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1 INNLEDNING 

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 Kommunelovens § 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)."       

 

Kontrollutvalget i Oppegård kommune drøftet i møte 13.2.2014 (sak 1/2014) et forvaltnings-

revisjonsprosjekt om samhandlingsreformen i Oppegård kommune. Revisjonens prosjektplan 

ble godkjent 13.3.2014 (sak 8/2014) av kontrollutvalget, som dermed bestilte prosjekt 

Samhandlingsreformen fra Follo distriktsrevisjon IKS.  

 

Revisor takker for godt samarbeid med Oppegård kommune i prosjektet. 

2 SAMMENDRAG – KONKLUSJON 

Samhandlingsreformen trådte i kraft i norske kommuner for tre år siden. Follo distriktsrevi-

sjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt Oppegård kommunes implementering av 

reformen – med fokus på utskrivningsklare pasienter, bemanning og kompetanse, økonomi-

styring, forebyggende arbeid og Follo-samarbeid. Vi konkluderer slik på kontrollutvalgets 

problemstillinger: 

2.1 Utskrivingsklare pasienter 

Oppegård kommune håndterer de utskrivingsklare pasientene fra sykehus på en god måte: 

 Samarbeid med Ahus: Kommunens rutiner oppfyller samarbeidsavtalen med Akershus 

Universitetssykehus HF (Ahus). Begge parter karakteriserer samarbeidet som godt. Ahus' 

rutiner for melding av avvik er under endring. Oppegård kommune mottok 717 utskri-

vingsklare pasienter med bistandsbehov i 2014. Kommunens utskrivingsklare pasienter 

hadde 125 betalingsdøgn ved sykehus i 2012, 240 i 2013 og 184 betalingsdøgn i 2014. 

Åpningen av 24 nye plasser ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter i september 2014 med-

fører trolig færre betalingsdøgn i 2015.    

 Kommunens mottakskapasitet: Kommunen har 281 boenheter med døgnbemanning for 

eldre, noe som gir 25 % dekningsgrad blant 80+-åringer. Helsedirektoratets veiledende 

norm, som også er Oppegård kommunes målsetting, er dermed oppfylt. Også rehabilite-

ringsfasiliteter og utstyr har tilstrekkelig kapasitet til å motta utskrivingsklare pasienter.     

 Pasienters tilfredshet: Brukerne av kommunens helse- og omsorgstjenester er generelt 

meget tilfreds med tjenesteytingen.   

2.2 Bemanning og kompetanse 

Oppegård kommunes bemanning i tjenesteområdene helse og pleie/omsorg er økt med 40 

årsverk (11 %) over siste toårsperiode – for det meste i sykehjemmene. Virksomhetslederne 

gir uttrykk for at de stort sett har tilstrekkelig bemanning til å håndtere økt pasientpågang og 

fokus på forebygging og rehabilitering. Fastlegeordningen ansees imidlertid å ha for liten 
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kapasitet; en ny fastlegehjemmel søkes opprettet. Personellets kompetanse er høynet siden 

2012, med omfattende opplæringstiltak og stigende andel sykepleiere.   

2.3 Økonomistyring 

Betalingsdøgn ved sykehus har siden 2012 kostet Oppegård kommune ca. 700 000 kr per år i 

gjennomsnitt. ¾ av statstilskuddet for utskrivingsklare pasienter går til drift av kommunens 

behandlingstilbud for de utskrevne pasientene.  

 

Kommunens bestillerkontor gjennomgår Ahus' fakturagrunnlag og får kreditert ca. 40 000 kr i 

2014. Organisasjon- og tjenestekontoret følger opp regnskapet. Fakturakontrollen synes god, 

men regnskapsrutinene sviktet i den ekstraordinære situasjonen rundt årsskiftet 2013/2014, 

idet 606 000 kr for betalingsdøgn i 2013 ble regnskapsført i 2014. Bortsett fra dette har Oppe-

gård kommune gode rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med 

samhandlingsreformen. 

2.4 Forebyggende arbeid 

Oppegård kommunes utgifter til forebyggende helsearbeid ligger på nivå med sammenlikn-

bare kommuner, og forebyggingen er forankret i helhetlige kommunale planer. Siden sam-

handlingsreformen trådte i kraft i 2012, har kommunen utvidet helsetjenestene til både 

barn/unge og voksne/eldre. Rehabilitering av pasienter fra sykehus har kommet mer i fokus. 

Et omfattende lærings- og mestringstilbud i lavterskel behandlingsgrupper er forebyggende 

helsearbeid som også forebygger sykehusinnlegging.  

2.5 Follo-samarbeid 

Oppegård kommune deltar i et omfattende regionalt samarbeid om samhandlingsreformen. 

Follorådet har gått foran med politiske vedtak om prosjekt Samhandlingsreformen i Follo 

med en rekke delprosjekter. Erfaringsutveksling og faglige nettverk for helse- og omsorgsper-

sonell hører med i Follo-samarbeidet, samt felles tjenesteyting gjennom Friskliv Follo og 

kommende Lokalmedisinsk senter. Administrative ledere beskriver Follo-samarbeidet som 

hensiktsmessig for Oppegård kommunes tilpasning til samhandlingsreformen.   

3 ANBEFALING  

Follo distriktsrevisjon anbefaler Oppegård kommune å gjennomføre følgende tiltak:  

 Når kommunen ved regnskapsavslutning har pådratt seg en utgift og forventer en forsinket 

faktura, skal stipulert beløp regnskapsføres som kortsiktig gjeld dette året slik at man får 

korrekt periodisering, jf. anordningsprinsippet. 

 

 

Ski, 12.1.2015. 

       

    
Steinar Neby     Didrik Hjort 

Revisjonssjef     forvaltningsrevisor    
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4 FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING 

Oppegård kommunes kontrollutvalg har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende 

formål: "Undersøke om Oppegård kommune har styring og kontroll med innføringen av sam-

handlingsreformen og om de deler av reformen som er satt ut i livet, virker etter hensikten."  

 

Bestillingen angir fem problemstillinger: 

1. "Hvordan håndterer kommunen de utskrivingsklare pasientene?  

o Samarbeid Ahus. 

o Kommunens kapasitet til å ta imot pasienter. 

o Hvordan er de utskrivingsklare pasientene fornøyd med behandlingen de har fått? 

2. Hvordan har kommunen innrettet seg for å ivareta nye og økte krav til bemanning og 

kompetanse? 

3. Har kommunen rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med refor-

men? 

4. Hvordan ivaretar kommunen kravene til det forebyggende arbeidet? 

5. Har samarbeidet mellom Follo-kommunene om innføringen av reformen vært positivt for 

Oppegård kommune?" 
 

Revisor presiserer følgende til problemstilling nr.: 

1. "Kapasitet" oppfattes i problemstilling nr. 1 som fysisk kapasitet i form av boenheter, 

rehabiliteringsfasiliteter og utstyr. Siste kulepunkt tolkes slik: Hvordan er de utskrivings-

klare pasientene fornøyd med behandlingen de har fått etter hjemsendelse til kommunen? 

Sykehuset er ikke gjenstand for revisjon i dette prosjektet. 

2. Personellets kapasitet - bemanning - og kompetanse er tema her.  

3. Økonomien i forbindelse med samhandlingsreformen handler om utskrivingsklare pasien-

ter og statstilskudd til kommunen for å ta hånd om dem. Prosjektet avgrenses fra to øko-

nomiske aspekter: 

o Handlingsprogram 2015-2018 opplyser (side 79): "I forslag til stats- og nasjonalbud-

sjett avvikles ordningen med kommunal medfinansiering i 2015. Ordningen har gitt 

kommunene ansvar for å finansiere 20 % av kostnadene til sykehusbehandlingene i 

medisinske avdelinger for innbyggerne. Det trekkes ut 22 mill kr fra rammen til tje-

nesteområdet, som er det nivået kostnadene til kommunen har ligget på. Imidlertid 

reduseres kommunens rammetilskudd med 29,5 mill kr." Siden medfinansieringsord-

ningen nå går over i historien, velger revisor å forlate temaet her.  

o Kommunens driftsutgifter i helse- og omsorgstjenestene og tilhørende KOSTRA-nøk-

keltall, samt investeringer i helse-/omsorgsanlegg og kommunegjeld, faller utenfor 

temaet. Dette omtales i Handlingsprogram 2015-2018. 

4. Under forebyggende arbeid vil vi se på kommunens forebyggende helsetjenester generelt 

og innsats for å forebygge sykehusinnlegging. Andre kommunale sektorer forebygger 

også helseproblemer, f.eks. trafikksikrende veiarbeid og trivselsskapende kulturskole, men 

dette brede forebyggingsperspektivet faller utenfor prosjektets rammer.  

5 INFORMASJON OM REVIDERT ENHET - ORGANISERING 

Oppegård kommune hadde en befolkningsvekst på 292 innbyggere (+1,1 %) i 2013 og 26 255 

innbyggere per 1.1.2014.  
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Oppegård kommune har sum frie inntekter på 1,74 mrd. kr i budsjett 2015. Kommunens 

personell utfører til sammen 1720 årsverk. Administrativ organisering omfatter rådmann og 

kommunalsjefer, stab/støtte og ca. 50 virksomheter
1
: 

  

 
 

Nettverk helse/sosial/pleie/omsorg ledes av kommunalsjef Else Karin Myhrene og rapporterer 

til utvalg for helse og sosial. Nettverket er inndelt i tre tjenesteområder: 

 Tjenesteområde helse omfatter virksomheten Helsetjeneste. Tjenesteområde helse har 

netto driftsramme på 50 mill. kr i budsjett 2015 og 45 årsverk. 

 Tjenesteområde sosial omfatter virksomhetene Tiltak og tjenester for funksjonshemmede 

(TILFU), Psykisk helsetjeneste og Nav. Tjenesteområde sosial har netto driftsramme på 

124 mill. kr i budsjett 2015 og 153 årsverk. 

