
14.10.2014  RAPPORT 1/14 

 

 

 

Follo distriktsrevisjon 

 

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport 

 

 

 

 

 

Samhandlingsreformen 

 

 
 

 
 

Ski kommune 

 

 

 

 

 

 
  



Forvaltningsrevisjon  Samhandlingsreformen 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE 

 

 
  



Forvaltningsrevisjon  Samhandlingsreformen 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 3 SKI KOMMUNE 

 

Forord 

 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Kommuneloven av 25. 

september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltningsrevisjon er 

nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

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). 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har Follo distriktsrevisjon, etter oppdrag fra kontrollutvalget, 

vurdert samhandlingsreformen med fokus på utskrivningsklare pasienter, kapasitet og 

kompetanse og økonomisk kontroll i Ski kommune. Prosjektets datainnhenting er 

gjennomført i perioden februar 2014 til september 2014.  

 

Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige 

ansatte i Ski kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av 

prosjektet. 

 

 

 

 
        Steinar Neby 

 
    Rune Gran 

Revisjonssjef   Prosjektleder 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Forvaltningsrevisjon  Samhandlingsreformen 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 4 SKI KOMMUNE 

 

 

Innhold 

1. SAMMENDRAG .............................................................................................................. 5 

2. BAKGRUNN ..................................................................................................................... 6 

2.1 Formål og problemstillinger .................................................................................. 6 

3. METODISK GJENNOMFØRING ................................................................................ 7 

4. GENERELT OM SAMHANDLINGSREFORMEN .................................................... 8 

5. UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER ..................................................................... 10 

5.1 Kriterier ................................................................................................................ 10 
5.2 Faktabeskrivelse ................................................................................................... 12 

5.2.1 Samarbeid med AHUS .......................................................................................... 14 

5.2.2 Kommunens mottakskapasitet .............................................................................. 19 

5.2.3 Er pasientene fornøyde? ....................................................................................... 22 
5.2.4 Reinnleggelser ...................................................................................................... 24 
5.3 Vurderinger .......................................................................................................... 25 
5.4 Konklusjon ............................................................................................................ 26 

6 BEMANNING OG KOMPETANSE ............................................................................ 27 

6.2 Kriterier ................................................................................................................ 27 
6.3 Faktabeskrivelse ................................................................................................... 27 

6.3 Vurderinger .......................................................................................................... 30 
6.4 Konklusjon ............................................................................................................ 30 

7 ØKONOMISTYRING ................................................................................................... 31 

7.1 Kriterier ................................................................................................................ 31 

7.2 Faktabeskrivelse ................................................................................................... 31 
7.3 Vurderinger .......................................................................................................... 35 

7.4 Konklusjon ............................................................................................................ 36 

7 ANBEFALINGER .......................................................................................................... 37 

8 RÅDMANNENS UTTALELSE .................................................................................... 38 

9 REVISJONENS KOMMENTARER TIL RÅDMANNENS UTTALELSE ............. 41 

10 LITTERATURLISTE .................................................................................................... 42 

 

  



Forvaltningsrevisjon  Samhandlingsreformen 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 5 SKI KOMMUNE 

 

1. Sammendrag 
Formålet med prosjektet er å undersøke om Ski kommune har styring og kontroll med 

innføringen av samhandlingsreformen og om de delene av reformen som er satt ut i livet, 

virker etter hensikten.  Undersøkelsen har blant annet vist at: 

 

 Tilbakemeldinger tyder på at dokumentasjonsrutinene mellom AHUS og Ski 

kommune generelt sett fungerer bra. 

 Kommunens kapasitet på akutte døgnplasser og sykehjemsplasser for fleksibel bruk, 

økes som følge av reformen og et økende antall eldre i kommunen i årene fremover. 

 Antallet reinnleggelser fremstår ikke som et stort problem. 

 Kommunen har kompetanseplaner på enhetsnivå som er rettet inn mot utfordringene. 

 Kommunen mener kostnadene ved samhandlingsreformen er ca. 10,5 mill. kr. høyere 

enn hva kommunen får i tilskudd. 

 Kostnadene til overliggerdøgn ligger lavere enn tilskuddet. 

 Kostnadene til overliggerdøgn utgjør relativt sett begrensede beløp så langt. 

 

 

På den annen side mener revisjonen at: 

 

 Avviksregistrering ikke fungerer som forutsatt. 

 Kommunen har ikke oversikt over reinnleggelser. 

 Kompetanseplanene er i liten grad koordinerte. 

 Kommunen har ingen dokumenterte analyser som underbygger hvilke behov 

utskrivningsklare pasienter har og som viser konsekvensene av dette for 

kompetanseplanlegging, kapasitet og annen tilrettelegging. 

 

 

Avslutningsvis foreslår revisjonen enkelte tiltak vi mener er viktige for kommunens videre 

oppfølging av samhandlingsreformen. 
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2. Bakgrunn 
 

Kontrollutvalget i Ski vedtok i sitt møte 29. oktober 2013 (sak 32/13), ”Samhandlings-

reformen” som tema for forvaltningsrevisjon i 2014. Prosjektplanen ble godkjent i møte 28. 

januar 2014 (Sak 3/14). Temaet er i tråd med planen for forvaltningsrevisjon som 

kommunestyret i Ski har vedtatt for perioden 2013-2016 

2.1 Formål og problemstillinger 

 

Formål og problemstillinger er vedtatt av kontrollutvalget. 

 

Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke om Ski kommune har styring og kontroll med 

innføringen av samhandlingsreformen og om de delene av reformen som er satt ut i livet, 

virker etter hensikten. 

 

Problemstillinger 

 

1. Hvordan håndterer kommunen de utskrivningsklare pasientene? 

 Hvordan fungerer samarbeidet med Akershus Universitetssykehus, AHUS? 

 Har kommunen kapasitet til å ta i mot de utskrivningsklare pasientene, 

herunder kapasitet for rehabiliteringsplasser? 

 Hvordan er de utskrivningsklare pasientene fornøyd med behandlingen de har 

fått? 

 Utviklingen i antall reinnleggelser til sykehus, årsak og konsekvenser? 

 

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 

reformen? 

 

Avgrensninger og presiseringer
1
 

Reformen innføres gradvis. De elementene som allerede er innført, knytter seg i stor grad til 

kommunal medfinansiering, avtaleverk og ansvar for forebygging. 

 

Under kontrollutvalgets behandling av problemstillingene, ble det presisert av 

Kontrollutvalget at aktiv forebygging er avgjørende for at kommunen skal lykkes med 

samhandlingsreformen. Kontrollutvalget har derfor gitt uttrykk for at dette temaet vil bli tatt 

opp som en egen forvaltningsrevisjon senere. 

                                                 
1
 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget i Ski kommune 28. januar 2014 
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3. Metodisk gjennomføring 
 

Problemstillingene i prosjektet er i all hovedsak belyst gjennom dokumentanalyse og 

intervjuer med kommunalsjef og ledelsene ved Samhandlingsenheten, Hjemmetjenesten, 

Langhus Bo- og Servicesenter (heretter LBS), Mottaksavdelingen på LBS og 

Bestillerkontoret.  

 

Revisjonen har også gjennomført møte med Samhandlingsavdelingen ved AHUS for å bli 

informert om AHUS sitt 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. 

 

Det er innhentet kommentarer til faktadelen av rapporten koordinert av kommunens 

kontaktperson. Den fullstendige rapporten er deretter sendt rådmannen på formell høring. 
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4. Generelt om samhandlingsreformen 
 

Reformen er presentert i St.meld. nr. 47 (2008-2009).  Reformen ble begrunnet med at: 

 Pasientenes behov for koordinerte tjenester ble ikke møtt 

 Det var for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom 

 Situasjonen med flere å forsørge og færre i jobb, truet den økonomiske bæreevnen 

i systemet 

 

Meldingen viste til at vi i liten grad hadde systemer som understøttet pasientens behov for 

helhet i pasientforløpet
2

. Derimot hadde vi mange systemer som er rettet inn mot 

deltjenestene. Ansvar og oppgaver var fordelt på to forvaltningsnivå; kommunene forvaltet 

primærhelsetjenesten og omsorgstjenestene, og stat/helseforetak forvaltet spesialisthelse-

tjenesten. I tillegg var det mange organisatoriske oppsplittinger både innad i kommunen og 

innad i helseforetakene.  

Mangelen på en helhetlig tilnærming til pasientforløp ble beskrevet som et problem for den 

enkelte pasient ved at pasienten ikke mottok godt nok koordinerte tjenester. Det var også et 

problem i forhold til utfordringene med bærekraftig utvikling dersom det ikke ble lagt til rette 

for å sette inn helhetlige tiltak mot de samlede pasientforløpene. 

Meldingen viste blant annet til at strukturen i helsetjenesten i for liten grad var tilpasset 

kroniske sykdommer og også framveksten av de kroniske sykdommene. Helsetjenesten hadde 

et sterkt fokus på behandling av sykdom og senkomplikasjoner, og lite på å fremme helse og å 

forebygge helseproblemer. Som en konsekvens av denne skjedde behandlingen i 

spesialisthelsetjenesten når de kroniske sykdommene var kommet langt, i stedet for at disse 

ble forebygget og begrenset gjennom primærforebygging og tidlig intervensjon. 

Dernest påpekte meldingen de utfordringer som fulgte av at Norge fram mot 2050 ville 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. Forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre 

delen av befolkingen er av vesentlig betydning for finansieringen 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. 

Regjeringen mente 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.  

                                                 
2
 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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 Ny fremtidig kommunerolle mellom sykehus og lokalsamfunn – nærhet til folk 

kombinert med strategisk analyse, kompetanse og langsiktig planlegging. Den 

forventede veksten i behov i helsetjenesten, må i størst mulig grad finne sin løsning i 

kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig 

intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging.  

 Nytt økonomisystem – kommunal medfinansiering
3
. 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 pasientforløpene 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 personalpolitikk som understøtter målene i reformen og samarbeid 

mellom helsemyndighetene og andre sektorer. 

