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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
lForvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Kommuneloven av
25.9.1992 med endringer av 12.12.2003. Formålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i
Kommunelovens § 77 nr. 4: «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens
regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres
kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon).»
Kontrollutvalget i Nesodden kommune vedtok i møte 22.10.2014 (sak 34/14) samhandlingsreformen som tema for forvaltningsrevisjon i 2015. Follo distriktsrevisjon la frem prosjektplan i
møte 17.12.2014 (sak 42/14), som ble godkjent. Kontrollutvalget bestilte dermed prosjekt
Samhandlingsreformen fra Follo distriktsrevisjon IKS.
Revisor takker for godt samarbeid med Nesodden kommune i prosjektet.

1.2 Sammendrag
Samhandlingsreformen ble innført i landet 1.1.2012. Follo distriktsrevisjon IKS har i denne
forvaltningsrevisjonen undersøkt om Nesodden kommune har styring og kontroll med innføringen
av reformen, med fokus på utskrivningsklare pasienter, bemanning og kompetanse,
pasientgruppenes behov, økonomistyring og forebyggende arbeid.

1.3 Konklusjoner
Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på kontrollutvalgets problemstillinger:
Utskrivningsklare pasienter
Nesodden kommune har et godt samarbeid med hovedsamarbeidspartner Akershus
Universitetssykehus (Ahus) og de andre helseforetakene de samarbeider med.
Kommunen fører ingen intern oversikt over avvik. Kommunen har meldt om få avvik fra
samarbeidsavtalen, men det er kun de mest alvorlige avvikene som blir meldt. Ordningen med
overvåking av samarbeidsavtalen mellom Ahus og kommunene skal revideres. Vi forutsetter at
prosjektet etablerer tilfredsstillende rutiner for registrering og oppfølging av avvik.
Kommunen har en dekningsgrad på 21 % i antall bo-enheter med heldøgnsbemanning i forhold til
personer over 80 år. Det er noe lavere enn Helsedirektoratets anbefaling på 25 %. Kommunen
planlegger å øke dekningen gjennom bygging av omsorgsboliger med bemanning. Dette vil
frigjøre plasser på Nesoddtunet sykehjem.
Kommunen gjennomførte brukerundersøkelser i 2013 for sykehjemmet og hjemmetjenesten.
Resultatene fra undersøkelsene er gjennomgående positive, selv om gjennomsnittlig resultat var
litt under landsgjennomsnittet. Brukerundersøkelsene i 2013 viste en vesentlig forbedring fra
undersøkelser i 2010.
Kommunens arbeid med journalgranskning på Nesoddtunet vil avdekke om tildelte tjenester i
vedtak blir satt i verk og om det fattes nye vedtak ved endrede behov.
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Nesodden kommune hadde i 2013-2014 tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende
iverksettelsen av tjeneste etter fattet enkeltvedtak. Tilsynet konkluderte med kun ett avvik.
Antall reinnleggelser anses ikke som et problem for Nesodden kommune. Antallet ligger under 50
% av landsgjennomsnittet for reinnleggelser.
Bemanning og kompetanse
Samhandlingsreformen har ført til en markert bemanningsøkning innen Nesodden kommunes
helse- og omsorgtjenester. Fra 2012 til 2014 økte antall ansatte innen helse og omsorg med ca. 40
årsverk (17 %). Det er budsjettert med ytterligere bemanningsøkning. Kompetanseplaner er
utarbeidet, og faste ukentlige opplæringstiltak er etablert.
Pasientgruppenes behov
Nesodden kommunes enkeltvedtak om tildeling av helsetjenester kan innklages til Fylkesmannen.
Fylkesmannen mottok 29 klager fra innbyggere i Nesodden i perioden 2012-2014 og ga klager
medhold i 17 % av sakene.
Kommunen har utarbeidet veilederen Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Nesodden
kommune, viss formål er å sikre rettferdig og lik vurdering. En omsorgstrapp på 6 nivåer sikrer et
helhetlig tilbud innen helse og omsorg.
Det er etablert flere aktivitetstilbud til pasient- og brukergrupper som skal sikre at gruppenes
behov tilfredsstilles på en god måte. Det gjelder demens, rehabilitering, rus og psykisk helse,
brukerstyrt personlig assistent (BPA) og palliasjon.
Økonomistyring
Nesodden kommune har utarbeidet systemer og rutiner for kontroll av kostnader for overliggerdøgn. Revisjonen har ikke avdekket svikt i denne kontrollen.
Kommunal medfinansiering av sykehusinnlegging ble avviklet 1.1.2015 og vil ikke lenger påvirke
kommunens økonomi.
Forebyggende arbeid
Nesodden kommune har utarbeidet en folkehelseplan. Kommunens forebyggende arbeid er også
forankret i andre oppdaterte kommunale planer. Forebyggende arbeid for kommunens innbyggere
utføres ved sykehjemmet, hjemmetjenesten, eldre- og dagsentre, frisklivsentral, frivilligsentral,
skoler, barnehager, skolehelsetjeneste og helsestasjon, samt i samarbeid med frivillige lag og
foreninger.

1.4 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjonen anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende tiltak:
 Iverksette et system for registrering og melding av avvik fra samarbeidsavtalen mellom Ahus
og kommunene.
 Iverksette tiltak som vil øke dekningsgraden for boenheter med heldøgnbemanning til 25 % av
innbyggere over 80 år.

Steinar Neby
revisjonssjef

Rune Gran
prosjektleder
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2

PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger
Nesodden kommunes kontrollutvalg har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende
formål: «Formålet med prosjektet er å undersøke om Nesodden kommune har styring og kontroll
med innføringen av samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten.»
Bestillingen angir fem problemstillinger:
1. «Hvordan håndterer kommunen de utskrivningsklare pasientene?
 Samarbeidet med Akershus Universitetssykehus og andre helseforetak?
 Kommunens kapasitet til å ta i mot pasienter?
 Hvordan sikrer kommunen at pasientenes rettigheter og behov blir ivaretatt?
2. Hvordan har kommunen innrettet seg for å ivareta nye og økte krav til bemanning og kompetanse?
3. Hvordan ivaretar kommunen behovene til de ulike pasientgruppene som helhet?
4. Har kommunen rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen?
5. Hvordan ivaretar kommunen kravene til det forebyggende arbeidet?»

2.2 Revisors presiseringer
Revisor presiserer følgende i forhold til problemstillingene:
1. Utskrivningsklare pasienter: «Kapasitet» i andre kulepunkt oppfattes som kommunens fysiske
kapasitet i form av sengeplasser, rehabiliteringsfasiliteter og utstyr. Siste kulepunkt tolkes slik:
Er det etablert rutiner som sikrer at pasientenes rettigheter og behov ivaretas?
2. Bemanning om kompetanse: Hvordan følger kommunen opp kravene og behov til personellets
kapasitet og kompetanse.
3. Pasientgruppenes behov: Problemstillingen forstås som hvilke rutiner kommunen har etablert
som sikrer en helhetlig behandling av pasientene.
4. Økonomistyring: Kontroll over økonomien med samhandlingsreformen handler om de
utskrivningsklare pasientene og statstilskudd som kommunen får til å ta hånd om dem.
Prosjektet avgrenses fra to økonomiske forhold:
 Budsjett 2015 – Handlingsprogram/økonomiplan for 2016-2018 opplyser på s. 4:
«Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å avvikle ordningen med kommunal medfinansiering
av spesialisthelsetjenesten. Dette har rådmannen tatt hensyn til i sitt opprinnelige
budsjettforslag (på bakgrunn av signaler i kommuneproposisjonen), og har derfor trukket
ut ca. 14,9 mill. kr av virksomhet.» Revisor velger derfor å forlate temaet her, siden
ordningen med medfinansiering er tatt bort.
 Kommunens drifts- og investeringsutgifter og tilhørende KOSTRA-nøkkeltall og gjeld,
faller utenfor temaet. Disse forholdene omtales i Budsjett 2015 – Handlingsprogram/
økonomiplan for 2016-2018.
5. Forebyggende arbeid: Her ser vi på kommunens innsats for å forebygge sykehusinnleggelser.
Det brede forebyggingsperspektivet faller utenfor prosjektets rammer.

Follo distriktsrevisjon IKS: Samhandlingsreformen – Nesodden kommune

5

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering
Nesodden kommune har 18 372 innbyggere pr. 1.1.2015. I 2014 økte kommunens befolkning med
75 personer, det vil si en vekst på 0,4 %.
Nesodden kommune hadde i 2014 sum driftsinntekter på kr 1 113 mill. Administrativ organisering
omfatter rådmann, 3 kommunalsjefer og 3 stabssjefer. Kommunen har 34 virksomheter. Det var
totalt 1 193 årsverk i kommunen 1.1.2015.

Området Helse og omsorg ledes av kommunalsjef Anita Nilsen. Helse og omsorg er delt inn i 6
virksomheter:
 Virksomhet sykehjem
 Virksomhet hjemmebaserte tjenester
 Virksomhet bolig med bistand
 Forebyggende og behandlende tjenester til voksne (inkl. tildelingsteamet)
 Integrering og mangfold
 Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet
Innføringen av samhandlingsreformen påvirker i første omgang tjenesteområdene innen helse og
omsorg. Tildelingsteamet i kommunen har ansvaret for å fatte vedtak om helse- og
omsorgstjenester til personer i alle aldre. Teamet består av 6 ansatte, inkludert fagsjef.