 Tjenesteområde pleie og omsorg omfatter virksomhetene Greverud sykehjem, Bjørkås 

sykehjem, Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Hjemmetjeneste og Omsorgsboliger. Tje-

nesteområde pleie og omsorg har netto driftsramme på 245 mill. kr i budsjett 2015 og 361 

årsverk. 

 

Samhandlingsreformen berører i første rekke tjenesteområdene helse og pleie/omsorg, samt 

bestillerkontoret i Stab og støtte. Bestillerkontoret (6,5 årsverk) har ansvar for saksbehandling 

av søknader om institusjonsplass, dagaktivitetssenter, praktisk bistand, brukerstyrt personlig 

assistanse, individuell plan og omsorgs- og trygdeboliger. (Hjemmesykepleien har egen ord-

                                                           
1
 Virksomhetene er grunnleggende enhet - resultatenhet - i Oppegård kommunes organisasjon. Virksomheters 

navn skrives i denne rapport med stor forbokstav, for tydelighetens skyld.  
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ning for tildeling av tjenester.) Bestillerkontoret er også koordinerende enhet og kontaktpunkt 

mot spesialisthelsetjenesten (sykehus) for utskrivningsklare pasienter.  

6 METODE 

6.1 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 forvalt-

ningsrevisjon (1.2.2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo 

distriktsrevisjon følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller stan-

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-

kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området."  

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. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som 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. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

6.2 Metode i dette prosjektet 

Kontrollperioden settes til 2012 - 2014. Metoden i forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært 

dokumentanalyse av to ferske styringsdokumenter - Handlingsprogram 2015-2018 og 

Omsorgstjenesten - tilstandsrapport 2014 - samt en dokumentsamling fra kommunalsjefen i 

forbindelse med prosjektet. Revisor har også intervjuet ansatte.  

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Milepæl:  

13.2.2014: 

 

Kontrollutvalget i Oppegård kommune drøftet en skisse til forvaltningsrevisjon 

av samhandlingsreformen. 

13.3.2014: Prosjektplan ble forelagt kontrollutvalget, som bestilte prosjektet fra Follo 

distriktsrevisjon. 

2.10.2014: Oppstartsbrev sendt til rådmann Anne Skau. 
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5.11.2014: 

 

Oppstartsmøte avholdt med kommunalsjef helse/sosial/pleie/omsorg Else Karin 

Myhrene, som er rådmannens kontaktperson for prosjektet, rådgiver 

organisasjon- og tjeneste Birgit Leirdal, virksomhetsleder Helsetjeneste Aina 

Geitz, koordinator bestillerkontor Aud Sæther, virksomhetsleder Greverud 

sykehjem Anne L. Lind og virksomhetsleder Hjemmetjeneste Nina Furebotn. 

18.11.2014: Møte på Tårnåsen aktivitetssenter med koordinator bestillerkontor, 

virksomhetsleder Helsetjenesten, koordinator fysio/ergo/hjelpemidler Anita 

Løvland og frisklivkoordinator Siri Mathiassen. 

19.11.2014: Møte på Bjørkås sykehjem med virksomhetsleder Greverud sykehjem og 

virksomhetsleder Hjemmetjeneste. 

26.11.2014: Møte med kommunalsjef og rådgiver. 

2.12.2014: Telefonsamtale med ass. avdelingsleder for Ahus' samhandlingsavdeling Bente 

Heggedal Gerner (supplement til møte 11.4.2014 om Follo generelt). 

4.12.2014: Telefonsamtale med fastlege Jan Terje Rødnes ved Tårnåsen legesenter. 

23.12.2014: Verifiseringsmøte (kvalitetssikring) med kommunalsjef og rådgiver. 

31.12.2014: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

12.1.2015: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

27.1.2015: Kontrollutvalget - presentasjon og behandling. 

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin KOSTRA-statistikk benyttes også som datakilde i revisjons-

prosjektet. KOSTRA er regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner gitt av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. SSB publiserer årlig KOSTRA-statistikk med 

nøkkeltall for alle kommuner. SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 KOSTRA-grupper. 

Oppegård inngår i KOSTRA-gruppe 13, som omfatter 45 kommuner med over 20 000 inn-

byggere utenom de fire største byene. (Også Ski kommune inngår i denne gruppen.) Dette er 

kommuner som likner Oppegård og som det er mest korrekt å sammenlikne med.   

 

Follo distriktsrevisjon har gjennomført tilsvarende prosjekter om samhandlingsreformen i tre 

andre kommuner (Frogn, Ski og Ås). Samhandlingsreformen i Norge presenteres i vedlegg 1.  

 

Våre kilder til revisjonskriterier er Folkehelseloven, Helse- og omsorgstjenesteloven og 

samarbeidsavtalen inngått mellom kommunen og sykehuset. Kommunenes ansvar for helse- 

og omsorgstjenester følger av Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1: "Kommunen skal sørge 

for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester."  
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7 UTSKRIVINGSKLARE PASIENTER 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Revisjonskriterier 

Det heter følgende i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale:  

"Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helsere-

gionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan 

inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner." 

 

Det heter i Helse- og omsorgstjenestelovens § 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, rehabili-

tering 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 kom-

munale tjenester etter utskrivning fra institusjon,  

6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige 

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." 

 

Overordnet samarbeidsavtale mellom Ahus og 20 Akershus-kommuner ble inngått i desem-

ber 2011. (Inkludert bydeler i Oslo har Ahus 24 kommuner/bydeler i sitt opptaksområde.) 

Underavtalen Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp ble samtidig inngått mellom 

Ahus og kommunene, som i oktober 2012 også undertegnet delavtaler om gråsoner, koordi-

nerte tjenester, døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, forskning og innovasjon, utdanning og 

kompetanseutvikling, jordmortjeneste, IKT-løsninger, forebygging og beredskap.  

 

Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp fastsetter bl.a. følgende:  

 "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 tje-

nester skal kommune/bydel innen 24 timer varsles om innleggelsen, pasientens status, an-

tatt 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 

Problemstilling: Hvordan håndterer kommunen de utskrivingsklare pasientene?  

 Samarbeid Ahus. 

 Kommunens kapasitet til å ta imot pasienter. 

 Hvordan er de utskrivingsklare pasientene fornøyd med behandlingen de har fått? 
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ivaretakelse av pasienten i kommunen… Ved behov gjennomføre vurderingsbesøk… ved 

Ahus", "sørge for søknad om hjelpemidler til NAV", "vurdere om det er behov for veiled-

ning/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 utskrivingsklar når lege på sykehus vurderer at pasienten ikke har behov for 

ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten." (Kap. 4 – innledning.) 

 "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 utskriv-

ningsklar." (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.) 

 "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 utskrivingsklare pasienter blir liggende på sykehuset, blir de overliggere som kommunen 

har betalingsplikt for. Dersom en pasient meldes utskrivningklar før kl. 14:30 på hverdager og 

kommunen ikke gir pasienten et tilbud denne dagen, må kommunen betale f.o.m. denne 

dagen. Meldes en pasient utskrivningklar etter kl. 14:30, må kommunen gi pasienten et tilbud 

den påfølgende dag, som ellers blir overliggerdøgn/betalingsdøgn. I helg gjelder litt andre 

regler. Prisen for et betalingsdøgn er 4255 kr i 2014. Betalingsplikten gir kommunene insentiv 

til å etablere tilbud til pasienter som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten.    

 

Rutinene for meldingsutveksling ble endret våren 2013, da E-Link, det vil si elektronisk 

kommunikasjon tilknyttet nasjonalt helsenett, ble tatt i bruk mellom sykehus og kommuner. 

Ny rutine for elektronisk meldingsutveksling ble iverksatt med diverse PLO-meldinger, bl.a. 

Melding om innlagt pasient, Melding om utskrivningsklar pasient og Helseopplysninger ved 

søknad. Sistnevnte utfylles av sykehuset ved overføring til kommune - med diagnose, årsak til 

innleggelse, beskrivelse av pasientens aktuelle situasjon og liste over ordinert medikasjon. 

Eventuelle resepter og sykemelding skal vedlegges. 

 

"Oppegård har en ambisjon om å ha antall bemannede boliger (sykehjem og omsorgsboliger) 

tilsvarende 25 % av eldre over 80 år", skriver rådmannen i Handlingsprogram 2015-2018 

(side 77). Målsettingen, som er vedtatt av kommunestyret, samsvarer med Helsedirektoratets 

veiledende norm.  

 

Oppegård kommunes håndtering av utskrivingsklare pasienter vurderes utfra følgende revi-

sjonskriterier:  

 Kommunens rutiner skal oppfylle samarbeidsavtalen med Ahus, herunder melding til 

sykehuset om når kommunen kan motta pasienten. Kommunens antall betalingsdøgn på 

sykehuset skal vise en nedadgående tendens. 

 Døgnbemannede boenheter (heldøgns pleie) i sykehjem og omsorgsboliger skal dekke 

minst 25 % av antall 80+-åringer. Også rehabiliteringsfasiliteter og utstyr skal ha til-

strekkelig kapasitet til å motta utskrivingsklare pasienter.  

 Brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester skal uttrykke tilfredshet. 
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7.2 Fakta 

Samarbeid Ahus/Oppegård i praksis  

Oppegårds bruk av Ahus fremgår av følgende tabell:  

 

OPPEGÅRDS PASIENTER VED AHUS     

                            Antall:                                         
 

2012 

 

2013 

 

2014 

Gjennomsnittlig liggetid (for Oppegård-pasienter), døgn: - 4,0 4,4 

Utskrivingsklare pasienter som overligger, betalingsdøgn: 125 240 184 

Utskrivingsklare pasienter m/bistandsbehov: 540 618 717 

Herav: Pasienter utskrevet til sykehjem: 271 227 263 

            Pasienter utskrevet til hjem (m/bistandsbehov): 229 309 362 

Reinnleggelse innen 30 dager: 10,7 % 12,3 % 11,4 % 
Kilde: Oppegård kommunes bestillerkontor. Ahus' samhandlingsavdeling.  

