har høyere utdanning 
(39 % mot 5 %). Man ser også at barn av foreldre med høyere 
utdanning/inntekt trener mer enn barn i husstander med lav inntekt. 


Fokus på gode levekår er derfor essensielt i folkehelsearbeidet. Utjevning 
av sosiale helseforskjeller, få flere i arbeid og øke andelen med utdanning 
utover grunnskolen blir viktige målsettinger. Dette vil igjen gi flere 
mulighet til en trygg og stabil bosituasjon, noe som er med på å gi gode 
rammevilkår i livet.  
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Engasjement i foreninger og folkehelse 
Ikke bare levekår, men også psykososiale faktorer som opplevelsen av 
verdighet, handlingsrom i eget liv og tilhørighet til en gruppe har 
betydning for helsen (Fugelli og Ingstad, 2009). Foreningsdeltakelse kan 
bidra til dette. Charles Landry, en anerkjent britisk arkitekt og forfatter 
som ser på hvordan kultur og kreativitet kan brukes i byplanleggingen, 
hevder at samfunn med høy foreningsdeltakelse er preget av nyskaping 
og har en større grad av aktivitet mellom mennesker. Effekten øker 
proporsjonalt med antall medlemskap, og ses tydelig ved to medlemskap 
per innbygger. Grunnlag for det er mangesidig: Det er i sosial omgang vi 
blir justert i meninger, blir inspirert, møter andre mennesker og får 
utvidet horisonter. Foreningsdeltakelse gir opplevelse av å bidra i 
samfunnet, og som sådan et meningsfylt livsinnhold. Det å ha et sted å 
høre til blant andre med samme engasjement representerer et viktig 
holdepunkt i samfunnet, kan beskytte mot at man faller utenfor. Gjennom 
foreningsdeltakelse kan man øke sitt sosiale nettverk, noe som beskytter 
mot psykisk uhelse og sykdom (Landry, 2010).  
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Folkehelse i Ringerike kommune i dag 


Folkehelseinstituttet har i oppdrag å utvikle informasjon om 
folkehelsestatusen i kommunene. I 2012 ble de første 
Folkehelseprofiler for alle kommuner i Norge utarbeidet. Arbeidet er 
et kontinuerlig utviklingsarbeid, og tilsvarende profiler vil bli 
presentert årlig. Full profil for Ringerike kommune: se vedlegg.  


På oversikten til høyre presenteres et sammendrag av resultatene fra 
Ringerike sammenliknet med nasjonale tall i et diagram der grønt 
markerer at kommunen ligger bedre an enn landsgjennomsnittet, og 
rødt at kommunen ligger dårligere an. Gult innebærer at kommunens 
tall ikke avviker nevneverdig fra landsgjennomsnittet eller at 
forskjellen ikke er statistisk signifikant og dermed er usikker. 


Profilen viser at Ringerike kommune har omfattende 
folkehelseutfordringer. Kommunen ligger under landsgjennomsnittet 
på 9 (eller 34,5 %) av de kartlagte indikatorene.  Særlig uttalt er 
vanskene knyttet til levekår, uttrykt som sosial ulikhet.  


For tre indikatorer ligger Ringerike kommune over 
landsgjennomsnittet. En av dem er vannkvalitet. Dette skyldes at vi 
har en god grunnvannskilde, noe som bl.a. er resultatet av et 
systematisk, mangeårig kvalitetsforbedringsarbeid.  


På parametrene der kommunen skårer innen de grønne og gule 
feltene, som indikerer nivåer på eller over landsgjennomsnittet, kan 
man få inntrykk av at vi ligger godt an. Dette er likevel ikke 
nødvendigvis godt nok. Kommunen skårer for eksempel omtrent som 
landsgjennomsnittet for mobbing på skolene – men for mobbing 
anses landsgjennomsnittet å være alt for høyt. Faktorer innen de gule 
og grønne feltene kan dermed være viktige å forbedre, selv om de 
ikke ser illevarslende ut på oversikten. 


Parameter 
Presentert 


Under landsgjennomsnitt Ikke forskjellig fra 
landsgjennomsnitt 


Over landsgjennomsnitt 


Befolknings- 
data 
 


•  • Forventet levealder 
menn og kvinner 


•  


Levekår • Grunnskole som 
høyeste utdanning 


• Lav inntekt 
• Uføretrygdet 
• Barn av enslige 


forsørgere 


• Arbeidsledige •  


Miljø •  • Personskader med 
sykehusbehandling 


• Drikkevann 


Skole •  • Trives på skolen 
• Mobbes på skolen 
• Frafall 


• Laveste 
mestringsnivå i 
lesing på skolen 


Levevaner •  • Røyking kvinner •  
Helse og 
sykdom 


• Somatiske lidelser, 
sykehusbehandling og 
legemiddelbruk 


• Psykiske lidelser, 
sykehusbehandling og 
legemiddelbruk 


• Hjerte/karsykdom 
behandlet på sykehus 


• Type 2 diabetes 
legemiddelbruk 


• Hjerte/kar dødelighet 
• KOLS beh.på sykehus 
• Kreft, dødelighet 
• Hoftebrudd beh.på 


sykehus 
• Lav og høy fødselsvekt 


• Kols og astma 
legemiddelbrukere 


 
I alt 26 
parametre 
 


 
 
9 (34,5 %) 


 
 
14 (54 %) 


 
 
3 (11,5 %) 
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Indikatorer for levekår i Ringerike kommune 
 


Vi har sett at befolkningens levekår og folkehelse henger tett sammen. 
Folkehelsebarometeret som inngår i «Folkehelseprofil 2012, Ringerike 
kommune» viser at Ringerike kommer betydelig dårligere ut enn 
landsgjennomsnittet på alle områder innen levekår. 


Jevnført med landsgjennomsnittet er det i Ringerike kommune 26 % flere 
unge uføre, 20 % flere enslige forsørgere under 45 år og tilsvarende 22 % 
flere av barna som har enslig forsørger. Det er også en relativ høyere 
andel med lavinntekt (7.9 %). Kommunen har, som Buskerud fylke, en 
høyere andel av befolkningen som har grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå (15 %). 


 


 
Landet 
% 


Buskerud 
% 


Ringerike 
% 


Eneforsørger < 45 år 19,0 19,4 22,9 
Lav inntekt 9,5 9,5 10,2 
Grunnskole høyeste utdanningsnivå 14,7 16,9 16,9 
Barn av eneforsørgere 15,9 16,5 19,4 
Unge uføre (< 44 år) 2,3 2,4 2,9 
 


Indikatorer for skoler i kommunen 
Utdannelse har vist seg å være en nøkkelfaktor for bedret folkehelse. Vi 
ser derfor nærmere på folkehelseindikatorer for skoler i Ringerike 
kommune: 


Mobbing er en alvorlig risikofaktor for psykisk uhelse, både mens det 
pågår og senere i livet. For indikatoren ”mobbing” er tallene for Ringerike 
stabile med små variasjoner fra år til år. Forekomsten ligger vanligvis 
rundt landsgjennomsnittet.  


