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Sammendrag
Bestilling

Problemstillinger

Kontrollutvalget

Del 1 - Psykisk helsearbeid

bestilte i møte den 21. april
1.

2020 en forvaltningsrevisjon
på tema

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare
pasienter innenfor gruppene barn, unge, eldre og utskrevne
fra lukket avdeling?

samhandlingsreformen
innenfor somatikk og psykisk
helse og rus.

2.

Fungerer meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter
tilfredsstillende?

Formål

3.

Utfører kommunen et tilfredsstillende arbeid i forbindelse
med forebygging innenfor psykisk helsearbeid?

Prosjektets formål er å
vurdere kommunens
tjenestetilbud innenfor

4.

kommunesammenslåingen for å sikre ivaretakelse av
kommunens ansvar etter samhandlingsreformen?

området somatikk og
psykisk helsearbeid sett opp
mot samhandlingsreformen.

Hvilke tiltak har kommunen iverksatt i forbindelse med

Del 2 – Somatikken
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare
pasienter innenfor gruppene barn, unge og eldre?

2.

Fungerer meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter
tilfredsstillende?

3.

Hvilke tiltak har kommunen iverksatt i forbindelse med
kommunesammenslåingen for å sikre ivaretakelse av
kommunens ansvar etter samhandlingsreformen?

Metode og praktisk gjennomføring
Metodevalget – det vil si valg av framgangsmåter for å framskaffe relevante og pålitelige faktaopplysninger – er gjort etter en vurdering av problemstillingenes egenart og tilgjengelige ressurser.
Faktaopplysningene er innhentet gjennom gjennomgang av totalt 89 tilfeldige
pasient/brukermapper, samt rutiner og annen relevant og innsendt dokumentasjon fra kommunen
og de ulike virksomhetene. Det er blitt gjennomført samtaler med 73 ansatte, 17 ledere og én person
fra Vestre Viken helseforetak. I tillegg gjennomførte vi samtaler med ett brukerutvalg og sju brukere.
Vi innhentet også informasjon direkte fra virksomhetslederne til kap. 6, samt at aktuelle
virksomhetsledere og kommunalsjefer fikk anledning til å gå igjennom utkast til rapport med tanke
på å rette fakta feil og få komme med tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene fra virksomhetsledere og
kommunalsjefer ble tatt inn i rapporten i sin helhet.
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Revisjonskriterier
Revisjonskriteriene er utledet fra helselovgivningen og tilknyttet rettskildemateriale. Lovkravene vil
også komme til uttrykk i rapporten. I kapittel 3 fremgår de utledede revisjonskriteriene til
problemstillingene.
Fakta og funn

Ivaretakelse av ansvaret for utskrivningsklare pasienter
Vår samlede vurdering og konklusjon på om kommunen ivaretar ansvaret for utskrivningsklare
pasienter (problemstilling 1 for både somatikk og psykisk helse og rus), er at Drammen kommune har
inngått samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten, både innen somatikken og psykisk helse og
rus. Samarbeidsavtalene tilfredsstiller kravene til innhold. Videre blir det bekreftet i samtaler at det er
samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, slik avtalene skisserer og at det fungerer.
Det har også kommet frem informasjon i revisjonen, som viser at avtalene blir revidert.
Når det gjelder utskrivningsklare pasienter innen somatikken viser revisjonen at epikrise/medisinliste
ofte mangler og/ eller nødvendige medikamenter ikke er sendt med pasienten når den blir skrevet ut
fra sykehuset. Videre kom det frem at alle de tre omsorgsdistriktene vi snakket med hadde opplevd
at pasienter som hadde behov for tjenester fra kommunen var kommet hjem fra sykehuset, uten at
kommunen var blitt gjort kjent med at pasienten var sendt hjem. Det var da gjerne bruker eller
pårørende som tok kontakt med kommunen og varslet. For å bøte på dette måtte de ansatte bruke
ekstra tidsressurser på å avklare dette med spesialisthelsetjenesten. Dette skjedde også på tidspunkt
som kveld og helg da de allerede var lavt bemannet. De ansatte hadde søkelys på å løse dette for å
kunne gi brukerne/pasientene et forsvarlig tilbud.
De ansatte og ledelsen fremstår som fokusert og opptatt av å gjøre en god jobb for å bidra til at
brukerne både innen somatikken og psykisk helse og rus får god oppfølging og et forsvarlig og
helhetlig tilbud. Over tid vil det likevel ikke være forsvarlig drift av kommunen å bygge på de ansattes
kompensering for manglende styringssystem
Til tross for inngåtte samarbeidsavtaler og opprettet samarbeidsorganer mellom kommunen og
spesialisthelsetjenesten er vårt helhetsinntrykk at Drammen kommune på revisjonstidspunktet har
forbedringspotensial innenfor de fleste problemstillingene i revisjonen. Det foreligger blant annet
manglende oppfyllelse av lovkrav når det gjelder etablering og implementering av kvalitets- og
styringssystem. Dette gjelder både overordnet i kommunen på området for revisjonen og innen
virksomheten Psykisk helse og rus.
Når det gjaldt individuell plan og koordinator viste innsendt dokumentasjon og samtaler at
kommunen har et forbedringspotensial. Kommunen hadde ikke etablert en kjent og lik praksis for å
sikre at dette ble ivaretatt i de ulike virksomhetene der dette var nødvendig.