2.4 Metode
Metode generelt
Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv av 15.6.2004, som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og
rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.
Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (1.2.2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): «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.»
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2. Data/fakta (pkt. 27): «I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet,
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 revisjonskriteriene 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 avvik,
skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten.»
5. Anbefalinger (pkt. 34): «Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger
må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å
foreslå detaljerte løsninger.»
6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): «Utføring av forvaltningsrevisjon skal
kvalitetssikres.» Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for
verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som «skal gis anledning til
å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges
rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.»
Metode i dette prosjektet
Kilder til revisjonskriterier er Lov om folkehelsearbeid, Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. og samarbeidsavtalen mellom Nesodden kommune og Ahus. Kommunenes
ansvar for helse- og omsorgstjenester følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1:
«Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helseog omsorgstjenester.» Samhandlingsreformen i Norge presenteres i vedlegg 1.
Kontrollperioden i rapporten er 2012 – 2014. Problemstillingene belyses gjennom dokumentanalyse og intervjuer av kommunalsjef, virksomhetsledere og ansatte.
Revisjonen har gjennomført møte med Samhandlingsavdelingen ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) for å bli informert om deres syn på problemstillingene. Vi har også vært i kontakt
med pasientombudet for Akershus for å få et inntrykk av virkninger av reformen ut fra den
informasjonen som pasientombudet har.
Rapporten er kvalitetssikret gjennom kommunens gjennomgang av rapportutkast. Rådmannens
uttalelse til revisjonsrapporten følger som vedlegg.
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3

UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER

Problemstilling nr. 1: Hvordan håndterer kommunen de utskrivningsklare pasientene?
 Samarbeidet med Akershus Universitetssykehus og andre helseforetak?
 Kommunens kapasitet til å ta i mot pasienter?
 Hvordan sikrer kommunen at pasientenes rettigheter og behov blir ivaretatt?

3.1 Revisjonskriterier
Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-1 og § 6-2 stiller krav om at kommunen skal inngå
samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. I henhold til § 6-2 skal avtalen inneholde
retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale
tjenester etter utskrivning fra institusjon.
Follo-kommunene har sammen med kommunene på Øvre- og Nedre Romerike inngått overordnet
samarbeidsavtale og lovpålagte delavtaler med Ahus: En av de sentrale avtalene er Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp – ansvars- og oppgavefordeling mellom Nesodden kommune
og Akershus universitetssykehus HF. Avtalens punkt 4 omhandler utskriving av pasienter.
Avtalen fastslår innledningsvis at en pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at
pasienten ikke har behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. Det ligger m.a.o. til
Ahus å beslutte dette. Ahus skal gjøre en individuell helsefaglig vurdering som skal være
dokumentert i pasientens journal.
Revisjonen har trukket ut noen hovedpunkter fra Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp:
 «Innen 24 timer etter innleggelse skal Ahus gjøre en vurdering av om pasienten antas å ha
behov for kommunal helse- og omsorgstjeneste etter utskriving. Hvis behov for slike tjenester
skal kommune/bydel innen 24 timer varsles om innleggelsen, pasientens status, antatt forløp
og forventet utskrivningstidspunkt.» (Punkt 3.1.1.)
 Kommunen har ansvar for å ta kontakt med sykehuset «senest første virkedag etter mottatt
melding», innhente «informasjon om pasientens funksjonsnivå og behov for å planlegge
ivaretakelse av pasienten i kommunen… Ved behov gjennomføre vurderingsbesøk… ved
Ahus», «sørge for søknad om hjelpemidler til NAV», «vurdere om det er behov for veiledning/rådgivning av eget personell», samt gi sykehuset «informasjon om tidspunkt for når
nødvendige kommunale tjenester kan forventes å være på plass, eksempelvis plass ved
sykehjem eller oppfølging fra hjemmebaserte tjenester». (Kapittel 3.2.)
 «En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at pasienten ikke har behov for
ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten.» (Kap. 4 – innledning.)
 «Ahus skal sende melding om utskrivningsklar pasient til kommune/bydel, når pasienten er
definert som utskrivningsklar og utskrivningstidspunkt er satt.» «Meldingen om
utskrivningsklar pasient skal inneholde nødvendig informasjon for videre
behandling/oppfølging av pasienten (jfr. hovedkap. 4, 2 avsnitt, pkt. 1-5).» (Punkt 4.1.1)
 «Hovedregelen er at melding om utskrivningsklar pasient skal gis så tidlig som mulig, mandag
til fredag/virkedag før helligdag, senest kl. 14.30 den dagen pasienten er utskrivningsklar.»
(Punkt 4.1.2.)
 «Ahus kan ikke skrive ut en utskrivningsklar pasient med behov for kommunale tjenester, før
kommune/bydel har bekreftet at de kan ta imot pasienten.» (Punkt 4.1.4.)
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«Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 2 pålegger kommune/bydel
å betale sykehuset for utskrivningsklare pasienter som er innlagt på sykehus i påvente av et
kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud i folkeregistrert kommune. Døgnpris fastsettes i
Statsbudsjettet. Unntatt fra betalingsplikten er pasienter under psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.» (Kapittel 8.1 – innledning.)

Når utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehuset etter de er meldt utskrivningsklare, blir
de overliggere som kommunen har betalingsplikt for. Dersom pasienten meldes utskrivningsklar
før kl. 14:30 på hverdager og kommunen ikke gir pasienten et tilbud samme dag, oppstår
betalingsplikt for kommunen f.o.m. denne dagen. Meldes en pasient utskrivningsklar etter kl.
14:30, må kommunen gi pasienten et tilbud den påfølgende dagen, som ellers blir betalingsdøgn.
I tilfeller hvor pasienten meldes utskrivningsklar på lørdag, søndag eller helligdag, er frist for
melding fra Ahus kl. 14:30 fredag/virkedag før helligdag. Kommunen er i disse tilfellene ikke
forpliktet til å gi tilbakemelding eller ta i mot pasienten før første påfølgende virkedag (jf. punkt
4.1.2). Prisen for et betalingsdøgn var 4 255 kr i 2014 og er økt til kr 4 387 i 2015. Betalingsplikten gir kommunene et insentiv til å etablere tilbud til pasienter som er ferdig behandlet i
spesialisthelsetjenesten.
Nesodden kommune har bl.a. følgende ansvar ved utskriving:
 Følge opp melding om utskrivningsklar pasient og eventuelle søknader fra pasienten for å
kunne etablere helse- og omsorgstjenester innen varslet utskrivingstidspunkt.
 Gi melding til sykehuset om tidspunkt for hvor pasienten skal mottas, og med hvilke
tjenestetilbud. Dersom tilbud ikke kan ytes fra den dagen pasienten er utskrivningsklar, skal
kommunen oppgi tidspunkt for når tjenestetilbudet kan iverksettes.
 Følge opp varslet behov for hjelpemidler, bistå pasient i kartlegging og vurdering av nødvendig tilrettelegging for best mulig funksjon.
 Ivareta oppfølging av pasientens behov, inkludert behov for sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak iht. avtaler, planer og vedtak om tjenester. Kommunen skal medvirke til at
pasienten får nødvendig legetilsyn hos pasientens faste lege eller annen legetjeneste.
Utfra ovenstående legger revisjonen følgende revisjonskriterier til grunn for håndteringen av
utskrivningsklare pasienter:
 Kommunens rutiner skal oppfylle samarbeidsavtalen med Ahus, herunder melding til sykehuset om når kommunen kan motta pasienten. Kommunens antall betalingsdøgn på sykehus
skal vise en nedadgående tendens.
 Kommunen må sørge for at den har tilstrekkelig kapasitet til å motta de utskrivningsklare
pasientene. Helsedirektoratet anbefaler en veiledende dekningsgrad på 25 % for boenheter
med heldøgnsplasser av innbyggere over 80 år.
 Kommunen må sørge for at pasientenes rettigheter sikres og behov ivaretas.

3.2 Fakta
Samarbeid med Ahus og andre helseforetak
Nesodden kommune har en skriftlig samarbeidsavtale med Ahus. I den nasjonale veilederen
Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale
helseforetak/helseforetak fremgår det på side 12: «Noen kommuner har behov for avtale med flere
helseforetak for å sikre et helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud til sine innbyggere.» Det har ikke
Nesodden kommune hatt behov for og har derfor ikke inngått formell samarbeidsavtale med noen
andre helseforetak.
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Kommunen samarbeider likevel med flere andre helseforetak, som Sunnaas sykehus,
Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Slik det fungerer i dag kan det være andre helseforetak som
faktisk gjennomfører behandlingen, mens det fortsatt er Ahus som har det helsemessige
oppfølgingsansvaret. Et eksempel kan være at en pasient blir sendt videre fra Ahus til
Radiumhospitalet for behandling.
Ahus:
Etter initiativ fra Ahus vil avtalen mellom Ahus og kommunene bli reforhandlet i 2016. Etter
planen skal reforhandlingen omfatte:



Tidspunkt for varsling av utskriving. Dette er innen kl. 14:30 alle hverdager. Ahus ønsker tidspunktet fjernet og utskrivning alle dager, hele døgnet.
Bruk av beredskapsprosedyrer ved Ahus som overstyrer avtalen når akuttfunksjonene og
ressursene i akuttmottaket er truet.

