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1     SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

1.1 Sammendrag 

Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på hovedproblemstillingen og de 
seks underproblemstillingene: 
 
Grønt 
 
 

1. I hvilken grad har Enebakk kommune klart å implementere samhandlingsre-
formen? 
Den nasjonale samhandlingsreformen ble iverksatt i 2012 og gradvis utvidet, senest 
med rus/psykiatri. Akershus universitetssykehus (Ahus) har inngått Overordnet sam-
arbeidsavtale (revidert i 2017) og en rekke delavtaler med Akershus' kommuner og 
Oslo kommune. Avtalene avklarer ansvarsforholdet mellom Ahus og Enebakk kom-
mune. Både Ahus og kommunen anser at samarbeidet fungerer godt. Enebakk kom-
mune har organisert sine tjenester i tråd med samhandlingsreformens forventninger og 
krav. Ahus gir uttrykk for at Enebakk kommune håndterer utskrivningsklare pasienter 
på en god måte. Fra Enebakk kommunes side uttrykkes det imidlertid bekymring for 
at pasienter utskrives tidligere enn før og at igangsatt behandling må sluttføres i 
kommunen. Samhandlingsreformen har lagt et betydelig press på kommunehelsetje-
neste, personellressurser og økonomi. 
 

Grønt a. Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre 
helseforetak. 
Overordnet samarbeidsavtale fastsetter oppretting av tre samarbeidsutvalg. Enebakk 
kommune deltar i disse og i fagforum mv. Seks Follo-kommuner samordner kommu-
nikasjonen med Ahus. Ahus' avdeling Samhandling og helsefremmende anser at sam-
arbeidet med Enebakk kommune fungerer meget bra. Digital meldingsutveksling 
gjennom Norsk Helsenett fungerer godt. Revisors informanter i kommunen er gjen-
nomgående av den oppfatning at kommunikasjonen med Ahus fungerer bra og at 
Ahus følger opp sitt ansvar. Informasjonsflyten mellom partene kartlegges to ganger i 
året, slik at elementer som ikke fungerer kan tas opp. Avviksmelding og avviksopp-
følging har et forbedringspotensial. Enebakk kommune benytter svært sjelden andre 
helseforetak enn Ahus.   

Grønt b. Samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS. 
Enebakk kommune ivaretar kravet til øyeblikkelig hjelp gjennom deltakelse i Follo 
Lokalmedisinske Senter IKS og kjøp av tjenester fra Nedre Romerike Kommunal 
akutt døgnenhet (KAD). Ordfører deltar i representantskapet i Follo Lokalmedisinsk 
Senter IKS. Helsesjefene i Follo-kommunene har månedlige møter, der også represen-
tanter for Follo Lokalmedisinske Senter deltar. For Nedre Romerike KAD deltar 
kommunen i budsjettmøter og andre fora.     

Grønt c. Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av samhandlingsreformen.  
Enebakk kommunes Helse- og omsorgsavdeling har økt sitt personell med 23,7 års-
verk (12,3 %) fra 2011 til 2017. Ledere i avdelingen opplyser at kommunen de første 
årene etter samhandlingsreformen hadde overkapasitet i helsetjenestetilbudet, noe 
som ikke er tilfellet i dag. Når kommunen mangler kapasitet, kjøpes korttidsplasser i 
private sykehjem. Kommunen har rammeavtaler med flere private sykehjem i regio-
nen. Det er lagt til rette for kompetanseoverføring fra Ahus til kommunene, noe Ene-
bakk kommune benytter seg av. Ledere uttrykker bekymring for rekruttering av syke-
pleiere i årene som kommer. 
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Grønt d. Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter. 
Ansvar og roller ved utskriving av pasienter fra Ahus er beskrevet tydelig i inngåtte 
avtaler. Enebakk kommune har systemer og rutiner for å ta imot utskrivningsklare 
pasienter på en tilfredsstillende måte. I forkant av utskrivning er det kommunikasjon 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. En kartlegging av kommunikasjonen i 
2017–2018 viser at begge parter fortsatt har forbedringspotensial. Kommunen kan 
sørge for at innleggelsesrapporter har oppdaterte pasientopplysninger og blir sendt i 
alle tilfeller. Også informasjonen fra Ahus har enkelte mangler.   
Enebakk kommune har hatt rundt 20 overliggerdøgn pr år på Ahus siden 2012. Dette 
er et relativt lavt antall og viser at Enebakk kommune i stor grad er i stand til å ta imot 
de utskrivningsklare pasientene. I henhold til avtalen har Ahus ansvar for hjemsen-
ding av pasienter til hjemkommunen. Ingen pasienter med behov for kommunale tje-
nester skal sendes hjem uten at kommunen har gitt klarsignal for å motta pasienten.  

Grønt e. Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen. 
Helseforetaket (Ahus) har ansvar for å fakturere kommunen for overliggerdøgn. Hva 
som defineres som overliggerdøgn, fastsettes i avtalene mellom Ahus og kommunene. 
Enebakk kommunes Forvaltningstjeneste (stab HOS) følger opp og kontrollerer faktu-
raer som kommer til kommunen. Forvaltningstjenestens kontroll avdekket i 2018 feil-
aktig fakturering av ni overliggerdøgn; Ahus har gitt aksept for at disse var feil. 
Kommunens oppfølging av fakturerte overliggerdøgn fungerer godt. Kjøp av plasser 
på private sykehjem følges også opp.    

Grønt f. Oppfølging av folkehelsearbeidet.  
Enebakk kommunes Folkehelseplan 2018–2022 vil bli vedtatt i 1. kvartal 2019. Fol-
kehelseplanen forankres i Kommuneplanens samfunnsdel (2015), der kommunens mål 
og strategier på området fremkommer. Folkehelseplanen vil sette økt fokus på fore-
byggende helsearbeid.  

Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt. 

1.2 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Enebakk kommune å vurdere følgende tiltak:  
a) Helse- og omsorgsavdelingen bør sørge for at innleggelsesrapporter inneholder oppdatert 

informasjon og sendes i alle tilfeller. 
b) Helse- og omsorgsavdelingen bør sette økt fokus på Ahus' avvikssystem, herunder når 

avvik skal meldes og hvordan meldte avvik skal følges opp. 
c) Kommunen bør ha fokus på å beholde og rekrutterer personell med nødvendig kompetan-

se. 
 
  
Steinar Neby /s/     Even Tveter /s/ 
revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-
keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-
trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-
går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (2004) pålegger i § 7 at forvalt-
ningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 
anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for 
forvaltningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Fol-
lo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.  
 
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder 

som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 
skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyl-
dighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på 
en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revi-
sjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige av-
vik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-
linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-
som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rap-
portutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av data-
grunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-
ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:   
"Undersøke om Enebakk kommune har styring og kontroll med samhandlingsreformen og om 
reformen virker etter hensikten." 
 
Kontrollutvalgets bestilling i henhold til prosjektplanen inneholder én hovedproblemstilling 
og seks underproblemstillinger:  
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I hvilken grad har Enebakk kommune klart å implementere samhandlingsreformen? 
a) Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre helsefore-

tak.1 
b) Samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS. 
c) Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av Samhandlingsreformen. 
d) Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter. 
e) Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen. 
f) Oppfølging av folkehelsearbeidet. 

2.3 Informasjon om kommunen – organisering 

Enebakk kommune har 10 945 innbyggere (1.1.2018). Befolkningsveksten var 0,2 % i 2017 
(landsgjennomsnitt 0,9 %). Enebakk kommune hadde driftsinntekter på 740,5 mill. kr i 2017. 
Investeringer i anleggsmidler utgjorde 260,7 mill. kr.  
 
Rådmannens ledergruppe består av seks personer. Kommunens personell utfører 573 årsverk. 
Administrasjonen er organisert i sentraladministrasjon og tre avdelinger (kommunalområder), 
som er inndelt i 23 resultatenheter: 
 

 
  
Kilde: Enebakk.kommune.no (17.1.2019).  
Enhet for Rehabilitering kalles også Rehabilitering og friskliv. Revisor følger organisasjonskartet. 
Navn på organisatoriske enheter og politiske organer skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 
 

                                                           
1 Sykehus er statsforetak (SF) – også kalt helseforetak. Også spesialisthelsetjenesten vil si sykehus (samt privat-
praktiserende legespesialister).  
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2.4 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er lovverk for kommunene og bransjestandarder, samt Enebakk 
kommunes reglementer og rutiner.  
 
Datakilder er kommunens dokumenter, regnskap og ansatte. Revisor har intervjuet syv ledere 
i kommunen.   
 
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-
grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 
sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 
tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo dis-
triktsrevisjon IKS. 
 
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
 
Dato:  Aktivitet:  
9.11.20117: Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjons-

prosjekt Samhandlingsreformen (sak 26/17). 
25.5.2018: Oppstartsmøte med Kenneth Johannessen, kommunalsjef for Helse og omsorg og 

rådmannens kontaktperson i forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
5.7.2018: 
11.7.2018: 
15.8.2018: 
16.8.2018: 
22.8.2018: 
22.8.2018: 
4.9.2018: 
 
18.12.2018: 
17.1.2019: 
18.1.2019: 
24.1.2019: 
 
7.2.2019: 

Møte med kommunalsjef for Helse og omsorg. 
Møte med Britt Dehli, fagleder for Forvaltningstjenesten (stab HOS). 
Møte med Angelika Jonsen, enhetsleder Helsetjenester barn/unge. 
Møte med Helen B. Baadsvik, enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus. 
Møte med Kristin Wik, enhetsleder for Rehabilitering. 
Møte med Hege Steen Scott, enhetsleder for Hjemmetjenesten. 
Møte med Marit L. Brenna, enhetsleder for Enebakk sykehjem (Ignagard og 
Kopås). 
Revisjonsrapport verifisert. 
Epost-dialog med Marit L. Brenna, ny kommunalsjef for Helse og omsorg.2 
Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 
Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo Interkommunale Kon-
trollutvalgssekretariat (FIKS). 
Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 

Personers navn oppgis første gang. Deretter benyttes tittel. 
 

                                                           
2 Kommunalsjef for Helse og omsorg i rapporten vil si Kenneth Johannessen. 
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3 IMPLEMENTERING AV SAMHANDLINGSREFORMEN 

 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha inngått samarbeidsavtaler med det regionale helseforetak i sam-
svar med lovverket. 

 Kommunen skal gjennomføre sine plikter i henhold til samarbeidsavtaler. 
 Kommunen skal ha kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. 
 Ansvar og roller må være avklart i forhold til helseforetak. 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Nasjonale utviklingstrekk 

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen 
av samhandlingsreformen (2016) innledet slik (s.7): "Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. 
januar 2012 og har som mål å sikre en bærekraftig helsetjeneste med god kvalitet. Dette målet 
skal blant annet nås ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten 
slik at veksten i bruk av sykehustjenester dempes. God kvalitet i tjenestene skal blant annet 
sikres gjennom å styrke ansattes kompetanse og å øke samarbeidet mellom helsenivåene. Ny 
helse- og omsorgstjenestelov ble vedtatt i 2011 som en del av samhandlingsreformen. Den 
skal blant annet sikre at pasienter og brukere får tidlig og god hjelp når de trenger det, nær-
mest mulig der de bor. Videre skal befolkningen sikres rett behandling til rett tid på rett sted, 
gjennom et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. De statlige aktørene – 
Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og fylkesmennene – 
har viktige oppgaver med å understøtte kommunenes arbeid for å nå målene med reformen." 
 