Meldingssystemet
Vår samlede vurdering og konklusjon på om meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter
fungerer tilfredsstillende (problemstilling 2 for både somatikk og psykisk helse og rus), er at
kommunen både innen somatikken og psykisk helse og rus når det gjelder melding om
utskrivningsklare pasienter områder der kommunen og spesialisthelsetjenesten må samarbeide
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bedre for å ivareta krav i gjeldende regelverk og ikke minst brukerne. Kommunen bør også fortsatt
arbeide med å sikre oppfyllelse av samarbeidsavtalene både internt og med spesialisthelsetjenesten.
Mappegjennomgangen bekreftet de funn som ble gjort ved gjennomgang av innsendt
dokumentasjon og i samtalene. Denne gjennomgangen viste også at kommunen har etablert et
meldingssystem for utskrivningsklare pasienter med spesialisthelsetjenesten og at dette er kjent og
tatt i bruk både innen somatikken og psykisk helse og rus. Vi så også at de ivaretar brukermedvirkning
og at de samarbeider på tvers internt og ekstern i mange saker, men ikke i alle saker. Når det gjelder
brukermedvirkning foreligger manglende dokumentasjon på at kommunen sikrer brukermedvirkning
i henhold til lovkrav, samt at alle brukerorganer ikke var opprettet etter kommunesammenslåingen.

Forebygging innenfor psykisk helsearbeid og internkontroll
Når det gjelder kommunens/virksomhetenes styringssystem vil vi også vise til at det kom frem under
revisjonen at kommunesammenslåingen hadde svekket fagmiljøer ved at de er blitt splittet i
kommunedeler. Kommunens valg av organisering av virksomhetene hadde ifølge de ansatte medført
at beslutningsveien ble lang og kronglete. Vi ble fortalt at dette også hadde vanskeliggjort
muligheten for samarbeid på tvers innad i kommunen og harmoniseringsarbeidet.
Til tross for dette er det revisjonens inntrykk at de ansatte var opptatt av og fokusert på å gi brukerne
et forsvarlig og godt tilbud. De arbeidet for å sikre at brukerne ble henvist videre og således fikk et
tverrfaglig tilbud der det var nødvendig, uavhengig av manglende etablerert system for tverrfaglig
samarbeid innad i kommune. Dette viste både mappegjennomgangen, samtalene med de ansatte og
brukerne. Men om sagt over, over tid vil det ikke være forsvarlig drift av kommunen å bygge på de
ansattes kompensering for manglende styringssystem.
Kommunen forteller at manglende etablering og systematisering av alle nødvendige tverrfaglige
samarbeidsarenaer innad i kommunen og med eksterne instanser, samt manglede kvalitets- og
styringssystem, skyldes kommunesammenslåingen og pandemien. Men at dette ikke betyr at de ikke
har fokus på dette og/eller arbeider med dette. Arbeidet har vært og er pågående, men det har bare
tatt lengre tid enn forventet grunnet pandemien.