 

En sentral ambisjon i reformen er å endre ressursinnsatsen mot forebygging: 

 

4
 

                                                 
3
 Regjeringen har forslått å avvikle kommunal medfinansiering fra 2015. 

4
 Presentasjon gitt om Samhandlingsreformen, Helse- og omsorgsdepartementet 
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5. Utskrivningsklare pasienter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Kriterier 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 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 

samarbeidsavtale med AHUS, ”Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp – ansvars- og 

oppgavefordeling mellom (NN) Ski kommune og Akershus universitetssykehus HF”. Pkt. 4 i 

delavtalen 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 i denne forbindelse gjøre en individuell 

helsefaglig vurdering som skal være dokumentert i pasientens journal. 

 

Revisjonen har trukket ut enkelte hovedpunkter fra avtalen
5
: 

 

Ved utskrivning skal AHUS: 

 

 Sende skriftlig melding om utskrivningsklar pasient til kommunen når 

utskrivingstidspunkt er satt.  Denne skal dokumenteres i pasientjournal
6
. Meldingen 

skal inneholde nødvendig informasjon for videre behandling/oppfølging av pasienten. 

 Epikrise/tilsvarende skal følge pasienten og sendes det helsepersonell som trenger 

opplysningene. Epikrise skal fortrinnsvis sendes elektronisk. Epikrisen må inneholde 

plan for videre behandling og kontroll, med angivelse av ansvarsplassering. 

 Fristen for melding fra AHUS mandag til fredag/virkedag før helligdag, er senest kl. 

14.30 den dagen pasienten er utskrivningsklar.  

                                                 
5
 Ikke alle forhold i avtaleteksten er omhandlet. Punktene er forkortet ift teksten i avtalen.  

6
 Ved opphold under 24 timer eller inn- og utskrivning i helg benyttes telefonkontakt forutsatt at ikke 

omsorgsnivået er vesentlig endret.  

 

Hvordan håndterer kommunen de utskrivningsklare pasientene’? 

 

 Hvordan fungerer samarbeidet med Akershus Universitetssykehus, AHUS? 

 Har kommunen kapasitet til å ta i mot de utskrivningsklare pasientene, herunder 

kapasitet for rehabiliteringsplasser? 

 Hvordan er de utskrivningsklare pasientene fornøyd med behandlingen de har fått? 

 Utviklingen i antall reinnleggelser til sykehus, årsak og konsekvenser? 
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 Samme frist gjelder lørdag, søndag eller helligdag når pasienten allerede har et tilbud 

på institusjon eller i hjemmet og hjelpebehovet er tilnærmet uendret. Tilsvarende 

gjelder også pasient som tidligere i uka er varslet til kommunen med antydning om at 

vedkommende vil bli utskrivningsklar i løpet av helgen. 

 Ved behov for nytt eller endret tjenestetilbud og pasienten meldes utskrivningsklar på 

lørdag, søndag eller helligdag, og dette ikke er kjent/meldt til kommunen senest kl. 

14.30 fredag/virkedag før helligdag, er ikke kommunen forpliktet til å gi 

tilbakemelding på meldingen fra AHUS eller ta imot pasienten før første påfølgende 

virkedag. I disse tilfellene skal pasienten være vederlagsfritt i sykehus til 

mandag/første virkedag. 

 

AHUS kan ikke skrive ut en utskrivningsklar pasient med behov for kommunale tjenester, før 

kommunen har bekreftet at de kan ta imot pasienten. Avtalen regulerer også AHUS sitt ansvar 

for å sørge for: 

 

 Resepter, liste over medisiner og legemidler frem til og med første virkedag. 

 Å vurdere behovet for rask oppfølging av faste lege og/eller helsetjenesten. 

 Å gi pasienten timeavtale når oppfølging ved AHUS er nødvendig. 

 Rekvisisjoner, behandlingshjelpemidler m.m. som er nødvendige. 

 Å skrive ut nødvendig sykemelding. 

 

Ski 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 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. 

 

Ut fra ovenstående, legger revisjonen følgende kriterier til grunn for håndteringen av 

utskrivningsklare pasienter: 

 

 Melding om utskriving skal sendes fra AHUS innen gitte frister. 

 Kommunen skal bekrefte at den kan ta imot pasienten før pasienten blir sendt. 

 Kommunen må sørge for at den har kapasitet som er tilstrekkelig til å ta imot de 

utskrivningsklare pasientene. 
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5.2 Faktabeskrivelse 

Generelt 

 

Administrasjonen rapporterer månedlig til politisk nivå om status for utskrivningsklare 

pasienter. Statuslister blir oppdatert og formidlet til Utvalg for omsorg og helse. 

 

Utviklingen i antallet utskrivningsklare pasienter er vist i tabellen under. Tallene for 2014 er 

for årets 7 første måneder.  

 
 

Antall meldinger om utskrivningsklare pasienter økte med 50 % fra 2011 til 2012. Økningen 

fra 2012 til 2013 var 10 %. For 2011 gjaldt tallene utskriving fra AKER sykehus. Tabellen 

viser en markant økning i utskrivningsklare pasienter fra 2011 til 2012, som er før og etter 

innføringen av samhandlingsreformen. 

 

Kommunen mener økningen kan skyldes at pasienter skrives ut tidligere enn før, er i dårligere 

helsetilstand og med hyppigere reinnleggelser. 

 

Kommunen peker også på at den store økningen i antall overliggerdøgn i 2013, blant annet 

skyldes at AHUS var i grønn beredskap i 5 (6) perioder, hvorav den ene varte i ca. 1 uke. I 

denne perioden ble pasienter skrevet ut tidligere, og var dårligere enn de vanligvis er. Dette 

har resultert i at de har hatt behov for tidsbegrenset opphold i sykehjem lenger. 

Grønn beredskap omhandler akutt-situasjoner hvor sykehuset må prioritere kun de som er 

kritisk syke. Resten av pasientene må skrives ut i fra sykehuset. Det har vært en viss uenighet 

mellom Follo-kommunene og AHUS omkring praktiseringen av grønn beredskap ved en del 

tilfeller første halvår 2013. Dette ble tatt opp med AHUS medio 2013. Grønn beredskap har 

ikke vært iverksatt etter dette. 

2011 2012 2013 2014

Antall utskrivningsklare 398 605 662 483

Betalingspliktige døgn 35 145 125
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Antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus 2012 – 2014: 

  

 
 

Økningen i antallet utskrivningsklare pasienter er markant i 1. kvartal det enkelte år. Resten 

av året har utviklingen vært mer stabil, med enkelte unntak. For 2013 samlet er tallene 662 

utskrivningsklare pasienter og 145 betalingspliktige døgn.  De foreløpige tallene for 2014 

viser at økningen fra 2013 til 2014 ligger an til å bli betydelig. 

 

Ski kommune har foretatt en rekke organisasjonsmessige tilpasninger for å møte reformen. 

Den nye Samhandlingsenheten har ansvaret for et bredt spekter av tjenester, herunder 

tildeling av hjemmetjenester, tildeling av sykehjemsplasser, tildeling av boliger, fysioterapi, 

rehabilitering, ergoterapi, tekniske hjelpemidler, frisklivssentral, seniorkontakt, samt 

kommunens legeteam. Tverrfaglig innsatsteam og trygge lokalsamfunn ”SKAFOR”, som 

jobber for at norske kommuner skal bli aktive skadeforebyggere, hører også inn under 

enheten. Samhandlingsenheten er dessuten ansvarlig for å administrere kontakttelefonen fra 

sykehuset og har ansvaret for å vurdere og fatte vedtak på alt av helse- og omsorgstjenester i 

kommunen. 

 

Kommunen har utarbeidet flere retningslinjer om pasientbehandling ved utskrivning fra 

sykehus med behov for oppfølging av kommunen. Retningslinjene skal dekke handlinger fra 
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Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

2012 44 52 40 44 49 62 49 52 53 59 45 56

2013 63 71 51 54 48 48 49 48 54 52 72 52

2014 76 55 74 65 63 64 86

Utskrivningsklare pasienter - månedlig 
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pasienten blir meldt lagt inn på sykehus, blir meldt utskrivningsklar fra sykehus, mottak av 

pasient fra sykehus og prosedyre ved utskrivning fra mottaksavdeling.
7
 

 

I tillegg finnes rutinebeskrivelser og veiledninger som bl.a. dekker: 

 hvem som gjør hva i forbindelse med mottak av elektroniske meldinger,  

 brukerveiledning for eLink – tilleggsmodul til Gerica – sending og mottak av 

elektroniske meldinger
8
,  

 veileder for elektronisk meldingsutveksling i Gerica
9
,  

 retningslinjer for meldingstyper fra PLO (Pleie- og omsorgsmeldinger) til og fra 

legekontor
10

 

 

Før pasienten utskrives til LBS, skal det utarbeides en pasientjournal. LBS opplyser at 

Epikrise fra lege, sykepleierapport og medikamentliste følger med pasient ved overflytting fra 

AHUS til mottaksavdelingen ved LBS. Sykepleier tar i mot pasienten, sykepleierapport 

skrives samme dag. Sykepleier følger opp pasienten og behandling som er iverksatt på A-hus, 

og dokumenterer fortløpende.  

 

På tilsvarende måte skal det ved pasientens hjemreise skrives utnotat i Gerica, beskjed sendes 

til Bestillerkontoret og eventuelt hjemmesykepleien samt at IPLOS
11

 skal oppdateres. 

Pasienten skal ha med seg resepter, medisinliste og dosett for en uke. Epikrise sendes 

fastlegen. 

5.2.1 Samarbeid med AHUS 

 

Utskriving fra AHUS 

 

Utgangspunktet for samarbeidet er den avtalen som er inngått mellom AHUS og kommunen. 

Den er for tiden under reforhandling etter initiativ fra AHUS. Reforhandlingen omfatter: 

 

 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. 