Liggetid gjelder pasienter med døgnopphold.  

Utskrivingsklare pasienter 2014: tall for hele året. (Rapporten som gikk til rådmannens uttalelse, hadde tall per. 

24.12.2014.)   

 

Ahus' generelle liggetid for pasienter med døgnopphold var 4,7 døgn i 2011, før samhand-

lingsreformen trådte i kraft. Liggetiden sank til 3,8 døgn i 2013 og steg så litt til 3,9 døgn i 

2014. Over treårsperioden har gjennomsnittlig liggetid ved Ahus gått ned med 0,8 døgn. Dette 

er i tråd med målene for samhandlingsreformen, men skyldes også utvidet opptaksområde ved 

overgangen fra Aker sykehus til Ahus med press på sengekapasiteten. Det siste året er tenden-

sen imidlertid litt lengre liggetid ved Ahus generelt. Dette gjelder også Oppegårds pasienter 

ved Ahus, som fikk 10 % lengre liggetid i 2014 (fra 4,0 døgn til 4,4 døgn, jf. tabell).  

 

Antall utskrivingsklare Oppegård-pasienter med bistandsbehov økte med 78 personer (14,4 

%) i 2013 og 99 personer (16,0 %) i 2014. 717 utskrevne pasienter med bistandsbehov i 2014 

vil si at det ankommer gjennomsnittlig nesten to pasienter hver dag til kommunen. Mange av 

dem har et kommunalt behandlingsopplegg fra før, men tallet sier likevel noe om "trøkket". 

 

Samhandlingsreformen medfører at kommunene mottar pasienter fra sykehus tidligere i syk-

domsforløpet enn før. Kommunens helse- og omsorgstjenester har fått både større og nye 

oppgaver. "Å sikre rett kompetanse og forsvarlighet er krevende, men de faglige utfordrin-

gene er også givende for de ansatte. For pasientene er det positivt å komme til hjemstedet," 

sier kommunalsjefen.  

 

Oppegård kommune fikk høsten 2013 problemer med å motta de utskrivningsklare pasien-

tene. Norovirus rammet korttidsavdelingen ved Greverud sykehjem, som derfor ble stengt for 

inn-/utskriving til mars 2014. Ahus gjennomførte dialogmøter med Oppegård (og to andre 

kommuner) for å diskutere den negative utviklingen på overliggerdøgn. Oppegård kommune 

har svart på kapasitetsutfordringen ved å åpne 24 nye plasser på Høyås bo- og rehabiliterings-

senter i september 2014.  

 

"Andel pasienter med et bistandsbehov som er utskrevet til hjemmetjenesten har økt fra 47 % 

i 2012 til 54 % i 2013" (Handlingsprogram 2015-2018, side 76). Dette har krevd flere årsverk 

i Hjemmetjenesten, men er likevel gunstig for kommuneøkonomien. Og det er gunstig for 

pasientene, som slipper en mellomstasjon på sykehjem.   
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Rundt 11 % av Oppegårds pasienter ved Ahus reinnlegges på sykehuset innen 30 dager etter 

utskriving fra sykehuset. Dette er noe lavere enn nasjonale tall for reinnleggelser (ca. 15 %). 

Kommunen fører ikke en samlet oversikt over reinnleggelse, som skjer både fra sykehjem, 

legevakt og fastlege.  

 

Bestillerkontoret har daglig kommunikasjon med Ahus om pasienter. Da samhandlingsrefor-

men trådte i kraft i 2012, opplevde bestillerkontoret stor pågang. Sykehuset sendte meldinger i 

form av papirskjemaer på faks - ofte med utydelig håndskrift - supplert med telefonsamtaler.   

 

I mars 2013 ble Oppegård kommune oppkoblet til E-Link, og alle meldinger går nå elektro-

nisk. Teknisk svikt oppstår fra tid til annen, men bestillerkontoret anser E-Link som et stort 

fremskritt:  

 Korrekte opplysninger: Man unngår uklarheter som følge av håndskrift m.m.  

 Effektivt: Mange og lange telefonsamtaler med mye venting er det slutt på.  

 

Bestillerkontoret besøker Ahus et par ganger i måneden vedrørende enkeltpasienter som 

trenger omfattende behandling i kommunen, for å kartlegge deres situasjon og forventninger. 

Bestillerkontoret deltar i samarbeidsmøter mellom Ahus og kommunene/bydelene. 

 

"Bestillerkontoret opplever dialogen og kontakten både med Samhandlingsavdelingen og per-

sonalet på de enkelte sengepostene ved sykehuset som god," skriver koordinator (notat 

17.11.2014), men nevner også at det forekommer svikt fra Ahus' side når det gjelder 24 

timersklausulen: Kommunen kan få melding om innlagt pasient flere dager etter innleggelsen 

på sykehuset. Kommunen får av og til bare noen timer til å etablere et forsvarlig tilbud til 

pasienten. Manglende helseopplysninger og gale medisinlister forekommer også. 

 

Oppegård kommune registrerer avvik – egne og Ahus' – i kvalitetssystemet Kvalitetslosen. 

Kommunalsjefen opplyser at hun leser alle avviksmeldinger. Viktige avvik fra Ahus' side 

meldes til Ahus.   

 

Ahus' samhandlingsavdeling opplyser (epost 25.7.2014 fra ass. avdelingsleder) at Ahus i 1. 

halvår 2014 mottok 35 avviksmeldinger fra hele opptaksområdet, hvorav syv fra Oppegård. 

Kommunenes avviksmeldinger går i hovedsak på manglende dokumentasjon fra sykehuset 

ved utskrivelse. "Det er nedsatt en arbeidsgruppe mellom sykehuset og kommunene… for å 

lage en ny struktur for avviksrapportering og hvordan vi sammen skal jobbe med forbedrings-

arbeid."  

 

Ahus har bedt om reforhandling av samarbeidsavtalen om helhetlig pasientforløp. Reforhand-

lingene gjennomføres i 2015, og på dagsorden står bl.a. to punkter: 

 Frist for varsling av dagens utskriving (kl. 14:30 alle hverdager): Ahus ønsker tidspunktet 

fjernet og utskriving hele døgnet – alle dager. 

 Akutte unntak: Ahus ønsker at bruk av beredskapsprosedyrer kan overstyre avtalen når 

akuttfunksjoner og ressursene i akuttmottaket er truet.  

 

Ahus mener at det har skjedd mye godt utviklingsarbeid i samarbeidet med kommunene siden 

2012. Sykehusets samarbeid med Oppegård kommune fungerer meget bra og har gjort det i 

lang tid, ifølge samhandlingsavdelingen. "Oppegård kommune følger samarbeidsavtalen, og 

man merker at kommunen har gode systemer. Oppegård ligger langt fremme i det forebyg-

gende arbeidet," uttaler ass. avdelingsleder. 
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Virksomhetsleder for Helsetjenesten anser at samarbeid med lag og foreninger er avgjørende 

for at knappe ressurser skal rekke til pasientene som trenger tjenester. Samarbeidet med pri-

vatpraktiserende leger og fysioterapeuter om videre utredning og behandling av pasienter, er 

også godt. 

 

Vedtak om tildeling av sykehjemsplass fattes av bestillerkontoret, som sykehjemmene har et 

godt samarbeid med. 

 

Hjemmetjenesten er organisert i hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). De tre 

sonekontorene går på vurderingsbesøk hos pasientene og tildeler hjemmesykepleie, mens 

praktisk bistand tildeles av bestillerkontoret.    

 

Virksomhetsleder opplyser at alle som trenger hjemmesykepleie i Oppegård, får det. Etter 

samhandlingsreformen merker Hjemmetjenesten noe yngre brukere, bl.a. med diagnosene MS 

og kreft. Arbeidsoppgavene er endret i retning av mer sykepleie.  

 

Kapasitetsutvidelse 2012 - 2014 

Kommunalsjefen oppsummerer Oppegård kommunes implementering av samhandlings-

reformen (notat 12.11.2014 gjengitt i vedlegg 2): "Samhandlingsreformen ble varslet i 2010, 

og Oppegård kommune begynte allerede den gangen å forberede seg. Samtidig har Oppegård 

gjennom flere år fokusert på tidlig innsats og forebyggende arbeid blant alle aldersgrupper. 

Endringene i tjenestene henger imidlertid også sammen med den demografiske utviklingen 

som viser at videreutvikling av tjenesten vil bli nødvendig." 

 

Kommunen omdisponerte i 2012 åtte plasser ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter til en 

mottaks- og rehabiliteringsavdeling (fire mottaksplasser for pasienter fra sykehus og fire 

rehabiliteringsplasser). Bemanning og kompetanse ble styrket for behandling av enklere 

medisinske tilstander uten sykehusinnlegging.  

 

I september 2014 åpnet Høyås et tilbygg med 24 nye plasser, inkludert fem plasser i en 

spesialavdeling for smitte for personer som tidligere ble behandlet i sykehus. Ytterligere 10 

plasser vil åpnes i mai 2015, men belegges med pasienter som i dag er plassert på sykehjem i 

Ås. Dermed opphører Oppegård kommunes kjøp av ordinære plasser for eldre utenbygds (tre 

spesialplasser kjøpes fortsatt).     

 

Oppegård kommunes sykehjemkapasitet er utvidet med 30 plasser fra 2012 til 2014. 

Kommunen har dessuten 69 omsorgsboliger med døgnbemanning for eldre i tilknytning til 

sykehjem (Greverud har 35, Bjørkås har 24 og Valhallaveien har 10 døgnbemannede 

omsorgsboliger). Til sammen gir dette følgende bo-kapasitet med døgnbemanning (heldøgns 

pleie) for eldre:    

 

OPPEGÅRDS BOENHETER FOR 

ELDRE MED DØGNBEMANNING 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Kommentar 

Sykehjemsplasser, antall ved årets 

slutt: 

182 182 212 Inkl. 7 dobbeltrom og noen plasser 

leid i Ås (8 plasser per des. 2014). 