Rapporten konkluderte (s. 8) med at etter innføring av samhandlingsreformen har liggetiden 
på sykehus gått ned, spesielt for personer som skrives ut til videre oppfølging/behandling i 
kommune. 95 % av kommunene opplever at pasientene som regel er sykere når de overføres 
til kommunehelsetjenesten sammenlignet med før reformen. Over 80 % av fastlegene mener 
at pasienter ofte blir skrevet ut for tidlig til kommunen. En like stor andel av fastlegene mener 
at reinnleggelser er en belastning for mange pasienter. Mange kommuner opplever at pasien-
ter ofte skrives ut så tidlig at det er vanskelig å tilby gode helsetjenester. For tidlig utskrivning 
og mangler ved det kommunale tjenestetilbudet er årsaker til at flere pasienter blir reinnlagt i 
sykehus innen 30 dager etter utskrivning til kommunen, ifølge helseforetak og kommuner.  
 
Etter Riksrevisjonens vurdering er det grunn til å følge utviklingen nøye, både når det gjelder 
om pasienter overføres for raskt til kommunene og om kommunene er i stand til å ta imot fle-
re og sykere pasienter på en god måte. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 
har begrenset kunnskap om hvordan kvaliteten i kommunehelsetjenesten har utviklet seg etter 
samhandlingsreformen. Gode kvalitetsindikatorer er viktig for at statlige myndigheter skal få 
nødvendig kunnskap om kvaliteten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Helsedirektora-
tets arbeid med å utvikle kvalitetsindikatorer bør prioriteres med sikte på å iverksette korrige-
rende tiltak. 

Problemstilling nr. 1: I hvilken grad har Enebakk kommune klart å implementere samhand-
lingsreformen? 
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3.2.2 Statistikk  

Follo-kommunene har hatt følgende driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering fra 
2011 til 2016: 
 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk. Tall for 2017 er ikke tilgjengelig hos SSB. 
 
Tabellen viser at kostnadene til diagnose, behandling og rehabilitering har økt betraktelig. 
Enebakk kommunes netto driftsutgifter pr innbygger økte med nesten 60 % fra 2011 til 2016. 
Ås, Nesodden og Oppegård kommuner har hatt en enda høyere prosentvis økning i perioden. 
Bare Frogn kommune brukte mer penger pr innbygger enn Enebakk kommune i 2016. 
 
Antall sykehusinnleggelser fra Enebakk økte fra 264 innleggelser i 2015 til 346 innleggelser i 
2017. Antall sykehusutskrevne pasienter som mottar kommunale helsetjenester, økte fra 199 
pasienter i 2015 til 261 pasienter i 2017. Også reinnleggelser fra Enebakk har økt noe:  
 

 

Kilde: Samdata kommune. Reinnleggelse: innleggelse på sykehus innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus. 
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Diagrammet viser at andel reinnleggelser fra Enebakk steg fra ca. 16 % i 2013 til ca. 24 % i 
2016. Enebakk lå noe høyere enn landet, som hadde 20 % reinleggelser i 2016.  

3.2.3 Samhandling på overordnet nivå 

Kommunalsjef for Helse og omsorg er av den oppfatning at intensjonene og prinsippene i 
samhandlingsreformen er fornuftige både for samfunnet og den enkelte bruker. Reformen 
medfører imidlertid utfordringer for sykehus og spesielt kommunehelsetjeneste.  
 
Kommunalsjefen oppsummerer Enebakk kommunes utfordringer i fire punkter: 

1. Oppgaveoverføring som samhandlingsreformen legger opp til, skjer i stor grad på et 
klinisk nivå uten tilstrekkelig ledelsesmessig forankring og konsekvensvurderinger 
knyttet til økonomi, fag og kompetanse for kommunehelsetjenesten. 

2. Oppgaveoverføringen har medført et betydelig større press på kommunehelsetjenesten, 
især hjemmesykepleie, sykehjem, fysio/ergo-tjeneste og fastlegene. Pasientene utskri-
ves langt tidligere enn tidligere. Svært ofte er behandlingen igangsatt og må sluttføres 
i kommunen. Pasientene skrives i langt større grad ut med komplekse og kompliserte 
behov for oppfølging i kommunene. Antall pasienter er sterkt økende. Dette legger et 
betydelig press på kommunenes økonomi og personellressurser. Med personellressur-
ser siktes til behov for flere helsearbeidere og større behov for spesialkompetanse.  

3. De økonomiske merbelastningene er ikke finansiert i tilstrekkelig grad gjennom inn-
tektssystemet for kommunene. Nye oppgaver og dermed nye kostnader kompenseres 
ikke. En stadig større del av kommunenes samlede inntekter må derfor omprioriteres 
og brukes på helse og omsorg.  

4. Det forebyggende perspektivet var en hovedsak i samhandlingsreformen, men dette er 
utydelig kommunisert og i liten grad konkretisert og finansiert. 

 
Fastlegesituasjonen i landet får for tiden stor oppmerksomhet. En årsak til utfordringene er 
samhandlingsreformens oppgaveoverføringer og merarbeid for fastlegene. Antall leger i lan-
det har økt de senere år, men nesten hele økningen har skjedd i spesialisthelsetjenesten. Antall 
fastleger har økt lite. 
 
Enebakk kommune har omstilt og organisert sine tjenester i tråd med de forventninger og krav 
som følger av samhandlingsreformen. Kommunen deltar i kommunal akutt døgnenhet (KAD), 
slik loven foreskriver. Denne øyeblikkelig hjelp-tjenesten er utviklet slik at KAD nå også 
mottar pasientgruppen rus og psykiatri. Nødvendige samarbeidsavtaler er inngått og imple-
mentert i avdelingen. Det jobbes målrettet med kompetanseutvikling i helsetjenestene, for å 
bli rustet til å håndtere kravene som stilles.  
 
Enebakk hadde 31 overliggerdøgn på Ahus i januar–oktober 2018. Tall fra andre kommuner 
ligger i mange tilfeller svært mye høyere. Dette indikerer at Enebakk kommune i sum håndte-
rer oppgaveoverføringen på en god måte. Enebakk kommune makter å motta nesten alle pasi-
enter som utskrives fra sykehus, og å gi dem et faglig forsvarlig tilbud i kommunen på det 
tidspunkt sykehuset mener de er utskrivningsklare.  
 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende oppgir at Enebakk kommune over-
holder sin del av avtalene og pliktene de medfører. Det er ikke kommet noen negative tilba-
kemeldinger internt på Ahus om Enebakk kommunes håndtering av utskrivningsklare pasien-
ter.  
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Når pasienter utskrives fra sykehus til kjøpt sykehjemsplass utenfor kommunen, er god kom-
munikasjon med pasient og pårørende viktig. Ahus kan trekkes inn i en konflikt med pasient 
og pårørende som de egentlig ikke er en del av. Pasienter har i enkelte tilfeller nektet å motta 
sykehjemsplass utenfor kommunen. Ahus' avdelingsleder mener at kommunene bør kjøpe 
færre sykehjemsplasser utenfor sin kommune. 
 
Avdelingsleder mener det kan være behov for en mer helhetlig tankegang i den enkelte kom-
mune, med tettere samarbeid mellom delene i kommunehelsetjenesten. Etter innføringen av 
samhandlingsreformen har det vært stort fokus på liggedøgn, men fokus på forebygging bør 
økes. Det er også viktig å vurdere på hvilket nivå pasienten skal behandles. KAD-tilbudene 
kan benyttes i enda større grad. 
  
Ahus' avtaler med kommunene fastsetter ansvarsforhold klart, og dette fungerer som det skal, 
mener enhetsleder for Helsetjenester barn/unge. Enhetsleder for Enebakk sykehjem mener at 
avtalene med Ahus fungerer bra og at de følges fra begge parter.  
 
Kommunalsjefen stiller spørsmål om hvor lenge oppgaveoverføringene til kommunene kan 
fortsette uten at de styrkes økonomisk. Kommunenes utgifter må kompenseres slik at de kan 
dimensjonere kapasitet og kompetanse på en bedre måte enn i dag. Fastlegeordningen bør 
styrkes.  
 
Ahus er Enebakk kommunes lokalsykehus. Det er kun i enkelttilfeller at kommunen samhand-
ler med annen spesialisthelsetjeneste enn Ahus. Dersom en pasient legges inn ved et annet 
sykehus, sender sykehuset helseopplysninger og melder om overføring til lokalsykehuset. Når 
pasienten ankommer Ahus, begynner ordinær samhandling med kommunen. Det har ikke vært 
nevneverdige utfordringer i samhandlingen med annen spesialisthelsetjeneste, opplyser kom-
munens nye kommunalsjef for Helse og omsorg fra 15.1.2019 (tidligere enhetsleder for Ene-
bakk sykehjem). 

3.3 Vurderinger 

Innføringen av samhandlingsreformen har medført økt press på kommunehelsetjenesten i 
Enebakk kommune. Kommunen gir tjenester til flere brukere nå enn før innføringen av sam-
handlingsreformen. Sykehusene utskriver pasienter tidligere; når kommunene overtar dem, er 
de sykere enn før. Dette stiller store krav også til Enebakk kommune.  
 
Kommunalsjef for Helse og omsorg anser at Enebakk kommune har organisert sine tjenester i 
tråd med de forventninger og krav som følger av samhandlingsreformen. Samarbeidsavtaler 
med Ahus er inngått, og kommunal akutt døgnenhet/øyeblikkelig hjelp er etablert. Ahus' av-
delingsleder for Samhandling og helsefremmende opplyser at Enebakk kommune overholder 
avtalene og utfører sine plikter. Enebakk kommune håndterer utskrivningsklare pasienter på 
en tilfredsstillende måte sett fra Ahus' side. 
 
Alle de intervjuede er av den oppfatning at ansvarsforholdet er avklart gjennom avtalene og at 
samarbeidet med Ahus fungerer godt.   
 
Kommunalsjef for Helse og omsorg uttrykker bekymring for at pasienter utskrives tidligere 
enn før og at igangsatt behandling må sluttføres i kommunen. Dette legger et betydelig press 
på kommunenes økonomi og personellressurser. Merbelastningen er ikke finansiert i tilstrek-
kelig grad gjennom inntektssystemet for kommunen. Kommunalsjefen påpeker også at fastle-
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geordningen bør styrkes. 
 
Riksrevisjonens rapport fra 2016 gjorde staten kjent med kommunenes utfordringer med tidlig 
utskrivning fra sykehusene. Riksrevisjonen konkluderer med at det er grunn til å følge utvik-
lingen nøye, når det gjelder om pasienter overføres for raskt til kommunene og om kommune-
ne er i stand til å motta flere og sykere pasienter på en god måte.  
 

3.4 Konklusjon 

Enebakk kommune har inngått samarbeidsavtaler med Ahus i samsvar med det lovverket har 
bestemt. Informanter både i Ahus og Enebakk kommune anser at ansvarsforholdet er avklart 
og at samarbeidet funger godt. Avdelingsleder ved Ahus oppgir at Enebakk kommune over-
holder sine forpliktelser i henhold til samarbeidsavtalene. 
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4 SAMARBEID OG INFORMASJONSFLYT  

 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal delta i de samarbeidsfora som fremgår av samarbeidsavtalene med 
Akershus universitetssykehus (Ahus). 