 

Revisjonen får opplyst at kommunens erfaring er at AHUS normalt sender melding innen 

tidsfristen slik avtalen sier. Samtidig blir det pekt på at det varierer i hvilken grad den 

                                                 
7
 Pasientoppfølging – mottaksavdelingen / Prosedyre mottak av pasient – mottaksavdelingen / Prosedyre 

utskrivning fra mottaksavdelingen / Ansvarlig sykepleier / Innkomstjournal / Sjekkliste i forkant av LMG – 

sykehjem og hjemmetjenester / Diverse veiledere vedr. eLink (og Gerica) / adm. prosedyre journalføring, 

oppdatering og dokumentasjon / adm. prosedyre avvikshåndtering 
8
 Veileder 20.8 eLink sluttbruker manual 

9
 Veileder 20.10 eLink meldingstyper og veileder 

10
 Veileder 20.11 Meldingstyper fra PLO til legekontor 

11
    IPLOS Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Betegnelsen på et sentralt helseregister som danner 

grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren 
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informasjonen som medfølger pasienten er i tråd med avtalen og av en kvalitet Ski kommune 

har behov for. Ut fra hva som meldes videre, fremstår dette imidlertid ikke som et vesentlig 

problem. 

 

Slik kommunen ser det, er den individuelle helsefaglige vurderingen
12

 som skal gjøres, ikke 

alltid godt nok underbygget i meldinger fra AHUS. Informasjon som skal meddeles 

kommunen skal være dokumentert i pasientens sykehusjournal og skal være informasjon 

omkring medisinske problemstillinger, diagnose, oppfølging, funksjonsnivå og forventet 

utvikling. 

 

Det blir videre opplyst fra LBS at kun «spesielle» medisiner følger med fra AHUS, resten har 

LBS selv. AHUS sender med medisinene for en begrenset periode og sykehjemmet bestiller 

de medisinene som ikke er på lager. Epikriser og sykepleierapport følger stort sett med 

pasienten fra AHUS. LBS har imidlertid registrert at plan for videre behandling ikke alltid 

følger med pasienten ved utskrivning, spesielt på fredager. Dette har vært pasienter med 

behov for palliativ omsorg, ofte på ettermiddagen når sykehjemslegen ikke er til stede. Ved 

avdelingen er det ikke lege til stede i helgene, og sykepleier har vært nødt til å ringe legevakt 

som ikke kjenner pasienten fra før for å få dosert medisiner ved endring i helsetilstanden. 

 

I de tilfeller pasienten kommer uten skriftlig epikrise, er rutinen at sykehuset skal kontaktes. 

Det føres imidlertid ingen dokumentasjon eller statistikk rundt disse forholdene.  

 

Kommunens mottak av pasienter 

 

Når kommunen får melding fra AHUS om utskrivningsklare pasienter, gir kommunen 

normalt sett rask bekreftelse til AHUS om at kommunen kan ta i mot pasienten. Dette blir 

bekreftet i møte med AHUS. 

 

Det blir også vist til at kommunen selv mener at den normalt bekrefter at den kan ta imot 

pasientene i tråd med AHUS sitt vedtak, men at den også har noen overliggerdøgn. 

Fordelingen av de utskrivningsklare pasientene i perioden 2012 – 2014 mellom hjemmet, 

mottaket og korttidsavdelingen, var som følger:  

                                                 
12

 Ref. samarbeidsavtalen om helhetlige pasientforløp, kap. 4. 
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(Tallene for utskrivningsklare pasienter varierte i 2013 fra 615 til 662 i ulike oversikter. Dette blir forklart 

med at utskrivingen noen ganger skjer til andre sykehus, meldinger endres og sendes flere ganger og at det er 

pasienter som dør før de skrives ut. Tall for 2014 er for årets 5 første måneder.) 

 

Korttidsplasser er belagt med brukere som venter på langtidsplasser og dermed låser disse 

plassene for inntak fra sykehus. Til enhver tid er en andel av korttidsplassene belagt med 

langtidsbeboere. 

 

Ski kommune v/ Bestillerkontoret er på AHUS en gang pr. uke for å planlegge utskrivningen 

og eventuelt å forberede tilpasning av pasientens hjem. Bestillerkontoret stiller ofte med både 

sykepleier og ergoterapeut ved disse besøkene.  

 

Kommunen opplever selv stor effekt av disse besøkene: 

 Det gjennomføres flere undersøkelser vedrørende den enkelte pasient som gjør at 

pasienten lettere får den hjelp den behøver. 

 Pasienten får en bedre tjeneste fra kommunen. 

 Flere pasienter gis en tjeneste i hjemmet. 

 Færre pasienter krever korttids- eller langtidsplass. 

 Brukere blir bedre hørt og sett. 

 

Når en pasient blir meldt utskrivningsklar, skal kommunen gjøre en vurdering av hvilken 

oppfølging pasienten trenger.  I den forbindelse gjøres også en vurdering om det er mer 

formålstjenlig å la pasienten bli på AHUS og heller ta kostnaden av overliggerdøgn. Årsak til 

dette kan for eksempel være kapasitet eller behov for spesialkompetanse. 

Kommunen ønsker å redusere pasientbehandling og rehabilitering på institusjon og drive mer 

pasientbehandling i hjemmet. Pasientbehandling og rehabilitering i hjemmet antas å være en 

bedre løsning ved å tilpasse hjemmet slik at brukeren skal kunne bo der videre, samtidig som 

2012 2013 2014

Hjem 366 386 188

Mottak 157 186 86

Korttid 61 43 18
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kommunens kapasitet til pasientbehandling også økes på denne måten ved at 

institusjonsplasser frigjøres. 

 

Med etableringen av et innsatsteam håper man på å redusere belastningen på sykehjems- og 

institusjonsplasser. Hovedoppgavene er å legge til rette for rehabilitering i eget hjem, 

tilrettelegging og kartlegging av brukeren over tid. Innsatsteamet med sine 3 ansatte skal være 

et tillegg til hjemmetjenesten, ikke et alternativ.  

Revisjonen blir fra flere hold informert om at samarbeidet mellom kommunen og AHUS 

oppleves som stadig bedre etter hvert som tiden har gått. Oppstartsfasen var preget av 

utfordringer med å etablere en praksis som ville fungere bra for alle parter. I denne tiden ble 

det registrert flere mangler eller utfordringer enn tilfellet er dag. Registrerte avvik hos AHUS 

i 2012 bekrefter dette. Fra kommunens side blir dette forklart med at selv om innføringen av 

samhandlingsreformen var godt begrunnet i stortingsmeldingen, var ikke de praktiske 

løsningene for samarbeidet kommet helt på plass og derfor usikkerhet omkring hvordan de 

ulike oppgavene skulle utføres og meldes.  

Det er også antydet at en årsak til flere registrerte avvik kunne ligge i at det i en tidlig fase var 

et høyere fokus på å registrere avvik gjort av AHUS, mens fokuset nå i større grad er rettet 

mot et godt samarbeid med AHUS og alt det positive som gjøres i dette samarbeidet. 

Avvik 

Avvik skal meldes til virksomhetsleder på epost. Meldingen skal være anonymisert og skal 

inneholde en beskrivelse av avviket. Pasientens navn blir sendt pr. post til virksomhetsleder. 

LBS opplyser at avvik ikke har blitt meldt første halvår i 2014. 

Avvik som meldes til AHUS, skal registreres og følges opp av AHUS. Kommunen benytter 

det elektroniske kvalitetssystemet «Kvalitetslosen» for registrering av avvik meldt på 

kommunens egne tjenester.  

Det blir i flere sammenhenger vist til avvik fra avtalen og utviklingen av antallet avvik. Etter 

hva revisjonen kan se, har ikke kommunen etablert et system som dokumenterer antall og 

type avvik fra samarbeidsavtalen. 

Oversikten under viser registrerte avvik hos AHUS i forhold til samarbeidsavtalen om 

helhetlige pasientforløp: 
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Revisjonen har fått opplyst at AHUS totalt for alle kommuner, registrerte 199 avvik i 2011, 

329 avvik i 2012 og 209 avvik i 2013. Oppdaterte tall pr. 1. juli 2014 viser at det er registrert 

totalt 35 avvik i hele AHUS sitt opptaksområde. Det er ikke registrert avvik i 2014 når det 

gjelder Ski kommune. 

 

AHUS opplyser at det er de samme avvikene som går igjen. Omtrent halvparten av 

meldingene gjelder avvik knyttet til melding/kommunikasjon om utskrivning, for eksempel at 

pasienten er utskrevet uten tilstrekkelig dialog/beskjed til oppfølgende helsepersonell/instans. 

En annen hovedkategori, som utgjør 1/3 av alle avvikene, gjelder manglende dokumentasjon 

ved utskrivelse og da særlig epikrise og legemidler.  

Økningen i antallet avvik i 2012 mener AHUS har sammenheng med innføringen av ordning 

med betaling for utskrivningsklare pasienter. Etter hvert som AHUS sammen med 

kommunene fikk på plass nye gode rutiner for fakturering ble det også registrert færre 

samhandlingsavvik.  

Høsten 2013 ble elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger tatt i bruk mellom AHUS og alle 

kommunene. Erfaringene etter innføringen av den elektroniske meldingsutvekslingen er at 

antall avvik for manglende dokumentasjon har gått ned. 

Avvik som gjelder fakturaer er omhandlet i kapittel 7. 

 

Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU) mellom AHUS og kommunene og Direktørmøtet 

mellom AHUS og bydelene har gitt et oppdrag om å utvikle «System for overvåking av 

samarbeidsavtalen». Prosjektet 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”.
13

  

 

                                                 
13

 Prosjektbeskrivelse «System for overvåking av samarbeidsavtalen» versjon II (23. januar 2014) 

Ski Oppegård Nesodden Ås Enebakk Frogn

2011 4 19 17 9 6 5

2012 24 23 10 27 3 19

2013 2 17 14 9 0 0

2014 0 7 0 4 0 0
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Resultatmålene for prosjektet er: 

 Gjennomgang av avtalen for å finne ut og gi innspill på hva partenes 

internkontrollsystemer kan fokusere på. 

 Vurdere ulike typer kontroller (løpende, intervall, stikkprøver, avvik).  

 Utarbeide skjema e.l. for likeartet rapportering. 