Administrasjonen rapporterer om status for utskrivningsklare pasienter til Helse- og omsorgsutvalget, samt til formannskapet ved utfordringer.
Utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter med bistandsbehov og betalingspliktige døgn har
vært slik siden samhandlingsreformen trådte i kraft:

Antall pasienter

Utskrivningsklare pasienter og
betalingspliktige døgn ved Ahus Nesodden kommune
400
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Antall utskrivningsklare
pasienter

265

293

365

Betalingspliktige døgn

139

102

142

Antall utskrivningsklare pasienter har vært stigende siden 2012. Antall betalingspliktige døgn var i
2012 på 139 døgn. I 2013 ble antallet betalingspliktige døgn redusert til 102. I 2014 gikk det opp
til 142.
Ahus bekrefter at når de melder om utskrivningsklare pasienter, gir kommunen normalt rask
bekreftelse til Ahus om at kommunen kan motta pasienten. Ahus gir uttrykk for at samarbeidet
med Nesodden kommune fungerer bra og at kommunen har god oversikt med de utskrivningsklare
pasientene.
Ved utskrivning vurderer kommunen om de har mulighet til å tilby et forsvarlig tilbud eller ikke.
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Dersom kommunen mener at de selv ikke kan tilby et forsvarlig tilbud, velger man å betale for
overliggerdøgn eller å kjøpe plass ved Granås sykehjem (privat) i Ås.
Tildelingsteamet i Nesodden kommune har løpende kontakt med Ahus om oppfølging av
kommunens pasienter. Ved utskrivning av nye pasienter eller pasienter med endrede behov for
tjenester, gjennomføres det alltid en vurderingssamtale mellom tildelingsteamet og pasienten før
vedtak fattes. Dersom det ikke er endringer i behov, gjennomføres det sjelden en slik samtale.
Tildelingsteamet tar i mot alle søknader om helsetjenester og fatter vedtak i enkeltsakene. Det
gjennomføres ukentlige møter mellom tildelingsteamet og sykehjemmet og mellom
tildelingsteamet og virksomhetslederne for å vurdere hvilke tilbud som er faglig forsvarlig og best
for den enkelte pasient.
Avviksmeldinger blir registrert i pasientjournalen i CosDoc1. Avvik blir registrert og skrevet ut for
å bli sendt til Ahus pr. post. Dette fordi avvik registrert i det elektroniske meldingssystemet ikke
blir plukket opp hos Ahus etter at pasienter er skrevet ut derfra. Ahus rapporterer tilbake til
kommunen om resultatet vedrørende det rapporterte avviket.
Nesoddtunet sykehjem melder avvik direkte til Ahus, men det er en høy terskel for å sende avvik.
Det blir meldt avvik når det gjelder pasientenes verdighet, pasientsikkerhet eller når en pasient er
smittebærer uten at det er meldt om det fra Ahus.
Sykehjemmet har registrert følgende avvik uten at de er blitt meldt videre til Ahus:
 Epikriser følger ikke med pasienten.
 Ufullstendige pasientopplysninger.
 Medisiner følger sjelden/aldri med pasienten.
 Tidspunkt for når pasienten er meldt og når pasienten faktisk kommer.
En årsak til at avvik ikke meldes, er at avvik blir avklart direkte på telefon mellom sykehjemmet
og Ahus i forbindelse med pasientbehandlingen.
I epost fra avdelingssjef på samhandlingsavdelingen på Ahus (19.1.2015) opplyses det at det for
perioden 2011– 2014 ble registrert følgende avvik samlet for hele opptaksområdet og for
Nesodden spesielt:
Registrerte avvik i
perioden 2011-2014
Samlet nedslagsfelt Ahus
Nesodden kommune

2011

2012
199
17

2013
329
10

2014
209
14

89
2

Ahus opplyser at de fleste meldingene gjaldt feil/mangler knyttet til dokumentasjon eller melding
om inn-/utskriving. Det opplyses at avviksmeldinger følges opp internt ved kvalitetsrådgiveren der
avviket har oppstått. Samlet for Ahus sitt nedslagsfelt er utviklingen i antall avvik nedadgående i
perioden etter 2012. Registrerte avvik for Nesodden kommune har også gått ned siden 2013.
En årsak til reduksjonen er opplagt at det høsten 2013 ble tatt i bruk elektroniske pleie- og
omsorgsmeldinger mellom Ahus og alle kommunene. Erfaringene etter innføringen av den
1

CosDoc er et datasystem for kvalitetssikring og effektivisering av all dokumentasjon innen pleie, rehabilitering og
omsorgssektoren. www.acos.no
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elektroniske meldingsutvekslingen er at antall avvik for manglende dokumentasjon har gått ned.
En årsak kan også være at kommunen nå har høyere terskel for når de melder et avvik.
En prosjektrapport vedrørende palliativ behandling er utarbeidet for Administrativt
Samarbeidsutvalg (ASU). En arbeidsgruppe med representanter fra kommunene har deltatt, og
rapporten er sendt til høring. Administrerende direktør ved Ahus la 25.3.2015 frem for styret i
Ahus et forslag om utfasing av palliativt døgntilbud ved Ski sykehus.
Dagrehabilitering som tidligere var et tilbud på Ski sykehus, er lagt ned. Med samhandlingsreformen er det forventet at kommunene tar et større ansvar.
Ahus og kommunene har gjennom ASU og direktørmøtet mellom Ahus og bydelene nedsatt et
prosjekt som skal utvikle «Et system for overvåking av avtalen som bidrar til at Ahus og
kommunene sikrer gode pasientforløp ved inn-/ utskrivning av pasientene. Et system som fremmer
godt samarbeidsklima og positiv læring hvor hovedfokuset rettes mot å ta lærdom av de gode
pasientforløpene» (23.1.2014). Målet er å begrense avvik til situasjoner som kan føre til alvorlige
handlinger. Andre forbedringsområder kan kommunene og helseforetaket samarbeide om på andre
måter. En høringsversjon av de nye retningslinjene ble godkjent i april 2014. 15.12.2014 avga
arbeidsgruppen en redegjørelse for arbeidet deres. Enebakk, Frogn, Vestby, Oppegård, Ås og
Nesodden kommuner har avgitt felles høringssvar til retningslinjene med forslag til enkelte
endringer og presiseringer. Det er forventet at vurdering og endelig godkjenning av retningslinjene
skjer våren 2015.
Sunnaas sykehus HF:
Sunnaas melder pr. telefon til tildelingsteamet når de får inn en pasient tilhørende kommunen. Det
avtales et nettverksmøte hvor det legges en plan for utskrivelse. Med et hjemmebesøk vurderes
eventuelle behov for tilrettelegging. Før utskrivning holdes et tverrfaglig utskrivningsmøte, og
kommunen har relativt god tid til å finne et forsvarlig tjenestetilbud. Sunnaas sykehus tar ikke
betalt for overliggerdøgn.
Radiumhospitalet:
Radiumhospitalet tar telefonisk kontakt med tildelingsteamet når de får inn en pasient tilhørende
kommunen. Pasienter som blir lagt inn på Radiumhospitalet, kommer ofte fra Ahus og har
oppfølging fra behandlende lege der. Det betales ikke for overliggerdøgn til Radiumhospitalet.
Rikshospitalet:
Rikshospitalet overfører pasienter i hovedsak til Ahus for videre behandling etter operasjon.
Pasientbehandlingen følger deretter vanlig prosedyre i henhold til samarbeidsavtalen med Ahus.
Kommunens mottakskapasitet
Nesoddtunet sykehjem består at tre bygg. I 1988 åpnet første bygg med 50 enerom. I 2002 ble
neste bygg åpnet med ytterligere 40 enerom. I 2012 åpnet siste bygg med 32 enerom. Samtlige
rom har eget bad og dusj. Totalt har sykehjemmet en kapasitet på 122 sengeplasser. Kun 106
plasser er tatt i bruk. Årsaken til at de siste 16 plassene ikke er tatt i bruk, er økonomi, ifølge
kommunen. Administrasjonen vurderer om de i 2015 skal ta i bruk 8 plasser, hvorav 4 plasser vil
være øremerkede for utskrivningsklare pasienter og 4 plasser skal være øremerkede plasser for
rehabilitering av pasienter.
Tre av rommene på korttidsavdelingen er gjort om til dobbeltrom. Hvilke pasienter som kan ligge
på dobbeltrom, vurderes. Pasienter som får tildelt dobbeltrom, får også vedtak om redusert
betalingssats.
Follo distriktsrevisjon IKS: Samhandlingsreformen – Nesodden kommune
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Nesodden kommune kjøper pr. 17.2.2015 sengeplasser i tre andre kommuner:
 Granås sykehjem i Ås: 2 langtidsplasser og 2 korttidsplasser
 Trollhaugen Seniorsenter i Hokksund: 2 langtidsplasser og 2 korttidsplasser
 Villa Skaar i Lier: 1 korttidsplass
Det koster pr. februar 2015 ca. kr. 2 300 pr. døgn å kjøpe en sengeplass eksternt. Kurprisen på
sykehjemmet er pr. mars 2015 kr. 2 507. Det vil koste kr. 8 800 000 pr. år å drifte de 16
ubenyttede plassene på sykehjemmet.
Nesodden kommune har i dag ingen omsorgsboliger med heldøgnbemanning. Bygging av
omsorgsboliger med bemanning vil frigjøre kapasitet på sykehjemmet. Kommunen planlegger
bygging av omsorgsboligene med ferdigstilling i 2017.
Helsedirektoratet oppgir en veiledende dekningsgrad på boenheter med heldøgnsbemanning på
25 % av innbyggere over 80 år. Kommunen har i dag en dekningsgrad på 21 %.
Korttidsavdelingen på sykehjemmet har 16 plasser, i praksis 18 plasser fordi 2 rom er gjort om til
dobbeltrom. Ingen av rommene er øremerkede til utskrivningsklare pasienter, men et av rommene
er øremerket palliasjon. Gjennomsnittlig liggetid på avdelingen er 23,7 døgn i 2014. Avdelingen
har fast legevisitt to ganger i uka og daglig kontakt med lege.
Korttidsopphold er opphold som gjelder inntil 60 dager. Vanlig praksis er at det først fattes vedtak
om en korttidsplass, for deretter å fatte et nytt vedtak om langtidsopphold dersom behovet skulle
endre seg.
For Nesodden ser befolkningsprognosene slik ut2:

3

Kilde: Follo-prognosen 2010, alternativ 1 – utarbeidet av Rambøll for Follorådet .