 Kommunen skal samhandle med Ahus etter det som fremgår av samarbeidsavtalene. 
 Kommunen skal ha systemer og rutiner for å håndtere meldingsutveksling til og fra 

helseforetakene. 
 
Overordnet samarbeidsavtale (revidert 2017) er inngått mellom Ahus og 21 Akershus-
kommuner og Oslo kommune. Samarbeidsavtalen har følgende formål: "Avtalen skal sikre en 
tydelig oppgave-, ansvars- og funksjonsdeling mellom partene. Avtalen angir overordnede 
bestemmelser om samarbeidsformer og beskriver formelle møteplasser mellom partene." 
Samarbeidsavtalen henviser til ni underliggende delavtaler som er inngått mellom Ahus og 
kommunene.  
 
Overordnet samarbeidsavtale beskriver tre samarbeidsutvalg: 

1. Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) består av seks rådmenn, Ahus' administre-
rende direktør og tre andre direktører. Utvalget har bl.a. følgende oppgaver: 
 Sørge for at den overordnede samarbeidsavtalen følges. 
 Behandle og godkjenne underliggende avtaler. 
 Ansvar for overordnet samlingsplan. 
 Utvalget skal sikre nødvendig forankring hos Ahus og kommunene. 
 Utvalget skal møte minst én gang pr kvartal. 

2. Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) består av en representant fra hver 
kommune og hver divisjon på Ahus. Oppgaver:  
 Sikre samhandling for å oppnå gode og helhetlige pasientforløp. 
 Kan opprette arbeidsgrupper. 
 Utvalget har møter minst én gang pr kvartal. 

3. Felles arbeidsutvalg (AU) består av to representanter fra hver kommuneregion og 4-6 
representanter fra Ahus. Oppgaver: 
 Ansvar for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av ordfører/styremøter, 

ASU og SU møter. 
 Ansvar for koordinering/oppfølging av fagforum/KSU og andre utvalg hjemlet i 

avtalen. 
 
For hver delavtale mellom Ahus og kommunene skal det opprettes et fagforum. Fagforumene 
skal arbeide for å utvikle samhandlingen mellom tjenestene og løse oppdrag fra ASU/ SU. 
Fagforumene skal utarbeide egne handlingsplaner.  
 
Samarbeidsavtalen pålegger oppretting av et tvisteutvalg, som skal håndtere uenighet om en-
keltsaker. Løsning av prinsipielle uenigheter beskrives. 
 

Underproblemstilling a: Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og 
andre helseforetak. 
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4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Intervju med ansatte 

Kommunalsjef for Helse- og omsorg opplyser at Enebakk kommune sammen med helsesjefe-
ne i de andre Follo-kommunene deltar i et regionalt samarbeid. Helsesjefene møtes én gang pr 
måned. Ledelse av helsesjefgruppen går på omgang mellom kommunene. Formålet med sam-
arbeidet er bl.a. å samordne Follo-kommunenes synspunkter og arbeidsmåte i ulike saker. 
Etter samhandlingsreformen er det viktig at Follo-regionen har en mest mulig likeartet til-
nærming til problemstillinger og fagutviklingsspørsmål i dialogen mot sykehuset. Follo-
regionen har også flere interne samarbeidsprosjekter som krever felles forankring og tilnær-
ming. Helsesjefgruppen fungerer også som et kompetansenettverk der man lærer av hverandre 
og vurderer samarbeidsområder.  
 
Etter innføring av samhandlingsreformen har Follo kommunene i fellesskap ansatt en sam-
handlingsrådgiver som koordinerer og følger opp mye av den interne saksforberedelsen mel-
lom Follo-kommunene og dialogen med helseforetaket. Dette har vært til stor hjelp og nytte 
for å systematisere og forbedre den interne og eksterne samhandlingen som også Enebakk 
kommune er en del av. 
 
Kommunalsjefens oppfatning er at Ahus har gjort en god jobb med tanke på samhandling med 
kommunene. Ahus og kommunene har et godt samarbeid på mange områder. Samarbeidet 
involverer mange aktører og nivåer i helsetjenesten. En grunnleggende forutsetning er respekt 
for hverandres fagområde, myndighetsområder og lokale forskjeller. Fokus på dette er nød-
vendig for et godt samarbeid. 
 
Ved utskrivning er sykehuset premissleverandør for når pasienten er utskrivningsklar, mens 
kommunen beslutter hvilke helsetjenester pasienten skal få ved retur til kommunen. I mange 
tilfeller kan sykehuslege og kommune ha ulike meninger om oppfølgingen, som følge av ulikt 
faglig ståsted og kommunal kapasitet. Uenighet mellom sykehus og kommune bør håndteres 
på en måte som ikke gir pasienten ulike forventninger. Ahus' avdelingsleder for Samhandling 
og helsefremmende er innforstått med dette; sykehuset bør ikke forespeile hvilket tilbud pasi-
enten skal få i kommunen. Sykehusets personell har fokus på å gi pasienten trygghet. 
 
Avvikshåndtering er et område som ikke fungerer tilfredsstillende i dag, ifølge kommunalsje-
fen. Avvik dreier seg her om situasjoner der sykehus eller kommune ikke følger avtaleforplik-
telsene og det kan få konsekvenser for pasienter. Rutiner for avvikshåndtering er etablert, men 
kommunene opplever at avvik som de melder til sykehuset, i for liten grad blir gjennomgått 
og svart ut på en tilfredsstillende måte med hensyn til innhold og tidsbruk. Dette er tatt opp 
ved flere anledninger og vil fortsatt fokuseres fra kommunene.  
 
Fagleder ved Forvaltningstjenesten oppgir at Ahus har et manuelt avvikssystem, der kommu-
nen ikke får svar på innmeldte avvik. Enebakk kommune har meldt få avvik; avvik meldes 
bare dersom det anses som en stor hendelse. At epikrise (sammenfatning av sykejournal) ikke 
følger med når pasienten skrives ut, meldes ikke som avvik. Som oftest får kommunen likevel 
fullgod beskrivelse av oppfølgingen som pasienten trenger.  
 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende opplyser at det i noen tilfeller er 
vanskelig å få sendt elektronisk epikrise i rett tid, fordi denne krever signatur fra to leger. Hun 
mener likevel at kommunen får tilstrekkelig informasjon om pasienten gjennom utreisekonvo-



 Follo distriktsrevisjon IKS: Samhandlingsreformen – Enebakk kommune 15 

lutten som følger pasienten; her ligger epikrise på papir. Små avvik, f.eks. manglende elektro-
nisk epikrise, som Ahus kjenner godt fra før, er ikke nødvendig å melde. Større avvik skal 
meldes. Avvikene på Ahus skal løses i den avdelingen de har oppstått. Avdelingslederen me-
ner at det er viktig å jobbe med de gode eksemplene; lærdom fra disse fører til forbedringer.  
 
I perioden mars-desember 2016 sendte Follo-kommunene til sammen 24 avviksmeldinger til 
Ahus, hvorav én fra Enebakk kommune. Oversikten ble behandlet i SU-møte i mars 2017. Det 
ble påpekt at det er viktig å lære av avvik, især ved alvorlige hendelser, slik at man unngår 
gjentakelse.  
 
Retningslinje for avvik er utarbeidet, men det bør bli tydeligere hvilke avvik som skal meldes. 
Ahus har i svært liten grad meldt avvik for mangler som Enebakk kommune er ansvarlig for.  
 
Fagforum 
Det er opprettet fagforum i tilknytting til alle delavtalene med Ahus. Etter kommunalsjefens 
mening fungerer fagforumene godt på mange måter. Utfordringen er først og fremst knyttet til 
hvordan kommunenes synspunkter i enkeltforhold blir hørt og fanget opp. Delavtalene revide-
res jevnlig. Det enkelte fagforum har som oppdrag å foreslå endringer i avtaleteksten og frem-
legge det for endelig vedtak i SU og ASU. 
 
Informasjonsflyt 
Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp regulerer ansvar og roller for Ahus og kommu-
nene vedrørende henvisning og mottak, utreding, behandling og utskrivning. Avtalen regule-
rer også betaling for utskrivningsklare pasienter, samt informasjon partene skal gi til hverand-
re i de ulike fasene. 
 
Kommunen skal snarest etter innleggelsen sende "innleggelsesrapport". Innen 24 timer etter 
innleggelse skal Ahus gjøre en vurdering av behov for oppfølging og videre behandling i 
kommunen. Dersom det vurderes at pasienten trenger oppfølging fra kommunen etter behand-
ling ved Ahus, skal "helseopplysning" sendes innen 24 timer til kommunen. Her står pasien-
tens status, antatt forløp og forventet utskrivningspunkt. Dersom pasienten har kommunale 
tjenester før innleggelse, skal Ahus sendes "Melding om innlagt pasient".  
 
All formell kommunikasjon mellom Ahus og Enebakk kommune går gjennom elektronisk 
meldingsutveksling i Helsenettet.3 Forvaltningstjenesten i kommunen har ansvar for kommu-
nikasjon med Ahus og Kommunal akutt døgnenhet; meldinger videresendes til aktuell resulta-
tenhet. Enebakk sykehjem ivaretar meldingsutveksling med sykehus og KAD i helg og på 
kveld. Forvaltningstjenestens fagleder anser at det har tatt tid for å få til god kommunikasjon 
med Ahus.  
 
Ahus' avdeling for Samhandling og sikkerhet har i samarbeid med kommunene igangsatt et 
prosjekt der all kommunikasjon og hendelser mellom sykehuset og kommunene registreres i 
én uke på våren og én uke på høsten, for å kontrollere at avtalene følges. Resultatene presen-
teres på SU-møter.  

                                                           
3 "Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Vårt oppdrag er å levere og 
videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom 
aktørene i helse- og omsorgstjenesten", ifølge nhn.no. 
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Ahus følger opp sitt ansvar etter avtalen når gjelder melding til kommunen ved innleggelse av 
pasienter som har kommunale tjenester og ved utskrivning der kommunal oppfølging trengs, 
ifølge virksomhetsleder for Hjemmetjenesten. Det har vært tilfeller der pasienten ikke har hatt 
med seg medisiner, utstyr osv. fra sykehuset som lovet når de er sendt hjem. Dette krever eks-
traarbeid for enheten, men man løser det best mulig. Ahus kan bli bedre på å planlegge og å 
tilrettelegge for hjemsending. Kommunen trenger god informasjon tidlig, slik at det er mulig å 
gi et godt tilbud etter hjemsending.  
 
Enhetsleder for sykehjemmet oppgir at dersom det blir utskrevet pasienter med behov for ut-
styr som sykehjemmet ikke har, får man nødvendig utstyr fra Ahus, som også gir opplæring i 
bruk. Det er tilfeller der utskrevet pasient er bedre eller dårligere enn det som Ahus har be-
skrevet, men normalt mottar kommunen riktig informasjon om funksjonsnivå og behov. Ved 
behov benytter kommunen Ahus' tilbud om ambulant team. Ahus' statistikk viser at Enebakk 
kommune i 2017 benyttet ambulant team syv ganger. Ski kommune benyttet det 11 ganger og 
Oppegård 16 ganger; de andre Follo kommunen benyttet tilbudet tre til fem ganger.  
 