Omsorgsboliger m/døgnbemanning: 69 69 69  

Sum boenheter m/døgnbemanning: 251 251 281 Inkl. ca. 30 korttidsplasser 
Kilde: Handlingsprogram 2015-2018 og Omsorgstjenesten – tilstandsrapport 2014, samt tall fra organisasjons- 

og tjenestekontor. Omsorgsboliger for funksjonshemmede (TILFU) medregnes ikke.  
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Oppegård har ved utgangen av 2014 ca. 1120 innbyggere 80 år og eldre (Handlingsprogram 

2015-2018, side 10). 281 boenheter med heldøgns pleie i forhold til 1120 80+-åringer gir en 

dekningsgrad på 25,1 %. 

 

Kommunens tre sykehjem har til sammen ca. 30 plasser for korttidsopphold, som har mange 

formål: mottak, vurdering, rehabilitering og avlastning. Antall korttidsplasser varierer noe, 

avhengig av behovet for langtidsplasser. "Noe flere mottaksplasser/korttidsplasser vil kunne 

redusere antall betalingsdøgn ved Ahus," opplyser koordinator ved bestillerkontoret. 

 

Om planene fremover sier Handlingsprogram 2015-2018 (side 22): "I planperioden ligger det 

inne kapasitetsutvidelser innen Barnehage, Pleie- og omsorg og Sosial. Nye sykehjemsplasser 

på Høyås bo- og rehabiliteringssenter innebærer 18 mill kr i årlige driftsutgifter fra 2015. 

Hjemmetjenesten styrkes i 2015. Det er lagt inn driftsutgifter for omsorgsboligene i Edv. 

Griegs vei med oppstart i 2017." I Edv. Griegs vei skal det i 2016 bygges 45 - 50 omsorgs-

boliger, hjemmetjenestebase og dagaktivitetssenter. Kommunen forbereder seg altså på 

eldrebølgen som kommer for fullt i Norge i 2020-årene.  

 

Folkehelseinstituttet opplyser i Folkehelseprofil 2014 om Oppegårds befolkning at "Andelen 

eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være på nivå med landet som helhet." Folkehelse-

profilen i Oppegård preges også av at "Andelen som bor alene er lavere enn andelen i landet," 

og "Forventet levealder for menn er høyere enn i landet som helhet."  

 

"Innbyggere skal bo lenge i egen bolig og ta vare på egen helse med bistand fra kommunen," 

poengterer kommunalsjefen. Rehabiliteringsfasiliteter ved Høyås bo- og rehabiliteringsenter 

og Tårnåsen aktivitetssenter er derfor utvidet.  

 

Bruken av medisinsk utstyr og forbruksvarer, som sårutstyr, har økt siden 2012. Nav dekker 

en del medisinske forbruksvarer og hjelpemidler på blå resept; noe betales av kommunen. 

Kommunen har utvidet sitt hjelpemiddellager siden samhandlingsreformen trådte i kraft. 

Brukertilfredshet 

Handlingsprogram 2015-2018 (side 33) gjengir resultater fra kommunens 

brukerundersøkelse, som hovedsakelig ble gjennomført i 2013 (brukerundersøkelsen av 

fysioterapi og ergoterapi ble gjennomført i 2011). Innen tjenesteområdene helse og 

pleie/omsorg ga brukerne følgende skår (på skala fra 1 – 6, der 6 er best; kommunens 

målsetting er generelt minst 5):  

 Brukertilfredshet kommunal fysioterapi: 5,6, dvs. meget høy tilfredshet. 

 Brukertilfredshet Hjemmetjeneste, beboere på institusjon, omsorgsboliger, helsestasjon og 

ergoterapi: 5,0 - 5,2, dvs. høy tilfredshet. 

 Brukertilfredshet blant pårørende av beboere på institusjon: 4,5, dvs. ganske tilfreds.  

 

Oppegård kommunes Retningslinjer for bruker-/pårørenderåd i institusjon (2007) sier: "For å 

sikre samarbeidet med pårørende og brukerne anbefales det enhver institusjon innenfor pleie- 

og omsorgstjenestene å ha et bruker-/pårørenderåd. Bruker-/pårørenderådet skal fremme felles 

interesser og bidra til et godt samarbeid mellom institusjonene og brukerne/pårørende." 

Rådene skal være rådgivende og sikre brukernes/pårørendes medvirkning. Kommunalsjefen 

opplyser at alle sykehjemmene har bruker-/pårørenderåd.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mottok to klager på Oppegård kommunes helse- og 
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omsorgstjenester i 2013 og ingen klager i 2014. De to klagene i 2013 kom fra mangeårige 

pasienter/brukere av Oppegård kommunes helse- og omsorgstjenester og hadde lite med 

samhandlingsreformen å gjøre. I den ene klagesaken ba Fylkesmannen kommunen å ta et 

møte med pårørende; dette ble gjort og saken avsluttet i minnelighet. I den andre saken fikk 

ikke klager medhold på noen punkter i klagen sin (til tross for pasientombudets medieutspill), 

og saken er lukket.  

7.3 Vurdering 

Follo distriktsrevisjon finner at Oppegård kommune håndterer de utskrivingsklare pasientene 

fra sykehus på en god måte:  

 Samarbeid med Ahus: Oppegård kommunes rutiner oppfyller samarbeidsavtalen med 

Akershus Universitetssykehus HF (Ahus). Begge parter karakteriserer samarbeidet som 

godt. Ahus' rutiner for melding av avvik er under endring. Oppegård kommune mottok 

717 utskrivingsklare pasienter med bistandsbehov i 2014, og kommunen har tett kommu-

nikasjon med Ahus om disse. Kommunens utskrivingsklare pasienter hadde 125 beta-

lingsdøgn ved sykehus i 2012, 240 i 2013 og 184 betalingsdøgn i 2014. Åpningen av 24 

nye plasser ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter i september 2014 medfører trolig færre 

betalingsdøgn i 2015.    

 Kommunens mottakskapasitet: Kommunen har 281 boenheter med døgnbemanning for 

eldre (212 sykehjemsplasser og 69 omsorgsboliger med døgnbemanning), noe som gir 

25,1 % dekningsgrad blant 80+-åringer. Helsedirektoratets veiledende norm, som også er 

vedtatt av kommunestyret som Oppegård kommunes målsetting, er dermed oppfylt. Også 

rehabiliteringsfasiliteter og utstyr har tilstrekkelig kapasitet til å motta utskrivingsklare 

pasienter. Kommunen forbereder seg på eldrebølgen som kommer for fullt i Norge i 2020-

årene.    

 Pasienters tilfredshet: Kommunens brukerundersøkelse 2013 spurte ikke spesielt pasienter 

som var utskrevet fra sykehus om de var tilfredse med kommunens oppfølging. Brukerne 

av Oppegård kommunes helse- og omsorgstjenester er imidlertid generelt meget tilfredse 

med tjenesteytingen. Pårørende av beboere på institusjon var fornøyde, men i noe mindre 

grad. Få brukere har klaget til Fylkesmannen (to saker i løpet av siste to år), og kommu-

nen fikk medhold.  
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8 BEMANNING OG KOMPETANSE 

 

 

 

 

 

8.1 Revisjonskriterier 

Helse- og omsorgstjenestelovens § 4.1 (bokstav d) pålegger kommunen å sørge for at den har 

tilstrekkelig kompetanse til å løse sine arbeidsoppgaver.  

 

Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp med Ahus sier følgende om oppfølging av 

utskrivingsklare pasienter (kapittel 4.2): "Kommune/bydel skal ivareta oppfølging av pasien-

tens behov inkl. behov for sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak iht. avtaler, planer 

og vedtak om tjenester. Hvis nødvendig, skal kommunen medvirke til at pasienten får nød-

vendig legetilsyn, gi medisinsk oppfølging hos pasientens faste lege eller annen legetjeneste."  

 

Oppegård kommunes bemanning og kompetanse vurderes utfra følgende revisjonskriterium:  

 Kommunen skal sørge for å ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å motta og 

behandle de utskrivingsklare pasientene fra sykehus. 

8.2 Fakta 

Helse og omsorg generelt  

Kommunalsjefen oppsummerer (vedlegg 2) en rekke personellrettede tiltak som følge av 

samhandlingsreformen og den demografiske utviklingen:   

 Hjemmetjenesten utbygges over en fireårsperiode.   

 Tårnåsen aktivitetssenter er utviklet som frisklivsentral og lærings- og mestringssenter. 

 Fysio-/ergotjenesten er styrket for raskt å være på banen ved behov for oppfølging/ 

tilrettelegging. 

 Et fagteam som server alle pleie- og omsorgstjenestene - med fagutviklingssykepleier, 

kreftsykepleier, demenskoordinator, spesialrådgiver og ikt-konsulent - er etablert.  

 Helsepersonellets kompetanse er kartlagt. Strategisk kompetanseplan for Helse- og 

omsorgstjenestene Oppegård ble utarbeidet i 2011. 

 Legetjenesten i sykehjemmene er styrket. 

 Samarbeidsavtaler med Ahus som sikrer kompetanseutveksling er inngått. 

 Tilknytning til nasjonalt helsenett er sikret, for flyt i arbeidet internt, med fastlegene og 

med sykehusene. 

 En rekke faggrupper er etablert i samarbeid med de andre Follo-kommunene. 

 

Hjemmetjenesten og sykehjemmene har fått brukere som tidligere ville ha blitt behandlet på 

sykehus, f.eks. intravenøse pasienter, lårhalspasienter rett etter operasjon og pasienter med 

akutt funksjonssvikt. Flere pasienter med behov for rehabilitering behandles - med fokus på at 

pasienten skal bo hjemme og klare mer selv. Sykehjemmene utfører mer symptomlindring; et 

palliativt tilbud er utviklet. Avansert sykepleie foregår også i pasienters hjem.  