Tiltak for å møte kommunereformen
Kommunen opplever at innen psykisk helse har kommunesammenslåingen bidratt til en økt
bevissthet om behovet for samhandling med ulike aktører. Det har også vært positivt at det er
opprettet en ny rolle som forløpskoordinator innen psykisk helse, som har bidratt til bedre
samhandling.
Ellers forteller de at kommunesammenslåingen påvirket tverrfaglig samarbeid i noe negativ retning i
starten av 2020. Dette har endret seg etter hvert, og det er innført samarbeidsmøte mellom
Boligtjenesten, Psykisk helse og rus og Tjenestetildeling og koordinerende enhet.
Når det gjelder samhandlingen rundt innlagte pasienter har den vært preget av sammenslåingen av
Lier og Blakstad (01.03.2018). Generelt oppleves samarbeidet vanskeligere nå enn tidligere. Dette
gjelder særlig at kommunen og sykehuset vurderer helt ulikt hva «utskrivningsklar» er, og hva
kommunen bør tilby. Funksjonsvurderinger fra spesialisthelsetjenesten mangler, noen som hindrer
kommunen i planlegging av riktige tiltak før utskrivning.
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Helsetjenester forteller at noe som kan bli bedre er forståelsen fra Helseforetak med henhold til hva
kommunens helsetjenester innen somatikken innebærer av rettigheter og struktur, spesielt at det
ikke er innleggelsesrett ved KAD plassene. Dette kan med fordel implementeres bedre. I tillegg
henger det igjen holdningen om at «sykehusets tjenester er gullstandard» mens kommunen er lavere
i rang, men henhold til kompetanse og kvalitet.
VKR ser at de fleste av de erfaringene og utfordringene som virksomhetslederne forteller om i kap. 6 i
rapporten har kommet fram under samtalene med de ansatte og avdelingslederne i denne
revisjonen. Vårt inntrykk er at ansatte og de ulike ledernivåene i de ulike virksomhetene har samme
oppfatningen av hva som er utfordringene innenfor området for revisjonen og hva som kan og bør
forbedres.

Revisjonens fakta og funn ellers
Til tross for at kommunen har forbedringspunkter på de fleste områdene innenfor revisjonen ser vi at
kommunen og de ansatte har stort fokus på å ivareta brukerne i denne krevende perioden med både
kommunesammenslåing og pandemi. Vi har ikke funnet eksempler på at brukere ikke har blitt
ivaretatt på en forsvarlig måte. De ansatte og ledelsen fremstår som fokusert og opptatt av å gjøre en
god jobb for å bidra til at brukerne både innen somatikken og psykisk helse og rus får god oppfølging
og et forsvarlig og helhetlig tilbud.
Som sagt ovenfor kan de ansatte ikke kompensere for alle systemutfordringer som har oppstått som
følge av kommunesammenslåing og pandemien. Over tid vil det ikke være forsvarlig drift av
kommunen å bygge på de ansattes kompensering for manglende styringssystem. En slik måte å styre
på over tid vil føre til økt fare for svikt i tjenestene til den enkelte bruker. Det er derfor viktig at både
virksomhetene og kommunen etablere et kvalitets- og styringssystem.
Vi erfarte også i revisjonen at de fleste brukerne vi snakket med uttrykte at de var fornøyde med
oppfølgingen fra kommunen. Det gjaldt blant annet det forebyggende arbeidet innen psykisk helse
og rus, oppfølging mens de var innlagt i spesialisthelsetjenesten og etter at de var skrevet ut. Vi vil
her særlig trekke frem den gode omtalene brukerne gav Veksthuset, ungdomstorget og ikke minst
Uteteamet. Brukerne uttrykte likevel at kommunen hadde forbedringspotensial på noen områder
innen psykisk helse og rus, samt bekymring for at tilbudet til psykisk helse og rus skulle svekkes som
følge av kommunesammenslåingen, herunder særlig at Veksthuset og Utetemaet.
Anbefalinger
VKR mener at summen av innsendt dokumentasjon, tilbakemeldingene fra ansatte og ledere og
andre funn vi har avdekket i arbeidet med forvaltningsrevisjonen, innebærer at det er grunnlag for de
vurderinger vi har gjort. På bakgrunn av dette har vi kommet til at det er grunnlag for å anbefale at
Drammen kommune sikrer at:
•

det etableres rutiner for og settes i system tverrfaglig samarbeid innenfor de virksomhetene
som har vært en del av revisjonen.

•

det etableres faste avtaler om samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere.

•

det etableres et system og en praksis, i alle virksomheter hvor det er aktuelt, for å tilby alle
brukere med langvarige og sammensatte tjenester Individuell plan
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•

kommunen fortsatt har fokus på arbeidet med å oppnevne koordinator og sikrer at det blir
kjent og etablert i Nye Drammen.

•

kommunen fortsetter å arbeide både på system og individnivå hva gjelder brukermedvirkning,
samt videreutvikle arbeidet og eventuelle tiltak i samarbeid med brukersiden.

•

brukermedvirkning dokumenteres i alle saker, der de ivaretar brukers rett til å medvirke i
egen sak.