Enebakk sykehjem har i liten grad opplevd problem med at epikriser ikke har kommet med 
utskrevne pasienter. Dersom informasjon mangler, tar sykehjemslegen eller en sykepleier 
kontakt med sykehuset. Pasientene skal ha med seg eventuelle medisiner de har behov for på 
kort sikt. Sykehjemmet har et medisinlager, så dette har fungert bra. Forholdet mellom Ahus 
og kommunen fungerer veldig bra. Enkelttilfeller av svikt kan forekomme, og pasienter kan 
bli feilbehandlet, men dette hører til sjeldenheten. 
 
Meldinger til kommunen om at kvinner som har født blir sendt hjem, sender Ahus i IT-
systemet HsPro, som er et journalsystem for helsestasjoner fra Visma Omsorg. Dette medde-
les vanligvis dagen etter hjemsending. Det hender at melding ikke kommer fra Ahus eller at 
epikrise ikke er vedlagt melding. Virksomhetsleder Helsetjenester barn/unge opplyser at det 
er sendt avviksmelding på dette gjentatte ganger. Det har blitt noe bedre den siste tiden. Før 
fødsel gir kommunens jordmor beskjed til samtlige gravide at de skal gi helsestasjon beskjed 
når de kommer hjem. Dette fungerer bra; de aller fleste gir beskjed. Utskrivning av barsel-
kvinner nær helg kan medføre sen informasjon til helsestasjonen. 
  
Samarbeidsmøter mellom sykehuset og kommunen gjennomføres 1–2 ganger i året. Her deltar 
bl.a. kommunens jordmor.  
 
Nettverk i Follo og på Romerike tar opp saker om bestillerkontor/forvaltningstjeneste og 
samhandling med spesialisthelsetjenesten. Enebakk kommune deltar i begge nettverk, opply-
ser fagleder for Forvaltningstjenesten. 
 
Hjemmetjenesten utveksler pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger i Helsenettet) med 
fastlegene. Sykepleierne gjennomfører månedlige møter med fastlegene. Det er god dialog 
mellom fastlegene og Hjemmetjenesten; samarbeidet fungerer godt. 
 
Enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus oppgir å ha godt samarbeid med Forvaltningstje-
nesten, som fatter vedtak for nye brukere i samarbeid med enheten. Relevant informasjon vi-
deresendes. 
 
DPS og BUP 
Ahus omfatter distriktspsykiatriske sentre (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske polikli-
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nikker (BUP). Enebakk kommune sorterer hovedsakelig under DPS Nedre Romerike og BUP 
Nedre Romerike, men benytter også DPS Follo og BUP Follo.  
 
Enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus opplyser at Enebakk kommune har inngått en avta-
le med DPS Nedre Romerike som fastsetter møtefrekvens mv. Kommunene i opptaksområdet 
gjennomfører regelmessige møter med ledere i DPS. Kommunene har formøter der de sam-
kjører det de ønsker å ta opp; en koordinator har ansvar for dette. Dialogen fungerer bra. Å 
samarbeide med DPS både på Nedre Romerike og i Follo, kan være en utfordring. 
 
Enhetsleder for Helsetjenester barn/unge opplyser at kommunen har regelmessige samar-
beidsmøter med BUP i henhold til retningslinjen for samarbeidet. Samhandlingsreformen på-
legger kommunen å behandle lette og moderate plager. Barn og unge som har alvorlige psy-
kiske plager, følges opp av spesialisthelsetjenesten (BUP). Enebakk kommune har 100 % 
psykologstilling, som tilhører helsestasjonstjenesten, som ivaretar barn og unge med psykiske 
vansker og plager.  
 
Samhandling 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende oppgir at samarbeidet med Ene-
bakk fungerer meget bra sett fra Ahus' side. Kommunen deltar aktivt i samarbeidsforumene, 
inkludert fagforumene. Fagforumene anses viktige for å kunne utvikle samarbeidet mellom 
Ahus og kommunene videre. Fagforumene er med på å operasjonalisere samarbeidsavtalene, 
og dette samarbeidet har gitt flere konkrete resultater. Også dialogen mellom Ahus og Ene-
bakk kommune i behandlingsfasen er meget god, ifølge avdelingsleder. 
 
Årsrapport 2017 samhandlingsutvalgene mellom kommunene på Romerike, Follo og Røm-
skog, og Akershus universitetssykehus HF redegjør for aktiviteter og saker som er behandlet i 
samarbeidsutvalgene (ASU, SU og felles arbeidsutvalg) og fagforumene. 

4.3 Vurderinger 

Avdelingsleder ved Ahus er av den oppfatning at samarbeidet med Enebakk kommune funge-
rer meget bra sett fra Ahus' side. Kommunen deltar aktivt i samarbeidsforaene, herunder fag-
forumene, der arbeidet har gitt konkrete resultater. 
 
Helsesjefene i Follo-kommunene har et regionalt samarbeid med månedlige møter. Kommu-
nenes synspunkter på problemstillinger overfor sykehusene samordnes, slik at de har like til-
nærming. Gjennom samarbeidet er det også ansatt en felles samhandlingsrådgiver, som forbe-
reder og følger opp samhandlingen mot helseforetaket.  
 
Informanter i kommunen er gjennomgående av den oppfatning at kommunikasjonen med 
Ahus fungerer bra og at Ahus følger opp sitt ansvar. Fagleder ved Forvaltningstjenesten påpe-
ker at det har tatt tid til å få til en god dialog med Ahus. Informasjon så tidlig som mulig om 
pasienter som skal sendes hjem poengteres, slik at kommunen kan tilrettelegge helsetjeneste-
ne så godt som mulig.  
 
Det er igangsatt kartlegging av informasjonsflyten mellom kommunene og Ahus. Dette gjør at 
begge parter kan overvåke utviklingen og ta opp forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. 
Tilfeller der elektronisk epikrise ikke er mottatt av kommunen på utskrivningstidspunktet, er 
påpekt. Ahus forklarer det med at det kan være vanskelig å få to legers underskrifter i tide. 
Epikrise på papir ligger dessuten i utreisekonvolutten som følger pasienten. 
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4.4 Konklusjon 

Enebakk kommune deltar i samarbeidsfora som er opprettet i henhold til samarbeidsavtaler 
med Ahus, enten ved egen deltakelse eller gjennom andre kommuners deltakelse. For hver 
delavtale med Ahus er det opprettet fagforum, som Enebakk kommune deltar i. Avdelingsle-
der ved Ahus gir uttrykk for at Enebakk kommune deltar aktivt i samarbeidet. 
 
Helsetjenesteledere i Enebakk kommune gir uttrykk for at de ikke er fornøyd med Ahus' sys-
tem for avviksmelding og avviksoppfølging. Dette har medført at Enebakk kommune melder 
svært få avvik. I samarbeidsforaene bør Enebakk kommune søke avklart typer avvik som skal 
meldes og adekvat avviksoppfølging fra Ahus. 
 
Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp beskriver roller og ansvar, herunder hvilke 
meldinger og opplysninger som skal sendes mellom kommunen og Ahus. Dette gjøres gjen-
nom elektronisk meldingsutveksling i Norsk Helsenett. I Enebakk kommune har Forvaltnings-
tjenesten ansvar for kommunikasjonen; meldinger fra Ahus videresendes til rett tjenestested. 
 
Enebakk kommune følger inngåtte avtaler når det gjelder deltakelse i samarbeidsfora og fag-
fora. Også samarbeidet med kommunene i Follo (og Nedre Romerike) er positivt, etter revi-
sors vurdering.  
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5 SAMARBEID FOLLO LOKALMEDISINSK SENTER IKS 

 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter 
og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. 

 
Delavtale nr. 4 –kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) har som formål 
å tydeliggjøre partenes ansvar og oppgaver ved etablering og drift av Kommunal akutt døgn-
enhet. KAD-tilbudet skal bidra til et styrket helsetilbud og redusere behov for innleggelse i 
Ahus av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Avtalen beskriver Ahus' og kommunenes 
ansvar og forpliktelser.  
 

5.2 Datagrunnlag 

Enebakk kommune har organisert sitt KAD-tilbud gjennom deltakelse i Follo lokalmedisinske 
senter IKS og tjenestekjøp fra Nedre Romerike Kommunal akutt døgnenhet (KAD). Beboere 
på Flateby får tjenester på Lillestrøm, mens resterende del av befolkningen sokner til Follo.  
 
Enebakk er deltakerkommune i Follo lokalmedisinske senter IKS (Follo LMS). Kommunal-
sjef for Helse og omsorg opplyser at Follo LMS følges opp på flere nivåer. På strategisk nivå 
ivaretas det gjennom representantskapet, der ordfører sitter. Faglig og tjenestemessig oppføl-
ging skjer i faste møter med daglig leder for Follo LMS, som bl.a. deltar i månedlige møter i 
helsesjefgruppa i Follo. Her rapporteres bruk, statistikk og status, og utvikling av Follo LMS 
drøftes. Enebakk kommune sikres dermed direkte innflytelse på tjenestetilbudet i Follo LMS. 
 
Når det gjelder Nedre Romerike KAD, er Enebakk ikke med som eier, men kjøper tjenester 
(inkludert tilgang). Oppfølging ivaretas likevel ved deltakelse i budsjettmøter og driftsmøter 
mv. ved behov. Kommunen mottar rapporter om belegg og pasientinformasjon mv. regelmes-
sig.  
 
Kommunalsjefen anser at begge KAD-tilbudene brukes i tråd med forutsetningene, og beleg-
get er relativt høyt. Tjenestene gis på et høyt faglig nivå, i tråd med kvalitetskrav som stilles 
til KAD. Innleggelse på KAD gjøres av fastleger og legevakt. 
 
Fagleder i Forvaltningstjenesten opplyser at pasienter også kan sendes fra Ahus, men da må 
de ha ligget der mindre enn ett døgn. Pasienter kan ligge inntil tre døgn på KAD. Pasienter i 
KAD følges opp av kommunen på samme måte som pasienter fra Ahus som er hjemsendt. 
 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende er av den oppfatning at KAD-
tilbudene kan benyttes i større grad blant kommunene i nedslagsområdet. 

5.3 Vurderinger 

Enebakk kommune ivaretar kravet til øyeblikkelig hjelp gjennom deltakelse i Follo lokalme-
disinske senter IKS og kjøp av tjenester fra Nedre Romerike KAD. Ansvarsforholdet er regu-

Underproblemstilling b: Samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS. 
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lert gjennom delavtale nr. 4. Ordfører deltar i representantskapet i Follo lokalmedisinsk senter 
IKS. Daglig leder i Follo LMS deltar i månedlige møter i helsesjefgruppa i Follo, noe som 
medfører god oppfølging av driften til det interkommunale selskapet.     

5.4 Konklusjon 

Enebakk kommune ivaretar kravet til øyeblikkelig hjelp gjennom deltakelse i Follo lokalme-
disinske senter IKS og kjøp av tjenester fra Nedre Romerike KAD. Gjennom bl.a. månedlige 
møter i helsesjefgruppa i Follo hvor daglig leder ved Follo LMS deltar har Enebakk kommune 
mulighet for å komme med innspill til tilbudet selskapet gir. 
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6 KAPASITET OG KOMPETANSE 

 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 
 

 Kommunen skal ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å motta og behandle de 
utskrivningsklare pasientene. 