 

Dette krever stadig mer spesialisert arbeidskraft, herunder spesialsykepleiere. Å "iverksette 

Problemstilling: Hvordan har kommunen innrettet seg for å ivareta nye og økte krav til 

bemanning og kompetanse? 
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kurs og kompetanseheving i tråd med pleie- og omsorgstjenestens strategiske plan" er derfor 

et prioritert tiltak, ifølge Handlingsprogram 2015-2018 (side 78).  

 

Virksomhetene søker og mottar betydelige statstilskudd til prosjekter som medfører kompe-

tanseheving. "Oppegård kommune utarbeider hvert år en opplæringsplan som sendes Fylkes-

mannen som grunnlag for søknad om tilskuddsmidler. I tillegg søkes det eksterne midler til 

aktuelle prosjekter fra ulike aktører" (Omsorgstjenesten – Tilstandsrapport 2014, side 23).  

 

Internundervisning 2014 omfatter 36 kurs til ansatte i helse/sosial/pleie/omsorg om bl.a. 

legemiddelhåndtering, diabetes med ambulerende team, sårkurs, demensforum Follo, ferie-

vikaropplæring, førstehjelpskurs, ernæringskurs, kulturkompetanse/flerkulturelt arbeidsliv og 

inspirasjonsseminar.  

 

Ahus arrangerer kurs som kommunen sender deltagere til og som er gratis for kommunen som 

en del av samarbeidsavtalen. Ahus har et ambulerende team som bistår med opplæring. 

Akuttmottaket på Ahus driver en veiledningstjeneste med døgnåpen telefon, som kommune-

nes ansatte kan benytte dersom det oppstår behov for akutt bistand. 

 

Gjennom Kompetansehjulet tilbyr Oppegård kurs til ansatte i andre Follo-kommuner - og vice 

versa - i en felles kurskatalog. Helse- og omsorgsmedarbeidere i Oppegård kommune tilbys 

m.a.o. et stort utvalg kurs. De fleste tar årlige kurs.  

 

I tillegg til fagkompetanse kommer IT-kompetanse. Oppegård kommune har siden 2012 inn-

ført eller forbedret en rekke IT-systemer:  

 E-Link (helsenett) har lettet kommunikasjonen mellom sykehus, fastlege og kommune.  

 Håndholdte terminaler (PDA) for Hjemmetjenesten; hjemmesykepleiere slipper å reise til 

sonekontoret for å hente pasientopplysninger. 

 PPS - et system for koordinering og internkontroll av sykepleieprosedyrer - er tatt i bruk.  

 Gerica - fagsystemets funksjonalitet er bedret ved at tiltaksplaner er enklere å oppdatere. 

 Kvalitetslosen (kvalitetssystem) har gjort retningslinjer og rutinebeskrivelser lett tilgjenge-

lige for kommunens ansatte. 
 

Kommunen har ca. 350 trygghetsalarmer utplassert hos brukere (betalt tjeneste). Velferdsteknologi, 

som GPS på demenspasienter, tas i bruk i økende grad.  

 

Tjenesteområdene helse og pleie/omsorg har hatt følgende personellvekst i treårsperioden:  

 

OPPEGÅRD KOMMUNES PERSONELL I 

HELSE OG OMSORG       Årsverk per 31.12.:                                    
 

2012 

 

2014 

 

Økning 

Sum 3 sykehjem og 3 dagaktivitetssentre: 198,4 231,4 33,0 

Hjemmetjeneste: 81,5 85,5 4,0 

Seniorsentre: 4,1 4,1 0 

Omsorgsboliger: 40,0 40,3 0,3 

Sum pleie og omsorg: 324,0 361,3 37,3 

Helsetjeneste:  42,0 44,9 2,9 

Sum helse/pleie/omsorg: 366,0 406,2 40,2 
Kilde: Handlingsprogram 2013-2016 og 2015-2018. 

 

Helse/omsorg-personellet er økt med til sammen 40,2 årsverk (11,0 %) fra 2012 til 2014.    
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Helsetjeneste 

Kombinasjonen av demografisk og medisinsk utvikling og samhandlingsreform har ført til økt 

press på fysio-/ergoterapitjenester og lokalt hjelpemiddellager. Folk blir eldre, flere har sam-

mensatte problemstillinger, flere opereres og dårligere pasienter kommer hjem. Flere pasient-

grupper har behov for tidkrevende oppfølging.  

 

Oppegård kommune har 8,6 årsverk fysioterapeuter og 4,7 årsverk ergoterapeuter, samt 

driftsavtale med 15,7 årsverk private fysioterapeuter. Handlingsprogram 2015-2018 opplyser 

(side 93): "Antall fysioterapiårsverk er høyere enn sammenligningskommunene… På bak-

grunn av tidligere utskrivelser fra sykehus (Samhandlingsreformen), har en større andel nye 

pasienter måttet vente på vurdering for fysikalsk behandling. Flere pasienter har behov for 

opptrening i hjemkommunen."  

 

Utfordringen er å ha tilstrekkelig bemanning til å arbeide forebyggende samtidig som det ku-

rative arbeidet øker i omfang, ifølge koordinator for fysio-/ergoterapi og hjelpemidler. Fysio-

terapeutene har for øvrig høy utdanning - mange med mastergrad, én med doktorgrad. Fysio-

terapeuter og sykepleiere har hospitert på Oslo Universitetssykehus for opplæring.  

 

"Kommunen har ikke tilstrekkelig kapasitet i fastlegeordningen. Det søkes å få opprettet en ny 

fastlegehjemmel," står det i Handlingsprogram 2015-2018 (side 95). En fastlege ved Tårn-

åsen legesenter opplyser til revisor at fastlegene har merket økt arbeidsmengde per pasient 

som følge av samhandlingsreformen; mange tidligere sykehusoppgaver er overført til fastle-

gene. En del fastleger ønsker seg derfor kortere pasientlister. Selv har han mange eldre på sin 

liste og reiser på hjemmebesøk én til to ganger i uken. 

 

Fastlegene er tilkoblet E-Link, som har medført en stor forbedring i deres arbeidsdag. Det 

elektroniske meldingssystemet fungerer utmerket. Kommunikasjonen med kommunen om 

korttidsplasseringer ved sykehjem er forbedret. Mest samarbeid har fastlegene med hjemme-

sykepleien, som stiller opp for hjemmeboende eldre mer enn før. Med hjemmesykepleiens 

store innsats forsøker fastlegen i det lengste å la eldre pasienter bo hjemme, der de har det 

best. Han registrerer også at Oppegård kommune har et godt grep på hverdagsrehabilitering. 

Sykehjem 

Som følge av samhandlingsreformen har Oppegård ansatt 2,9 årsverk tilsynsleger på syke-

hjemmene (1,0 legeårsverk på Greverud, 0,5 på Bjørkås og 1,4 på Høyås; sistnevnte betjener 

også Hjemmetjenesten).  

 

Alle virksomheter har sin egen opplæringsplan. Greverud sykehjems Opplæringsplan 2014 

omfatter 14 kurs: fagsystemet Gerica, behovsstyrt bemanning, legemiddelhåndtering, demens, 

hygiene, førstehjelpskurs, sår, ernæring, palliativ omsorg, etikk, forflytningsteknikk og brann-

forebygging. Sykepleiere og helsefagarbeidere tar årlige kurs. Virksomhetsleder ser opplæ-

ringsplanen som et nyttig redskap. Sykehjemmet har en fagutviklingssykepleier.  

 

Ved rekruttering av helsepersonell ansettes primært sykepleiere. Kandidater med kompetanse 

på områder der kommunen har kompetansemangel, foretrekkes. 

Hjemmetjeneste 

Hjemmetjenesten utfører behandlingsopplegget i tett dialog med fastlegene, som har det 
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medisinske ansvaret. Hjemmetjenesten har økende behov for kompetent personell, især på 

nattevakt da ansatte møter de aller dårligste pasientene. Avdeling hjemmesykepleie har i dag 

54 % sykepleiere; de øvrige er hjelpepleiere og annet helsepersonell. "I hjemmesykepleien har 

vi som mål å ha en sykepleierdekning på 60 % i 2017," uttaler virksomhetsleder.  

 

Follo-prosjektet Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH), som avga rapport 15.5.2014, legger 

vekt på økonomisk bærekraftige tjenester som forebygger sykdom. Tjenestene skal koordine-

res bedre, bl.a. ved at bruker tildeles en primærkontakt/tjenesteansvarlig. Mobilisering av bru-

kernes egne ressurser og forenkling av tiltaksplaner er også bestanddeler. "HPH viste seg å 

være en god måte å drive hjemmetjenester på," opplyser virksomhetsleder for Hjemmetjenes-

ten i Oppegård kommune, som deltar i KS' nasjonale nettverk Gode pasientforløp.  

 

"Samtidig med HPH arbeider Oppegård kommune med et prosjekt om hverdagsrehabilitering. 

Hverdagsrehabilitering utføres i brukerens hjem og nærmiljø, er brukerstyrt og med tverrfag-

lig involvering. Tidlig innsats kan øke egenmestring og redusere hjelpebehov", tilføyer virk-

somhetsleder. 

8.3 Vurdering 

Bemanningen i tjenesteområdene helse og pleie/omsorg er økt med 40 årsverk (11 %) over 

siste toårsperiode. Mesteparten av veksten i årsverk og lønnsbudsjett har tilfalt sykehjem-

mene. Virksomhetslederne gir uttrykk for at de stort sett har tilstrekkelig bemanning til å 

håndtere økt pasientpågang og fokus på forebygging og rehabilitering som følge av samhand-

lingsreformen. Fastlegeordningen ansees imidlertid å ha for liten kapasitet; en ny fastlege-

hjemmel søkes opprettet. 