•

kommunen i sine samarbeidsfora med spesialisthelsetjenesten hva gjelder
samhandlingsreformen, må fortsette å arbeide med å forbedre etterlevelsen av
meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter

•

det legges til rette for samarbeid innad i kommunen og med eksterne tjenesteytere, på
området forebygging i psykisk helse og rus, der det er nødvendig for å tilby tjenester etter
helse og omsorgsloven.

•

Psykisk helse og rus etablerer og implementerer et kvalitet- og styringssystem, som er i
samsvar med kravet i gjeldende regelverk

•

kommunen som overordnet organ etablerer, implementerer og dokumenterer at de har et
overordnet kvalitets- og styringssystem på området for revisjonen i samsvar med kravet i
gjeldende regelverk.

Som det går fram, viser den gjennomførte revisjonen en relativt lang rekke forbedringspunkter for
kommunen, som danner grunnlag for anbefalingene. Vår oppfatning fra sluttfasen av
revisjonsarbeidet er at administrasjonen i all hovedsak deler våre vurderinger av dette.
Samtidig, som vi har alt har nevnt, etterlater våre undersøkelser et klart inntrykk av at både ansatte og
ledelse har stått på for å ivareta brukerne, og har klart det.
Én måte å se dette på, er at de ansatte har brettet opp ermene og gjort en solid innsats det siste året,
som bøter på de potensielt negative konsekvensene som følger av at gjennomføringen av
kommunesammenslåingen og virkningen av koronapandemien har falt sammen i tid. Dette har gjort
at brukerne av tjenestene, så langt vi kan bedømme innenfor rammene av denne
forvaltningsrevisjonen, har blitt ivaretatt.
Men over tid kan denne situasjonen ikke vedvare – ikke for kommunens plikt til å drive kontinuerlig
kvalitetsforbedringsarbeid, og det øker risikoen for konkret svikt i tjenestene til den enkelte bruker.
***
Avslutningsvis vil vi peke på at denne revisjonen ble gjennomført i løpet det første året etter at Nye
Drammen kommune ble etablert og under en pandemi. Denne pandemien har ikke bare fått
betydning for fremdriften i revisjonen, men også for progresjonen i kommunens arbeid på området
for revisjonen. Nettopp på grunn av dette mener VKR at det er riktig at revisjonen ble gjennomført
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1. Innledning
1.1.

Bakgrunn for prosjektet

Kontrollutvalget i Drammen kommune vedtok i møte den 21.april 2020 at VKR skulle gjennomføre en
forvaltningsrevisjon med samhandlingsreformen innen somatikk og psykisk helse og rus som tema.

1.2. Formål og problemstillinger
Prosjektets formål er å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor området somatikk og psykisk
helsearbeid sett i lys av samhandlingsreformen.
Følgende problemstillinger skal besvares i forvaltningsrevisjonen:
Del 1 - Psykisk helsearbeid
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene barn,
unge, eldre og utskrevne fra lukket avdeling?

2.

Fungerer meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter tilfredsstillende?

3.

Utfører kommunen et tilfredsstillende arbeid i forbindelse med forebygging innenfor psykisk
helsearbeid?

4.

Hvilke tiltak har kommunen iverksatt i forbindelse med kommunesammenslåingen for å sikre
ivaretakelse av kommunens ansvar etter samhandlingsreformen?

Del 2 – Somatikken
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene barn,
unge og eldre?

2.

Fungerer meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter tilfredsstillende?

3.

Hvilke tiltak har kommunen iverksatt i forbindelse med kommunesammenslåingen for å sikre
ivaretakelse av kommunens ansvar etter samhandlingsreformen?