Veksten i den eldre delen av befolkningen forventes å bli betydelig.
2
3

Kommuneplan 2011 – 2023, Nesodden kommune, s. 6 flg.
Rambøll Norge AS er en samfunnsrådgiver som leverer analyser blant annet til kommuner.
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Høsten 2009 ble Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo nedsatt av Follorådet4. Prosjektets
oppgave var blant annet å utrede etablering av et felles Follo lokalmedisinske senter og legevakt.
Prosjektgruppen har samarbeidet med Ahus om å komme med en anbefaling om etablering av et
lokalmedisinsk senter i Follo med lokalisering ved Ski sykehus.
Plikten til å ivareta et tilbud om øyeblikkelig hjelp, inntrer fra 2016. Prosjektgruppen anbefaler at
døgnenheten dimensjoneres for 24 sengeplasser. Begrunnelsen er forventet befolkningsvekst,
behov for å ta i mot utskrivningsklare pasienter og at utvidelsen vil gi rimeligere plasser enn ved
opphold i sykehus. Plassene fullfinansieres gjennom statlige tilskudd. Utkast til selskapsavtale for
Follo Lokalmedisinske senter og legevakt IKS (Follo LMS) er behandlet i kommunestyrene.
Byggingen av Follo LMS er forsinket og antas ferdigstilt høsten 2016. Kommunene har derfor
søkt Ahus om videre kjøp av legevaktstjenester og leie av lokaler ved Ski sykehus, for å
tilfredsstille kravet om å ha et øyeblikkelig hjelp tilbud fra 1.1.2016.
Boligsosial handlingsplan opplyser at Nesodden kommune i stor grad (63 %) består av eneboliger
med liten universell utforming. Nesodden har også en topografi med mange høye skrenter.
Eneboliger uten universell utforming medfører at flere pasienter/brukere får behov for langtids
sykehjemsplass når de ikke lenger klarer seg hjemme. Mangelen på omsorgsboliger med
heldøgnsbemanning kommer inn her. Mangelen på slike boliger opptar om lag 10 – 15
langtidsplasser på sykehjemmet. Kommunen vil derfor øke fokuset på bygging av tilpassede
boliger for eldre og andre med funksjonsnedsettelse.
Nesodden kommune har 5 avdelinger med boliger med bistand som samlet tilbyr heldøgnstjenester til beboere/ brukere med ulike bistandsbehov.
I kommunens investeringsbudsjett for 2015-2018 foreslår rådmannen å satse på følgende:
 Nye omsorgsboliger (8 stk) og nytt aktivitetssenter i Skoklefaldsåsen.
 Ny barnehage på Fjellstrand.
 Helse, miljø og sikkerhet.
 Folkehelse.
Pasienters rettigheter og behov
Kommunen har igangsatt et arbeid med journalgranskning på Nesoddtunet, for å avdekke om
tildelte tjenester i vedtak blir satt i verk og om det fattes nye vedtak ved endrede behov.
Undersøkelsen ferdigstilles våren 2015.
Sykehjemmet ønsker på generelt grunnlag mer tydelige og konkrete vedtak om tjenester. En
utfordring er at Ahus kan melde om et stort hjelpe- og tjenestebehov, mens kommunen kan ha en
annen vurdering. Ahus kan skape forventninger hos pasienter om hvilke tjenester den skal få etter
utskrivning.
Kommunen hadde et tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2013 som ble ferdigstilt i 2014.
Tilsynet gjaldt kommunens iverksettelse av tjeneste etter vedtak. Kommunen fikk registrert et
avvik som gjaldt iverksetting av støttekontakt. Avviket er pr. mars 2015 lukket.

4

Follorådet er et samarbeidsorgan som ble etablert av Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski Vestby og Ås
kommuner og Akershus fylkeskommune i 2001. Ledervervet går på omgang, og det er Nesodden kommunes ordfører
Nina Sandberg som innehar vervet i 2015.
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Reinnleggelser:
En reinnleggelse er definert som en akutt innleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra et sykehus. Et høyt eller økende antall reinnleggelser kan tolkes som at pasienter blir utskrevet for tidlig.
Ahus opplyser i epost (23.1.2015) at det for Nesodden kommune er registrert følgende
reinnleggelser:
REINNLEGGELSER FRA
NESODDEN
2012
2013
2014
Sum

Antall
Reinnlagt Andel
innlagte
<=30 dager reinnlagt
1 496
125
8,4 %
1 537
159
10,3 %
1 562
130
8,3 %
4 595

414

9,0 %

Nasjonale tall for reinnleggelser ligger på 19,8 % for 2014. Nesodden kommunes pasienter hadde
8,3 % reinnleggelser i 2014, det vil si klart lavere enn landsgjennomsnittet.
Pasientombudet i Akershus har kritisert sykehusene generelt for å skrive ut pasienter for tidlig.
Revisjonen får opplyst av ombudet at det ikke foreligger spesiell dokumentasjon for Nesodden
kommune, men at reinnleggelser generelt har økt.
Pasientenes tilfredshet:
I 2013 gjennomførte Nesoddtunet sykehjem en brukerundersøkelse gjennom KS’ «Bedre
kommune». Resultatene viser at kommunens resultater er noe lavere enn landet for øvrig. Ser man
tilbake på forrige undersøkelse i 2010, har kommunen forbedret seg på alle områder i
undersøkelsen og økt det samlede snittet fra 3,2 i 2010 til 4,7 i 20135. En ny brukerundersøkelse er
planlagt våren 2015. Brukerundersøkelser innen helse og omsorg kan by på utfordringer, da ikke
alle har så enkelt for å kommunisere. Undersøkelsene gjennomføres ved hjelp av intervjuer, men
ikke av behandlende ansatte. Brukerundersøkelser er et verktøy for å undersøke om kommunen
leverer tjenester etter pasientenes rettigheter og behov.
Nesoddtunet sykehjem har ikke etablert brukerråd i dag, men det er politisk bestemt at det skal
etableres et brukerutvalg på Nesoddtunet. Deltagere vil være representanter fra virksomheten,
Eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede, pårørende og pasienter.
Langtidsavdelingen på sykehjemmet har bruker-/ beboermøter hver 2. måned. Det vil senere bli
etablert et brukerutvalg også for hjemmetjenesten.
Brukerne på Nesoddtangen Gård har etablert et brukerråd som har til oppgave å forvalte brukernes
interesser og å bidra til at aktivitetene ved gården er i tråd med bredden i brukernes ønsker.
Nesoddtangen Gård er et lavterskel velferdstilbud for voksne over 18 år i kommunen.
Hjemmetjenesten har årlige brukerundersøkelser med etterfølgende dialogmøte hvor både brukere
og pårørende blir invitert. Undersøkelsene blir gjennomført i utvalgte grupper som rullerer årlig.
 Sone Vest gjennomførte brukerundersøkelse vedrørende hjemmesykepleien i 2013.6
Resultatene var jevnt i forhold til landsgjennomsnittet, et samlet snitt på 4,8 mot 5,0 i
landsgjennomsnitt. Området med lavest resultat var informasjon til pasienter/brukere, med et
5
6

Resultat brukerundersøkelsen 2013 Pasienter i sykehjemmet
Resultat brukerundersøkelsen 2013 Hjemmesykepleien Sone Vest.
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snitt på 4,5 mot 5,0 i landsgjennomsnitt. Helhetsvurdering av tjenesten som blir levert, fikk
høyest resultat i undersøkelsen med et snitt på det samme som landsgjennomsnittet på 5,3.
Sone Øst gjennomførte også en brukerundersøkelse vedrørende hjemmesykepleien i 2013.7
Resultatene var noe lavere totalt sett med et snitt på 4,5 mot landsgjennomsnittet på 5,0.

Virksomheten Boliger med bistand gjennomførte i 2014 en brukerundersøkelse. Den ble
gjennomført som en kvalitativ undersøkelse i stedet for en kvantitativ. I det ligger at man ikke har
undersøkt et stort antall brukere, men i stedet gått i dybden på færre brukere. Undersøkelsen hadde
en oppslutning på 77 %, og resultatet viste at 80 % var fornøyd med bistanden de mottok.8

3.3 Vurdering
Samarbeid med Ahus og andre helseforetak
Hovedinntrykket av kommunikasjonen mellom Ahus og kommunen er at den fungerer godt.
Utfordringene var størst i perioden rett etter innføringen av samhandlingsreformen (2012). Nå
benyttes elektronisk kommunikasjon, og det har medført høyere informasjonskvalitet. Det
utelukker ikke enkelttilfeller med mangelfull informasjons- og dokumentasjonsutveksling.
Nesodden kommune sender få avviksmeldinger til Ahus. Kun avvik som ansees vesentlige og
alvorlige blir meldt. Kommunen utarbeider ikke en oversikt internt over antall og type avvik som
avdekkes, men avvik blir ført i den enkelte pasients journal. Det reelle omfanget av avvik er derfor
usikkert. Revisjonen ser positivt på at rutinene for overvåkning av samarbeidsavtalen mellom
Ahus og kommunene er under revidering.
Nesodden kommune har hatt en jevn økning i antall utskrivningsklare pasienter siden innføringen
av samhandlingsreformen i 2012. Antall betalingspliktige døgn har variert fra år til år. I 2012 ble
det registrert 139 betalingspliktige døgn, mens antall døgn i 2013 gikk ned til 102. I 2014 var
antall betalingsdøgn oppe i 142. Det har vært en jevn økning i antall utskrivningsklare pasienter i
samme periode. Det har ikke vært mulig å finne en direkte årsak til det reduserte antallet med
betalingspliktige døgn i 2013. Kommunens kjøp av sengeplasser eksternt kan være en
delforklaring.
Samarbeidet med andre helseforetak fungerer godt. Ved samarbeid med andre helseforetak har
Ahus som regel fortsatt behandlingsansvaret.
Administrasjonen rapporterer månedlig til politisk nivå, ved Helse- og omsorgsutvalget.
Kommunens mottakskapasitet
Kommunen har ingen omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Personer som kunne benyttet et
slikt tilbud, har i dag langtidsplass på Nesoddtunet sykehjem. Den planlagte byggingen av åtte
omsorgsboliger med heldøgnsbemanning i 2017, vil frigjøre plasser på sykehjemmet.
16 sengeplasser på Nesoddtunet sykehjem er ikke tatt i bruk. Årsaken oppgis å være økonomisk.
Kommunen kjøper pr. februar 2015 totalt 9 sengeplasser utenfor kommunen, da dette er billigere
enn å bemanne opp egne plasser. Det vurderes om det skal tas i bruk 8 nye plasser på Nesoddtunet
sykehjem i 2015.
Nesodden kommune har i dag en dekningsgrad på boenheter med heldøgnsplasser på 21 % av
80+-åringer. Dette er noe lavere enn Helsedirektoratets anbefaling på 25 %.
7
8