Lokalt har vi i dag god kjennskap til underliggende forhold bak 
mobbingen; I 2010-2012 gjennomførte Ringerike kommune ved 
kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet helsevern og 
kommunepsykolog et systematisk systemtilsyn på «Barnas psykososiale 
miljø på skolen» (Ringerike kommune, 2012). Data fra dette arbeidet viser 
at kun 8.9 % av barn utsatt for mobbing får hjelp på skolen i dag. Blant 
disse er mobbingen i 2/3 av tilfellene oppdaget av foreldre. Skolene 
oppdager dermed svært sjelden at barn mobbes. Det fattes enkeltvedtak i 
knapt 1/3 av sakene det jobbes med. Tilsynet konkluderte med at skolene 
i dag ikke har godt nok system verken for å oppdage mobbing, 
registrere/dokumentere eller håndtere mobbetilfeller.  
Skolene mangler også systematisk involvering av brukerne (representert 
ved elever/elevråd og foreldre/foreldreråd/FAU/SU), og implementering 
av brukerundersøkelser (elevundersøkelser, måling av 
foreldretilfredshet).  Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i 2012 tilsyn i 
Ringerike kommune på samme tema etter Opplæringslovens § 9a, og fant 
tilsvarende funn. 
 
Gode leseferdigheter er et suksesskriterium for utdanning. 
Folkehelsebarometeret viser at Ringerike kommune ligger 26% bedre an 
enn landsgjennomsnittet når det gjelder antall barn med leseferdigheter 
på laveste nivå ved testing i 5.klasse. Skolene i kommunen har i de senere 
år hatt aktivt fokus på leseferdigheter. I 2008 var andelen med laveste 
leseferdigheter i 5.klasse i kommunen 28 %, i 2009: 24 % og i 2010: 
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20,3 %.  Tallene indikerer at det er mulig å oppnå gode resultater med 
målrettet innsats.   


I tillegg til antall elever på laveste nivå innen leseferdigheter, måles også 
det gjennomsnittlige lesenivået på de ulike trinnene. Ringerike kommune 
ligger på landsgjennomsnittet for nivåene i 8.og 9.klasse, men under 
landsgjennomsnittet for 5.klasse.  


Behovet for spesialundervisning Ringeriksskolene er for tiden høyt. I 2011-
12 fikk 11,03 % av elevene i kommunens barne- og ungdomsskoler 
spesialundervisning. Landsgjennomsnittet for denne perioden var på 
8,62%. I Ringerike har andelen barn som får spesialundervisning steget fra 
7,6% i 2007-10. Tall for landet samlet viser også stigning, men i mindre 
grad enn det vi har sett i Ringerike.  


Frafall fra videregående skole er en av våre store folkehelseutfordringer. 
Det å ikke gjennomføre videregående skole utgjør en betydelig 
risikofaktor for sosial ulikhet, tap av helse og kortere livslengde.  Ringerike 
har frafall fra videregående omtrent som landsgjennomsnittet. Dette 
anses likevel å være et viktig område for forbedring. 


 


 
Landet 
% 


Buskerud 
% 


Ringerike 
% 


Trivsel 83 84,6 82,4 
Mobbing 8,9 9,3 9,6 
Leseferdigheter laveste nivå 26,6 25,4 20,3 
Frafall 25,6 27,9 25,4 
 


Økonomi: 


Ringerike kommune brukte i 2011 kr 71.739,- pr innbygger i alderen 6-15 
år på skole (inkludert spesialundervisning, SFO, lokaler, justert for 
privatskoleelever). Tilsvarende tall for sammenlignbare kommuner 
(gruppe 13) er kr 70.544,-.  


Utgiftene til barnehage var i 2011 kr 6.140,- pr innbygger i alderen 1-5 år. 
Tilsvarende tall for kommunene i gruppe 13 er kr 6.705,-. 
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Prioriteringer og veivalg for folkehelsearbeidet i 
Ringerike kommune 


 


Folkehelseutfordringene i Ringerike er i dag omfattende.  Samtidig har 
kommunen begrensede ressurser. Dette krever prioriteringer.  


I meldingen har vi valgt å prioritere arbeid med utfordringer som gjelder 
mange, har stor betydning for folkehelsa og som vi har mulighet til å 
håndtere. Kostnadseffektive tiltak, helst med vinn-vinn-effekt, prioriteres. 
Vi vil velge områder der det er dokumentert effektfulle tiltak 
(evidensbasert) og der vi er i stand til å dokumentere resultatene av vårt 
arbeid.  


 


 


 


Folkehelseinstituttet har gjort en gjennomgang av etablerte forebyggende 
tiltak rettet mot bedring i psykisk folkehelse og pekt ut de 10 viktigste 
tiltak med sterkest evidens (Folkehelseinstituttet, rapport 2011:1):  


• Sterk evalueringsforskning 
• Hjemmebesøk til førskolebarn 
• Høykvalitetsbarnehager 
• Helsefremmende skoler   
• Høy sysselsetting 
• Forebyggende tiltak på eldresentre 
• Arbeid med bistand 
• Programmer for mestring av angst, depresjon og søvnvanske 


 


Da dette er evidensbaserte tiltak for vansker som gjelder mange og som 
anses å være av høy viktighetsgrad for folkehelsa, velger kommunen 
denne rapporten som retningsgivende for folkehelsearbeidet.  


Vi prioriterer å følge Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets 
anbefalinger om å satse på heving av levekår som et middel for å bedre 
folkehelsa. Dette er ekstra relevant i Ringerike, der utfordringene i forhold 
til levekår er tydelige.  Utdannelse er en nøkkelfaktor.  


 Folkehelsesatsning er framtidsrettet. Det handler om å skape bedre 
rammer i en framtid. Å legge vekt på barn og unges oppvekstsvilkår, 
inkludert satsning på høykvalitetsbarnehager og skoler, er et naturlig valg. 