1.3. Avgrensning av undersøkelsen
Som det går frem av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete
problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og
temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og
konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.
Det er med andre ord ikke tale om en fullstendig gjennomgang av de kommunale tjenestene innen
somatikk og psykisk helsearbeid som tilbys innbyggerne i kommunen.
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1.4. Definisjoner
Brukersiden – Samlebetegnelse på brukerorganisasjoner, brukerråd, interesseorganisasjoner,
brukere og pårørende. Brukt for å øke anonymiteten.
Samhandlingsreformen - Reformen ga kommunene ansvaret for å sørge for sine innbyggeres behov
for helsetjenester, uavhengig av om tjenestene skal leveres av kommunal omsorgstjeneste eller av
statlige sykehus. Med dette ansvaret ønsket man å gi kommunene et motiv til å satse på
forebyggende helsevern, og dermed spare kostnader ved sykehusinnleggelse. Ved å samordne
ansvaret for helsetjenester, sosialomsorg og eldreomsorg i kommunene, var målet å få realisert
synergier og en helhetlig tenkning hvor tilbudet til innbyggerne ble satt inn på et så tidlig tidspunkt
som mulig, gjerne forebyggende.
Reformen bygger på Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling –
på rett sted – til rett tid. Reformen trådte kraft 1. januar 2012.
Psykisk helsearbeid - Kan defineres som arbeid rettet mot psykisk helse som i første rekke er drevet
på kommunalt nivå. Dette omfatter forebygging, diagnostikk og funksjonsvurdering, tidlig hjelp og
behandling for øvrig. Det omfatter også rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning,
samt henvisning til spesialisthelsetjenesten. Tjenestene utføres i helse- og sosialtjenestene og andre
kommunale sektorer. Arbeidet innebærer også å ha oversikt over befolkningens psykiske
helsetilstand og over behovet for tiltak/tjenester.
Psykisk helsevern - Dette omfatter de tjenester som gis av spesialisthelsetjenesten til personer med
mentale lidelser. De har ansvar for undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk
lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever.
Psykiatri - Psykiatri er en spesialitet innen medisin som omhandler hvordan man skal forstå, utrede,
behandle og forebygge psykiske lidelser. Psykiatri omhandler i tillegg blant annet kunnskap om
hjernens og psykens samvirke med resten av kroppen, og hvordan kroppslig og psykisk sykdom
påvirker hverandre.
ROS-analyse - Står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser
av uønskede hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering og personellmangel, kan
man prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av
dem dersom de skulle oppstå.
FACT - Står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv
oppsøkende behandling.
Ambulant team – er behandlerteam som arbeider utenfor kommunens behandlingsenheter. De kan
arbeide både behandlende og forebyggende.
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1.5. Beskrivelse av tjenestene som er med i forvaltningsrevisjonen
Da organisasjonskartene til Drammen kommune nå er så store, mange og omfattende beskriver vi her
kort hvor tjenestene som var en del av forvaltningsrevisjonen er organisert, og kort om den enkelte
tjeneste.
Hjemmetjenester og institusjon
Under dette programområdet var følgende virksomheter og avdelinger en del av revisjonen:
1.
2.

Omsorgstjenester Mjøndalen/Krokstadelva avdeling Bråta
Omsorgstjenester Gulskogen og Danvik/Fjell avdeling hjemmetjenesten Gulskogen og
hjemmetjenesten Fjell

3.
4.

Omsorgstjenester Svelvik/Åskollen og Skoger Øst
Tjenestetildeling og koordinerende enhet

Bråta helse- og aktivitetssenter
Bråta helse- og aktivitetssenter inneholder aktiviteter og tilbud til innbyggere i lokalmiljøet, samt
korttidsplasser for tilstander som krever tett oppfølging av helsepersonell.
Det er i alt 32 plasser fordelt på 4 avdelinger med fokus på rehabilitering, opptrening, utredning,
igangsetting av behandling og pleie, og lindrende behandling. KAD1 ble avviklet ved
kommunesammenslåingen og overført til Drammen helsehus.
Hjemmetjenesten Gulskogen og Fjell
Hjemmesykepleien er et tilbud til brukere som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening,
opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter i hjemmet.
Hjemmetjenestene er opptatt av at bruker skal være mest mulig selvhjulpen og klare seg lengst
mulig i eget hjem. Hjemmetjenestene ønsker å gi brukerne tjenester som kan hjelpe dem med å
opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter de kan mestre selv. Tjenestene kan
innebære hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering, medisinsk behandling, personlig stell og
hygiene, tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring med mere.
Omsorgstjenester Svelvik/Åskollen og Skoger Øst2
Svelvik sykehjem er et tilbud til de som har et stort behov for heldøgns pleie og omsorg. Behovet må
skyldes sykdom eller funksjonshemming og kan være kort- eller langvarig. Sykehjemmet har totalt 50
plasser.
Tjenestetildeling og koordinerende enhet (TOK)
TOK har gjennomgått store endringer i ny kommune og inneholder nå følgende:

1

Kommunal akutt døgnenhet
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•

Tjenestetildeling somatikk samarbeider med brukere/pårørende, spesialisthelsetjenesten og
virksomhetene for å tildele riktig tjeneste til rett tid. Avdelingen inneholder i tillegg flere
funksjoner, blant annet håndtering av E-link, mottak av utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten og plassadministrasjon for alle kommunens korttidsplasser og
langtidsplasser i institusjon.