Resultat brukerundersøkelsen 2013 Hjemmesykepleien Sone Øst.
Budsjett 2015 – Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2018, s. 65.
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Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo tar gjennom Follo lokalmedisinske senter og legevakt
sikte på å etablere 24 døgnplasser i 2016. Dette er 8 flere plasser enn beregnet behov i 2016 tilsier.
Follo LMS forventes ferdigstilt høsten 2016.
Befolkningsprognoser viser at veksten i den eldre delen av befolkningen kommer til å bli
betydelig. Rådmannen legger derfor opp til å øke rammen i budsjettet i takt med økningen i antall
eldre.9
Pasienters rettigheter og behov
Kommunen har hatt tilsyn fra Fylkesmannen vedrørende iverksettelse av tjeneste etter fattet
vedtak, som resulterte i kun ett avvik om tildeling av støttekontakt. Revisjonen anser resultatet av
tilsynet som positivt for kommunen.
Kommunen har iverksatt en journalgranskning på Nesoddtunet for å vurdere vedtak opp mot hva
som faktisk blir levert. Granskningen er ikke ferdig pr. 15.3.2015. Granskningen vil bidra til å
avdekke om kommunens vedtak tilfredsstiller pasientenes rettigheter og behov.
Nesodden kommunes andel reinnleggelser innen 30 dager ligger under halvparten av
landsgjennomsnittet for 2014. Andel reinnleggelser har i perioden 2012 – 2014 ligget stabilt på
9 %.
Kommunen har brukerråd eller tilsvarende for en del pasientgrupper. Etablering av flere brukerråd
vurderes.

9

Nesodden kommune Budsjett 2015 – Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2018, pkt. 3.7.2
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4

BEMANNING OG KOMPETANSE

Problemstilling nr. 2: Hvordan har kommunen innrettet seg for å ivareta nye og økte krav til
bemanning og kompetanse?

4.1 Revisjonskriterier
Helse- og omsorgstjenestelovens § 4.1 (bokstav d) pålegger kommunen å sørge for at den har tilstrekkelig kompetanse til å løse sine arbeidsoppgaver.
Samarbeidsavtalen med Ahus sier følgende om oppfølging av utskrivningsklare pasienter (kapittel
4.2): «Kommune/bydel skal ivareta oppfølging av pasientens behov inkl. behov for sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak iht. avtaler, planer og vedtak om tjenester. Hvis
nødvendig, skal kommunen medvirke til at pasienten får nødvendig legetilsyn, gi medisinsk
oppfølging hos pasientens faste lege eller annen legetjeneste.»
Kommunens bemanning og kompetanse vurderes utfra følgende revisjonskriterium:
 Kommunen skal sørge for å ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å motta og behandle de utskrivningsklare pasientene.

4.2 Fakta
Helse og omsorg generelt
Antall høyskoleutdannede i personalet har hatt en kraftig økning etter innføringen av
samhandlingsreformen, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) KOSTRA-statistikk.
Kommunen har en fagutviklingssykepleier ansatt i enhet for samfunn og tjenesteyting.
Sykehjemmet har tre fagledere, og hjemmetjenesten har en fagleder på Øst og en på Vest.
Sykehjemmet vurderer nå den generelle sykepleiekompetansen og disponering av den, inkludert
bruk av fagledere. Kommunen benyttet rådgiving fra Ressurssenter for omstilling i kommunene
(RO).
Flere av informantene uttrykker at samhandlingsreformen er på vei fra et brukerperspektiv til et
økonomisk perspektiv. Det trekkes spesielt frem fokuset på økonomi i forholdet mellom
kommuner og helseforetak.
Behovsendringer
Ahus sin generelle liggetid for pasienter med døgnopphold er redusert fra 4,7 døgn i 2011 til 3,9
døgn ved utgangen av 2014. Dette er i tråd med målene for samhandlingsreformen. Press på
sengekapasiteten, som følge av utvidet opptaksområde ved overgangen fra Aker sykehus til Ahus,
har medført tiltak for å redusere liggetiden. Konsekvensen av flere pasienter og redusert liggetid
på sykehuset er at antall utskrivningsklare pasienter øker.
Pasientene blir etter innføringen av samhandlingsreformen skrevet ut tidligere enn før, og trenger i
større grad videre behandling og oppfølging av kommunen. Den kommunale pasientbehandlingen
krever et mer spesialisert tjenestebehov med medisinsk og sykepleiefaglig spisskompetanse. Dette
medfører at dagens ansatte må tilføres nødvendig kompetanse, men også å rekruttere og beholde
ansatte.
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Helsetjeneste/bemanning
Nesodden kommune har siden 2012 hatt 15 fastlegeavtaler. Dette tilsvarer 9,6 legeårsverk pr.
10 000 innbygger (2013). Snittet for KOSTRA-gruppe 7 er 8,2.10
NESODDEN KOMMUNES PERSONELL I
HELSE OG OMSORG11 Årsverk
Sykehjem
Hjemmetjeneste (Praktisk bistand, sykepleie og
dagavdeling)
Boliger med bistand
Omsorgsboliger
Dagaktivitetssentre
Seniorsentre
Sum pleie og omsorg

2012

1.1.2015

Endring

115

125

10

65

90

25

56
0
2
1

59
0
4
1

3
0
2
0

239

279

40

I budsjettet for 2015 er det vedtatt ytterligere tilførsel av stillingsressurser innen helse og
omsorg:12
PERSONELLVEKST 2015
Sykehjem
Hjemmetjenester
Hjemmetjenester
Sum

Årsverk
1,00
1,25
1,00
3,25

Formål stillingsressurser
Fysioterapeut rehabilitering
Ca. 1,25 årsverk brukerstyrt personlige assistenter
Stilling på Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter

For perioden 2015 – 2018 er antatt pleiebehov stigende og det er for perioden budsjettert med
følgende tilførsel av stillinger, (sum for sykehjemmet (50 %) og hjemmetjenestene (50 %)):

Budsjett 2015 - Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2018 pkt. 3.7.2 s. 67

1.1.2015 ble det innført en nasjonal rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA) for pasienter
under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter Helse- og omsorgstjenesteloven, jfr. Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1 d. Med langvarig behov menes
behov over 2 år, og med stort behov menes over 32 timer per uke. Brukere med behov for minst
25 timer har også rett, såfremt tjenesten ikke vil gi kommunen en vesentlig økt kostnad.
Kompetanse
Kompetanseplan for helse og omsorg 2014-2018 er utarbeidet. Planen tar utgangspunkt i at
kommunen etter samhandlingsreformen vil ta over behandlingsansvaret for enkelte pasient10

Budsjett 2015 – Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2018, s. 67+131.
Budsjett 2015 – Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2018, s. 62 flg.
12
Budsjett 2015 – Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2018, s. 6+13-14.
11
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grupper. Det fører til økt behov for fagpersoner med rett kompetanse. Hver virksomhet innen helse
og omsorg har egen virksomhetsplan og bemannings-/kompetanseplan.
Kompetanseplanen er utarbeidet med utgangspunkt i en SWOT-analyse13 for hvilken kompetanse
kommunens ansatte har i dag, hvilken kompetanse trenger de og hvilke styrker og svakheter
organisasjonen har. Analysen viste svakheter i mangel på kompetanseplanverk. Det er utarbeidet
kompetansekrav for virksomhetene innen helse og omsorg, undersøkt hvilken kompetanse som
finnes i dag og en oversikt som viser hvilket kompetansebehov kommunen har for den enkelte
virksomhet. Denne kompetansen skal rekrutteres, utvikles eller mobiliseres.
Kompetanseplanen beskriver hvilke satsningsområder det må fokuseres på ved videreutdanning av
høyskoleutdannede og fagarbeidere. På områder som geriatri, demens, rehabilitering og psykiatri.
Strategier og tiltak for måloppnåelse er konkretisert i planen og læringsarenaer er identifisert.
I kompetanseløftet i 2014 fikk kommunen kr. 400 000 i utdanningsstøtte som tilskudd fra
Fylkesmannen.
Ved utdanning/videreutdanning gir kommunen ikke permisjon med lønn. Praksis er at kommunen
tilrettelegger turnus slik at de ansatte får mulighet til å følge undervisningen. Permisjon med lønn
gis i forbindelse med praksis som er en del av utdanningen.
Kommunen dekker ca. 50 % av utgiftene for ansatte som ønsker å videreutdanne seg, inkludert
kjøp av lærebøker.
Sykehjem
Nesoddtunet sykehjem har en bemannings-/pleiefaktor på 1,03 (antall årsverk / antall pasienter).
Sykepleierdekningen på sykehjemmet er 0,34. Sykehjemmet har 130 % stillings-hjemmel som
lege – etter en økning på 30 % i 2014.
Et omstillingsarbeid for sykehjemmet pågår, hvor man ønsker å plassere kompetansen der den
trengs best.
Sykehjemmet arbeider etter et turnussystem med dag, kveld og 3. hver helg. Nattarbeidere har
egen turnus kun for natt. På kveld, natt og helg er det to sykepleiere på «topp». Sykehjemmet har
en sykepleier på korttidsavdelingen og en sykepleier som har et overordnet ansvar for resten,
inkludert å følge opp meldinger fra Ahus.
Korttidsavdelingen på sykehjemmet blir i praksis som et lite sykehus, ut fra dagens oppgaveløsning. Kommunen må løpende utvikle de ansattes kompetanse.
Hjemmetjeneste
Hjemmetjenesten er delt i to soner: sone Øst og sone Vest. Hver sone har en turnus på tre skift pr.
døgn med følgende bemanning:
 Dag: 8-10 ansatte, hvorav 3 sykepleiere.
 Kveld: 4 ansatte, hvorav 1 sykepleier.
 Natt: 2 ansatte fast + 1 innleid ved behov, hvorav 1 sykepleier tar begge soner samlet.