 


Folkehelsearbeidet skal rette seg mot erkjente utfordringer for 
store grupper i befolkningen; det som er vanlig, viktig og 
vanskelig, og der vi har mulighet for å håndtere utfordringen.  
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Mål og innsatsområder  


Hovedmål for folkehelsearbeidet i Ringerike kommune på sikt er bedret 
helse og trivsel i befolkningen. En positiv utvikling i kommunens 
folkehelseprofil vil vise om vi er på rett vei. Hovedmålet med 
Folkehelsemeldingen er at Ringerike kommune i 2030 er blant de 10 beste 
kommuner målt på folkehelse, og med minst 50 % av markørene over 
landsgjennomsnittet. Det vil vi oppnå ved: 


 


 


 


 


    


 


 


 


Vi vil fram mot 2030 spesielt tilstrebe å påvirke faktorer som kan høyne 
befolkningens levekår: 


̵ Barn og unges oppvekst- og opplæringsmiljø  
̵ Andel i befolkningen som har grunnskole som høyeste 


utdanning 
̵ Andel i befolkningen som har lav inntekt, får langvarige 


sosialhjelpsstønader og som er uføretrygdet 
 


 


Satsningsområdene er ment å ha ringvirkninger som påvirker andre 
faktorer enn de som adresseres direkte. Vår forventning er at vi på sikt 
gjennom et systematisk arbeid vil kunne påvirke flere parametere, 
herunder forekomst av ulike sykdommer samt sykehus- og medisinbruk 
knyttet til disse.  


I det følgende gis en kort beskrivelse av innsatsområdene som er valgt. 
Visjonene skal danne de strategiske rammer for de enkelte virksomheters 
handlingsplaner.  Etterfølgende er målene konkretisert og utdypet i egne 
mål ark. 


 


Visjon 1: Ringerike - Best for barn. 
 


Vi vil fram mot 2030 spesielt tilstrebe å påvirke faktorer som kan høyne 
befolkningens levekår. Hovedstrategien for dette, er å sikre barn og unge 
optimale oppvekstvilkår.  


Helsestasjon, barnehager og skoler er arenaer der vi når fram til alle barn i 
kommunen. 


Barnehager av høy kvalitet har helsefremmende effekter for barn, og er et 
sentralt virkemiddel for å forebygge sosial ulikhet i helse. Barn som går i 
gode barnehager får bedre sosiale evner og utvikler bedre adferd. 
Forskning fra Statiskrisk sentralbyrå i Norge viser at barn som ikke har gått 
i barnehage har større risiko for å falle ut av videregående skole.1God 
voksentetthet av utdannet, velegnet personell i barnehager er vist å 
påvirke barns karakternivå i 10 år etter (Statistisk Sentralbyrå, rapport 
2012:12).  


                                                      
1 Ukeavisen ledelse 30.mars 2012, artikkel med assisterende direktør i Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, professor Arne Holte 


Motto:  Helse i alt vi gjør 


Visjoner: 


  Ringerike - Best for barn 


  Ringerike - Aktivitet for alle 


Ringerike - Folkehelsekommunen 







15 


Ringerike kommune vil satse på høykvalitetsbarnehager preget av god 
tetthet av kompetente og velegnede voksne.   


Aktuelle virkemidler for å utvikle barnehager av høy kvalitet er 2: 


- Alle ledere i barnehagene har minst tre års relevant pedagogisk 
utdanning. 


- Alle andre ansatte i barnehagen har minst ett års barnefaglig 
utdanning (barnehagen bør ikke være en arbeidsplass for 
ufaglærte). 


- Barnegruppene bør være små og antall voksne per barn høyt. 


- Et utviklingspsykologis konsept for barnehagen, visjon og 
pedagogisk program. 


- Karrieremuligheter for de ansatte og bedre ledelse. 


- System for systematisk tilbakemelding til foreldre om barnets 
utvikling. 


- Systematisk tilbakemelding til de ansatte. 


- Full barnehagedekning. 


Utvikling av de gode barnehager, ”høykvalitetsbarnehager”, må skje lokalt 
i tverrfaglige og tverretatlige fora. Her blir brukermedvirkning og jevnlige 
evalueringer med søken etter forbedringer, sentralt. Eksempler på 
utviklingsområder: å videreutvikle den pedagogiske plattformen, å 
utnytte mulighetene i natur- og kulturtilbudene lokalt samt å etablere 


                                                      
2 Ukeavisen ledelse 30.mars 2012, artikkel med assisterende direktør i Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, professor Arne Holte 


gode metoder for utvikling av barnas sosiale kompetanse. Ansatte med 
kompetanse innen normalutvikling samt gode metoder for å oppdage 
barn i risiko for skjevutvikling er viktig komponenter i 
høykvalitetsbarnehager. Det for at barn med emosjonelle, motoriske eller 
læremessige vansker skal få tidlig og god hjelp.  


Gode skoler er essensielle i folkehelsearbeidet. Ringerike kommune vil 
satse på helsefremmende høykvalitetsskoler. Disse skal kjennetegnes av 
et miljø der elevene trives og ikke blir mobbet, samt at elevene opplever 
mestring og optimal læring på sitt nivå.  


Kommunen vil satse på et aktivt oppvekstmiljø med tilgang til 
fritidsaktiviteter inkludert kultur og idrett, for alle.  


Ringerike kommune vil sikre at det ytes helhetlige tjenester til barn og 
unge. Oppsøkende og synlige helsetjenester kan i samarbeid med 
foreldre, barnehager og skoler bidra til å identifisere utsatte barn og unge. 
Sammen med lavterskeltilbud, programmer for foreldreveiledning og 
bistand er de effektfulle virkemidler for å bedre oppvekstsvilkårene.  


 


Visjonen ”Ringerike – Best for barn!” er kommunens viktigste. Målene 
skissert under denne visjonen anbefales realisert i første 
handlingsplanperiode. Dette fordrer strategiske og politiske 
prioriteringer.  
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Visjon 2: Ringerike – aktivitet for alle 
 


Ringerike kommune vil legge til rette for engasjement og aktivitet. 


Idrettslag og foreninger er naturlige samlingspunkter. Deltakelse i frivillige 
organisasjoner og foreninger er helsefremmende, og vi ønsker å utvikle 
kommunens folkehelsearbeid i samspill med disse. Kommunen ønsker å 
bidra til vekst og utvikling i frivillige organisasjoner. Dette vil også kunne gi 
vinn-vinn-effekter, da både giver og mottaker av hjelpen utvikles positivt. 


Sysselsetting er viktig i et folkehelseperspektiv. I samarbeid med brukere, 
landbruk og produksjonsvirksomheter ønsker vi å styrke og videreutvikle 
gode modeller for sysselsetting, utdanning og meningsfylte hverdager for 
de grupper i befolkningen som trenger bistand for å kunne delta i 
arbeidsmarkedet. 