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Bemanning 

Tabellen under viser Follo-kommunenes driftsutgifter til omsorgstjenester som andel av 
driftsutgifter totalt: 
 
 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk. 
 
Tabellen viser at Enebakk bruker mindre andel av driftsutgiftene sine til omsorgstjenester enn 
andre kommuner i Follo. Enebakk kommunes driftsutgifter for omsorgstjenester steg med 3 
prosentpoeng fra 2015 til 2017. Bare Ski kommune hadde en høyere utgiftsvekst. 
 
Tabellen under viser utviklingen i årsverk i Helse- og omsorgsavdelingen 2011–2017: 
 
Enhet/ År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HOS–adm. med legesenteret 12,53 17,53 16,78 16,93 16,48 16,48 10,13 

Helsetjeneste barn/unge 9,30 9,30 9,30 9,20 10,20 10,20 13,90 

Barnevernstjeneste 9,80 9,80 10,80 11,30 11,30 11,30 11,60 

Underproblemstilling c: Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av samhandlingsre-
formen. 
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Rehabilitering og forvaltning 19,57 0 0 0 0 0 0 

Psykisk helse og rus 7,75 8,75 8,75 11,25 11,75 11,80 11,80 

Rehabilitering og friskliv 0 7,90 9,20 8,60 8,80 8,80 8,80 

NAV 8,75 8,75 9,75 10,00 11,00 10,00 8,00 

Enebakk sykehjem 51,71 52,67 53,36 53,36 54,86 54,86 61,76 

Hjemmetjeneste 20,32 20,40 20,40 20,40 20,40 23,40 26,40 

Tilrettelagte tjenester     57,39 56,99 57,39 

Gaupeveien bokollektiv 23,89 32,11 32,21 29,52    

Nylendeveien bokollektiv 22,44 24,44 24,44 27,77    

Forpleiningstjeneste 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 

Sum 192,04 196,74 200,92 204,26 209,11 209,76 215,71 

Kilde: Enebakk kommune årsberetninger 2012–2017. 
NAV: Flykningstjenesten ble i 2017 overført til kultur og oppvekstavdelingen. 
 
Tabellen viser at antall årsverk i Helse- og omsorgsavdelingen har økt jevnt i perioden. Totalt 
har det vært en økning på 23,67 årsverk (12,3 %) fra 2011 til 2017. Enebakk sykehjem har i 
perioden økt med 10 årsverk, hvorav opprettelsen av seks nye avlastningsplasser i 2017 med-
førte en økning på 4,9 årsverk. I tillegg ble det gitt ett årsverk til dagsenteret.  
 
Enhetsleder for Enebakk sykehjem opplyser at korttidsavdelingen ikke har fått økt bemanning 
etter innføringen av samhandlingsreformen. Før 2012 hadde man en liten overkapasitet på 
avdelingen. Nå er det fullt belegg. På Kopås ble det i 2017 opprettet seks avlastningsplasser, 
som bidrar til å unngå at flere personer får behov for langtidsplasser. I dag kjøper man noen 
korttidsplasser; det er derfor behov for å utvide korttidskapasiteten.  
  
Enhetsleder for sykehjemmet er bekymret for rekrutteringen av sykepleiere i fremtiden. Syke-
husene utskriver pasientene tidligere, og de får stadig større behov. Kommunehelsetjenesten 
trenger derfor sykepleiere med spesialkompetanse. Ved akutt behov for personell benyttes 
overtid og ekstravakter eller sykepleiere leies inn. Sykepleiere er vanskelige å beholde; ofte 
flytter de på seg etter et par år i stillingen. Kommunen må hele tiden rekruttere helsepersonell. 
Og ved utlysning av sykepleierstillinger i Enebakk er det færre søkere enn for noen år siden.  
 
Enhetsleder for Hjemmetjenesten er av den oppfatning at Enebakk kommune har sykepleiere 
med god kompetanse. Det er vanskeligere å få besatt ledige sykepleierstillinger enn tidligere; 
for tiden står én sykepleierstilling ubesatt. Tilstrekkelig utdannet personell på vakt er en ut-
fordring især i helgene. Ressursene er økt noe fra 2012, men bemanningen kunne vært enda 
høyere i forhold til oppgavene. Ved behov tar ansatte ekstravakter eller man leier inn perso-
nell fra vikarbyrå. Hjemmetjenesten benytter en web-basert portal der ledige ekstravakter vi-
ses på ansattes mobiltelefon, slik at de lett kan melde sin interesse.  
 
Enhetsleder for Rehabilitering opplyser at etterspørselen etter rehabilitering fra fysio- og ergo-
terapeuter har økt betydelig etter innføringen av samhandlingsreformen. Stillingshjemler har 
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økt med 0,9 årsverk fra 2012 til 2017. Det må foretas en helhetlig prioritering ut fra den en-
kelte pasients behov og mellom pasientgrupper.   

6.2.2 Kompetanse 

Delavtale 07 – samarbeid om kompetanseutvikling og utdanning skal legge til rette for kom-
petanseoverføring i kommuner og sykehus. Partene forplikter seg til å: 

 samarbeide om utvikling av ambulerende virksomhet: 
 samarbeide om hospiteringsordninger innen alle divisjoner og tjenesteområder; 
 samarbeide om elektroniske verktøy, som e-læring og andre nettbaserte virkemidler. 

 
Forvaltningstjenestens fagleder opplyser at Ahus skal gi tilstrekkelig opplæring til kommunen 
dersom den har behov for økt kompetanse for å motta en pasient. Ahus har ansvar for å under-
søke om kommunen har tilstrekkelig kompetanse. Dette fungerer stort sett bra. Ahus' ambu-
lant team gir både praktisk og teoretisk veiledning. Sykehjemmet benytter ambulant team 2–3 
ganger i året.  
 
Ahus opprettet nylig nettportalen "kompetansebroen", som retter seg til personell og studenter 
i helsesektoren i Ahus' opptaksområde og er tilgjengelig for alle interesserte. Ahus legger her 
ut alle kurs som ansatte i kommuner/bydeler kan delta på, det vil si at det tilrettelegges for 
kompetansedeling mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner. Videre informeres det om 
fagtemaer og nyheter fra helsesektoren.  
 
Enebakk kommunes enhetsledere for Enebakk sykehjem og Hjemmetjenesten mener at Ahus 
bidrar til kompetanseheving i kommunen: Ansatte benytter kompetansebroens mange e-
læringskurs, og resultatenhetene sender ansatte på ordinære kurs etter behov.  
 
Delavtale 07 – samarbeid om kompetanseutvikling og utdanning gir kommunens ansatte mu-
lighet for hospitering på Ahus. Hjemmetjenesten har ennå ikke benyttet tilbudet. Ahus' ansatte 
har dessuten anledning til å hospitere i kommuner. Dette ville ha vært nyttig; Ahus kan med 
fordel få større innsikt i hvordan kommunene jobber, sier enhetsleder for Hjemmetjenesten. 
 
Enhetsleder for Helsetjenester barn/unge oppgir at i løpet av de siste tre årene har Helsesta-
sjonen fått flere oppgaver for jordmortjenesten. Helsestasjonen har i dag en 80 % stilling som 
jordmor, som man ønsker å øke til 100 %. Kompetansen er høy, men man er sårbar ved lang-
tidsfravær; vikarer er vanskelig å få tak i. Og det er vanskelig å rekruttere helsesøstre. 
 
Enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus opplyser at tre ansatte i 2017 hospiterte i tre uker 
på et distriktspsykiatrisk senter (DPS) ved Ahus. DPS inviterer også til forelesninger. Enhets-
leder oppgir at det er jobbet mye med kompetanseheving i organisasjonen. Alle fast ansatte 
har treårig høgskole med videreutdanning.  
 
DPS har redusert behandlingskapasiteten noe, slik at det er et større press på tjenesten. Enhet 
Psykisk helsearbeid og rus er sårbar for sykemeldinger eller hvis man får brukere som legger 
beslag på store ressurser. Tid og ressurser må prioriteres i perioder.  
 
Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende opplever at Enebakk kommune har 
tilstrekkelig kompetanse til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Kommunen benytter seg av 
kompetansehevende tiltak som Ahus tilbyr. Enebakk kommune har også vist vilje til å ta tak i 
oppgavene som samhandlingsreformen har tillagt kommunene. 
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6.3 Vurderinger 

Delavtale 07 – samarbeid om kompetanseutvikling og utdanning tilrettelegger for gjensidig 
kompetanseoverføring mellom partene. Ved utskrivning av pasienter har Ahus' ansvar for å 
sørge for at kommunen har kompetanse til å ta imot pasienten. Ahus' ambulant team kan be-
nyttes i slike tilfeller. Kommunens ansatte kan hospitere hos Ahus. Og Ahus' nye nettportal 
"kompetansebroen" medvirker til kompetansehevning blant ansatte.  
 
Ahus' avdelingsleder oppgir at Enebakk kommune har tilstrekkelig kompetanse for å ta imot 
pasienter fra sykehuset, samt at kommunen benytter seg av kompetansehevende tiltak. Enhets-
ledere for Enebakk sykehjem og Hjemmetjenesten uttrykker imidlertid bekymring for å be-
holde og rekruttere sykepleiekompetanse i fremtiden.  

6.4 Konklusjon 

Ved innføring av samhandlingsreformen (2012) hadde Enebakk kommunes helsetjenester 
overkapasitet. Dette er ikke tilfellet i dag, til tross for at Helse- og omsorgsavdelingens perso-
nell er utvidet med 23,7 årsverk (12,3 %) fra 2011 til 2017. 
 
Når kommunen mangler kapasitet, kjøpes korttidsplasser fra private sykehjem. Ahus og 
kommunene samarbeider om en rekke kompetansehevende tiltak: ambulant team, hospitering 
og nettportalen "kompetansebroen". Etter revisjonens skjønn ligger det til rette for at Enebakk 
kommune har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å motta utskrivningsklare pasienter.  
 
Enhetsledere uttrykker bekymring for å beholde og rekruttere sykepleiere. Enebakk kommune 
bør ta dette på alvor. Tiltak for å beholde og rekruttere helsepersonell med rett kompetanse, 
bør utvikles. 
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7 HÅNDTERING OG OPPFØLGING  

 
 
 

7.1 Revisjonskriterier 
 
 Kommunen skal oppfylle samarbeidsavtalene med Akershus universitetssykehus (Ahus). 
 Ansvarsforhold og oppgaver mellom kommunen og Ahus skal være avklart. 
 Kommunen skal ta imot utskrivningsklare pasienter på en forsvarlig måte. 
 
Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp mellom Ahus og kommunene har følgende for-
mål: "Det er partenes intensjon at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behand-
lingstilbud i overgangen mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste." Avtalen beskriver: 

 Henvisning: Hva henvisninger skal inneholde og hvordan de skal sendes.  
 Utredning og behandling: Ahus' og kommunens ansvar for pasienter innlagt på syke-

huset. 
 Planlegging av utskrivning: For pasienter med særlig omfattende problemstillinger 

skal utskrivning planlegges så tidlig som mulig. Behandlende enhet ved sykehuset skal 
ved behov innkalle til samarbeidsmøte med pasient, nærmeste pårørende og kommu-
nens kontaktperson. 

 Melding om utskrivning: Pasienten er utskrivningsklar når lege eller psykolog vurde-
rer at han/hun ikke har behov for ytterligere behandling i spesialhelsetjenesten. Ahus 
skal sende melding til kommunen om utskrivningsklar pasient.  