13

SWOT-analyse er en kartlegging av sterke og svake sider og muligheter og trusler som kan påvirke virksomhetens
utvikling (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
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Hjemmetjenesten er bemannet med sykepleiere på alle skift i døgnet. På dagtid er det tre
sykepleiere på hver sone, på kveld og i helg er det en sykepleier på hver sone, og på natt er det en
sykepleier på begge soner.
Turnusen baseres på at ansatte kan ha halve vakter, det vil si at den ansatte kun jobber halve
vakten ved behov. Dette gjelder både dag og kveldsvakter.
På dagtid er det en sykepleier pr. avdeling som har kontakt med fastlege, har ansvar for
medisinering og kontakt med andre offentlige instanser.
Det er etablert fast ukentlig ½-dags internundervisning for alle ansatte innen hjemmesykepleien.
Tema blir bestemt ut fra behovet. Det drives også opplæring av resten av hjemmetjenesten.
Samarbeid
Ahus’ ambulerende team benyttes også til opplæring, de holder regelmessige prosedyrekurs. Disse
er gratis for kommunen, som en del av samarbeidsavtalen. Ahus har utarbeidet flere elæringsprogram som er tilgjengelig for kommunens ansatte på Ahus sin hjemmeside/læringsportal.
Akuttmottaket på Ahus har en døgnåpen veiledningstjeneste pr. telefon, som kommunens ansatte
kan benytte ved akutt bistand. Kommunens ansatte drar også til Ahus for opplæring.
Nesodden kommune er med i Kompetansehjulet i Follo, der Follo-kommunene tilbyr kurs for
ansatte i helse- og omsorgstjenestene. I 2014 var det fokus på demensomsorgen.

4.3 Vurdering
Bemanningen er vesentlig styrket med 40 årsverk (16,7 %) siden 2012. I Budsjett 2015 –
Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2018 (pkt. 3.7.2) er det budsjettert med en økning i
bemanningen innen helse og omsorg for å dekke opp forventet fremtidig behov. Frem mot 2018
budsjetteres det med en økning i antall ansatte innen helse- og omsorgstjenestene med ca. 15
årsverk.
Kommunen har identifisert at området «kompetanse» vil kreve økt fokus. Virksomhetene har
utarbeidet kompetanseplaner som tar hensyn til behovsendringene. Opplæringstiltak tilpasset
aktuelle behov gis ukentlig.
Bemanning og kompetanse vurderes fortløpende ut fra forventninger, forutsetninger og endrede
krav.

Follo distriktsrevisjon IKS: Samhandlingsreformen – Nesodden kommune

21

5

PASIENTGRUPPENES BEHOV

Problemstilling nr. 3: Hvordan ivaretar kommunen behovene til de ulike pasientgruppene som
helhet?

5.1 Revisjonskriterier
Kommunene skal «sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker,
samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov» jf. Helse- og omsorgstjenestelovens formål
(§ 1-1 punkt 5).

5.2 Fakta
Kommuneplan for helse og omsorgstjenester 2011-2020 etablerer en overordnet strategi for å
følge opp både sentrale og lokale føringer, samt å møte fremtidige utfordringer for et helhetlig
tilbud innen pleie- og omsorgstjenesten i Nesodden kommune. Strategien illustreres gjennom en
omsorgstrapp med 6 nivåer:

Kommuneplan for helse- og omsorgstjenestene 2011-2020, s. 5 Omsorgstrapp.

De viktigste strategiske grepene for å nå målet, er:
 «Fokus på bevisstgjøring om hva den enkelte selv har ansvaret for, forebygging og tidlig
innsats.
 Helhetlig, koordinert – intern og ekstern samhandling.
 Effektiv ressursutnyttelse (faglig og økonomisk) – resultatorientert.
 Informasjon og brukerdialog.
 Offensiv.
 Rekruttere og beholde.»
Tildelingsteamet har utarbeidet veilederen Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Nesodden
kommune 2014. Denne tar for seg kriterier for tildeling og prosedyrer for saksgang. «Målsettingen
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er å sikre søker en rettferdig og lik vurdering av alle typer helse- og omsorgstjenester i Nesodden
kommune. Vurderingen skal være tverrfaglig.» Tildelingen skal være basert på en faglig,
skjønnsmessig og individuell vurdering av den enkeltes behov. Søker må ha et særlig hjelpebehov
på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller av andre årsaker. I tilfeller der kommunen ikke har
plikt til å yte hjelp, kan kommunen etter en individuell vurdering likevel yte hjelp, for eksempel
som et forebyggende tiltak.
Dersom en tjenestemottaker eller dens pårørende ikke er fornøyd med de vedtak som er fattet, kan
de sende klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kommunens eget klageutvalg foretar først
en vurdering. Klageutvalget kan gi medhold i klagen og be kommunen endre sitt vedtak. Eller de
kan opprettholde vedtaket; klagen sendes da videre til Fylkesmannen. Flere av kommunens vedtak
i helse og omsorg er i perioden 2012 – 2014 klaget inn til Fylkesmannen. Resultatet av klagene
har vært:
INNSENDTE KLAGER TIL
FYLKESMANNEN - HELSE/OMSORG
Medhold

2012

2013

2014

Totalt

3

1

1

5

Ikke medhold

6

3

3

12

Avvist FM

2

5

Trukket

2

Annet

3

Sum klager

14

7
2

9

1

4

6

29

Ved klager sendt til Fylkesmannen, har klager i perioden fått medhold i 17 % av sakene. Antall
klager har i samme periode gått ned. Det har vært flest klager på vedtak som gjelder støttekontakt;
her ga Fylkesmannen kommunen medhold i 80 % av sakene. (Det er registrert 30 resultat på 29
klager fordi Fylkesmannen ga delvis medhold i ett vedtak.)
Kommunen har etablert et palliativt team, som består av onkolog, kreftsykepleier, prest,
ergoterapeut og fysioterapeut. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og
døende pasienter og deres pårørende. Teamet skal bidra til best mulig livskvalitet for pasienter og
deres familier.
Kommunen har fokus på helhetlig rehabilitering av pasientene. Dette er et samarbeid mellom
palliativt team, demens og rehabilitering.
Regjeringen innførte 1.1.2015 rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I den forbindelse er
det inngått en avtale med private BPA-aktører (konsesjonsavtaler) om levering av tjenester.
Avtalen er et samarbeid med Oppegård, Ås og Frogn kommuner.
Nesodden kommune har et ambulerende team innen rus og psykisk helse, som jobber med
personer under 50 år. Teamet består av vernepleier, assistent, miljøterapeut (master i psykologi)
og en vernepleierstudent. Teamet er stasjonert på Håkonsletta.
Det er etablert dagtilbud for:
 Eldre – dagavdeling Tosletta.
 Demente – dagavdeling Bjørnemyrveien.
 Ekelund seniorsenter. (Ikke et lovpålagt tilbud. En kommunal ansatt, resten er frivillige.)
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Kommunen har vært med i Follo-samarbeidet om utviklingen av Helhetlig pasientforløp i
hjemmet. Her er det utviklet sjekklister for å sikre kvalitet i arbeidet.
Nesodden kommune har identifisert flere nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen:
 Behov for flere korttidsplasser (løpende vurdering).
 Økning av antall årsverk i hjemmetjenesten (løpende vurdering).
 Palliativt team / kreftteam (innført).
 Demensteam (innført).
 Frisklivskoordinator (innført).
 Økt kompetanse for rehabilitering.
 Matombringing (innført).
 Sosiale møteplasser (innført).

5.3 Vurdering
Flere av Nesodden kommunes vedtak om tildeling av helse- og omsorgstjenester er klaget inn til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannens behandling viser at kommunen i sine vedtak i
all hovedsak følger opp de rettigheter som pasientene har. Resultatene gir ingen indikasjon på
systemfeil i saksbehandlingen av tildelinger av helse- og omsorgstjenester.
Kommunen har utviklet en omsorgstrapp og en veileder med kriterier for tildeling og prosedyrer
for saksgang. Dette skal sikre at personer som trenger et tilbud om helse- og omsorgstjenester, får
tildelt nødvendige tjenester.
En rekke tjenestetilbud til pasientene sikrer at pasientgruppenes behov tilfredsstilles på en god
måte. Eksempler er demensomsorg, rehabilitering, rus og psykisk helse, BPA og palliasjon.
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6

ØKONOMISTYRING

Problemstilling nr. 4: Har kommunen rutiner og systemer for kontroll av økonomien i
forbindelse med reformen?

6.1 Revisjonskriterier
Nesodden kommunes økonomistyring i samhandlingsreformen vurderes utfra følgende
revisjonskriterier:
 Kommunens kostnader til utskrivningsklare pasienter bør ikke overstige statstilskuddet.
 Kommunen bør ha rutiner som sikrer at utbetalinger til Ahus følger kravene til økonomisk
internkontroll i økonomireglementet.

6.2 Fakta
Generelt
Nesodden kommune har ikke utarbeidet en oversikt over merutgiftene som følge av
samhandlingsreformen. Flere av oppgavene var der fra før, og mange nye oppgaver har blitt
ivaretatt innenfor det ordinære tjenesteapparatet.
Kommunen har identifisert enkelte kostnader som er utløst av reformen. Dette gjelder svært syke
barn og respiratorpasienter. Dette var pasientgrupper som kommunen ikke hadde ansvar for før
reformen. Fra 2012 har kommunen i snitt hatt 4 slike pasienter hvert år. Kommunen får dekket 80
% av kostnadene over kr 1,2 mill. Med nødvendig heldøgnsbemanning koster hver pasient
kommunen ca. kr 1 mill. hvert år.
Administrasjonen rapporterer til kommunestyret. Uventede kostnader utover rammen skal
rapporteres til formannskapet.