For å unngå utenfor-skap, vil Ringerike kommune i samarbeid med ulike 
aktører og brukergrupper, utvikle og styrke det individ- og grupperettede 
arbeidet rettet mot utsatte grupper i befolkningen. Etablering av 
selvhjelpsgrupper, ulike lavterskeltilbud, rådgiving, informasjon og 
undervisning er relevante tiltak.  


 


Visjon 3: Ringerike - Folkehelsekommunen 
Samfunnsutvikling for folkehelse 


Samfunnets innretning og tilrettelegging danner strukturelle 
rammebetingelser for folkehelsearbeidet.  Vi vil ta vare på og utvikle 
verdier i lokalsamfunnet som bynære friluftsområder, sosiale 
møteplasser, turveier, gang- og sykkelveier. Samfunnet skal utvikles slik at 
det blir enkelt å være fysisk aktiv i hverdagen. Utvikling av Hønefoss som 
sykkelby og universelt utformet lokalsamfunn skal prioriteres.   


Tilrettelegging av og prioriteringer i lokalsamfunnet skal utvikles i 
samhandling med brukere og frivillige organisasjoner 


Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære 
områder er viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk 
aktivitet og gjennomføre utdannelse. Dette blir derfor prioritert. 


Denne visjon er langsiktig. Tilretteleggelse av samfunnet gjøres for å 
bedre folkehelsa. Samtidig vil samfunnsutviklingen kunne bidra til at 
kommunen fremstår som en attraktiv tilflyttingskommune for unge med 
utdanning. 
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Implementering, evaluering og rullering 


 


Helse i alt vi gjør! 


Folkehelsemeldingen 2012 er ment å være et levende dokument som skal 
legge føringer frem til 2030. Skal vi nå målene vi har satt, må meldingen 
være i aktiv bruk i alle ledd innen offentlig forvaltning. Mål og 
konkretiserte tiltak i folkehelsearbeidet innarbeides i kommunens 
styringssystem, og sikres gjennomføring gjennom handlingsprogram, 
budsjetter, handlingsplaner og resultatavtaler. 


«Helse i alt vi gjør « gjøres førende for alle enheter i kommunen, og 
etableres som en del av kommunens visjon i kommuneplanen.   Arbeidet 
skal være preget av systematisk kvalitetsarbeid med tydelige målbare mål, 
konkrete planer som implementeres, følges og evalueres. Arbeidet skal 
bidra til at organisasjonen er under kontinuerlig utvikling, der det gjøres 
korreksjoner og utvikles ny praksis. 


Forskrift om oversikt over folkehelsen (2012) krever at kommunen 
utarbeider et samlet oversiktsdokument over folkehelsen hvert fjerde år. 
Denne skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og danne 
grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2012).  


Kommunal planstrategi for Ringerike kommune i kommende periode ble 
vedtatt i kommunestyret 28.06.12 og formannskapet den 2.10.2012, og 
innebærer at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres. 
Folkehelse skal tas inn som et eget tema, og skal bygge på innholdet i 
folkehelsemeldinga.  
 


Folkehelsemeldingens plass i Ringerikes plansystem er vist i illustrasjonen 
vedlegg 2. Til høyre er det årlige planhjulet med budsjett, 
virksomhetsplaner, regnskapsrapporter og handlingsdel. De to delene gir 
innspill til hverandre. Behovet for revidering av folkehelsemeldinga vil 
vurderes ved utarbeidelse av planstrategi hvert fjerde år. Konkrete tiltak 
for folkehelsa vil behandles ved den årlige rulleringa av handlingsdel med 
økonomiplan. I tillegg vil folkehelse være tema i kommunens øvrige 
planer og utredninger.  
 


Kommunen ønsker å knytte seg til forsknings- og utviklingsmiljøer på 
høyskoler/universiteter som et ledd i kvalitetsarbeidet.  


 


Folkehelsearbeidet i Ringerike skal preges av kvalitetsarbeid med fokus på 
stadige evalueringer og forbedringer. 
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Mål ark 1.    RINGERIKE – BEST FOR BARN 


Hovedmål: Ringerike kommune er i 2020 blant landets 10 beste i målinger på kvalitet på barn og unges oppvekstmiljø. 


 


Mål Hvordan nå målet? Eksempler. Hvordan vet vi at vi når målet eller er på rett 
vei? Måleparametre  


Barnehage til alle når de trenger det. Løpende opptak av barn i barnehage Barn på venteliste i barnehage 


Høy kvalitet i kommunens barnehager der barn 
trives og utvikler seg optimalt.  


Barn i risiko for skjevutvikling samt barn med 
spesielle behov oppdages og får tidlig hjelp.  


Barna blir godt rustet til skolestart.  


 


 


 


 


 


 


Begrepet ”høykvalitetsbarnehager” defineres av en 
tverrfaglig gruppe. Brukermedvirkning ivaretas i 
prosessen. Det avklares: 


- Bemanning (antall per barn, utdanning, 
personlig egnethet etc) 


- Pedagogisk plattform 


- Metode for utvikling av sosial kompetanse 


- Bruk av kultur i barnehagene 


- Metode for å fange opp barn i risiko for 
skjevutvikling 


- Samhandlingsrutiner mellom barnehage og 
hjem samt med andre aktuelle instanser 
utvikles 


Sak legges frem for kommunestyret i løpet av 
2013 


 


Antall barn som er kjent ved skolestart - antall 
barn som detekteres i løpet av skoletiden - med 
spesielle behov 


Tildelte ressurser til spesialundervisning 
reduseres. 


Flere barn med ekstra behov oppdages tidlig. 
Flere forespørsler til helsesøstertjenesten om 
barnas utvikling. Alder for henvendelse til PPT, 
barnevern, kommunepsykolog og BUP synker.  
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______________________ 


Barna skal trives og oppleve seg trygge i 
barnehager og på skoler. Nulltoleranse for 
personlige krenkelser av barn. 


I alle kommunens barnehager og barne- og 
ungdomsskoler jobbes det systematisk for 
trivsel og mot mobbing. Arbeidet preges av høy 
kompetanse 


Alle barn som blir mobbet på skolen, skal få 
hjelp. Antall mobbesaker som skolene jobber 
med og elevrapport forekomst av mobbing skal 
samsvare i 2013 


Mobbing skal bekjempes. Elevrapportert 
mobbing i skolene ikke over 6 % i 2014, 4 % i 
2015 og 2 % i 2016 


- Brukerundersøkelser utvikles 


Kontinuerlig og systematisk arbeid med utvikling av 
barnas sosiale ferdigheter 


Innføre metoder i barnehagene for å oppdage barn i 
risiko for skjevutvikling, f eks ASQ-SE eller Kvello-
metoden 


Oppsøkende hjemmebesøk til alle nyfødte og minst 
ett hjemmebesøk til alle før 1 års 
alder.________________________________________ 


Utvikle høy grad av systematikk i antimobbearbeidet:  


• Sikre at alle voksne i skoler og barnehager innehar 
god kompetanse om oppdagelse og bekjempelse 
av mobbing.   