 Informasjon ved utskrivning: Utskrivningsrapport og epikrise skal sendes elektro-
nisk til hjemkommunen på utskrivningstidspunktet. Papirversjon av dokumentene skal 
sendes i utreisekonvolutt med pasienten. 

 
Utskrivningsrapport skal inneholde oppsummeringa av pasientens utredning, diagnose og 
behandling, sykepleiesammenfatning, praktiske opplysninger og anbefalte videre tiltak. Epi-
krise skal inneholde nødvendig informasjon for videre behandling/oppfølging av pasienten, jf. 
vilkår for at pasienter er utskrivningsklare, samt oppdatert legemiddelliste. 
 
Kommunen har ansvar for å gi melding til sykehuset om tidspunkt da pasienten skal mottas og 
hvilke helsetjenester som vil gis. Uenighet knyttet til pasientforløpet kan reises for tviste-
nemd, ifølge avtalen. 

7.2 Datagrunnlag 

7.2.1 Utskrivningsklare pasienter 

Kommunalsjef for Helse og omsorg opplyser at pasientforløpsavtalen er en av de avtalene 
som har størst betydning i den praktiske hverdagen. Avtalen regulerer i detalj hvordan partene 
skal håndtere inn og utskrivning av pasienter i sykehuset. Avtalen regulerer hva partene har 
ansvar for å gjøre, leveranser som forventes og når meldinger skal foreligge.  
 
Antall pasienter fra Enebakk innlagt i spesialisthelsetjenesten og kommunal akutt døgnenhet 
(KAD) har utviklet seg slik de siste fire årene: 

Underproblemstilling d: Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter. 
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PASIENTER FRA ENEBAKK INNLAGT I SPESIALISTHELSETJENESTE OG KAD 
Antall pr år 2015 2016 2017 2018 

Innlagt i spesialisthelsetjeneste og KAD 264 273 346 206 
Motatt helsetjenester i kommunen etter utskrivning 199 200 261 147 
Andel med kommunal helsetjeneste 75,3 % 73,2 % 75,4 % 71,3 % 
Kilde: Enebakk kommune. 2018-tall er for 1. halvår (per 11.7.2018). KAD: Kommunal akutt døgnenhet.  
 
Tabellen viser at en økning fra 2016 til 2017 av både innlagte pasienter på sykehus og antall 
utskrevne pasienter som hadde behov for kommunale tjenester. Tallene for 1. halvår 2018 
tilsier at denne trenden fortsetter.  

7.2.2 Kartlegging 

Samhandlingsrådgiver i Follorådet opplyser at partene har vedtatt en retningslinje for kvali-
tetssikring av samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp. Retningslinjen ivaretar kravet om 
etablering av et system for overvåking av at avtalen etterleves, herunder datauttrekk, spørre-
undersøkelse og avvikshåndtering. Datautttrekk gjøres to ganger pr år (vår/høst). Resultatene 
presenteres i SU-møter og dialogmøter mellom ansatte i sykehus og kommune.  
 
I Follo er resultatene fra kartleggingen gjennomgått på helseledermøter, nettverk for ledere i 
hjemmetjenesten og nettverk for ledere av bestillerkontor mv. Samhandlingsrådgiver har 
dessuten deltatt på ledermøte for alle ledere i helse, omsorg og velferd i Enebakk kommune. 
Kartleggingen og etterlevelsen av avtale om helhetlig pasientforløp ble gjennomgått. 
 
Kartleggingen har særlig fokusert på ivaretakelse av kvinner og barn ved tidlig hjemreise etter 
fødsel. Resultatene er presentert i dialogmøter mellom sykehus og kommuner og kommunale 
helseledermøter og fagnettverk. 
 
Resultatene fra kartlegging presentert i SU viser at kommunene har et forbedringspotensialet 
med tanke på å sende innleggelsesrapport til Ahus når brukere av kommunale tjenester blir 
innlagt. Enebakk kommune er her på nivå med andre kommuner. SU-møte i mars 2017 ved-
tok at Follo-kommunene skulle ha fokus på innsending av innleggelsesrapporter. Ved innleg-
gelse av pasienter som ikke har kommunale helsetjenester, skal det informeres om at pasien-
ten ikke er kjent for kommunen. Gjennomgang av innsendingsrapporter for uke 17 i 2018 
viser at manglende innsending av innleggelsesrapporter for det meste skyldes slike saker. 
 
Mangler fra Ahus i kommunikasjonen med Enebakk kommune er også kartlagt. I uke 42 i 
2017 hadde Ahus mangler i helseopplysninger som ble sent til kommunen gjennom utredning 
og behandlingsprosess. Dette gjelder både forventet forløp og antatt utskrivningstidspunkt. 
Oppdatert medisinliste og nødvendige resepter manglet også i mange tilfeller (57 %). Det var 
også tilfeller (29 %) der sykehuset definerte hva pasienten skulle ha av tilbud i kommunen. I 
uke 42 i 2017 ble den helhetlige informasjonen fra Ahus til Enebakk kommune ved utskriv-
ning vurdert. Av åtte pasienter ble syv vurdert som bra (skår 3 på skala 1–4) og én pasient 
som dårlig (skår 1). 

7.2.3  Kommunikasjon med Ahus 

Fagleder Forvaltningstjenesten oppgir at det etter innleggelse er løpende dialog med sykehu-
set om pasienten. Dersom det er tvil om hvilke tjenester som vil være best for pasienten etter 
utskrivning, kan kommunen dra på befaring til Ahus. Sykehuset kan gi råd og anbefaling, men 
kommunen avgjør hvilke helsetjenester som skal gis når pasienten blir utskrevet.  
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Pasienter som ikke har mottatt hjemmetjeneste, men som trenger det etter utskrivning, får et 
vurderingsbesøk hjemme av forvaltningstjenesten eller av hjemmesykepleien. Sykepleier har 
dialog med pasient og pårørende for å kartlegge behov og vurdere rett tjeneste; skjema for 
IPLOS fylles ut.4  
 
Sykehuset skal utrede pasienten tilstrekkelig til å sette diagnose og beskrive funksjonsnivå før 
utskrivning. Kommunen kan dermed vurdere hvilken tjeneste som er best for pasienten. Ofte 
har pasienten litt bedre funksjonsnivå enn det sykehuset beskriver. 
 
Dersom pasienten som utskrives skal ha samme tjeneste fra kommunen som før innleggelse, 
kan pasienten skrives ut etter normal arbeidstid. Tjenestestedet skal ha beskjed og gi tilbake-
melding om at de kan motta pasienten, før hun/han kan utskrives. Kommunen tar ikke imot 
utskrivningsklare pasienter dersom man ikke har et tilstrekkelig tilbud. 
 
All elektronisk samhandling mellom sykehuset og Enebakk kommune går via Forvaltnings-
tjenesten. Enhetsleder for Enebakk sykehjem oppgir at det er god kommunikasjon og samar-
beid mellom Forvaltningstjenesten og Sykehjemmet. Forvaltningstjenesten har inntaksmøter 
hver uke, der enhetsledere for Sykehjemmet og Hjemmetjenesten deltar. Her diskuteres de 
pasienter som kommunen skal motta. Forvaltningstjenestene fatter enkeltvedtak om tildeling 
av helsetjenester. 
 
Forvaltningstjenesten har ansvar for koordinering internt i kommunen slik at pasienten får det 
beste tilbudet. Det er korte linjer og avstand mellom kommunens resultatenheter, som løpende 
vurderer pasientens behov.  
 
Enhetsleder for Hjemmetjenesten påpeker at sykehusene skriver ut pasienter mye tidligere nå 
enn før samhandlingsreformen. Kommunen må håndtere utskrevne pasienter, og dette kan 
være krevende for Hjemmetjenesten. Pasientene har ofte flere helseutfordringer enn det syke-
huset har behandlet, og flere ting kunne ha vært avklart. Hjemsendt pasients behov bør gjøres 
kjent for kommunen så tidlig som mulig, slik at tjenestetilbudet kan planlegges. 
 
Kort liggetid på sykehus medfører kort tid til å planlegge og tilrettelegge kommunens tjenes-
tetilbud. Pasientens behov kan dessuten avvike noe fra det som sykehuset forespeilte. Enhets-
leder for Hjemmetjenesten synes at kommunens resultatenheter har en fleksibel innstilling og 
samarbeider godt til beste for pasientene. For å gjøre samarbeidet enda bedre, vil kommunen 
utarbeide standarder. Forvaltningstjenesten leder dette utredningsarbeidet. 
 
Enebakk kommune strekker seg langt for å få plass til utskrevne pasienter med behov for hel-
døgns sykehjemsplass. Om nødvendig kjøpes korttidsplass i privat sykehjem. Kommunen har 
rammeavtaler med flere private sykehjem i regionen. Dersom Enebakk sykehjem får ledig 
plass om kort tid, kan kommunen velge å betale for overliggerdøgn ved Ahus i noen dager, 
for å unngå unødvendig flytting av pasienten. 
 
Ahus har et ambulant team av sykepleiere som kan brukes når kommunen mangler rett kom-
petanse for mottatte pasienter. Ambulant team gir opplæring i prosedyrer og medisinsk utstyr. 

                                                           
4 IPLOS (Individbasert Pleie og Omsorg Statistikk) er Helsedirektoratets nasjonale register for mottakere av 
helse- og omsorgstjenester. Alle som vurderes for tildeling av tjenester, plikter å avgi opplysninger om bistands- 
og ressursbehov til IPLOS. Funksjonsevne vurderes på skala fra 1 (ingen problemer) til 5 (fullt bistandsbehov). 
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Opplæringen kan gjennomføres på Ahus, i kommunen eller i pasientens hjem. Ved kreftbe-
handling har Ahus et palliativt team som veileder. Kommunen tar kontakt og ber om hjelp når 
behovet er der. Enhetsleder for Hjemmetjenesten oppgir at dialogen med Ahus' team er god; 
veiledningen fungerer meget bra.  
 
Enhetsleder for Psykisk helsearbeid og rus oppgir at de kjenner godt til de fleste rus/psykiatri-
pasienter fra Enebakk som er innlagt på sykehus. Ved utskrivning skal kommunen ha klar en 
oppfølgingsplan for pasienten. Ofte har man hatt møter med sykehuset og tid til å fastsette 
tiltak. Det er god dialog med sykehuset for å forberede kommunens oppfølging.  
 
Enhetsleder for Helsetjenester barn/unge oppgir at i Enebakk får barselkvinner tilbud om 
hjemmebesøk av både jordmor og helsesøster. Jordmor skal gå på hjemmebesøk innen 72 
timer etter hjemkomst, mens helsesøster skal besøke innen 10 dager. Kommunens jordmor 
bruker typisk tre halve dager i uka på hjemmebesøk. 
 
Det er viktig for sykehuset å få riktig informasjon om pasienter som innlegges, for å skåne 
dem så mye som mulig. Ahus' avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende mener at 
kommunene generelt kan utarbeide bedre innleggelsesrapporter. Informasjon i innleggelses-
rapporter, bl.a. IPLOS-data, er ofte ikke oppdatert. Ahus har på sin side et forbedringspoten-
sial når det gjelder å melde til kommunen om innleggelse inne 24 timer for pasienter som man 
tror vil trenge oppfølging fra kommunen.  