 

Også personellets kompetanse er høynet siden 2012, med omfattende opplæringstiltak og sti-

gende andel sykepleiere. Samarbeidet med privatpraktiserende fysioterapeuter og fastleger er 

godt.  
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9 ØKONOMISTYRING  

 

 

 

 

9.1 Revisjonskriterier 

 Oppegård kommunes utgifter for betalingsdøgn (utskrivingsklare pasienter som er overlig-

gere) ved Ahus skal være vesentlig lavere enn statstilskuddet for utskrivingsklare 

pasienter.   

 Oppegård kommune skal praktisere fakturakontroll slik at kommunen betaler for korrekt 

antall betalingsdøgn ved Ahus. Regnskapsrutinene skal være gode. 

9.2 Fakta 

Oppegård kommune har hatt følgende utgifter for utskrivingsklare pasienter ved Ahus: 

 

 
 

En faktura for utskrivningsklare pasienter i perioden august - desember 2013 ble sendt fra 

Ahus først i april 2014. Kommunen hadde da purret for å motta fakturaen. 0,6 mill. kr for 

2013 ble dermed regnskapsført i 2014.
2
  

 

Utgifter for utskrivingsklare pasienter ved Ahus økte fra 0,5 mill. kr i regnskap 2013 til 1,5 

mill. kr i regnskap 2014. Budsjett 2014 (justert) tar høyde for dette.  

 

Regnskapstallene indikerer at Ahus har fakturert for ca. 529 betalingsdøgn over treårsperio-

den 2012 - 2014. Bestillerkontoret opererer med 20 flere betalingsdøgn (3,8 %) i sum over 

treårsperioden enn det som kan utledes av regnskapet. Differansen er særlig stor i 2013 (+41 

betalingsdøgn) og 2014 (-28 betalingsdøgn). 

 

Oppegård kommune har mottatt følgende statstilskudd for å ta hånd om utskrivingsklare 

pasienter:  

                                                           
2
 Jf. epost 4.12.2014 fra rådgiver ved organisasjon og tjeneste. Etter fratrekk av kreditnota fra Ahus er 606 375 kr 

flyttet til 2013 i tabellen over, for korrekt periodisering. 

 

OPPEGÅRDS UTSKRIVINGSKLARE 2012 2013 2014 2012 - 2014

PASIENTER/BETALDØGN VED AHUS Regnskap Regnskap Regnskap 9.12. Sum

Utgift ført i årsregnskapet 192 062 494 500 1 521 200 2 207 762

Regnskapsført riktig år 192 062         214 500 914 825

Regnskapsført påfølgende år 280 000         606 375

Sum m/korrekt periodisering 472 062         820 875 914 825 2 207 762

Døgnpris 4 000              4 125 4 255

Resulterende antall betalingsdøgn 118 199 212 529

Bestillerkontorets registrerte betalingsdøgn 125 240 184 549

Kilde: Bestil lerkontor og org./tjenestekontor, Oppegård kommune, samt regnskap.

Regnskapstall gjelder for det meste betaling for utskrivingsklare pasienter ved Ahus, men enkelte regninger

fra andre sykehus inngår også.

2014: Regnskap per 9.12.2014. Bestil lerkontorets betalingsdøgn er for hele 2014. 

Problemstilling: Har kommunen rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse 

med reformen? 
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OPPEGÅRDS UTSKRIVINGSKLARE 

PASIENTER - STATSTILSKUDD           

2012 

Regnskap 

2013 

Regnskap 

2014  

Regnskap 

2012 – 2014 

Sum 

Statstilskudd for utskrivingsklare pas., kr: 2 829 000 2 920 000 3 010 000 8 759 000 
Kilde: Organisasjon og tjeneste, Oppegård kommune.  

 

Utgift for betalingsdøgn - 2,2 mill. kr over treårsperioden - utgjør 25,2 % av statstilskuddet på 

nesten 8,8 mill. kr i perioden. 6,55 mill. kr (74,8 %) av tilskuddet har gått til drift av kommu-

nens behandlingstilbud for de utskrevne pasientene. 

 

Ahus sender månedlige fakturaer for betalingsdøgn til kommunene. Sykehuset sender først 

utkast til faktura med underdokumentasjon. Kommunen har mulighet til å komme med innsi-

gelser. Regelverket for når en pasient på sykehuset er utskrivingsklar, er komplisert, så her 

kan det råde uenighet. Dersom Ahus aksepterer innsigelsen, korrigeres faktura før den sendes. 

Dersom kommunen finner feil i sendt faktura, kan kommunen få kreditert beløp. 

 

Bestillerkontoret har tre saksbehandlere som administrerer de utskrevne pasientene, herunder 

kontrollerer fakturagrunnlaget mot kommunens lister. De finner gjennomsnittlig 1 - 2 feil per 

måned og legger da inn innsigelse. For januar - september 2014 ble det kreditert 29 005 kr. 

For hele 2014 ligger det an til kreditering av ca. 40 000 kr for ni betalingsdøgn, det vil si 5,1 

% av årets betalingsdøgn.  

9.3 Vurdering 

Oppegård kommunes bestillerkontor har over treårsperioden registrert 549 betalingsdøgn – 

mot ca. 529 betalingsdøgn fakturert av Ahus. Differansen går i favør av kommunen, noe som 

tilsier at Ahus ikke tar for mye betalt for utskrivingsklare pasienter. Revisor velger å legge 

bestillerkontorets tall til grunn: Kommunens utskrivingsklare pasienter hadde 125 betalings-

døgn ved sykehus i 2012, 240 i 2013 og 184 betalingsdøgn i 2014. 

 

Åpningen av 24 nye plasser ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter i september 2014 vil få 

helårsvirkning i 2015. Det er grunn til å tro at antall betalingsdøgn vil gå ned.    

 

Oppegård kommune har brukt 2,2 mill. kr på betalingsdøgn ved sykehus over treårsperioden, 

det vil si ca. 700 000 kr i gjennomsnitt per år. Kommunens utgifter for betalingsdøgn utgjør ¼ 

av mottatt statstilskudd for utskrivingsklare pasienter i treårsperioden 2012 – 2014. ¾ av til-

skuddet går til drift av kommunens behandlingstilbud for de utskrevne pasientene.  

 

Bestillerkontoret gjennomgår Ahus' fakturaer og får kreditert ca. 40 000 kr for ni betalings-

døgn (5 %) i 2014. Organisasjon- og tjenestekontoret følger opp regnskapet. Fakturakontrol-

len synes god, men regnskapsrutinene sviktet i den ekstraordinære situasjonen rundt årsskiftet 

2013/2014: Stopp i inn-/utskriving ved Greverud sykehjem medførte at kommunen fikk 

unormalt mange betalingsdøgn ved Ahus. Ahus' etterfakturering i april 2014 medførte at 

606000 kr for betalingsdøgn 2013 ble regnskapsført i 2014.   

 

I fremtiden bør utgifter for betalingsdøgn periodiseres mer korrekt i regnskapet, jf. anord-

ningsprinsippet: Dersom kommunen ved regnskapsavslutning har grunn til å tro at det vil 

komme en forsinket faktura, skal stipulert beløp regnskapsføres som kortsiktig gjeld dette 

året. Utgiftene i årsregnskapene blir dermed riktig fordelt og jevnere fra år til år.  
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10 FOREBYGGENDE ARBEID 

 

 

 

10.1 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 senkomplikasjoner og lite fokus på å forebygge helseproblemer. 

 

Med utgangspunkt i fremtidige helseutfordringer er det behov for å styrke de forebyggende 

helsetjenestene i kommunene. Målet er å videreutvikle dokumenterte tiltak som styrker indivi-

dets 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, innfø-

ringskurs 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 kommune-

plan og økonomiplan/handlingsprogram eller utarbeide delplan om forebyggende helsearbeid. 

 

Oppegård kommunes forebyggende arbeid vurderes utfra følgende revisjonskriterier: 

 Kommunens helseforebyggende arbeid, herunder forebygging av sykehusinnlegging, bør 

forankres i helhetlige kommunale planer.  

 Helse- og omsorgstjenesten skal utføre et betydelig arbeid med forebyggende tiltak i 

praksis, herunder rehabilitering og livsstils- og mestringskurs for innbyggere.  

10.2 Fakta 

Generelt 

Handlingsprogram 2015-2018 har folkehelse, miljø og samfunn som et fokusområde (kapittel 

6.1): "Kommunen skal fremme folkehelse med de virkemidler og innenfor de oppgaver som 

kommunen er tillagt, og skal iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringene 

(folkehelseloven). Det betyr at alle virksomheter skal bidra til å fremme folkehelsen… Kom-

munen fokuserer på forebyggende tiltak…" Under suksessfaktor "livsstil som bidrar til god 

helse" nevnes: "Kommunen skal være med på å legge til rette for at de sunne valgene blir 

enklere… tilrettelegge for økt fysisk aktivitet, for alle aldersgrupper…" 

 

Kommunalsjefen poengterer at da samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, hadde 

Problemstilling: Hvordan ivaretar kommunen kravene til det forebyggende arbeidet? 
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kommunen allerede Friskliv Oppegård med to medarbeidere - en fysioterapeut og en 

ernæringsfysiolog - som tenkte forebygging og rehabilitering. 

 

Helse- og omsorgstjenestens Tiltakstrapp viser en pyramide der man nederst finner 

forebyggende lavterskeltilbud og øverst sykehjem. Bistanden til brukerne skal ikke ligge på 

høyere nivå enn nødvendig.   

 

Fra Ahus gis det uttrykk for at Oppegård kommune ligger langt fremme i det forebyggende 

arbeidet. 
 

Helsetjeneste 

Oppegård kommune har tenkt forebygging lenge, men samhandlingsreformen har styrket inn-

satsen. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten har stimulert Oppegård kom-

mune til innsats for å forebygge sykehusinnlegging. Medfinansieringen opphører 31.12.2014, 

men Oppegård fortsetter forebyggingsinnsatsen.  