• Oversikt over alle barnehage- og skolebarns trivsel 
og ev mistrivsel til enhver tid.  


• Innføre avviksregistrering for barn som opplever 
krenkelser fra elever, lærere eller voksne i 
barnehagen, på skolen og på skolevei  


• Rask involvering av foreldre  
• Tiltak dersom barn ikke trives eller opplever seg 


plaget av andre elever – uansett om problemet 
defineres som mobbing eller ikke 


• Elevundersøkelser og trivselsundersøkelser brukes 
aktivt i utvikling av barn og unges miljø  


• Jevnlige evalueringer og forbedringer.   
 
Aktivt arbeid for trivsel  


Arbeid mot mobbing også i idrettslag og andre 
tilbydere av fritidsaktiviteter 


 


 


 


 


 


 


 


Nasjonal elevundersøkelse for 7. og 10. trinn og 
trivselsundersøkelser på skolene for alle trinn gir 
oversikt over trivsel og mobbeforekomst 


Sammenligning mellom antall registrerte 
mobbesaker i skolene og elevrapportert 
mobbing på ovennevnte undersøkelser, viser om 
alle barn som mobbes får hjelp 


 


Innføre statistikk over årsaker til skolebytte, der 
mobbing som årsak til skolebyttet, fremkommer.  
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Kompetente og trygge voksne der barn ferdes, så vel i 
skoler og barnehager, som i fritidslivet (organisert og 
uorganisert aktivitet) 


God brukermedvirkning i skoler og barnehager 


Over 70 % av foreldrene deltar aktivt i utvikling 
av barnehager og skoler i 2013.  


Barna opplever å bli spurt og hørt 


Styrke foreldrenes og barnas innflytelse og 
medvirkning i tilretteleggelsen av institusjonens 
innhold, inne - og utemiljø, aktivitetstilbud 


 


Brukerundersøkelser 


Deltakelse på foreldremøter på skoler og i 
barnehager. 


Høyt faglig nivå på barne- og ungdomsskolene i 
kommunen. Elever i Ringerike kommune har 
ferdigheter over landsgjennomsnittet for lesing 
og matematikk på alle klassetrinn i 2015 


Systematisk arbeid på skoler  


God lærertetthet. Velutdannet og egnet personell. 


Etablere barnehagebibliotek. 


 


Nasjonale prøver  


Systematisering av skolenes egen viden om 
elevenes faglig nivå. 


Høy gjennomføringsrate i videregående skole. 
Minst 80 % av elevene i videregående skole 
gjennomfører studiet i løpet av 5 år i 2016 


Systematisk arbeid sammen med elever på skolene, så 
vel kommunale som fylkeskommunale.  


Årlig kartlegging av frafall og gjennomføring (alle 
frafall, og f eks hver 10.elev som gjennomfører), som 
ledd i systematisk forbedringsarbeidet (finne fram til 
detaljer om omfang, årsakssammenhenger og 
forbedringsmuligheter).  


Tall for gjennomføring fra videregående skole 


 


 







21 


Barnehager og skoler i Ringerike kommune 
bidrar til å utvikle gode levevaner 


Barn i alle barne- og ungdomsskoler har fysisk 
aktivitet en time daglig. 


Kultur inn i skolene og barnehagene 


Barn i alle barnehager og skoler får gratis frukt 
hver dag. 


Prioritering i lærerplan og tilretteleggelse for alle 


 


Dokumentasjon fra skoler og barnehager 


 


Tilgang til fritidsaktiviteter (inkl idrett og kultur) 
for alle barn i Ringerike kommune, uavhengig 
av foreldres økonomi. 


Tilgjengelig frilufts, musikk og sportsutstyr til alle 
(utstyrssentralen) 


Likemannskortet 


Subsidiert pris på Kulturskolen. Kulturskole for alle. 


Kulturskolen er kommunens lovpålagte tilbud til barn 
og unge. Medlemskontingenten og instrumentbehov 
kan ekskludere deler av innbyggerne. Kulturskolen 
trenger bredde og mangfold for å tilby attraktiv 
opplæring for alle barn og unge uavhengig av kulturell, 
etnisk eller sosial bakgrunn. 
Kulturskolen er en mestringsarena, og har mulighet til 
å arbeide aktivt med toleranse og flerkulturell 
forståelse.  


Antall likemannskort 


Medlemskap i foreninger. 


Antall elever ved kulturskolen. 
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MÅL ARK 2    RINGERIKE - AKTIVITET FOR ALLE 


Hovedmål: Folkehelsearbeidet bidrar til at innbyggerne i Ringerike er aktive samfunnsdeltakere 


Mål Hvordan nå målet? Eksempler. Hvordan vet vi at vi når målet eller er på rett vei? 
Måleparametre 


I Ringerike kommune ønsker vi at innbyggerne er 
aktive deltakere i samfunnslivet. 


Antall medlemskap i foreninger, lag og 
organisasjoner er økt med 20 % i 2016 


Systematisk arbeid sammen med brukere og 
frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Dette 
favner bredt. Bibliotek, kulturliv, frivilligsentral, 
idrettslag og andre inkluderes 


Utvikling av eksisterende og nye konsept for 
stimulering av økt foreningsdeltakelse for alle 
innbyggere (likemannskort, utstyrssentral, 
frivillighetssentral, Aktiv Ringerike, strøsand til 
alle over 70 år, seniordans mv.) 


Etablere gå- og sykkelturer i lokalområdet i 
samarbeid med frivillige organisasjoner. Utvikle 
tur-klippekort.  


Utvikle arenaer for tilgjengelige kulturopplevelser 
for folk flest. 


Legge til rette for frivillige organisasjoner. F eks 
egnede lokaler. 


Utvikle biblioteket som arena og møteplass for 
kobling mellom frivillige lag og foreninger og nye 
medlemmer. 


Medlemstall fra foreninger 


Antall brukere av turstier (postregistreringer) 
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I Ringerike kommune ønsker vi at befolkningen er 
fysisk aktive som del av hverdagen. 