7.2.4  Hjemsending 

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp beskriver roller ved hjemsending: Ahus skal 
rekvirere nødvendig transport/pasientreise og bidra så langt mulig til at pasienter ankommer 
bestemmelsesstedet før kl. 18 (før kl. 14 i helg). Unntak fra dette kan gjøres dersom Ahus har 
avklart med kommunens resultatenhet at den er klar til å motta pasienten. Det skal særlige 
grunner til for at kommunen kan si nei til å motta pasienten. Dersom utreise ikke kan skje før 
kl. 22, utsettes reisen til tidligst kl. 08 påfølgende dag, uten ekstra kostnad for kommunen.  
 
At kommunen ikke har fått beskjed om hjemsending, forekommer svært sjelden, ifølge fagle-
der for Forvaltningstjenesten. Dersom dette skjer, vil kommunen sende avviksmelding. En-
hetsleder for Enebakk sykehjem er ikke kjent med at pasienter er sendt til privat hjem uten at 
noen har kunnet ta imot dem, men utelukker ikke at det kan ha skjedd.  
 
Forsinkelse i hjemtransport kan oppstå dersom ambulansen får et hasteoppdrag el.l. Ahus' 
avdelingsleder for Samhandling og helsefremmende opplyser at det ikke skal skje at pasienter 
som skal ha tjeneste av kommunen, sendes hjem uten at kommunen er varslet og har kvittert 
for at de kan motta. Noen pasienter hjemsendes uten kommunale tjenester; Ahus vurderer her 
om pårørende må varsles.   

7.2.5 Hjelpemidler 

Enhet for Rehabilitering har ansvar for utlån av hjelpemidler. Resultatenheten har et lager av 
hjelpemidler for kortidsutlån. Ved varige behov (over seks måneder) har NAV ansvar for le-
vering av hjelpemidler. Kommunen disponerer tre senger fra NAV som kan leveres ut på kort 
varsel; søknad om hjelpemiddelet sendes i etterkant. 
  
Enhetsleder for Rehabilitering oppgir at kommunen normalt kan levere ut større hjelpemidler 
på én til tre dagers varsel. Ved akutt behov kan enkelte hjelpemidler hentes i løpet av én ar-
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beidsdag. Når pasienter skal ha kommunale helsetjenester og har behov for hjelpemidler, skal 
Ahus før utskrivning sende PLO-melding til kommunen/Forvaltningstjenesten. Sykehuset gir 
som regel beskjed i god tid før hjelpemiddelet skal leveres. 
   
Noen pasienter skal ikke ha kommunale tjenester etter hjemsending men har behov for hjel-
pemidler. Sykehuset gir da ingen beskjed til kommunen. Den enkelte må selv kontakte kom-
munen for bestilling av hjelpemiddel. En slik bestilling kan fort glippe, ifølge enhetsleder for 
Rehabilitering. En melding fra sykehuset ville ha sikret at hjelpemiddelet er på plass når pasi-
enten hjemsendes.  
 
Kommunen strekker seg langt for løse slike problemer. Ansatte kjenner godt til mange bruke-
re fra tidligere. Kommunens hjelpemiddeltekniker har gode lokalkunnskaper, slik at behovet 
dekkes raskt.   

7.3 Vurderinger 

Ahus har ansvar for å informere kommunen så tidlig som mulig om pasienter som skal skrives 
ut. Kartleggingen av kommunikasjonen viser at begge parter fortsatt har forbedringspotensial. 
Kommunen bør sørge for at innleggelsesrapporter blir sendt i alle tilfeller og inneholder opp-
daterte pasientopplysninger. Også informasjonen fra Ahus har tidvis mangler; pasienter kan 
ha flere utfordringer enn det sykehuset opplyser om. Forbedringspunktene drøftes i samar-
beidsutvalg hvert halvår og er dermed kjent for ledelsen i Ahus og kommunene. 
 
Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp legger ansvar for hjemsending av pasienter på 
Ahus. Ingen pasient med behov for kommunale tjenester skal sendes hjem uten at kommunen 
har gitt klarsignal for at de kan motta pasienten. Revisors informanter i kommunen bekrefter 
at denne rutinen fungerer. I tilfeller der pasienter hjemsendes uten kommunal oppfølging, blir 
ikke pårørende automatisk varslet; denne vurderingen gjøres av sykehuset. 
 
Pasienter som trenger spesialutstyr, skal få med seg dette fra sykehuset. For pasienter som 
skal motta kommunale helsetjenester og trenger hjelpemidler, er det rutine for at dette er på 
plass ved hjemkomst. Pasienter som blir sendt hjem uten kommunal tjeneste, men med behov 
for hjelpemiddel, fanges ikke opp like godt. Melding fra Ahus om dette hadde vært en fordel. 

7.4 Konklusjon 

Enebakk kommune har systemer og rutiner for å motta utskrivningsklare pasienter på en til-
fredsstillende måte. Avtaleverket beskriver ansvar og roller for Ahus og kommunen. Partene 
har kommunikasjon i forkant av utskrivning. Kommunen involveres som regel tidlig i proses-
sen.  
 
Enebakk kommune har hatt rundt 20 overliggerdøgn pr år på Ahus siden 2012. 
Dette er relativt få overliggerdøgn, sammenliknet med andre kommuner. En del overligger-
døgn skyldes at pasienten venter på sykehjemsplass i kommunen. Hovedinntrykket er likevel 
at Enebakk kommune i stor grad er i stand til å ta imot de utskrivningsklare pasientene.  
 
Kommunalsjef for Helse og omsorg og enhetsledere uttrykker bekymring for at pasienter ut-
skrives i sykere tilstand enn tidligere. Trenden med kort liggetid ser ut til å fortsette. Dette vil 
stille økende krav til Enebakk kommune både personellmessig og økonomisk.       
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8 RUTINER OG SYSTEMER FOR KONTROLL AV ØKONOMI 

 
 
 
 

8.1 Revisjonskriterier 

 Kommunen skal ha rutiner som sikrer at man betaler for overliggerdøgn i samsvar 
med inngåtte avtaler. 

8.2 Datagrunnlag 

Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påven-
te av et kommunalt tilbud. Betalingsplikten gjelder personer som er folkeregistrert i kommu-
nen. Helseforetakene har ansvar for å fakturere kommunene på korrekt grunnlag. Døgnprisen 
for utskrivningsklare pasienter utgjør i 4 747 kr i 2018.  
 
Enebakk kommune har betalt for utskrivningsklare pasienter ved Ahus som følger: 
 
ENEBAKK KOMMUNES OVERLIGGERDØGN VED AHUS 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antall overliggerdøgn 10 9 20 31 24 17 31 
Kilde: Enebakk kommunes årsrapporter 2012–2017. 2018: pr 31.10.2018.  
 
Overliggerdøgnene i 2017 kostet kommunen i underkant av 80 000 kr. Kommunens Forvalt-
ningstjeneste følger opp fakturaene fra Ahus. Når Forvaltningstjenesten ikke er enig i mottatt 
faktura, tas det opp med Ahus. I 2018 har kommunen hatt innsigelser mot ni døgn. Ahus har 
akseptert alle disse som feil. (Ahus hadde i utgangspunktet fakturert for 40 døgn per 
31.10.2018.)  
 
Enebakk kommune har av og til ikke kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter til lang-
tidsplass eller korttidsplass ved sykehjemmet. Gjennom innkjøpssamarbeid på Romerike har 
kommunen rammeavtaler med flere private sykehjem i regionen. Disse kan ta imot pasienter 
på kort varsel. Private sykehjems priser ligger mellom 2 700 kr og 3 100 kr pr døgn i 2018. 
Kommunen sender gjerne forespørsel til flere private sykehjem.  
 
I tillegg til å kjøpe overliggerdøgn på Ahus, har kommunen kjøpt følgende plasser på private 
sykehjem:  
 
ENEBAKK KOMMUNES KJØP AV PLASSER PÅ PRIVATE SYKEHJEM 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antall døgn kjøpt 164 253 129 305 1350 326 
Kilde: Enebakk kommune årsrapport 2012-2017. 2018: pr 18.12.2018. 
 
Kommunen kjøpte betydelig flere plasser på private sykehjem i 2017 enn de foregående årene 
og 2018. Forvaltningstjenesten forklarer dette med at det i 2017 ble kjøpt plasser for tre per-
soner over lengre tid i påvente av sykehjemsplasser i kommunen. Også fakturaer fra private 
sykehjem gjennomgår fakturakontroll. 

Underproblemstilling e: Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med re-
formen. 
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8.3 Vurderinger 

Helseforetakene har ansvar for å fakturere kommunene for overliggerdøgn på korrekt grunn-
lag. Hva som defineres som overliggerdøgn er fastsatt i avtalene mellom Ahus og kommune-
ne.  
 
Enebakk kommune har hatt rundt 20 overliggerdøgn pr år på Ahus siden 2012 – med topper i 
i 2015 og 2018. Tallet var noe lavere i 2017. Økningen i overliggerdøgn fra 2017 til 2018 
forklares med at flere pasienter ble liggende på sykehus i påvente av plass på Enebakk syke-
hjem. Kommunen kjøper rundt 300 døgn pr år ved private sykehjem.  

8.4 Konklusjon 

Mottatte fakturaer følges opp av Enebakk kommune gjennom ordinær fakturakontroll. I 2018 
har Forvaltningstjenestens kontroll avdekket feilaktig fakturering av ni overliggerdøgn, som 
alle er akseptert som feil av Ahus. Dette viser at kommunens oppfølging av fakturerte over-
liggerdøgn fungerer. 
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9 OPPFØLGING AV FOLKEHELSEARBEIDET 

 
 
 

9.1 Revisjonskriterier 

 Overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet skal være utarbeidet. 
 Kommunen skal ha fokus på det forebyggende arbeidet. 
 Kommunen skal oppfylle sin del av avtalen med Ahus om forebygging.  

 
Delavtale 10 – samarbeid om forebygging skal bidra til at partene gjensidig samordner og 
utvikler sitt forbyggende helsearbeid. Avtalen regulerer samhandling og ansvarsavklaring 
mellom Ahus og kommunene vedrørende helsefremmende og forebyggende arbeid. Partene 
skal vektlegge systemer som støtter samhandling gjennom møteplasser, tverrfaglige arbeids-
grupper, prosjekter og muligheter for elektronisk samhandling. Partene skal bidra til bedre 
bruk av oversikter over befolkningens helsetilstand, for å forebygge og redusere sosial ulikhet 
i helse. Avtalen beskriver kommunenes og Ahus' ansvar på området.  
 
Kommunene har ansvar for følgende: 

a. Ha hovedansvaret for å utvikle forebyggende strategier og tiltak på kommunalt nivå 
for å fremme folkehelse og forebygge sykdom. 

b. Samordne kommunens mange helsearenaer i kontakten med Ahus for å sikre effektiv 
informasjonsflyt knyttet til forebyggende helsearbeid. 

c. Ha dialog med Ahus om hvilke faktorer/indikatorer/data som er av særlig interesse for 
kommunen. 

d. Samarbeide med Ahus om tiltak og tjenester som forebygger sykdom og helsesvikt.  
e. Ivareta barn som pårørende og sikre samarbeid med Ahus om dette.  
f. Kommunen tilstreber å etablere opplæring av pasient/bruker og pårørende med læ-

rings- og mestringstilbud. 
 