Netto driftsutg. pr. innbygger

Netto driftsutgifter helse/omsorg pr.
innbygger
16000
15000
14000
13000

Nesodden

12000

Kostragruppe 07

11000

Akershus

10000

Hele landet

9000
8000
7000
2010

2011

2012

2013

Figuren viser at Nesodden kommunes helse-/omsorgsutgifter hadde en markert økning fra 2011 til
2012, men at den flatet ut i 2013. Økningen fra 2011 til 2012 var noe høyere enn både lands-
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gjennomsnittet og kommuner i KOSTRA-gruppe 7. Kommunens netto driftsutgifter pr. innbygger
er lavest i sammenligningen.
Virksomhetsleder på sykehjemmet opplyser at utgiftene til polikliniske konsultasjoner på Ahus
etter innføringen av reformen, har steget markert. Pasientene blir skrevet ut tidligere, og de er
fortsatt under behandling. Pasientene må etter utskrivning følges tilbake til Ahus for konsultasjoner. Dette fører til økning i lønnsutgiftene for kommunen ved at ekstra personell må hentes inn.
Sykehjemmet har registrert stor økning i medisin-utgiftene til kommunen. Årsaken er mer bruk av
spesielle og dyrere medisiner enn tidligere.
Kommunestyret satt av kr 3 mill. til uforutsette vedtak om tiltak i 2014.
Betalingspliktige døgn
Døgnprisen var kr 4 255 i 2014 og er kr 4 387 i 2015. Betalingsplikten gir kommunene et økonomisk insentiv til å etablere et tilbud til pasienter som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten.
NESODDEN KOMMUNES OVERLIGGERE PÅ
AHUS
Regnskapsførte kostnader for betalingspliktige døgn

2012

2013

2014

kr. 556 000

kr. 418 000

kr. 758 680

Øremerket statstilskudd gitt til å dekke utskrivningsklare pasienter er nå innlemmet i rammetilskuddet fra staten. Det føres derfor ikke noen regnskap over kostnader til betalingspliktige døgn
for utskrivningsklare pasienter overstiger tilskuddet.
Internkontroll
Ahus sender oversikt over betalingspliktige utskrivningsklare pasienter til Nesodden kommune.
Oversikten inneholder navn på pasienten, dato for utskrivningsklar og dato for når kommunen tok
i mot pasienten. Faktura fra Ahus sendes parallelt.
Tildelingsteamet har ansvaret for å følge opp fakturaene fra Ahus. Tildelingsteamet kontrollerer
oversikten fra Ahus opp mot egen dokumentasjon. Eventuelle innsigelser blir sent til virksomhetsleder for Nesoddtunet sykehjem, som videresender til Ahus. Ahus sender kreditnota dersom det er
for mye innbetalt. Det har ikke vært registrert mange feilfaktureringer i 2013 og 2014.
Tildelingsteamet vurderer de har god kontroll på hva som skal betales og at de har god dokumentasjon som underbygger innsigelser. Kommunen har i all hovedsak fått medhold i sine innsigelser.

6.3 Vurdering
Nesodden kommune har ikke utarbeidet en total oversikt over kostnadene i forbindelse med
samhandlingsreformen. Frem til og med 2014 fulgte kommunen med på utviklingen i forhold til
kommunal medfinansiering, men denne ordningen er avviklet fra 2015.
Kostnader innen helse og omsorg er lavere enn gjennomsnittet i kommunens KOSTRA-gruppe.
Ahus fakturerer betalingspliktige døgn. Tildelingskontoret foretar kontroll av samtlige fakturaer
for å sikre rett betaling. Avdekkes feil, meldes det til Ahus. Ahus sender kreditnota dersom det er
innbetalt for mye. Det er registrert få feilfaktureringer.
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7

FOREBYGGENDE ARBEID
Problemstilling nr. 5: Hvordan ivaretar kommunen kravene til det forebyggende arbeidet?

7.1 Revisjonskriterier
I Stortingsmelding Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid (nr. 47
2008-2009) pekte regjeringen på at helsetjenesten har sterkt fokus på behandling av sykdom og
sen-komplikasjoner og lite fokus på å forebygge helseproblemer.
Med utgangspunkt i fremtidige helseutfordringer er det behov for å styrke de forebyggende
helsetjenestene i kommunen. Målet er å videreutvikle dokumenterte tiltak som styrker individets
egenmestring og reduserer risiko for sykdomsutvikling og funksjonstap med frafall fra skole og
yrkesliv.
Etter departementets vurdering bør kommunene fokusere bl.a. på følgende områder:
 Bygge opp systemer som gir oversikt over helsetilstanden og faktorer for utviklingen av
henholdsvis god og dårlig helse.
 Spisse forebyggingsinnsatsen med tiltak som gir resultater i form av færre sykehusinnleggelser
og mindre omfattende behandling.
 Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling. Oppgavene kan omfatte kurstilbud og
selvhjelpsgrupper for ulike brukergrupper eller fagpersonell, f.eks. mestringskurs, innføringskurs for likemenn/veiledere, livsstilskurs og kurs i helsepedagogikk.
 Kompetanseoppbygging innen forebyggende helsetjenester, for eksempel innen ernæring og
samfunnsmedisin, slik at tiltakene er kunnskapsbaserte.
Staten forventer at forebyggingsinnsatsen forankres i kommunale planer. Kommunen vurderer
selv hvordan dette skal skje, det vil si om kommunen vil inkludere forebygging i kommuneplan og
handlingsprogram/økonomiplan eller utarbeide delplan om forebyggende helsearbeid.
Kommunens forebyggende arbeid vurderes utfra følgende revisjonskriterier:
1. Kommunens helseforebyggende arbeid, herunder forebygging av sykehusinnlegging, skal
forankres i helhetlige kommunale planer.
2. Helse- og omsorgstjenesten skal utføre et betydelig arbeid med forebyggende tiltak i praksis,
herunder rehabilitering og livsstils- og mestringskurs for innbyggere.

7.2 Faktabeskrivelse
Generelt
I Kommuneplan for helse- og omsorgstjenester 2011-2020 (s. 7) legges det vekt på de utfordringer
som vil komme i tiden fremover etter innføringen av samhandlingsreformen, ny Helse- og
omsorgslov og ny Folkehelselov. Her vektlegges helsefremmende og forebyggende arbeid, og
hovedmålet er «å legge til rette for at tjenestetilbudet skal bli mer helhetlig og pasientforløpene
mer sammenhengende».
I Budsjett 2015 – Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2018 legger rådmannen vekt på folkehelse og forebyggende arbeid i den kommende økonomiplanperioden.
Kommunen har utarbeidet Folkehelseplan 2014-2018 med tilhørende Kunnskapsdokument 2014.
Kommunestyret vedtok (12.3.2015) å sende folkehelseplanen ut på høring. Folkehelseplanen er
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forankret i Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 og Planstrategi for 2012-2015.
Folkehelseplanen konkluderer med to innsatsområder fra kommuneplanens samfunnsdel:
«folkehelse og levekår» og «en organisasjon for fremtiden». Områdene er konkretisert i mål og
tiltak:
«Folkehelse og levekår:
 Økt fokus på forebygging
 God kunnskap i befolkningen om livsstil som bidrar til god helse
 Utjevning av sosiale forskjeller
 Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet / Gode møteplasser,
gode arenaer for kulturopplevelser, idrettsaktiviteter og friluftsliv»
«Organisasjon og medarbeidere (kommuneorganisasjonen):
 En organisasjon for fremtiden»
Tiltak for å nå disse målene er erfarings- og kunnskapsbasert folkehelsearbeid, oppdatering av
kunnskapsdokumentet, evaluering av tiltak, årlig fokus på folkehelse, forebyggende og
helsefremmende aktiviteter, informasjonsarbeid, fremme aktivitet og trivsel blant kommunens
innbyggere, kostholdsveiledning og tilsetting av en folkehelsekoordinator.
«Kunnskapsdokumentet vil danne grunnlaget for de konkrete folkehelsemålene i målkortene og
bidra til mer helhetlig folkehelsesatsing» heter det (s. 4) i Kunnskapsdokumentet, som gir en
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Kunnskapsdokumentet skal
brukes aktivt i den kommunale planleggingen.
Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter startet opp i 2013 med åpningstid tre dager i uken.
Åpningstiden utvides trolig til fem dager i uken i 2015. Her gis hjemmeboende brukere med
demenssykdommer /kognitiv svikt et tilrettelagt samværs- og aktivitetstilbud. Fokus er
aktivisering, sosial stimulering, fysisk og psykisk helse, mestring og trivsel.
Hjemmetjenesten har som mål å etablere et rehabiliteringsteam sammen med sykehjem og
tildelingsteam i 2015.14
Helsetjeneste/forebyggende tiltak i praksis
Nesodden kommunes forebyggende innsats i praksis har følgende hovedtrekk:
 Nesoddtangen Gård er et dagsenter for psykisk helse. Senteret er et møtested for personer med
psykiske lidelser, er i livskrise eller annet som medfører behov for støtte. Her tilbys
forskjellige typer kurs og grupper for brukerne, f.eks. livsmestringskurs. Tilbudet er et
lavterskel dagtilbud for personer over 18 år og drives av avdeling for psykisk helse i
kommunen.
 Nesoddtunet sykehjem driver rehabilitering av pasienter mottatt fra sykehus.
 Hjemmetjenesten driver rehabilitering av pasienter hjemsendt fra sykehus.
 Aktiv på dagtid tilrettelegger for fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen
form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 65 år.
 Aktiviteter for seniorer:
o Tilbud til seniorer på Ekelund seniorsenter og på avdelingen på Fagerstrand.
o Seniorkino i Tangenten.
14

Budsjett 2015 – Handlingsprogram/økonomiplan 2016-2018 (s. 14)
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o Treffsted for pensjonister på Tangenten.
o Yoga for seniorer i Tangenten.
o Seniorkafe i Tangenten.
o Fallforebyggende kurs.
Kommunen leier bassengtid på Sunnaas sykehus i det forebyggende arbeidet. Det leies 6 timer
pr. uke i behandlingsbassenget hvor det gis et tilbud til 10 brukere pr. time. I tillegg leies det
en time pr. uke i 25 meters bassenget som et tilbud til personer med funksjonsnedsettelse.
Kommunen har et hjelpemiddellager hvor hjelpemidler kan lånes ut. Det skilles mellom
kortvarig og langvarig nedsatt funksjonsevne.
Aktivitetshåndboken i Nesodden er utarbeidet av kommunen for å gi en oversikt over hvilke
muligheter for fysisk aktivitet som finnes i Nesodden i regi av kommunen, lag, foreninger og
private tilbydere.
Samarbeid med frivillige (lag og foreninger).