 Vurdere og foreslå hvordan fokuset kan rettes mot å ta lærdom av ”de gode 

pasientforløpene”. 

 Vurdere hyppighet og form på gjensidig utveksling av erfaringer: møte 

 Sikre ivaretakelse av taushetsplikten. 

 Vurdere hvordan pasienter, ansatte og media kan få innsikt i samarbeidet, 

internkontrollen og kvalitetsutviklingen. 

 

Prosjektet vil søke å avklare begge parters etterlevelse av samarbeidsavtalen og sette en 

standard for rapportering av eventuelle avvik. Prosjektet er pr. d.d. ikke ferdigstilt. 

Prosjektleder for prosjektet er kommunalsjef i Ski kommune, Eli Thomassen. 

5.2.2 Kommunens mottakskapasitet 

 

Forventet befolkningsvekst
14,15

 

I vurderingen av forventet befolkningsvekst har Ski kommune blant annet tatt utgangspunkt i 

anslag gjort av Statistisk Sentralbyrå, SSB: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Boligsosial handlingsplan – Prosjektgruppe boligsosial handlingsplan 31.1.2014 
15

 SSB, middels anslag 

0 - 24 år 25 - 34 år 35 - 44 år 45 - 69 år 70 - 79 år
80 år og

eldre

2012 9 759 3 030 4 663 8 890 1 631 997

2020 10 392 3 378 4 467 10 279 2 526 1 206

2030 11 109 3 377 4 781 11 338 2 883 2 032

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

A
n

ta
ll 

m
e

n
n

e
sk

e
r 

Forventet befolkningsutvikling 2012-2030 



Forvaltningsrevisjon  Samhandlingsreformen 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 20 SKI KOMMUNE 

 

%-vis endring fra periode til periode 

 

 
2012 2020 2030 

0 - 24 år 9 759 6,49 % 6,90 % 

25 - 34 år 3 030 11,49 % -0,03 % 

35 - 44 år 4 663 -4,20 % 7,03 % 

45 - 69 år 8 890 15,62 % 10,30 % 

70 - 79 år 1 631 54,87 % 14,13 % 

80 år og eldre 997 20,96 % 68,49 % 

Sum totalt 28 970 11,32 % 10,15 % 

 

Veksten i den eldre delen av befolkningen er betydelig større enn den yngre.  

Døgnbasert øyeblikkelig hjelp 

Prosjekt «Samhandlingsreformen i Follo» ble nedsatt av Follorådet høsten 2009. En av 

oppgavene for prosjektet, er et samarbeid om etablering av et felles Follo lokalmedisinske 

senter og legevakt
16

. I samarbeid med AHUS har prosjektgruppen kommet med en anbefaling 

om å etablere et lokalmedisinsk senter i Follo med lokalisering ved Ski sykehus.  

Det er anslått et behov for 16
17

 døgnplasser for å ivareta plikten til øyeblikkelig hjelp, som 

inntrer fra 2016. Antallet plasser bygger på Helsedirektoratets beregninger (2012) for den 

enkelte kommune. I etterkant av rapporten har Vestby trukket seg ut av dette samarbeidet 

mens Enebakk kun delvis skal være med. Rådmennene i de resterende kommunene innstilte 

likevel på opprettholdelse av de 16 plassene og at det ville være mulig å drifte alle disse 

plassene innenfor de planlagte rammene.  

 
Helsedirektoratets beregning for behov for 

akutte døgnplasser 

Ski 3,62 

Oppegård 3,35 

Nesodden 2,21 

Ås 2,10 

Frogn 1,99 

Enebakk 1,20 (0,7+0,5) 

Vestby 1,82 

Sum 16,29 

 

Antall plasser fullfinansieres gjennom økte statlige tilskudd. Prosjektgruppen anbefaler videre 

at den nye døgnenheten dimensjoneres for ytterligere 8 sengeplasser, slik at enheten til 

sammen får 24 plasser. Begrunnelsen for dette er blant annet en forventet befolkningsvekst, 

behov for å ta i mot utskrivningsklare pasienter og at utvidelsen vil gi rimeligere plasser enn 

ved opphold i sykehus.  

Ski kommune vedtok å delta i prosjektet i februar 2014. Det er Oppegård kommune som er 

valgt til lede det videre byggearbeidet. Forslag til detaljregulering i Ski kommune har vært 

                                                 
16

 Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo – Sluttrapport – utredning 20.11.12 
17

 Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo, Sluttrapport - utredning 20.11.12 s. 13 
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lagt ut til offentlig ettersyn og det ble gjennomført et informasjonsmøte om planforslaget den 

8. mai 2014. Endelig vedtak i reguleringssaken er pr. d.d. ikke fattet i Ski. 

Prosjektgruppen beskriver at løsningen med et felles senter gir flere fordeler i forhold til 

kompetansekrevende oppgaver, rekruttering, samlokalisering med legevakten som har 

personell med erfaring med behandling av akutte tilstander og lettere tilgang til spesialisert 

diagnostisk utstyr og spesialkompetanse. 

 

Prosjektgruppen har også anbefalt kommunalt samarbeid innen administrasjons- og 

systemarbeid, IKT, friskliv, og støttetjenester (radiologi- og laboratorietjenester). 

 

Utkast til selskapsavtale for Follo Lokalmedisinske senter og legevakt er behandlet i det 

enkelte kommunestyre. Kommunestyret i Ski kommune vedtok at utkast til avtale skal 

gjennomgås av en ekstern part og fremlegges for kommunestyret på nytt for godkjenning. 

Kapasitet til pasientbehandling 

Bestillerkontoret opplyser at kommunen ikke har dokumentasjon som viser hvordan 

pasientenes tilstand er endret ved utskrivning fra sykehus etter innføringen av 

samhandlingsreformen.  Noen momenter trekkes imidlertid frem fra både bestillerkontoret og 

mottaksavdelingen: 

 Mobilisering av pasientene etter operasjoner er ikke gjennomført. Tidligere ble dette 

gjort på sykehuset, mens det nå er regnet som en kommunal oppgave. 

 KOLS-pasientene som blir skrevet ut er sykere. 

 Flere infeksjonspasienter skrives ut til sykehjem eller hjemmet og må ha oppfølging 

fra en sykepleier. 

 Pasienter med intravenøs behandling blir skrevet ut til videre behandling på sykehjem 

eller i hjemmet.  

 Antallet utskrivningsklare pasienter har økt med 50 % fra 2011 til 2012.  

 

AHUS har registrert en gjennomsnittlig liggetid som har gått ned i fra 4,7 døgn til 3,9 døgn. I 

følge AHUS kan ikke denne reduksjonen tilskrives samhandlingsreformen i seg selv. AHUS 

viser til at samhandlingsreformen er innført i en tid da AHUS har fått utvidet sitt 

opptaksområdet og har hatt stort press på sengekapasiteten, noe som også har medvirket til at 

sykehuset har innført ulike tiltak for å redusere liggetiden. Endringene har dessuten kommet 

etter overgangen fra Aker til AHUS. AHUS viser til at Aker generelt hadde bedre økonomi.  

 

Ski kommune viser til at Follo kom inn under AHUS sitt opptaksområde 1. januar 2011. 

Antallet utskrivningsklare pasienter som var meldt i 2011 var dermed pasienter fra AHUS og 

økningen i 2012 var fra samme sykehus, men da etter innføringen av samhandlingsreformen. 

Follokommunene kom dermed inn under AHUS sitt opptaksområde året før 

samhandlingsreformen ble innført. Kommunen er derfor uenig i AHUS sin forklaring og 

mener at AHUS endret sin praksis for når en pasient er å definere som utskrivningsklar, etter 

at samhandlingsreformen ble innført. 
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LBS viser til at fordi pasientene blir utskrevet tidligere enn før er de i en fase hvor de har 

behov for en tettere oppfølging enn tidligere. Dette gjelder bl.a. behandling for ulike 

sykdommer, sykdomsforverringer og justering av medisinering. LBS gir også uttrykk for at 

pasientene oftere er under aktiv behandling ved utskrivelse. Dette fører til redusert kapasitet 

til å ta i mot nye pasienter. 

 

Kommunen har pr. i dag 6 rehabiliteringsplasser og 6 korttidsplasser på Finstadtun. Det er 

imidlertid kun 5 av plassene som benyttes til rehabilitering. Det opplyses videre at kommunen 

ikke har kapasitet eller økonomi til å ha senger stående tomme og at sengeplassene derfor 

benyttes til annet bruk. Kommunen ferdigstiller en utbygging av Finstadtunet, slik at det i 

september 2014 åpner en avdeling med 50 nye plasser. Gamle Finstadtunet hadde 40 plasser 

(hvorav 4 dobbeltrom). Gamle Finstadtunet er nå under oppussing og alle pasientene er flyttet 

over til de nye plassene.  

 

Det er ikke gjort et skarpt skille mellom rehabilitering og andre typer korttidsplasser. 

Kommunen har derfor valgt å omtale den nye avdelingen som en «opptreningsavdeling». Det 

betyr at det i perioder også vil være langtidspasienter ved avdelingen. På «opptrenings-

avdelingen» er 16 plasser tatt i bruk til de som måtte flytte over. På grunn av at eksisterende 

plasser skal oppgraderes /pusses opp, vil en økning av antall rehabiliteringsplasser ikke gi full 

effekt før også dette arbeidet er ferdigstilt.  

5.2.3 Er pasientene fornøyde? 

 

Begrepet ”fornøyd”, eller tilfreds, kan forstås som en opplevelse av å motta det man 

forventer. En utfordring i forhold til å analysere en slik problemstilling ligger i at 

forventningene til den enkelte pasient antagelig er ulike og blir bedømt ut fra ulike kriterier. 

Hvorvidt pasientene er fornøyde er derfor ikke nødvendigvis et godt mål på kvalitet. For en 

kommune er det likevel viktig at brukerne generelt er tilfredse med de tjenestene de mottar.  

 

Revisjonen har forsøkt å innhente synspunkter fra brukerrådene på spørsmålet om 

brukertilfredshet, men kan ut fra tilbakemeldingene ikke trekke frem særskilte vurderinger fra 

rådene omkring brukernes tilfredshet i lys av innføringen av samhandlingsreformen.  