Delavtale 02 – samarbeid om koordinerte tjenester berører også folkehelsearbeidet. 

9.2 Datagrunnlag 

9.2.1 Folkehelseplan 

Enebakk kommunes Folkehelseplan 2018–2022 vil bli vedtatt i 1. kvartal 2019. Planen er 
utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe på 11 personer, inkludert enhetsledere for Rehabili-
tering og Helsetjenester barn/unge. 
  
Formålet med folkehelseplanen (s. 5) er "å etablere en kunnskapsbasert felles forståelse og 
retning i kommunens arbeide for å bedre helsen for alle og redusere de sosiale ulikhetene i 
helse. Videre skal planen forbedre lederskap og deltakerorientert styring i folkehelsearbeidet 
ved økt samhandling på tvers av fag og sektorer". "Dette er en overordnet plan som ikke har 
mål å pålegge tiltak direkte på enkeltvirksomheter, men ansvarliggjøre på alle nivåer i kom-
munen og skape felles mål for folkehelsearbeidet på tvers av virksomheter og fagfelt. God 
folkehelse er et felles ansvar." 
 

Underproblemstilling f: Oppfølging av folkehelsearbeidet. 
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Folkehelseplanen legger til grunn Kommuneplanens samfunnsdel (2015):  
 " 'I Enebakk skal vi ha en bærekraftig samfunnsutvikling som gir et godt grunnlag for 

god livskvalitet for kommunens innbyggere i dag og i fremtiden.' Utvikle attraktive 
uterom med gode fellesarealer og møteplasser.  

 'I Enebakk skal vi tilrettelegge for god fysisk, psykisk og sosial helse.' Befolkningens 
helse er blant samfunnets viktigste ressurser, og ivaretakelse av innbyggernes helse er 
en sentral del av kommunens ansvarsområde.  

 'I Enebakk skal vi jobbe for at barn og unge skal ha trygge, forutsigbare og gode opp-
vekstsvilkår.' Det er viktig for Enebakk å fokusere på et godt skole- og barnehagetil-
bud med gode læringsvilkår og høy trivsel som en del av folkehelsearbeidet i kommu-
nen.  

 'I Enebakk skal vi tilby hensiktsmessig og samordnet hjelpetilbud til utsatte grupper og 
enkeltpersoner.' En av kommunens oppgaver er å legge til rette for at den enkelte kan 
ta vare på egen helse, samtidig som man må ha kompetanse og kapasitet til å gi nød-
vendige tjenester til dem som har behov for det (Enebakk kommune, 2015). 

 
På bakgrunn av helseoversikten, kommuneplanen og teori innen folkehelsevitenskap er det 
utarbeidet fire hovedutfordringer: 

A. Fragmentert folkehelsearbeid 
B. Nærmiljø – få uformelle møteplasser og dårlig sikrede veier for myke trafikanter 
C. Sosial ulikhet – rammer og ressurser er ujevnt fordelt 
D. Flere eldre "  

9.2.2 Forebyggende arbeid 

Frisklivssentralen i Enebakk ble opprettet etter innføringen av samhandlingsreformen. Dette 
var et prosjekt i samarbeid med andre Follo-kommuner. Enebakk har en 100 % stilling som 
frisklivskoordinator. Frisklivsentralen sorterer under resultatenhet Rehabilitering. 
 
Enhetsleder for Rehabilitering opplyser at Frisklivssentralen arbeider mye med forebygging 
av de typiske livsstilssykdommene som diabetes, kols, hjerte og fedme. Hovedfokus er å hjel-
pe til med å endre levevaner. Henvisning kan gjøres fra lege, NAV eller spesialhelsetjenesten. 
Personen får en "frisklivsresept", som omfatter fysisk aktivitet, kostholdsveiledning og sosialt 
samvær i tre måneder. Dette er et lavterskeltilbud som alle innbyggere kan søke på. Informa-
sjon om tilbudet ligger på kommunens hjemmeside.  
 
Enhetsleder for Rehabilitering anser at delavtalene 02 og 10 beskriver kommunens ansvar 
godt. Kommunen samhandler med mange enheter ved Ahus når det gjelder å koordinere til-
bud til de som trenger tverrfaglig og omfattende rehabilitering og habilitering. Det gjelder 
både tjenester til den enkelte bruker/pasient og pårørende. Kommunen er pådriver for og utfø-
rer selv forebyggende helsetiltak.  
 
Enhetsleder for Helsetjenester barn/unge opplyser at Enebakk helsestasjon i samarbeid med 
politiet i Follo gir tilbud om ruskontrakt for ungdom fra 13–21 år. De siste tre årene har Ene-
bakk inngått over 40 ruskontrakter. Det drives aktivt rusforebyggende arbeid på skoler fra 7. 
til 10. trinn. Behov er stort. 
 
Resultatenhet Helsetjenester barn/unge har fått koordinerende ansvar for å ivareta barn som 
pårørende. En tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra helsestasjon, skole, barnehage, 
kreftsykepleier og enhet for Psykisk helsearbeid og rus jobber med utarbeidelse og implemen-
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tering av rutiner i kommunen. Helsetjenester barn/unge har samarbeidsmøte med fastlegene 
én gang i året, der samarbeidsrutiner og faglige fokusområder drøftes.  
Familiens hus ble opprettet i 2013 i Enebakk kommune med tanke på tverrfaglig samarbeid, 
tidlig intervensjon og gi et helhetlig tilbud til innbyggerne. En tverrfaglig plan for tjenestene 
under Familiens hus utarbeides. Dette vil gi et mer samordnet tilbud til innbyggere.  

9.3 Vurdering 

Frisklivsentralen har en viktig rolle i Enebakk kommunes folkehelsearbeid. Frisklivsentralen 
har fokus på å forebygge de vanlige livsstilssykdommene. 
 
Enhetsleder for Rehabilitering anser at samhandlingen med Ahus i folkehelsearbeidet er god. 
Ahus deler denne oppfatningen og anser at Enebakk kommune overholder sin del av avtalene. 

9.4 Konklusjon 

Enebakk kommunes Folkehelseplan 2018–2022 vil bli vedtatt i 1. kvartal 2019. Folkehelse-
planen forankres i Kommuneplanens samfunnsdel (2015), der kommunens mål og strategier 
på området fremkommer. Folkehelseplanen vil sette økt fokus på forebyggende helsearbeid. 
 
Enebakk kommunes samhandling med Ahus om folkehelsearbeidet er god, ifølge begge par-
ter. 
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10 KILDER 

Lover og forskrifter5 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 2011. 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), 2011. 
 
Bransjelitteratur m.m. 
Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen 
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER UTDYPET 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 gir følgende formål med loven: 
1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 

funksjonsevne, 
2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og li-

kestilling og forebygge sosiale problemer, 
3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og me-

ningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, 
4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 
5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre 

nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpas-
set den enkeltes behov, 

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdig-
het og 

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig. 
 
§ 3-1 beskriver kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester: 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. 
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk 
eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 
funksjonsevne. 
Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 
korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i 
lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold. 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstje-
nester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
 
§ 3-4 beskriver kommunens plikt til samhandling og samarbeid: 
Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling 
mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødven-
dig for å tilby tjenester omfattet av loven her. 
Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- 
og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. 
 
§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp: 
Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må 
antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunens ansvar for øye-
blikkelig hjelp etter første punktum gjelder undersøkelse, behandling eller annen hjelp som 
det er forsvarlig at kommunen yter. 
Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp etter første ledd inntrer ikke dersom kommunen vet at nød-
vendig hjelp vil bli gitt av andre som etter forholdene er nærmere til å gi den i tide. 
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter 
og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere 
som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. 
 
§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale:  
Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helsere-
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gionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan 
inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner. 
 
§ 6-2: Avtalen skal som et minimum omfatte:  

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret 
for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre,  

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, re-
habilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester,  

3. retningslinjer for innleggelse i sykehus,  
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 

tredje ledd,  
5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon,  
6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for fag-

lige nettverk og hospitering,  
7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid,  
8. samarbeid om jordmortjenester,  
9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt,  
10. samarbeid om forebygging og  
11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. 

 
Samarbeidsavtaler mellom Akershus universitetssykehus (Ahus) og kommunene regulerer 
ansvar og oppgaver på området, jf. kap. 10 Kilder. 
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

Follo distriktsrevisjon har med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak av 9.11.2017 gjennomført 
en forvaltningsrevisjon. Formålet er å undersøke Enebakk kommunes styring og kontroll med 
samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten. 
 
Rapporten beskriver i hvilken grad Enebakk kommune har klart å implementere samhand-
lingsreformen, samarbeid og informasjonsflyt med Akershus Universitetssykehus og andre 
helseforetak samt samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS. Revisjonen har også tatt 
for seg problemstillinger knyttet til kapasitet og kompetanse i kommunen, håndtering av ut-
skrivningsklare pasienter, rutiner og kontroll av økonomien i forbindelse med reformen og til 
sist oppfølging av folkehelsearbeidet. 
 
Rådmannen ønsker å uttale at Follo Distriktsrevisjon IKS har utarbeidet en omfattende og god 
rapport om samhandlingsreformens betydning for kommunen. Rådmannen har ingen kom-
mentar til anvendt metode og vil videre benytte rapporten som grunnlag for rådmannens for-
bedringsarbeidet innenfor anbefalingene i rapporten. 
 
Det forebyggende perspektivet har vært en hovedsak i samhandlingsreformen, men dette sy-
nes noe utydelig kommunisert og i liten grad konkretisert fra overordnede myndigheter. Et av 
hovedmålene er at innbyggerne skal få helsehjelp der de bor. 
 
Det er en kjensgjerning at med samhandlingsreformen har kommunene fått en oppgaveoverfø-
ring fra spesialisthelsetjenesten, som har medført et større press på kommunens helsetjenester, 
økonomi og personalressurser. Med tidligere utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenes-
ten til kommunen, som har medført kostnader til diagnose, behandling og rehabilitering, har 
dette i perioden fra 2011 til 2016 medført en stor økning av kommunens netto driftsutgifter til 
dette formålet. Det er også grunn til å nevne at de som skrives ut i dag er sykere enn tidligere 
og behovet for sykepleiefaglig kompetanse er økende. 
 
Til tross for utfordringer, viser rapporten et godt bilde av kommunens arbeid med samhand-
lingsreformen. Enebakk kommune har organisert sine tjenester etter reformens krav og for-
ventninger. Det er gjort avtaler med kommuner i Follo og på Nedre Romerike, og samarbeidet 
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste fungerer hensiktsmessig.  
I det videre arbeidet, vil det være behov for å sette fokus på å rekruttere og beholde kompetent 
helsepersonell, vedlikeholde samarbeidsavtaler og gi hverandre tilbakemeldinger, slik at vi 
hele tiden forbedrer arbeidet med samhandlingen for å gi innbyggere i Enebakk kommune 
gode helsetjenester. 
 
Det er gledelig å lese at Follo Forvaltningsrevisjon IKS gir grønt lys på de områder som er 
belyst i rapporten. Rådmannen ønsker å rette en stor takk til ledere og ansatte som har stått på 
og løst nye oppgaver på en god måte innenfor relativt trange rammer. 
 
Enebakk, 23. januar 2019 
 
Kjersti Øiseth, 
Rådmann 
 
 