Nesodden kommune har etablert en frisklivsentral som er lokalisert ved Bjørnemyr dag- og
aktivitetssenter. Frisklivsentralen har kontortid to dager i uken. Frisklivsentralen har et
lavterskeltilbud til personer som ønsker å endre sine levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold
eller røykeslutt. En informasjonsfolder opplyser: «Lege, NAV eller annet helsepersonell kan
henvise deltagere til Frisklivsentralen gjennom Frisklivsresepten, men interesserte kan også
kontakte frisklivsentralen på eget initiativ.» Frisklivsresepten varer i tre måneder og kan utvides
med tre nye måneder. Frisklivsentralen i Nesodden tilbyr følgende gratis livsstilskurs:











Fysisk aktivitet – tilpasset treningstilbud inne og ute.
Kostholdskurs (Bra mat).
Kurs i depresjonsmestring (KID).
Kurs i mestring av belastning (KIB).
Selvhjelpsgrupper.
Røykesluttkurs.
Gruppetilbud fysisk aktivitet.
Mestringskurs KOLS.
Mestringskurs Diabetes 2.
Fallforebyggende tiltak for eldre.

Det avholdes temasamlinger vedrørende hjerte-/karproblematikk, organisering av selvhjelpsgrupper og følgetilstander ved diabetes.
Frisklivsentralen er en del av nettverket Friskliv Follo, sammen med seks andre kommuner. Det
samarbeides om felles kurs, prosedyrer og nettsiden frisklivfollo.no.
SSBs KOSTRA-statistikk viser for 2013 følgende nøkkeltall:
 Netto driftsutgifter for forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. innbygger 0 – 20
år: 1 686 kr i Nesodden – mot 1 722 kr i KOSTRA-gruppe 7.
 Netto driftsutgifter for forebyggende arbeid, helse pr. innbygger: 183 kr i Nesodden – mot 192
kr i KOSTRA-gruppe 7.
Sykehjem
Sykehjemmet har i 2015 29 plasser for godt fungerende demente. Det er ansatt en musikkterapeut
som kommunen har meget god erfaring med i demensomsorgen. Musikk er en viktig ressurs som
musikkterapeut bruker for å fremme helse i en målrettet og systematisk behandlingsprosess.

Follo distriktsrevisjon IKS: Samhandlingsreformen – Nesodden kommune

29

Musikkterapeuten samarbeider med helsepersonell om behandlingsopplegget for pasientene.
Dagavdeling for demente på sykehjemmet hadde 60 % drift i 2014. Dette økte til 100 % i 2015.
Avdelingen har totalt 30 plasser og har for tiden 19 brukere.
Hjemmetjeneste
Kommunen har utviklet en Helhetlig plan for helse og omsorgstjenester 2012-2020 som også er
forankret i kommuneplanen. Prosjekt Hverdagsrehabilitering starter opp i 2015. Prosjektets
overordnede mål «er å utvikle og styrke rehabiliteringstilbudet i kommunen, økt kunnskap om
behov rehabilitering, øke enkeltmenneskers bevissthet på betydningen av egeninnsats, samt
kunnskap og erfaringer fra tiltaket skal kunne nyttiggjøres av andre.»15
Hverdagsrehabilitering i praksis kan bestå i at ansatte i hjemmetjenesten tilbyr kontrakter til den
enkelte bruker. Kontrakten kan gjelde 5 uker med gå-trening, trappetrening eller at brukeren skal
oppsøke sosiale nettverk. Målet er at brukeren får eierskap til sin egen helse.

7.3 Vurdering
Nesodden kommune har utviklet et planverk som har fokus på blant annet kommunens
forebyggende arbeid. Kommuneplan 2011-2023 angir mål om økt fokus på forebygging.
Kommuneplan for helse- og omsorgstjenester 2011-2020 og Budsjett 2015 – Handlingsprogram/
økonomiplan 2016-2018 følger opp og prioriterer folkehelse og det forebyggende arbeidet.
Kommunen har også utarbeidet dokumentet Folkehelseplan 2014-2018 med tilhørende
Kunnskapsdokument 2014. Dokumentene tar for seg både helsetilstanden til kommunens
innbyggere, tiltak og virkemidler.
Kommunen gjennomfører en rekke forebyggende tiltak i dag, både ved Nesoddtunet sykehjem,
gjennom hjemmetjenesten, eldre- og dagsentre, frisklivsentralen, frivillighetssentralen, skoler og
barnehager. Kommunen samarbeider med frivillige lag og foreninger om det forebyggende
arbeidet.

15

Sammen skaper vi det gode livet – Prosjekt hverdagsrehabilitering i Nesodden kommune (s. 1).
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Vedlegg 1: Generelt om samhandlingsreformen
Reformen er presentert i St.meld. nr. 47 (2008 – 2009). Reformen ble begrunnet med at:
 Pasientenes behov for koordinerte tjenester ikke ble møtt
 Det er for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
 Situasjonen med flere å forsørge og færre i jobb, truer den økonomisk bæreevne i velferdsstaten.
Meldingen viser til at vi i liten grad har systemer som understøtter pasientens behov for helhet i
pasientforløpet16. Derimot har vi mange systemer som er rettet inn mot deltjenestene. Ansvar og
oppgaver er fordelt på to forvaltningsnivå. Kommunene forvalter primærhelsetjenesten og
omsorgstjenestene, og stat/helseforetak forvalter spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det mange
organisatoriske oppsplittinger både innad i kommunen og innad i helseforetakene.
Mangelen på en helhetlig tilnærming til pasientforløp beskrives som et problem for den enkelte
pasient ved at pasienten ikke mottar godt nok koordinerte tjenester. Det er også et problem i
forhold til utfordringene med bærekraftig utvikling dersom det ikke legges til rette for helhetlige
tiltak mot de samlede pasientforløpene.
Meldingen viser blant annet til at strukturen i helsetjenestene i for liten grad er tilpasset kroniske
sykdommer og også framveksten av de kroniske sykdommene. Helsetjenesten har sterkt fokus på
behandling av sykdom og senkomplikasjoner, og lite på å fremme helse ved å forebygge
helseproblemer. Som en konsekvens av dette skjer behandlingen i spesialisthelsetjenesten når de
kroniske sykdommene har kommet langt, i stedet for at disse begrenses gjennom
primærforebygging og tidlig intervensjon.
Dernest påpeker meldingen de utfordringer som følger av at Norge fram mot 2050 vil vi få en
betydelig økning i antall eldre. Antall personer over 80 år kan komme til å øke fra 190 000 i 2000
til over 500 000 i 2050. I 2000 var det 4,7 personer i yrkesaktiv alder per eldre, mens koeffisienten
reduseres til 2,9 i 2050. Forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av
befolkingen er av vesentlig betydning for finansieringen av bl.a. helse- og omsorgstjenester.
Regjeringen mener at dersom det ikke settes inn tiltak, vil utviklingen bli en trussel mot samfunnets bæreevne, både med hensyn til tilgang på arbeidskraft og samfunnsøkonomi.
For å møte disse utfordringene fokuserer reformen på fem hovedgrep:
 Klarere pasientrolle – rett behandling på rett nivå, sterkere brukermedvirkning og rett til
koordinator. Pasientene og deres organisasjoner skal i større grad delta i arbeidet med å utvikle
bedre helhetlige pasientforløp. Regjeringen vil etablere lovpålagt plikt til å sørge for at
pasienter med behov for koordinerte tjenester får én person som kontaktpunkt i tjenestene.
 Ny kommunerolle mellom sykehus og lokalsamfunn – nærhet til folk kombinert med strategisk
analyse, kompetanse og langsiktig planlegging. Veksten i behovet for helsetjenester må i stor
grad finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med
forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging.

16

Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientenes møte med ulike deler av helse- og
omsorgstjenestene (St.meld. nr. 47 (2008 – 2009)).
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Nytt økonomisystem – kommunal medfinansiering17. De økonomiske insentivene skal understøtte og gi grunnlag for gode pasienttilbud og kostnadseffektive løsninger. Kommunal
medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunalt økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter er de viktigste virkemidlene på dette området. De økonomiske ordningene skal
stimulere til å vurdere om det kan oppnås bedre effekter gjennom annen bruk av ressursene,
herunder riktigere bruk av sykehusene.
Spesialisthelsetjenesten – rett spesialist på rett nivå, samarbeid med kommunene og redusert
vekst i antallet leger. Spesialisthelsetjenesten skal styrkes gjennom riktigere oppgavedeling
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal i større grad
konsentrere seg de spesialiserte helsetjenestene. Et sterkere søkelys på helhetlige pasientforløp
skal legge bedre til rette for at pasienter med behov for spesialiserte tjenester finner fram til
tjenestestedene som har den aktuelle kompetansen.
Tydeligere prioriteringer på tvers. Myndighetene har ikke et tilstrekkelig koordinert beslutningssystem for helse- og omsorgstjenestene. Framtidige prioriteringsbeslutninger må rettes
inn mot helheten i de pasientforløp som svarer på de aktuelle behovene.

Regjeringen ønsker å supplere de fem hovedgrepene med tiltak på flere områder. Tiltak som
vurderes er knyttet til utvikling av IKT – systemer, utvikling av en forsknings- og utdanningspolitikk og en personalpolitikk som understøtter målene i reformen og samarbeid mellom
helsemyndighetene og andre sektorer.
En sentral ambisjon i reformen er å endre ressursinnsatsen mot forebygging:

18

17
18

Regjeringen har forslått å avvikle kommunal medfinansiering fra 2015.
Presentasjon gitt om Samhandlingsreformen, Helse– og omsorgsdepartementet
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Vedlegg 2: Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten
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