 

Kommunen har imidlertid gjennomført 3 brukerundersøkelser i 2013 blant brukere av 

kommunale helsetjenester. Undersøkelsene ble gjennomført ved Solborg
18

 bo- og 

aktiviseringssenter, Langhus bo- og servicesenter og brukere av hjemmetjenesten. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Solborg er med sine 113 beboere tre ganger så stort som LBS. 
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Solborg bo- og aktiviseringssenter: 

 

Tilbakemeldingen var mest positiv for områdene: 

 får den hjelpen vedkommende trenger 

 får nok mat 

 trivsel med de ansatte 

 de ansatte behandler beboerne med respekt 

 

Tilbakemeldingen var minst positiv for områdene:  

 fysioterapi når jeg trenger det 

 jeg vet hvem som er min kontaktperson (tilgjengelighet) 

 tiltaksplan/ brukermedvirkning. 

 

Solborg opplyser at de har tilnærmet ingen klager fra verken beboere eller pårørende. 

 

Samlet for undersøkelsen skårer Solborg 4,9 mens landsgjennomsnittet ligger på 5,0 Skalaen 

går fra 1 til 6 hvor 6 er best. 

 

Langhus bo- og servicesenter: 

 

Tilbakemeldingen var mest positiv for områdene: 

 tannlegetilbud 

 respektfull behandling 

 personlig oppfølgning 

 smertelindring ved behov  

 brukerne har noen å snakke med 

 

Tilbakemeldingen var minst positiv for områdene:  

 utarbeidelsen av tiltaksplaner/individuell plan  

 kommunikasjon mellom de ansatte og brukerne 

 

Samlet for undersøkelsen skårer LBS 4,8 mens landsgjennomsnittet ligger på 5,0. 

 

Revisjonen får opplyst fra kommunen at LBS har mottatt få klager. Disse tilbakemeldingene 

har i stor grad kommet fra de pårørende og ikke pasientene selv. De klager som er mottatt, har 

vært innen områdene ”for mye alenetid for pasientene” og at det har blitt gitt ”for lite 

trening”. Eksempler på alenetid kan være at pasienten er i fellesarealer og det ikke er andre 

pasienter til stede eller at det ikke er en sykepleier/hjelpepleier til stede til enhver tid.  

 

Hjemmetjenesten: 

 

Tilbakemelding var mest positiv for områdene: 

 får den hjelpen de trenger (slik at de kan bo hjemme) 

 blir behandlet med respekt 

 personalet er omsorgsfulle 
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Tilbakemelding var minst positiv for områdene:  

 brukermedvirkning ved utarbeidelse av tiltaksplan/individuell plan 

 informasjon 

5.2.4 Reinnleggelser 

 

Reinnleggelse er gjerne definert som en ny, ikke planlagt innleggelse som øyeblikkelig hjelp i 

løpet av 30 dager etter siste utskrivelse. Revisjonen har fått opplyst at Ski kommune ikke 

fører noen samlet oversikt over dette, da reinnleggelser skjer både fra sykehjemmene, 

legevakt og fastlege. Kommunen har derfor ikke tilstrekkelig informasjon til å føre slik 

statistikk.  Det blir videre opplyst at Ski kommune og AHUS ikke benytter samme kode for 

innleggelsesårsak. Det medfører at sammenligninger av pasientdata blir vanskelig. 

AHUS har også opplyst at de ikke fører oversikt over dette. 

Nasjonale tall for andelen reinnleggelser for 2013 ligger rundt 15 %.
19

. Et tema som har hatt 

et visst fokus, er om pasientene skrives ut for tidlig slik at de må legges inn på nytt fordi 

kommunene ikke har kompetanse til gi riktig behandling. Ved spørsmål om det finnes slike 

”kasteballer” i systemet, kan AHUS opplyse at det er registrert en svak økning i antall 

reinnleggelser for AHUS sine pasienter. 

Den generelle oppfatningen ved LBS, er imidlertid at det har vært få reinnleggelser fra 

mottaksavdelingen. LBS har imidlertid erfart enkelte tilfeller av reinnleggelser innenfor 24 

timer. Eksempler på årsaker som er nevnt for revisjonen, er at pasienten var i dårligere 

forfatning enn tolket ut i fra epikrise fra sykehuset eller at pasienten var overmedisinert på 

sykehus. 

 

Kommunen har dessuten liten mulighet til å gi forebyggende korttidsopphold til 

hjemmeboende, noe som igjen kan medføre flere innleggelser enn tidligere.  

 

Mottaksavdelingen mener samtidig at reinnleggelser gir utfordringer, uten at virksomheten 

har data som bekrefter dette. Pasientenes tilstand krever mer ekspertise etter utskrivning fra 

sykehus. Det stiller høyere kompetansekrav til helsepersonell i kommunen. Kommunen har 

ingen statistikk som underbygger disse påstandene annet enn den økningen som er registrert i 

antall utskrivningsklare pasienter. Samtidig blir det overfor revisjonen gitt uttrykk for at dette 

ikke oppleves som et stort problem i Ski.  

Revisjonen har også vært i kontakt med Pasientombudet i Akershus som har rettet kritikk mot 

helsevesenet fordi sykehusene skriver ut pasienter for tidlig. Revisjonen får opplyst at 

ombudet ikke har spesiell dokumentasjon på dette som gjelder Ski kommune, men at ombudet 

mener at reinnleggelser generelt har økt. 

 

                                                 
19

 Merk at det ikke opereres med én statistikk for reinnleggelser, men statistikker for flere grupper, bl.a. ut i fra 

alder, om pasienten ble skrevet ut samme dag han ble meldt utskrivningsklar eller senere 
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5.3 Vurderinger 

 

Samarbeid med AHUS 

Revisjonens hovedinntrykk er at informasjons- og dokumentasjonsutvekslingen mellom 

AHUS og kommunen fungerer bra når det gjelder utskrivningsklare pasienter. Dette gjelder 

både på kommunens side og på AHUS sin side. Revisjonen registrerer det også som positivt 

at den elektroniske informasjons- og meldingsutvekslingen omkring den enkelte pasient, i 

hovedsak ser ut til å fungere. Ut fra de tilbakemeldinger revisjonen har mottatt, sendes 

normalt også meldinger innenfor de frister som avtalen sier. 

Antallet utskrivningsklare pasienter har økt. Når det gjelder betalingspliktige døgn registrerer 

revisjonen at også disse er økende og at kommunen har tett oppfølging på begge områdene, 

bl.a. gjennom månedlige rapporteringer til politisk nivå. 

 

Kommunens praksis med ukentlige oppfølgingsmøter med AHUS og kommunens pasienter 

fremstår som nyttige. Dette bidrar til at kommunen er oppdatert om pasientenes behov og 

tidlig kan vurdere hvilke tjenester som vil være nødvendige for pasientene når de tilbakeføres 

til kommunen. 

 

Ut fra de avviksregistreringer revisjonen har mottatt fra AHUS, fremstår ikke antallet som 

urovekkende når det gjelder Ski kommune, sammenlignet med andre kommuner. Revisjonen 

har spesielt merket seg at det knapt er registrert avvik i 2013 og 2014. Revisjonen oppfatter 

dette isolert sett som positivt, men stiller samtidig spørsmål ved om dette skyldes at det ikke 

var flere avvik eller om avvikene ikke ble meldt til eller registrert ved AHUS. Manglende 

helsefaglig vurdering av pasientene ved utskrivning er et eksempel som trekkes frem av begge 

parter, men som ikke nødvendigvis blir meldt eller registrert.  

 

Det er etter revisjonens vurdering, ikke etablert gode rutiner for avviksregistrering. Slik 

avviksregistreringen fremstår, følges verken kommunens egne rutiner eller rutinene beskrevet 

i samarbeidsavtalen med AHUS. Revisjonen får muntlige orienteringer om antall og type av 

avvik, uten at dette kan dokumenteres. 

 

Revisjonen har liten forståelse for at kommunen eller AHUS unnlater å melde avvik fordi 

man derigjennom sikrer et godt samarbeid.  Revisjonen mener oppfølging av avvik er viktig 

for å forbedre tjenestetilbudet. For å kunne arbeide målrettet med dette, er det derfor viktig å 

ha pålitelig informasjon om omfanget av avvik, hva avvikene gjelder og hvordan utviklingen 

er. Revisjonen vil hevde at registrering og dokumentasjon av avvik bidrar til et kvalitativt 

godt samarbeide. Det er derfor uheldig at kommunen og AHUS både mangler registreringer 

og har ulike registreringer av avvik.  

 

Revisjonen har derfor positive forventninger til det arbeid som pågår med å utvikle et nytt 

system for overvåkning av samarbeidsavtalen mellom AHUS og kommunene. 

 

Kapasitet 

 

Revisjonen registrerer at kommunen har prognoser for utviklingen av befolknings-

sammensetningen i kommunen. Økningen i antall eldre er et sentralt poeng i prognosene. 

Gjennom prosjekt «Samhandlingsreformen i Follo» tas det, etter hva revisjonen kan se, sikte 

på å etablere flere akutte døgnplasser enn hva beregnet behov tilsier ut i fra dagens behov. 

Revisjonen har ikke noe grunnlag til å vurdere om økningen på 8 plasser er tilstrekkelig for å 

dekke fremtidig behov, men registrerer at økningen er gjort i vurderingen av antall akutte 

døgnplasser som skal etableres. 
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Revisjonen registrerer også at kommunen åpner en ny avdeling på Finstadtunet med 20 

plasser tilrettelagt for fleksibel bruk. Dette bidrar til å øke kapasiteten både i antall plasser og 

som følge av fleksibel utnyttelse til både rehabilitering og andre formål. Revisjonen oppfatter 

derfor at utviklingen går i riktig retning i forhold til å møte fremtidige behov, men har 

imidlertid ikke fått seg forelagt beregninger som viser om antallet er tilstrekkelig. 