 

Oppegård kommune arbeider forebyggende blant barn og unge: 

 Jordmødrene merker samhandlingsreformen godt, fordi sykehusene skriver ut mødrene én 

eller to dager etter fødsel (mot tidligere tre dager) med melding til kommunen om oppføl-

ging. Handlingsprogram 2015-2018 opplyser (side 94): "I 2014 kom det nye retningslinjer 

for barselomsorg, som innebærer flere oppgaver for kommunene blant annet som en kon-

sekvens av kortere liggetid på sykehus. Det anbefales hjemmebesøk av jordmor innen 

andre døgn etter hjemkomsten. En intensiv og fleksibel støtte raskt etter fødsel vil trolig gi 

færre depresjon. Tilbudet i Oppegård gis til alle førstegangsfødende."  

 Helsesøster og fastlege kan skrive ut frisklivresept til barn og unge med overvekt. Friskliv 

Oppegård følger da opp familiene i minst ett år.  

 10 % av alle barn utsettes for omsorgssvikt. Noen av dem ender som Nav-klienter og noen 

i kriminalitet. Gjennom hjemmebesøk og foreldreveiledning arbeider helsestasjonene for å 

gi barna en god grunnmur i livet, noe som sparer stat og kommune for store utgifter.  

 Handlingsprogram 2015-2018 tar fatt i et samfunnsproblem (side 95): "Alvorlig fravær 

fra skolen er en sammensatt utfordring. Forebygging må starte allerede i barnehage-/bar-

neskolealder for å unngå frafall i ungdomsskolen og videregående skole. Tverrfaglig sam-

arbeid, kompetanse om psykisk helse, årsakssammenhenger og tett oppfølging er viktig 

for å unngå dropout… Som en videre satsing på dette området er det i 2015 benyttet stat-

lige midler fra rammetilskuddet til å sikre finansiering av en psykologstilling nummer to i 

Helsetjenesten." 

 Og videre: "Ruskontrakter er et tilbud i samarbeid med Nav Oppegård og Politiet til ung-

dom som er motivert for å komme ut av narkotikabruk på et tidlig stadium. Kontraktene 

innebærer tett oppfølging av ungdommen og foresatte i åtte måneder. De to første kont-

raktene ble inngått i januar 2013, og per 30.9.2014 er det inngått 27 kontrakter." 

 

200 kommuner har etablert frisklivsentraler, som er et nasjonalt satsningsområde for sam-

handlingsreformen. Friskliv Oppegård holder til i Tårnåsen aktivitetssenter (bygget 2005) og 

tilbyr følgende tjenester: 

 I treningsrom kan innbyggere trene på dagtid i grupper eller på egenhånd. Mennesker med 

frisklivresept betaler 320 kr per halvår; andre betaler 640 kr.  

 Lag og foreninger kan låne lokaler gratis til møter og trim. Lokalene brukes i dag av AA 

(Anonyme alkoholikere), LHL (Landslaget for hjerte- og lungesyke), Reumatikerforbun-

det og Fibromyalgiforbundet.  
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 Frisklivresept kan skrives ut av fastlege, fysioterapeut og Nav for inntil 6 måneder, der 

hjemmeboende får delta i behandlingsgrupper. "Kommunale og private fysioterapeuter 

samarbeider om driften av ti behandlingsgrupper der de fleste er i aldersgruppen 60 til 85 

år. Treningen er kombinert med tverrfaglige temastunder" (Omsorgstjenesten – tilstands-

rapport 2014, side 18). "Frivillige får nødvendig opplæring fra tjenesten for å være 

instruktører… Tårnåsen aktivitetssenter er et samlingssted for frisklivs-, lærings- og mest-

ringsarbeid for ulike brukergrupper... Tidlig innsats vil utsette et større tjenestebehov… 

Lang ventetid for fysikalsk behandling kan være en utfordring. Helsetjenesten har tiltak 

med aktivitet for at pasienter skal unngå å stå passive i kø i ventetiden. Det dreier seg om 

lavterskeltilbud, behandlingsgrupper og egentreningsprogram" (Handlingsprogram 2015-

2018, side 94).  

 Innbyggere inviteres til å delta i lærings- og mestringsgrupper innen: psykomotorisk 

fysioterapi, styrke- og balansetrening for seniorer, trening for pasienter rammet av slag, 

Parkinson og lungesykdom, styrketrening bekkenbunn, bra mat for bedre helse, og røykfri 

sammen. I tillegg tilbyr Friskliv Follo innbyggere i syv kommuner følgende kurs ved 

Friskliv Oppegård: snus- og røykesluttkurs, kostholdskurs, kurs i mestring av belastning, 

livsstilskurs, søvnkurs, alkoholkutt, og livslyst når det røyner på. 

 

Ca. 80 % av landets 80+-åringer har kroniske lidelser, som gir rett til fri behandling med 

fysioterapi m.m. Mangeårig fysioterapibehandling kan bli for mye av det gode når det 

kommer i stedet for egen trening. Kommunen har tatt opp dette med Helsedirektoratet. 

 

SSBs KOSTRA-statistikk har en tabell om kommunehelse (E1 Konsern), som for 2013 viser: 

 Netto driftsutgifter for forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. innbygger 0 - 

20 år: 1530 kr i Oppegård – mot 1783 kr i KOSTRA-gruppe 13. 

 Netto driftsutgifter for forebyggende arbeid, helse, pr. innbygger: 208 kr i Oppegård – mot 

153 kr i KOSTRA-gruppe 13. 

 Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern m.m.), årsverk av leger pr. 10 000 

innbyggere: 0,5 årsverk i Oppegård – mot 0,3 i KOSTRA-gruppe 13. 

Sykehjem 

Kommunen har tre dagaktivitetssentre - ett på hvert sykehjem - med til sammen 64 plasser. 

Hjemmeboende eldre tilbys her sosialt samvær, hobby-aktiviteter og mosjon. Plass tildeles 

ved vedtak. Alle plasser er i bruk. "Aktiv bruk av dagtilbud antas å kunne utsette behovet for 

en institusjonsinnleggelse med inntil ett år," opplyser Omsorgstjenesten – Tilstandsrapport 

2014 (side 14). I tillegg har kommunen to seniorsentre (tidligere kalt eldresenter), som er et 

sosialt møtested for hjemmeboende innbyggere over 60 år. Seniorsentrene hadde ca. 1500 

besøk i 2014. 

   

Hverdagsrehabilitering er kommet mer på dagsorden etter 2012. Fallforebygging kan f.eks. 

forebygge lårhalsbrudd hos eldre, som kan koste samfunnet 700 000 kr.  

 

Høyås bo- og rehabiliteringssenter har fire senger øremerket rehabilitering. Her hjelpes post-

operative, infarkt-/slagpasienter og kronikere m.fl. til å bli selvhjulpne så langt det er mulig.  

Hjemmetjeneste 

Helhetlig pasientforløp og hverdagsrehabilitering har som mål å få pasienten tilbake til et liv 

på egne ben. Oppegård kommunes Hjemmetjeneste benytter Grimsmo-modellen, som har 
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fokus på pasientens egne ressurser og støttende tiltak fra kommunen. Målet er å forebygge 

reinnleggelse på sykehus og holde pasienten hjemme lenger.  

 

Virksomhetsleder oppsummerer at man nå arbeider på en mer forebyggende måte enn i 2011, 

men endringene ville ha kommet også uten samhandlingsreformen.   

10.3 Vurdering 

Oppegård kommunes utgifter til forebyggende helsearbeid ligger på nivå med sammenlikn-

bare kommuner, og forebyggingen er forankret i helhetlige kommunale planer. Siden sam-

handlingsreformen trådte i kraft i 2012 har kommunen utvidet helsetjenestene til både 

barn/unge og voksne/eldre. Rehabilitering av pasienter fra sykehus har kommet mer i fokus. 

Et omfattende lærings- og mestringstilbud i behandlingsgrupper er forebyggende helsearbeid 

som også forebygger sykehusinnlegging. Satsingen på lavterskelgrupper for egentrening er 

viktig for å unngå at stadig flere borgere blir avhengig av "behandling", noe som også er lønn-

somt for kommune og stat.   
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11 FOLLO-SAMARBEID 

 

 

 

 

11.1 Revisjonskriterier 

 Samarbeidet mellom Follo-kommunene om samhandlingsreformen oppsummeres. 

 Oppegård kommunes egen vurdering av nytten av Follo-samarbeidet vektlegges.   

11.2 Fakta 

Follorådet
3
 etablerte prosjekt Samhandlingsreformen i Follo i 2009, for å samarbeide om 

implementeringen av reformen i regionen. Prosjektet omfatter en rekke delprosjekter:  

 Friskliv Follo: Seks kommuner i Follo har frisklivsentral, og disse startet nettverket Frisk-

liv Follo i 2012. Disse tilbyr regionens innbyggere felles kurs i livsstil og mestring, slik at 

kurstilbudet blir større og mer fleksibelt. Gjennom Friskliv Follo sender kommunene 

dessuten søknader om tilskuddsmidler, noe som finansierer mye av kurstilbudet. Friskliv 

Oppegårds frisklivkoordinator leder Friskliv Follo.  

 Helhetlig pasientforløp i hjemmet: Prosjektgruppen, som besto av ledere i hjemmebaserte 

tjenester der Ski kommune hadde prosjektansvaret, avga rapporten Helhetlig pasientforløp 

i hjemmet - Follo (15.5.2014). 