Antall som sykler eller går til bussen, jobb, skole 
og barnehage i sommerhalvåret er økt med 25 % i 
2016 


Alle barn fysisk aktive i minimum 1 time daglig 


 75 % av alle voksne i minimum ½ time daglig i 
2020 


Systematisk arbeid sammen med bruker- og 
frivillige organisasjoner 


Kampanjer: f.eks. ukens sykkelbedrift 


Konkurranser mellom bedrifter 


Aktivitet i skoler, barnehager og som del av 
arbeidsgiver politikk i kommunen. 


Etablerer 10 klippekort- turstier med 
utgangspunkt i Hønefoss sentrum. 


Spørreundersøkelser 


Data fra skoler og barnehager. 
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Antall unge uføre i Ringerike og antall unge uten 
sysselsetting er under landsgjennomsnittet i 2020 


Herunder: 


- Unge på langvarig sosialhjelpsstønad 


- Unge uføre 


- Unge arbeidsløse 


Individrettet, korrektive tiltak for de som er falt 
utenfor: 


Systematisk arbeid med vekt på samhandling 
mellom offentlige (kommunale, 
fylkeskommunen), privat og offentlig næringsliv 
og brukerrepresentanter. 


Tilbud til risikogrupper, f eks selvhjelpsgrupper, 
rådgiving og lavterskeltilbud 


 «Årets bedrift» til bedrifter som tilrettelegger 


 


Statistikk fra NAV 


Antall etablerte arbeidsplasser for unge 
uføre/unge med behov for tiltak i private og 
offentlig sektor  


Antall unge uføre og andel unge i tiltak 


I Ringerike kommune ønsker vi å forebygge tap av 
god helse.   


Antall hoftebrudd reduseres med 30 % innen 
2016. 


 


 


Oppsøkende hjemmebesøk hos eldre over 80 år, 
innbyggere med nyoppståtte funksjonshemninger 
og etter fallskader (rådgiving, med fokus på f eks 
tepper, belysning, dørstokker og annet som 
danner risiko for fallskader belyses). 


Strøsand til alle over 70 år + , fra 1.okt.2012. 
Deles f eks ut av Frivilligsentralen og 
hjemmetjenester 


Gratis brodder til alle over 70 år. Deles ut på 
servicetorget eller av hjemmetjenesten 


 


Data fra sykehusinnleggelser 


Antall fallskader 


Antall hjemmebesøk 
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MÅL ARK  3      RINGERIKE – FOLKEHELSEKOMMUNEN 


Hovedmål: Ringerike kommune utvikler et samfunn tilrettelagt for folkehelse. Kommunen jobber systematisk med folkehelse på alle nivåer. Dette fører 
til at kommunen i 2030 er en av landets 10 beste folkehelsekommuner.  


Mål Hvordan nå målet? Eksempler. Hvordan vet vi at vi når målet eller er på rett vei? 
Måleparametre 


Ringerike kommune utvikler et samfunn 
tilrettelagt for folkehelse 


Hønefoss sykkelby i 2016  


Elven er livsnerven 


De grønne lungers by 


 


 


Se samlet på alle planer som vil ha konsekvenser 
for verdien som friluftsområde (Hovsmarka, 
Eggemoen, Hverven moen og Kilemoen). Velge 
prioriterte områder  


Eks.: 
Prioritere gode nære uteområder med trygge 
omgivelser og nærhet til aktiviteter, der 
befolkningen bor. Trygge og gode møteplasser 
der folk ferdes. Gode sykkel- og gangstier der folk 
ferdes  


Etablere minst en utendørs treningsparker for 
egentrening og fribenyttelse 


Elvebredden er tatt i bruk som rekreasjonsarena 


Antall km sykkelsti og gangvei pr 10.000 
innbyggere  


Antall lekeplasser 


Antall turstier 


Rangering som sykkelby (Syklistenes 
landsforbund) 


 


Alle nye og ombygging av offentlige rom i 
Hønefoss og tettstedene er universelt utformet i 
2030, med vekt på å ha plass til å gå, mulighet for 
aktivitet, kreativitet og lek 


 


Systematisk kartlegging og tiltak i samhandling 
med brukerorganisasjoner og privat næringsliv  


Konkurranse blant næringslivet og kommunen -
«beste butikk», beste arbeidsplass eller lign. 


Etablere minst en universell utformet tursti, 
fiskeplass, badeplass eller annen rekreasjonsplass 
i Hønefoss by og i tettstedene i samarbeid med 
privat næringsliv. 


Kartlegging blant brukere 


Kartlegging av offentlige rom 


Oversiktskart over hvor det er UU i Ringerike 
kommune 
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Engasjement for folkehelse 


Kommunisere folkehelsesatsningen til 
befolkningen. Kommunisere målene samt 
måloppnåelse jevnlig 


Utvikle en kommunikasjonsplan 


Tydeliggjøre satsningen på kommunens 
hjemmeside, inkl informasjon om 
folkehelsekoordinator 


Brukere av nettsted 


Brukermedvirkning er normen i utviklingsarbeid i 
Ringerike Kommune 


Utvikle modell for bruker å medvirke i dialog med 
ulike brukerorganisasjoner 


Brukermedvirkning – data for deltakelse og 
vurdering av effekt 







27 
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En rekke lover støtter opp om formålet med folkehelsearbeid. Blant disse 
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Lov om Folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) 
Lov om helse -og omsorgstjenester i kommunene 
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen 
Forskrift om miljørettet helsevern 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole mv. 
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). 
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Fra 1. januar 2012 trer lov om 
folkehelsearbeid i kraft. 
Folkehelseprofilen er et bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg 
oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og hvilke faktorer som kan 
påvirkes.


      Om befolkningen
        Det har vært befolkningsvekst i kommunen i 2010.
        Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn 


landsgjennomsnittet. 
        Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet. 


      Levekår
        Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning 


sammenlignet med landet forøvrig.
        Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i 


landet forøvrig.
        Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet.
        Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig. 


       Miljø
        Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig 


tilfredsstillende analyseresultater mhp. E. coli, i prosent av 
befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk, ser ut til å være 
høyere enn ellers i landet.


        Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker 
er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet.


      Skole
        Trivsel blant 10.-klassinger er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet.
        Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er lavere 


enn i landet for øvrig.
        Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet.


      Levevaner
        Røyking i kommunen er ikke entydig forskjellig fra 


landsgjennomsnittet, vurdert etter andelen gravide som røyker 
ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av 
befolkningen.


        Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse.


      Helse og sykdom
        Flere personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant 


annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet.
        Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn ellers i 


landet, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus.
        KOLS og astma hos voksne ser ut til å være mindre utbredt enn 


ellers i landet, basert på bruk av legemidler (45-74 år).
        Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser 


ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år).