 

Revisjonen vil også peke på at når kommunen har identifisert at pasientene som utskrives har 

andre og mer alvorlige behov enn før, ville det være en styrke om kommunen også hadde 

analyser av hva disse behovene er og hva som kreves for å møte dem. 

 

Er pasientene fornøyde? 

 

Resultatet fra gjennomførte brukerundersøkelser, gir en overveiende positiv tilbakemelding 

fra brukerne av de tjenestene som mottas. Det ser samtidig ut til at kommunen ikke fullt ut 

møter forventningene når det gjelder tiltaksplaner og brukermedvirkning, samt 

kommunikasjon/informasjon. Revisjonen har ingen nærmere analyse som forklarer hva som 

ligger til grunn for disse tilbakemeldingene, men forutsetter at kommunen fortsatt følger dette 

opp. 

 

Reinnleggelser 

 

Ved innføringen av reformen, ble det fra flere hold gitt uttrykk for en frykt for at reformen 

skulle medføre at pasienter ble skrevet ut for tidlig fra sykehus. Antall reinnleggelser kan etter 

revisjonens vurdering være en indikasjon på dette. Fra flere hold blir det hevdet at problemet 

for Ski kommunes vedkommende ikke er stort.  

 

Samtidig har verken kommunen eller AHUS oversikt over antallet reinnleggelser. Derimot 

eksisterer det tall for dette på bl.a. nasjonalt nivå og for helseforetakene som nødvendigvis må 

være aggregert informasjon. Det er derfor overraskende at antall reinnleggelser på 

kommunenivå ikke er etterspurt og synliggjort. 

 

5.4 Konklusjon  

 

Dokumentasjonsrutinene mellom AHUS og Ski kommune generelt sett fungerer bra. 

Revisjonen vil samtidig tilføye at avviksregistrering er viktig for å sikre at avtalen etterleves. 

Det er i så måte uheldig dersom kommunen og AHUS opererer med ulike tall for dette. Ski 

kommune bør derfor registrere avvik og tilstrebe at forståelsen av hva som er avvik, er lik 

mellom sykehuset og kommunen. 

 

Ut fra forventet vekst og sammensetning av befolkningen, er Ski kommune i ferd med å 

utvide kapasiteten på akutte døgnplasser og sykehjemsplasser tilrettelagt for fleksibel bruk. 

 

Kommunen er i ferd med å følge opp tilbakemeldingene fra gjennomførte 

brukerundersøkelser. 

 

Reinnleggelser fremstår ikke som et stort problem for Ski kommune. Kommunen har 

imidlertid ingen oppfølging av antall reinnleggelser. Ut fra det fokus som er på liggetid ved 

sykehusene og om sykehusene skriver ut pasientene for tidlig, mener revisjonen at kommunen 

bør ha et sterkere fokus på reinnleggelser og hvordan utviklingen av antall og type 

reinnleggelser er.  
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6 Bemanning og kompetanse 
 

 

 

6.2  Kriterier  

Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester følger bl.a. av helse og 

omsorgstjenesteloven. Av § 3-1 følger at: 

”Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 

helse- og omsorgstjenester.”  

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper. I avtalen med AHUS heter det 

også at kommunen ved utskrivning 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.”  

Fra forarbeidene til lov om kommunale helsetjenester § 4.1 bokstav d, fremgår det at 

kommunens ansvar er å «sørge for» at kommunen innehar tilstrekkelig kompetanse  til å løse 

sine arbeidsoppgaver.  

Revisjonen har derfor lagt følgende kriterium til grunn:  

 Kommunen må sørge for at den har kompetanse som er tilstrekkelig til å ta imot de 

utskrivningsklare pasientene.  

6.3  Faktabeskrivelse  

 

Behovsendringer 

Etter at samhandlingsreformen ble innført, har LBS erfart endringer i tilstanden til de 

utskrivningsklare pasientene som relaterer seg til følgende områder: 

 KOLS-pasienter 

 Hjertepasienter 

 Ny-opererte pasienter  

 Intravenøs behandling 

 Pasienter med sentralt vene-kateter 

 Pasienter med nyre-sykdommer 

 Kreftpasienter 

 Terminale pasienter 

 Pasienter med demens som er utagerende 

 Pasienter som er psykisk syke. 

 Pasienter som er avhengige av rus og rusmidler. 

Hvordan har kommunen innrettet seg for å ivareta nye og utvidete krav til kompetanse? 
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Revisjonen får opplyst at kommunen har spesielle utfordringer med å ta i mot demente 

pasienter, spesielt vandrende demente. I de tilfeller kommunen blir varslet om en 

utskrivningsklar pasient som har denne diagnosen, utsetter kommunen ofte å hente ut 

pasienten for å kunne tilrettelegge bedre for en forsvarlig tjeneste. 

 

Det blir videre opplyst at kommunen har kompetansemessige utfordringer i forhold til å ta i 

mot et økende antall pasienter som er terminale. Disse pasientene får ofte kun palliativ 

behandling. Ski kommune har ingen spesialplasser for palliative pasienter i dag, og 

kommunen har ingen løsning for dette pr. i dag. Det foregår et utredningsarbeid som ser på 

fremtidig lokalisering av avdelingen. Helsesjefene i follokommunene er referansegruppe for 

dette utredningsarbeidet. Follorådet har hatt møte med direktøren for AHUS og følger 

prosessen tett.  

 

LBS opplyser videre at samhandlingsreformen har ført til at det stilles strengere krav til 

kompetanse. Kommunen har bl.a. styrket bemanningen av sykepleiere. Skiftlistene er endret 

slik at det til enhver tid er en sykepleier på jobb. Det er satt inn en ekstra sykepleier på 

kvelden og flere stillinger er gjort om fra hjelpepleierstillinger til sykepleierstillinger. På 

dagtid skal det nå til enhver tid være minst 3 sykepleiere på jobb. 

LBS har også ansatt en lege som er spesialist innen sykehjemsmedisin. I tillegg er det ansatt 

en fysioterapeut i 60 % stilling og 2 sykepleiere.  

LBS opplyser at det blant annet er gjennomført undervisning om akutt kritiske 

(observasjoner/ oppfølging), slag, KOLS, hjertesykdommer, sårbehandling, kateter med mer. 

Virksomheten fokuserer på ny kompetanse innen følgende områder: 

 Dårlige slagpasienter / pasienter med kreft 

 Pasienter med kateter 

 Observasjon / oppfølging av pasienter 

 Oksygenbehandling spesielt i forhold til KOLS 

 Hjertepasienter 

 Akutte tilfeller 

 Tekniske hjelpemidler 

 Behandling av sår. 

Solborg bo- og aktiviseringssenter opplyser at senteret har pleiepersonell med 

spesialutdanning innen palliasjon, og gir god individuell palliativ behandling til alle beboere 

som har behov for dette.  Solborg får gode tilbakemeldinger fra pårørende i forhold til den 

palliative behandlingen, og viser til at disse også sier at de som pårørende til beboere i livets 

siste fase, føler seg godt ivaretatt. I 2014 innledet Solborg et samarbeid med kommunens 

kreftsykepleier, noe senteret mener styrker det palliative tilbudet til beboerne. 
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Kompetanseplaner 

Kompetanseplanen til Samhandlingsenheten tar for seg de viktigste områdene for 

kompetansehevende tiltak som styrket kompetanse innen saksbehandling og 

vederlagsberegning, folkehelse og forebyggende arbeid, samhandlingskompetanse og 

planlegging. Det er videre satt opp en detaljert kurs- og videreutdanningsplan for den enkelte 

ansatte på enheten. 

LBS har etablert mål som dekker pasientene og deres pårørende, de ansatte og lederne ved 

enheten. Virksomhetens kompetanseplan beskriver virksomhetens mål og hvilke tiltak som 

må iverksettes for å nå målene.  Kompetanseplanen til LBS tar utgangspunkt i enhetens behov 

for kompetanseheving for å løse sine oppgaver. Planen gjelder både for enkeltpersoner og 

grupper ved LBS. 

Kompetanseplanen for hjemmetjenesten redegjør for at tjenesten har behov for medarbeidere 

med høyere faglig kompetanse som høyskole, høyere og mer spesialisert kompetanse innen 

blant annet klinisk behandling, sårbehandling og rehabilitering, vikarer med grunnopplæring, 

kompetanse innen utvikling av nye verktøy og rutiner og ledelsesopplæring. Ut i fra disse 

behovene er det utarbeidet en prioritert kompetansehevende tiltaksliste med 5 hovedpunkter 

og budsjett for det enkelte punkt: 

Samtlige ansatte skal delta på 2 interne fagundervisninger pr. mnd. 

1. Masterstudie – spesialisering – 1 stk. 

2. Helseledelse – bachelor – 1 stk leder 

3. Helsefag – 3 stk assistenter/hjemmehjelp 

4. Videreutdanning sår / andre fag – 2 stk. 

Kompetanseplanene er ikke innrettet spesielt mot innføringen av samhandlingsreformen. Det 

er tatt utgangspunkt i enhetenes samlede behov for opplæring. Behov som følge av 

samhandlingsreformen blir derfor en del av dette. 

Revisjonen får opplyst at også Solborgs kompetanseplan for 2014 nevner at 

samhandlingsreformen gir sykehjemmet nye utfordringer. 

Samlet for de kompetanseplaner som er fremlagt er at de også inneholder forholdet til 

økonomi og hvordan dette skal finansieres. Om kompetansen må hentes inn ved hjelp av 

interne eller eksterne aktører blir også beskrevet. 

Støtte fra AHUS 

AHUS har et ambulerende team som bistår med opplæring, noe Ski kommune har benyttet 

seg av. I tillegg arrangerer AHUS kurs som kommunen sender deltagere til. Den 

kursvirksomheten AHUS driver er gratis for kommunen og er en del av avtalen mellom 

AHUS og kommunen.  
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AHUS har en veiledningstjeneste / døgnåpen telefon, som drives av akuttmottaket på AHUS. 

Denne kan kommunen benytte seg av dersom det skulle oppstå et behov for «akutt» bistand. 

Dette er en kjent tjeneste som kommunens ansatte benytter. 