 Follo lokalmedisinske senter med legevakt og øyeblikkelig hjelp/døgntilbud: I samarbeid 

med Ahus har prosjektgruppen anbefalt å etablere et lokalmedisinsk senter ved Ski syke-

hus. Oppegård kommune har prosjektansvaret for nybygget, som kan stå ferdig med 24 

døgnplasser (senger) i 2016, når plikten til døgntilbud inntrer. "Kommunene får flere opp-

gaver som endrer arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene," ifølge 

Handlingsprogram 2015-2018 (side 34). Lokalmedisinsk senter skal organiseres som et 

interkommunalt selskap (IKS); selskapsavtalen behandles i kommunestyrene.   

 Rus og psykiatri i Follo: Rus/psykiatri fases inn i samhandlingsreformen nasjonalt i 2016. 

En prosjektgruppe med representanter for kommunene og Ahus forbereder implemente-

ringen i Follo. Oppegårds kommunalsjef antar at rus/psykiatri blir en stor utfordring for 

kommunene.   

 

Prosjektgruppene består av administrative ledere - kommunalsjefer og virksomhetsledere i 

helse- og omsorgstjenestene. Disse møtes også jevnlig til erfaringsutveksling om helse- og 

omsorgstjenester, inkludert samhandlingsreformen. Høringsuttalelser utarbeides ofte i samar-

beid. 

 

Oppegård kommunes Helsetjeneste deltar i mye av ovennevnte Follo-samarbeid. Hjemmetje-

nestens virksomhetsleder satt i prosjektgruppen for Helhetlig pasientforløp i hjemmet. Kon-

septet tas i bruk på en rekke fagområder og videreføres i Oppegård kommune med prosjekt 

Hverdagsrehabilitering.  

                                                           
3
 Follorådet ble etablert i 2001 av Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås kommuner og 

Akershus fylkeskommune som et regionalt samarbeidsorgan. Ledervervet går på omgang blant ordførerne og 

innehas for tiden av Nina Sandberg, ordfører i Nesodden kommune. Oppegård kommunes ordfører Ildri E. 

Løvaas er nestleder.   

 

Problemstilling: Har samarbeidet mellom Follo-kommunene om innføringen av reformen vært 

positivt for Oppegård kommune? 
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Faglige nettverk for sykepleiere i Follo finnes også på flere fagområder: demens, kreft, dia-

betes m.m. Nettverkene møtes jevnlig til erfaringsutveksling.  

 

Kompetansehjulet er et opplæringssamarbeid der Follo-kommunene tilbyr felles kurs for an-

satte på en rekke fagområder, bl.a. kreftsykepleie og demensomsorg.  

 

Bestillerkontoret deltar i et vederlagsforum sammen med de andre Follo-kommunene. Saks-

behandlere som foretar vederlagsberegning for opphold i institusjon, møtes her kvartalsvis. 

 

"Follo-kommunene samarbeidet om helse- og omsorgstjenester også før 2012, men samhand-

lingsreformen har dyttet på samarbeidet. Follo-samarbeidet er nyttig for implementeringen av 

samhandlingsreformen i Oppegård. Kommunene bruker hverandre, og Oppegård kommune 

deler gjerne sin know-how med andre kommuner," oppsummerer kommunalsjefen. 

11.3 Vurdering 

Oppegård kommune deltar i et omfattende regionalt samarbeid om samhandlingsreformen. 

Follorådet har gått foran med politisk vedtak om prosjekt Samhandlingsreformen i Follo, som 

har resultert i etablering av nettverket Friskliv Follo (2012) og rapporten Helhetlig pasient-

forløp i hjemmet – Follo (2014). Med sikte på oppstart i 2016 pågår også delprosjektene Follo 

lokalmedisinske senter og Rus og psykiatri i Follo. 

 

Erfaringsutveksling på administrativt ledernivå, faglige nettverk og felles opplæringstiltak for 

helse- og omsorgspersonell hører med i Follo-samarbeidet. Bygging av Follo lokalmedisinske 

senter i Ski medfører et løft i felles tjenesteproduksjon fra 2016. 

 

Administrative ledere beskriver samarbeidet som hensiktsmessig for Oppegård kommunes 

iverksetting av samhandlingsreformen.  
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VEDLEGG 1: SAMHANDLINGSREFORMEN - KORT PRESENTASJON 

Helse- og omsorgsdepartementet presenterte samhandlingsreformen i St.meld. nr. 47 (2008-

2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Stortinget vedtok i 

juni 2011 Helse- og omsorgstjenesteloven. Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet begrunnet samhandlingsreformen slik (lysark 2010):  

"Hvorfor samhandlingsreformen? 

 Pasientenes behov for koordinerte tjenester blir ikke møtt.   

 For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. 

 Flere å forsørge – færre i jobb truer økonomisk bæreevne." 

 

"Hovedutfordringene knyttes både til et pasientperspektiv og et samfunnsøkonomisk perspek-

tiv," oppsummerer Helsedirektoratet i Status for samhandlingsreformen (juni 2014). Mange-

len på en helhetlig tilnærming til pasientforløp er et problem for den enkelte pasient ved at de 

ikke mottar godt nok koordinerte tjenester, men også et lite bærekraftig system for samfunnet. 

 

Stortingsmeldingen viser til at strukturen i helsetjenesten er for lite tilpasset kroniske syk-

dommer som har utviklet seg de senere år. Helsetjenesten har fokus på behandling av sykdom 

og senkomplikasjoner, men lite fokus på å fremme helse og forebygge helseproblemer. Be-

handlingen i spesialisthelsetjenesten skjer når de kroniske sykdommene har kommet langt, i 

stedet for å forebygge og begrense gjennom tidlig intervensjon. 

 

Den mye omtalte eldrebølgen starter for alvor i 2020 og stiger frem mot 2050. Antall personer 

over 80 år og eldre vil trolig øke fra 190 000 i 2000 til over 500 000 i 2050. Forholdet mellom 

den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkingen har stor betydning for finan-

sieringen av bl.a. helse- og omsorgstjenester. I 2000 var det 4,7 personer i yrkesaktiv alder per 

eldre, mens koeffisienten reduseres til 2,9 i 2050. 

 

Dersom det ikke settes inn tiltak, vil utviklingen bli en trussel mot samfunnets bæreevne, både 

med hensyn til tilgang på arbeidskraft og samfunnsøkonomi. Over tid vil dette tvinge frem 

prioriteringer som vil bryte med grunnleggende verdier i den norske velferdsmodellen. 

 

For å møte disse utfordringene fokuserer samhandlingsreformen på fem hovedgrep:  

1. Klarere pasientrolle - rett behandling på rett nivå, sterkere brukermedvirkning og rett til 

en primærkontakt i helsevesenet. Pasientene og deres organisasjoner skal i større grad 

trekkes med i arbeid med å utvikle bedre helhetlig pasientforløp. Folks ansvar for egen 

helse blir også en viktigere del av helsepolitikken. 

2. Ny kommunerolle – kommunene mellom sykehus og lokalsamfunn: Kommunene har nær-

het til folk kombinert med strategisk analyse, kompetanse og langsiktig planlegging. 

Veksten i helsetjenester bør i hovedsak dekkes av kommunene, som skal sørge for helhet-

lig forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging.  Et sen-

tralt poeng i meldingen er at kommunene kan se helse- og omsorgssektoren i sammenheng 

med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver. 

3. Nytt økonomisystem – kommunal medfinansiering: De økonomiske insentivene skal 

understøtte oppgaveløsningen og gi grunnlag for gode pasienttilbud og kostnadseffektive 

løsninger. Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunalt økono-

misk ansvar for utskrivingsklare pasienter er de viktigste virkemidlene på dette området. 

Kommunene får incentiv til å vurdere om det kan oppnås bedre helseeffekter gjennom an-



 Follo distriktsrevisjon IKS: Samhandlingsreformen – Oppegård kommune 

 

30 

nen bruk av ressursene, herunder riktigere bruk av sykehusene. 

4. Oppgavedeling og helhetlig pasientforløp: Samhandlingsreformen styrker spesialisthelse-

tjenestens forutsetninger for å levere gode spesialiserte helsetjenester til befolkningen 

gjennom to tiltak: For det første vil en riktigere oppgavedeling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten tilrettelegge for at spesialisthelsetjenesten kan konsentrere seg om 

spesialiserte helsetjenester. For det andre vil et sterkere søkelys på helhetlig pasientforløp 

tilrettelegge for at pasienter med behov for spesialiserte tjenester finner fram til 

tjenestestedene som har kompetansen. Stikkord er rett spesialist på rett nivå, samarbeid 

med kommunene og redusert vekst i antall leger. 

5. Tydeligere prioriteringer - et mer koordinert beslutningssystem for helse- og omsorgstje-

nestene: Prioriteringsbeslutninger bør innrettes mot helheten i pasientforløpet.  

 

I tillegg kommer strategiske tiltak innen IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), 

FoU (forskning og utvikling) og kompetanse, for å understøtte reformen. 

 

En sentral ambisjon i reformen er å flytte ressursinnsats til forebygging:  

 

 
Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet, 2009. 

 

Kommunal medfinansiering ble innført i 2012. Basert på objektive befolkningskriterier bevil-

get statsbudsjettet en sum til hver kommune for sykehusinnlegging. Sykehusene har sendt 

regning til kommunen på 20 % av beregnet behandlingskostnad for pasienter fra kommunen. I 

statsbudsjett 2015 foreslår regjeringen å avvikle ordningen med kommunal medfinansiering. 

 

For utskrivingsklare pasienter ilegges kommunene en døgnpris på 4 255 kr (2014) når de er 

"overliggere" på sykehus. Betalingsplikten gir kommunene et økonomisk insentiv til å etab-

lere tilbud til pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten. 

 

Kommunene plikter å sørge for tilbud om døgnopphold for pasienter med behov for 

øyeblikkelig hjelp fra 2016. I første omgang gjelder plikten for pasienter med somatiske 

tilstander som kommunene selv har mulighet til å utrede, behandle og yte bistand til.  
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VEDLEGG 2: KOMMUNALSJEF OM SAMHANDLINGSREFORMEN 
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VEDLEGG 3: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

 

 