Hovedtrekk i kommunens folkehelse


All statistikk er basert på kommunegrenser i 2011. Temaområdene 
er valgt ut i fra et forebyggingspotensial, det gjelder også området 
helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- 
og kjønnssammensetning.


Ringerike
     FOLKEHELSEPROFIL 2012
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Sosial ulikhet i helse


De siste 30 årene har alle grupper i landet fått bedre helse, 
men helsegevinsten har vært størst for personer med lang 
utdanning og høy inntekt. For eksempel har denne gruppen 
lengre forventet levetid enn personer med lavere utdanning og 
inntekt. Særlig de siste ti årene har helseforskjellene økt, det 
gjelder både fysisk og psykisk helse, og både barn og voksne. 
Utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor en viktig 
målsetting i folkehelsearbeidet.


Store forskjeller i utdanning og inntekt kan være en pekepinn 
på at det også er store sosiale helseforskjeller i kommunen. 


Figur 1 er et bilde på inntektsulikhet i kommunen i 2009 
sammenlignet med landet. Inntektsulikhetsmålet (Gini-
koeffisienten) som vises varierer mellom 0, som vil si at det 
ikke er inntektsforskjeller, og 1, som vil si at én person eier all 
inntekt eller formue i kommunen. Gini-koeffisienten blir sterkt 
påvirket av ekstremverdier, for eksempel hvis få personer har 
svært høy inntekt. Den må derfor tolkes med varsomhet.


Figur 1. Inntektsulikhet, 2009


Arbeidsdeltakelse og sykefravær


Lange sykmeldinger øker risikoen for senere uførepensjon. 
Etter uføretrygding er det ofte mindre sjanse for å komme 
tilbake til arbeidslivet igjen. 


Årsakene til sykefravær og uførepensjon er ofte sammensatte. 
Det er derfor viktig å tolke arbeidsledighet, sykefravær og 
uførhet i lys av kunnskap om lokale forhold.
 
Figur 2 viser andel uføretrygdede under 45 år i kommunen 
sammenlignet med landet (treårig glidende gjennomsnitt, 
standardisert for alder og kjønn). Året 2010 betyr her et 
gjennomsnitt for perioden 2008-2010.


Dagens velferdsordninger gir den enkelte et viktig 
sikkerhetsnett, men det kan også være uheldig for helsa 
dersom man ikke lenger har et arbeid å gå til. Man mister blant 
annet det sosiale nettverket som man har på jobben. Grupper 
som står utenfor arbeidsliv og skole har ofte dårligere psykisk 
helse og mer usunne levevaner enn personer som er i arbeid. 
De siste ti årene har andelen som får sykmelding og 
uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land.


Figur 2. Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010


Skolemiljø og utdanning


Trivsel i undervisningssituasjonen påvirker elevenes 
motivasjon for læring og deres evne til å mestre faglige 
utfordringer. Trivsel og skoleprestasjoner i grunnskolen 
påvirker dermed mulighetene til å fullføre videregående 
utdanning. Gruppen som faller ut av videregående skole, har 
oftere dårligere helse, mindre sunne levevaner og dårligere 
økonomi.
 
Utdanning bidrar til å fremme helse videre i livet gjennom 
arbeid og deltakelse i samfunnet. Skolen er dessuten en viktig 
sosial arena som gir venner, fellesskap og følelse av 
tilhørighet. 
 
Data om faglige ferdigheter, trivsel og fravær av mobbing i 
barne- og ungdomsskolen kan sammen gi en bredere 
forståelse av skolemiljøet i kommunen og peke på områder for 
å forebygge frafall i videregående skole.
 
Figur 3 viser andel elever på 10. trinn som trives på skolen i 
2011. Kommunen er sammenlignet med landet, og tallene er 
standardisert for kjønn. Året 2011 betyr her et femårig 
gjennomsnitt for perioden 2007-2011. Begrenset tallgrunnlag 
kan føre til at kommunens verdier ikke vises.


Figur 3. Trivsel på skolen, 10. trinn, 2011
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Skader og ulykker


Dødeligheten av skader og ulykker har gått jevnt ned siden 
1950-tallet. Likevel er skader og ulykker fortsatt et betydelig 
helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre.


Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig fordi det kan 
medføre redusert funksjonsevne og behov for hjelp, og 
dermed redusert livskvalitet. En sterkt medvirkende årsak til 
brudd blant eldre, særlig for kvinner, er lav benmasse 
(osteoporose). Blant ungdom og unge menn forårsaker 
trafikkulykker både redusert helse og tapte liv. 


Figur 4 viser personskader etter ulykker behandlet i sykehus 
(alle aldre) i 2010. Kommunen er sammenlignet med landet, 
og tallene er standardisert for alder og kjønn. Året 2010 betyr 
her et treårig gjennomsnitt for perioden 2008-2010. Begrenset 
tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke vises.


Statistikk over dødsårsaker og sykehusbehandlede 
personskader viser kun omfanget av de alvorligste 
ulykkesskadene. I tillegg er det mange mindre alvorlige 
ulykkesskader. Det arbeides med å få bedre oversikt over 
ulykker og skader i Norge.


Figur 4. Sykehusbehandlede ulykkesskader, 2010


Levevaner


Røyking er den levevanen som i dag har størst betydning for 
folkehelsa. Selv om andelen røykere har gått ned, røyker 
fortsatt en stor del av befolkningen. Hos eldre ser vi at mange 
rammes av røykerelaterte sykdommer som lungekreft, kols og 
hjerte- og karsykdommer. Forekomsten av slike sykdommer i 
kommunen sier noe om tidligere års levevaner, se også 
punktet ”helse og sykdom” nedenfor.


Figur 5 viser røyking blant gravide ved første 
svangerskapskontroll i kommunen sammenlignet med landet 
(tiårig glidende gjennomsnitt, standardisert for alder). Året 
2010 betyr her et gjennomsnitt for perioden 2001-2010. 
Begrenset tallgrunnlag kan føre til at kommunens verdier ikke 
vises.


Fysisk aktivitet, kosthold, sosiale aktiviteter og bruk av 
rusmidler er eksempler på andre levevaner som har stor 
betydning for fysisk og psykisk helse i alle aldersgrupper. 
Tilrettelegging for fysisk aktivitet, gode nærmiljøer og 
stimulering av sosiale aktiviteter er eksempler på områder 
hvor kommunen har muligheter til å påvirke folkehelsa på en 
positiv måte.


Figur 5. Røyking ved første svangerskapskontroll, 2008-2010


Helse og sykdom


Forekomsten av hjerte- og karsykdommer, kols, diabetes og 
røykerelaterte kreftsykdommer forteller noe om befolkningens 
tidligere levevaner. Vi har imidlertid lite statistikk om forekomst 
av livsstilssykdommer i kommunene.