Samarbeid 

Ski kommune er med i samarbeidet i Follo i forhold til kompetansehjulet. Dette samarbeidet 

går ut på at kommunene samarbeider på tvers av kommunegrensene i forhold til arrangering 

av kurs. Det vil si når en kommune holder et kurs om f. eks. røykeslutt, sender de andre 

kommunene deltagere til dette kurset i stedet for å arrangere et slikt kurs selv. 

Annet 

Kommunen har ansatt en kompetanserådgiver. Denne har vært ansatt i underkant av et år. 

Hovedoppgavene den første tiden nå har vært å avklare med lederne innen helse og omsorg 

hvordan de ønsker å benytte hennes rolle. De mest konkrete oppgavene 

kompetanserådgiveren har jobbet med er Kompetanseløftet 2015 og å være kommunens 

kontaktperson opp i mot Høyskolen i Oslo og Akershus. 

Det vises også til at kommunen har kjøpt inn systemet «Praktiske prosedyrer i 

sykepleiertjenester (PPS)». Dette er kunnskapsbaserte prosedyrer som skal integreres i Gerica 

– det elektroniske pasientjournalsystem som kommunen benytter. Systemet er i ikke integrert 

enda da IKT i kommunen ønsker å flytte alle fagsystemene over på ny Citrix-plattform først. 

PPS som verktøy er imidlertid tilgjengelig og tatt i bruk. 

6.3 Vurderinger 

 

Revisjonen registrerer at samhandlingsreformen har gitt kommunen kompetansemessige 

utfordringer. Revisjonen mener det er viktig å ha kunnskap som er mer konkret og 

dokumentert om disse forholdene. Revisjonen mener derfor at kommunen med fordel kunne 

ha gjennomført en analyse som er mer tydelig på sammenhengen mellom økt antall alvorlige 

diagnoser, hva slags diagnoser, hvordan kommunen skal møte dette og kompetanse- og 

kapasitetsbehov. 

Revisjonen finner det positivt at det er utviklet kompetanseplaner ved enhetene, men tror 

kommunen som helhet ville være tjent med om disse i større grad var koordinert og 

samordnet i kommunen. Ansettelsen av en kompetanserådgiver bør kunne bidra til dette. 

6.4 Konklusjon 

Ski kommune har kompetanseplaner som er rettet inn mot utfordringene. Kompetanseplanene 

er utviklet for hver enhet og i liten grad koordinert. 
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7 Økonomistyring 
 

 

 

 

7.1 Kriterier 

 

Finansieringsordningen skal være et insitament for kommunene til å iverksette forebyggende 

tiltak som vil kunne redusere behovet for behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunen 

mottok i 2013 28,4 mill. kroner i tilskudd til kommunal medfinansiering. Kommune ble tilført 

2 mill. kroner til dekning av samhandlingsreformens finansieringsordning for 

utskrivningsklare pasienter. 

 Revisjonen legger til grunn følgende kriterier som relevante for undersøkelsene: 

 Ski kommunes reelle kostnader til medfinansiering bør ikke overstige 

rammetilskuddet. 

 Ski kommunes kostnader til utskrivningsklare pasienter bør ikke overstige tilskuddet. 

 Ski kommune bør ha rutiner som sikrer at kommunens utbetalinger til AHUS følger 

kravene til økonomisk internkontroll i økonomireglementet 

7.2 Faktabeskrivelse 

 

Ved oppstart av revisjonsprosjektet ble det fremhevet fra kommunen at kostnadene til 

samhandlingsreformen var betydelig større enn hva kommunen fikk overført. Samtidig ble det 

opplyst at kommunen ikke hadde rapporter eller statistikk som viser kommunens kostnader til 

samhandlingsreformen. Dette ønsket man imidlertid å utarbeide. Revisjonen har senere 

mottatt en oversikt organisatoriske og økonomiske endringer og konsekvenser som 

samhandlingsreformen har medført med utgangspunkt i kommunens regnskapstall for 2013. 

Oversikten kan oppsummeres slik: 

 Det er opprettet 13 mottaksplasser på LBS. Dette er skjedd ved omgjøring av både 

kort- og langtidsplasser. Det har vært behov for å øke både kompetansen til de ansatte 

og øke kapasiteten på LBS. Økte kostnader for personell utgjorde 1,5 mill. kroner og 

medisinsk-teknisk utstyr på 0,2 mill. kroner. 100 % sykehjemslege stilling og 60 % 

fysioterapistilling ble opprettet. 

 

 Ved omgjøring av langtidsplasser til korttidsplasser ble vederlagsinntektene redusert 

med ca. 0,8 mill. kroner. 

 For å sikre forsvarlig mottak og videre behandling av pasienter som er skrevet ut fra 

sykehusene, er det opprettet en ny legestilling på mottaksavdelingen på LBS. Kostnad 

på ca. 1 mill. kroner. 

Har kommunen rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med 

reformen 



Forvaltningsrevisjon  Samhandlingsreformen 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 32 SKI KOMMUNE 

 

 Mange av pasientene som skrives ut fra sykehus og til kommunens sykehjem, har 

behov for dyre medisiner og medisinsk forbruksmateriell. Det er registrert en markert 

økning i dette forbruket etter innføringen av samhandlingsreformen. Merutgifter til 

dette utgjør ca. 0,4 mill. kroner. 

 Etableringen av et innsatsteam, med delvis omgjøring av stillinger, for å bistå etter 

hjemkomst, medfører en merutgift på kr. 0,85 mill. kroner. 

 Økningen i utskrivningsklare pasienter – gjennomsnittlig liggetid i kommunen er ca. 

30 dager, men kommunen anslår at 7-8 dager utgjør en merutgift som følge av 

samhandlingsreformen. Økningen har medført at kommunen kjøper 6 

sykehjemsplasser av en privat aktør i Ås. Merutgifter utgjør ca. 5 mill. kroner. 

 Flere skrives ut til pleie i hjemmet og presset på hjemmetjenester har økt, og denne 

tjenesten har blitt styrket med til sammen 1,7 mill. kroner pr. år. 

 For å hindre et økende antall innleggelser på sykehus, er Frisklivsentralen opprettet. 

Det skal bidra til å forebygge livsstilssykdommer hos innbyggerne. Opprettelsen 

medfører merutgifter på 0,7 mill. kroner pr. år. 

 Medfinansieringen av sykehusene er kommunens største utgift. Kommunen mottok i 

2013 28,4 mill. kroner i tilskudd til kommunal medfinansiering. Regnskapet for 2013 

viser at den faktiske utgiften utgjorde 27,5 mill. kroner. Det gir et «overskudd» på 

medfinansieringen på 0,9 mill. kroner. 

 Tilsvarende gjelder for overliggerdøgn på sykehus. Kommunen skal få tilskudd som i 

utgangspunktet dekker utgiften. Kommunen fikk tilført 2 mill. kroner til 

utskrivningsklare pasienter. Formålet var at kommunen ved hjelp av disse pengene 

skulle bygge opp egen kapasitet slik at pasientene ikke ble liggende i sykehus etter at 

de var meldt utskrivningsklare. Dersom pasientene likevel ble liggende i sykehus 

skulle kommunen betale for det enkelte døgn. For 2013 viser regnskapet en utgift for 

overliggerdøgn på ca. 0,6 mill. kroner og et tilskudd på 2 mill. kroner. Det gir et 

«overskudd» på overliggerdøgn på ca. 1,4 mill. kroner. 

 Det er avsatt egen stilling på Bestillerkontoret i kommunen for å koordinere tilbudene 

til de utskrivningsklare pasientene og forhindre at pasientene blir værende på sykehus 

etter at de er definert som utskrivningsklare. Tiltaket har en utgift på 0,7 mill. kroner 

pr. år. 

 Kommunen opplyser at sykehjemmene og hjemmetjenesten stadig har mer krevende 

oppgaver både med hensyn til pleietyngde og til medarbeidernes kompetanse, som det 

er vanskelig å tallfeste. Dette mener kommunen kan forklare en del av utgiftsøkningen 

i pleie- og omsorgstjenestene de siste to årene. 

Kommunens utgifter som følge av samhandlingsreformen har økt årlig. Tabellen under viser 

de konkrete utgiftene som følge av reformen for året 2013 (Beløp i 1000 kr).  
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Beløp 

inntekter 
Beløp 
utgifter   

Tilskudd til kommunal 

medfinansiering 
28 400 1 700 

Kompetanse og kapasitetsheving 

sykehjem 

Tilskudd til utskrivningsklare 

pasienter 
2 000 800 

Omgjøring til korttidsplasser, 

lavere vederlagsinntekt 

    
1 000 

Styrking av 

sykehjemslegestillinger 

    
400 

Medisiner og medisinsk 

forbruksmateriell 

    850 Innsatsteam 

    5 000 6 sykehjemsplasser 

    1 700 Styrking av hjemmetjenesten 

    700 Frisklivssentral 

    
27 500 

Medfinansiering 

spesialistbehandling 

    600 Overliggerdøgn 

    
700 

Stilling bestillerkontoret, 

koordinator 

Sum midler til finansiering av 

reformen 
30 400 40 950 Sum utgifter per år 

Årlig nettoutgift for 

kommunen 
10 550 

    

 

Kommunen opplyser at det er vanskelig å isolere merutgiftene som har tilkommet som en 

direkte konsekvens av samhandlingsreformen. Flere av oppgavene som følger av reformen 

også var der fra før. Mange nye oppgaver har blitt ivaretatt innenfor det ordinære 

tjenesteapparatet, men da med den konsekvens at det har gitt utilsiktede merutgifter og økt 

press på tjenestene.  

Kommunal medfinansiering 

Finansieringsordningen skal understøtte en arbeidsdeling som på en bedre måte legger til rette 

for pasientenes behov for helhetlige tjenester. 

Kommunal medfinansiering ble etablert fra 2012 som en økonomisk forbindelse mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenesten. Kommunene fikk da et økonomisk medansvar for 

medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten, tilsvarende 20 prosent av 

gjennomsnittskostnadene i spesialisthelsetjenesten for disse gruppene. 

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet den 14.5.2014 opplyses det at 

regjeringen foreslår i kommuneproposisjonen å avvikle kommunal medfinansiering fra og 

med 2015. Bakgrunnen opplyses å være: 

«- Det er bred politisk tilslutning til målene i samhandlingsreformen. Regjeringen 

er opptatt av at den ikke svekkes. Men vi mener den økonomiske risikoen som 

følger av kommunal medfinansiering er for stor for kommunene, sier Høie.» 
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Medfinansiering er en utfordring for Ski kommune. I 2012 og 2013 var kommunen fakturert 

for hhv ca. 26,5 og 27,5 mill. kroner i kommunal medfinansiering. Kommunens andel ved 

medfinansiering er 20 % av behandlingskostnadene ved medisinsk behandling, og det gis 

tilskudd fra staten som skal dekke dette. Beregningen av tilskudd skjer på bakgrunn av 

innrapporterte data i fra sykehusene som blir registrert hos helsedirektoratet. Det blir opplyst 

fra kommunen at det ikke er mulig for kommunen å etterprøve riktigheten og grunnlaget for 

faktureringen for medfinansiering da den inneholder elementer som ligger utenfor 

kommunens kontroll. Kommunen har heller ingen påvirkning i å definere hva slags type 

behandling som skal utløse betalingsplikten, da dette er definert sentralt.  Det er ikke 

meningen at medfinansieringen skal koste kommunene noe, da denne skal dekkes av tilskudd 

fra staten.  

Overliggerdøgn 

Ski kommune ble i 2013 tilført 2 mill. kroner til dekning av samhandlingsreformens 

finansieringsordning for utskrivningsklare pasienter. For 2014 er døgnsatsen satt til kr. 4 250. 

Betalingsplikten skal sikre at kommunene gis et økonomisk insentiv til å etablere et tilbud til 

pasienter som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten. 

Internkontroll 

 

Bestillerkontoret har ansvaret for å følge opp fakturaene fra AHUS og at grunnlaget for 

fakturaen er korrekt. 

 

Det er etablert en rutine ved kontoret at alle pasienter som blir innlagt ved AHUS og som man 

kan forvente kan trenge kommunale tjenester ved utskrivelse blir registrert i en oversikt i et 

Excel regneark. Grunnlaget finnes i skjemaet «Helseopplysninger ved søknad». Ved mistanke 

om feil i forbindelse med fakturering, «merkes» pasienten i regnearket. På den måten 

identifiseres områder med risiko for feil før kommunen mottar fakturaen. Dette gjør 

kontrollarbeidet mht. betaling for overliggerdøgn både raskere og enklere. 

Rutinen med registrering i Excel-arket med oversikten, er etablert på sikker sone i 

kommunens datasystem, og det er kun de ansatte ved avdeling for samhandling med tilgang 

til sikker sone som har tilgang på den. Alle fakturaer blir også kontrollert opp i mot hva som 

er registrert i kommunens systemer, både i Gerica og i regnearket. 

For 2013 ble det utstedt 5 fakturaer fra AHUS. Den siste fakturaen gjaldt for 4 måneder. 

Det er sendt regning for overliggerdøgn for 81 brukere i 2013. Dette representerer 186 

betalingsdøgn på AHUS. 

Bestillerkontoret opplyser at det i 2013 ble inngitt innsigelse på 21 brukere, som utgjør ca. 25 

% av det totale antallet brukere. Det er inngitt innsigelse på totalt 36 døgn, som utgjør ca. 19 

% av det totale antallet overliggerdøgn kommunen har betalt for. 

Kommunen har i all hovedsak fått medhold i alle innsigelsene de har kommet med. 
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Bestillerkontoret opplyser følgende årsaker til avvik ved fakturering som de som oftest er 

representert: 

 Pasienten kommer ikke når er utskrevet eller skal utskrives. 

 Endringsmeldinger (Pasienten meldes utskrivningsklar, men meldingen trekkes 

tilbake.) 

 Tidspunkt for når betalingsplikt oppstår. 

 Pasienten ble meldt utskrivningsklar etter kl. 14:30. 

 Pasienten meldt utskrivningsklar på «røde dager». For eksempel de «røde dagene» i 

julen, hvor kommunen ble fakturert for disse «røde dagene». 

Når kommunen mottar faktura fra AHUS med betaling for overliggerdøgn, sender kommunen 

svar tilbake med eventuelle innsigelser. Det følger med underdokumentasjon som skal 

underbygge fakturaens riktighet. Brev med innsigelser underskrives av leder ved 

Bestillerkontoret. 

 

Leder ved bestillerkontoret attesterer på fakturaen før den blir betalt. 

 

Den første fakturaen som er utstedt av AHUS blir betalt i sin helhet, og en eventuell 

godkjenning av innsigelse på fakturaen blir refundert av AHUS i etterkant. 

 

Det opplyses fra Bestillerkontoret at kommunen har god kontroll på hva som skal betales eller 

ikke, og kommunen har god dokumentasjon som underbygger deres innsigelser. Det opplyses 

videre at slik Ski kommune ser det, har nok ikke AHUS tilsvarende kontroll og 

dokumentasjon, jfr. at kommunen får innvilges flesteparten av sine innsigelser på fakturaer. 

 

I perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012 hadde kommunen 35 betalingsdøgn for 

utskrivningsklare pasienter. For perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013 hadde 

kommunen 145 betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter. Det gir et snitt på drøyt 12 

betalingsdøgn pr. måned. Ski kommune har færre innleggelser på sykehus sammenliknet med 

landet for øvrig. 

7.3 Vurderinger 

 

Ski kommune har hevdet at samhandlingsreformen koster mer enn de tilskudd enn kommunen 

får overført. Kommunen hadde imidlertid ingen totaloversikt over kostnadene ved oppstarten 

av denne forvaltningsrevisjonen, men har i løpet av revisjonsprosessen utarbeidet en slik 

oversikt. Revisjonen mener denne oversikten er en styrke i diskusjoner om økonomi som 

knyttes til reformen og en styrke dersom kommunen velger å bruke merkostnader som et 

argument. Den økonomiske oversikten viser at kommunen selv mener den har en merkostnad 

på ca. 10,55 mill. kroner i forhold til tilskuddet fra staten. 

 

Kommunen fikk i 2013 et tilskudd på kr. 28,4 mill. kroner til kommunal medfinansiering. 

Tilskuddet skal dekke kostnader som det er vanskelig å ha presise tall for. Ordningen er 

foreslått fjernet. 
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Antall overliggerdøgn har steget jevnt etter innføringen av samhandlingsreformen. I 

diskusjoner omkring reformens kostnader, har det vært stort fokus på denne delen av 

finansieringsordningen og døgnsatsen på kr. 4 250 (2014) som kommunen må betale for 

overliggerdøgn. Revisjonen viser til at kommunen har et betydelig mindreforbruk i forhold til 

det mottatte tilskuddet (ca. 2 m.kr.) som utgjør i underkant av 75 % av tilskuddet. Selv om 

denne døgnsatsen kan oppleves som høy, er det ikke på dette området de økonomiske 

utfordringene ligger, verken i totalbeløp eller når det gjelder merkostnader. 

 

Kommunen utarbeider og rapporterer månedlig for utviklingen av de overliggerdøgn 

kommunen betaler for. Revisjonen vurderer at kommunen har tilstrekkelig fokus på 

overliggerdøgn for å sikre at kommunen ikke betaler mer enn det tilskuddet skulle tilsi. 

 

Ut fra erfaringene fra gjennomførte fakturakontroller, mener Ski kommune at fakturaene fra 

AHUS inneholder enkelte svakheter: 

• Ujevne faktureringstidspunkt 

• Ujevne faktureringsperioder 

• Kvalitet på innhold i faktura (fakturagrunnlag) 

 

Rutinen for fakturakontroll som er etablert er med på å sikre at det ikke blir betalt for mye til 

AHUS. Rutinen betinger imidlertid at Bestillerkontoret løpende klarer å holde oversikten. 

Selv om kommunen får godkjent innsigelsene, betales fakturaen slik den er for så på et senere 

tidspunkt og i en senere faktura blir korrigert.  

 

Dette er ikke en ideell løsning og medfører usikkerhet om hva som er betalt og hva som skulle 

vært betalt. 

 

Revisjonen vil også anføre at kommunen relativt sett bruker mye ressurser på fakturakontroll i 

forhold til beløpenes størrelse. 

7.4 Konklusjon 

 

Kommunen har rutiner for kontroll med reformens finansieringsmodell og kommunens 

kostnader. Ski kommune mener selv at den for 2013 har et underskudd på driften på 10,5 

mill.kr. Isolert sett har kommunen et mindreforbruk på overliggerdøgn. Ski kommune mener 

faktureringsrutinene til AHUS kan forbedres. 

 

Revisjonen har ikke avdekket svikt i kommunens kontroll av de beløpene kommunen er 

fakturert for fra AHUS. 
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7 Anbefalinger 
 

Revisjonen foreslår følgende forbedringstiltak: 

 

 Ski kommune bør dokumentere de avvik som registreres og tilstrebe at 

avviksregistreringen praktiseres likt mellom sykehuset og kommunen. 

 

 Ski kommune bør ha analyser som underbygger hvilket behov utskrivningsklare 

pasienter har og som viser konsekvensene av dette for kompetanseplanlegging og 

annen tilrettelegging. 

 

 Ski kommune bør ha oversikt og oppfølging av reinnleggelser og hvordan utviklingen 

er for reinnleggelser. 
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8 Rådmannens uttalelse 
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9 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen er tilfreds med at: 

 

 Kommunen vil innarbeide nye retningslinjer som sikrer at samarbeidsavtalen fungerer 

etter intensjonen. 

 Kommunen vil jobbe for å sammenstille en mer helhetlig analyse for både 

enkeltbrukere og hele pasientgrunnlaget. 

 Kommunen vil videreføre arbeidet med tettere samarbeide om felles 

kompetansebygging koordinert gjennom kompetanserådgiveren. 

 Kommunen vil vurdere hvordan innhenting av dataene rundt reinnleggelser best kan 

gjøres. 
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