Figur 6 er basert på dødsårsaksregisteret og viser utviklingen i 
dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i aldersgruppen 0-
74 år. Kommunen er sammenlignet med landet (tiårig glidende 
gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn). Året 2009 betyr 
her et gjennomsnitt for perioden 2000-2009. Hvis dødeligheten 
er høy, er det ofte et signal om høy sykelighet av blant annet 
infarkt og hjerneslag. Begrenset tallgrunnlag kan føre til at 
kommunens verdier ikke vises.


Også legemiddelstatistikken kan indirekte si noe om 
forekomsten av livsstilssykdommer, men data fra 
Reseptregisteret må tolkes varsomt. Forskrivningspraksis kan 
variere mellom kommuner, og et legemiddel brukes ofte mot 
flere ulike sykdommer.


Figur 6. Dødelighet av hjerte- og karsykdom, 1995-2009
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Folkehelsebarometer for din kommune
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommune og fylke med landstall. Kommuner og fylker kan ha en alders- og kjønnssammensetting som avviker fra 
landsgjennomsnittet, og dette tas det hensyn til i tallkolonnene til venstre og i figuren. I kolonnene til høyre finner du nøkkeltallets omfang uten alders- og kjønnskorrigering. 


Figuren fremstiller forholdstallene på en skala som øker fra 50 til 200 eller synker fra 200 til 50, avhengig av indikator. Forholdstall som er lavere enn 50 eller høyere enn 
200 vises som en halvsirkel i figurens ytterkant. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/kommunehelsa


Observerte verdier 
(ikke standardisert)


Kommune Fylke Norge


11 11 13


0,49 1,3 1,3


67 67 67


5,5 4,6 4,5


4,9 4,2 4,1


77 77 77


81 82 82


17 17 15


10 9,5 9,5


0,21 0,22 0,23


3,1 2,7 2,9


3 2,4 2,3


19 17 16


100 88 86


14 12 13


82 85 83


9,5 9,2 8,9


20 25 27


25 28 26


18 19 20


- - -


- - -


182 168 163


32 24 28


157 142 131


23 20 18


80 76 69


3,3 3,6 3,2


91 101 95


129 114 113


38 34 31


2,7 2,3 2,2


5,6 5,4 5,1


3,7 3,3 3,8


Forholdstall 
(Norge = 100)


Tema Indikator Kommune Fylke


O
m


 b
ef


o
lk


n
in


g
en


1 Fødte 87 88


2 Befolkningsvekst - -


3 Befolkning i yrkesaktiv alder 100 100


4 Befolkning over 80 år 123 103


5 Befolkning over 80 år, framskrevet 120 102


6 Forventet levealder, menn 100 100


7 Forventet levealder, kvinner 99 100


L
ev


ek
år


8 Grunnskole som høyeste utdanning 115 114


9 Lavinntekt 108 100


10 Inntektsulikhet, Gini 91 97


11 Arbeidsledige 107 93


12 Uføretrygdede 126 102


13 Barn av enslige forsørgere 122 104


M
ilj


ø 14 Forskriftsmessig drikkevann mhp E.coli 116 102


15 Personskader, behandlet i sykehus 102 92


S
ko


le


16 Trives på skolen, 10. kl. 99 102


17 Mobbes på skolen, 10. kl. 106 104


18 Laveste mestringsnivå i lesing 76 96


19 Frafall i videregående skole 99 109


L
ev


e-
va


n
er 20 Røyking, kvinner 91 96


21 Overvekt - -


H
el


se
 o


g
 s


yk
d


o
m


22 Sosial ulikhet i dødelighet - -


23 Behandlet i sykehus 108 102


24 Psykisk lidelse, behandlet i sykehus 115 85


25 Psykisk lidelse, legemiddelbrukere 112 105


26 Hjerte-karsykdom, behandlet i sykehus 111 105


27 Hjerte-karsykdom, dødelighet 102 105


28 KOLS, behandlet i sykehus 97 110


29 KOLS og astma, legemiddelbrukere 95 106


30 Kreft, dødelighet 102 96


31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 117 110


32 Hoftebrudd, behandlet i sykehus 108 101


33 Lav fødselsvekt 110 104


34 Høy fødselsvekt 95 86


Folkehelsebarometer for kommunen


Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
Forkortelser: IAS=Indirekte aldersstandardisering, IKS=Indirekte kjønnsstandardisering


1. Per 1000, 2010. 2. %, 2010. 3. %, 16-66 år, 2011. 4. %, 2011. 5. % i 2020. 6/7. Beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet, 15 års gjennomsnitt, 2009.8. %, 30-39 år, 
IAS, IKS, 2010. 9. % personer som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 60 % av medianinntekt (EU), 2009. 10. Mål på inntektsforskjeller. Skala 0-1 der høyere verdi 
indikerer større ulikhet, 2009. 11. % av personer i arbeidsstyrken, 2010. 12. %, 18-44 år, IAS, IKS, 2010. 13. % av alle barn det betales barnetrygd for, 2010. 14. Andel 
personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater m.h.p. E.coli i prosent av befolkning tilknyttet rapportpliktig vannkilde, 2009. 15. Per 1000, 
3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 16. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 17. %, 5-årig gjennomsnitt, IKS, 2011. 18. % av 5. klassinger, 2-årig gjennomsnitt, IKS, 2010. 19. 
%, 2-årig gjennomsnitt, 2010. 20. % av kvinner på første svangerskapskontroll, 10-årig gjennomsnitt, IAS, 2010. 21. Data mangler. 22. Data mangler. 23. Per 1000, ekskl. 
psykiatrisk sykehus, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 24. Inkludert polikliniske konsultasjoner, per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 25. Per 1000, 0-74 år, 3-
årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 26. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 27. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 28. Per 1000, >45 år, 
3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 29. Per 1000, 45-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 30. Per 100 000, 0-74 år, 10-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2009. 31. Per 
1000, 30-74 år, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 32. Per 1000, 3-årig gjennomsnitt, IAS, IKS, 2010. 33. %, 10-årig gjennomsnitt, 2010. 34. %, 10-årig gjennomsnitt, 
2010.
Datakilder: Statistisk sentralbyrå, Dødsårsaksregisteret, NAV, Utdanningsdirektoratet, Vannverksregisteret, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister og 
Reseptregisteret. For mer informasjon om indikatorene, se http://khs.fhi.no


”Grønn” verdi for et helsemål kan likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. For å få en 
mer helhetlig oversikt over utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/kommunehelsa og se Kommunehelsa 
statistikkbank   http://khs.fhi.no. 
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