•

Tjenestetildeling psykisk helse og rus og mennesker med nedsatt funksjonsevne samarbeider
med brukere/pårørende, spesialisthelsetjenesten og virksomhetene i Drammen kommune for
å sørge for riktig tjeneste til rett tid. Avdelingen har fast samarbeid med tilstedeværelse i
mottak for psykisk helse. Avdelingen har i tillegg flere funksjoner, blant annet håndtering av
E-link og mottak av utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.

•

Privatavlastning yter avlastning i private hjem, primært for mennesker med
utviklingshemming.

•

BPA/PA yter personlig assisten-tjenester til mennesker med behov for praktisk bistand.

•

Hele koordinerende enhet er foreløpig ikke ferdig etablert på grunn av pandemien, men alle
lovpålagte koordineringsfunksjoner knyttet til individuell plan og sikring av nødvendig
helsehjelp er etablert. Videre utvikling av koordinerende enhet vil fortsette i 2021, så fort
pandemien tillater det.

•

Virksomheten har en fagstab med bl.a. kreftkoordinatorer og demenskoordinatorer, som har
daglig oppfølging med innbyggere og deres pårørende, som lever med sykdom og trenger
råd, veiledning og utredning. Fagstaben har også fagrådgiver / forløpskoordinator somatikk
og fagrådgiver / forløpskoordinator psykisk helse og rus, som jobber med kvalitetsforbedring
på systemnivå og utvikling av rutiner for å sikre gode pasientløp, samt juridisk rådgivning i
helse- og omsorgssaker. Frivillighetskoordinator og Livsgledekoordinator er også organisert i
fagstab.

•

Virksomheten har også en administrativ stab som bl.a. har ansvar for omsorgsstønad,
egenbetalingsordningen, brukervalgsordningene for hjemmehjelp og BPA, samt
kontraktsoppfølging ved kjøp av tjenester hos private leverandører m.m

Koordinerende enhet vil når den er ferdig etablert, så fort pandemien tillater det, ha følgende
tverrfaglige arenaer for brukerdialog, med deltagere fra de aktuelle virksomhetene:
•

Tverrfaglige team – nye brukere, er under etablering i alle kommunedelene innen institusjon
og hjemmetjenester våren 2021

•

Hjemmetjenester – med faste teammedlemmer

•

Psykisk helse og rusarbeid – med faste teammedlemmer

•

Barn og unge voksne – med faste teammedlemmer

•

Sykehus- samhandling somatikk – med faste teammedlemmer

•

Opphold i institusjon – plassadministrasjon – med faste teammedlemmer

•

Individuell plan – med faste teammedlemmer

•

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne – med faste teammedlemmer

•

BPA og omsorgsstønad – med faste teammedlemmer
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Rus og psykisk helse
Under denne tjenesten var følgende virksomheter og avdelinger en del av revisjonen:
1.

Psykisk helse og rusarbeid 1, avdelingene oppfølgingstjenester Lavterskel mottak og
Oppfølgingstjenester Dagsenter, Erik Olsens gate

2.

Psykisk helse og rusarbeid 2, avdelingene oppfølgingstjenester Tunet, Fjerdingen og
Ambulant team og Ambulant team Oppfølgingstjenester, Ingeniør Rybergsgata

Mottaket er opptatt av å finne ut hva som er viktig for brukerne. Sammen med brukerne arbeider
mottaket med å finne brukers mål og gode løsninger som kan bidra til å nå disse. Det kan være
mestringskurs, arbeidsrettet veiledning, selvhjelpskurs og/eller individuelle samtaler. For noen vil
ikke mottaket kunne gi den beste hjelpen, da kan mottaket lose brukerne videre til andre tilbud i eller
utenfor kommunen. Her jobbes det i tett samarbeid med TOK. For de brukerne som har behov for
tjenester over lengre tid, fattes det vedtak om tjenester. Tjenestene ytes da i ambulerende team, som
dekker ulike kommunedeler.
Mottaket er åpent for alle innbyggerne med psykiske helseplager, rusproblemer eller en kombinasjon
av dette.
Dagsenter er ett rusfritt lavterskel psykiatrisk dagsenter for innbyggerne i Drammen. Dagsenteret har
tilrettelagt for ulike aktiviteter, og det serveres kaffe, te og frokost. På dagsenteret har de ulike
aktiviteter som biljard, bordtennis, PC, Tv-stue, stillerom/sanserom og bibliotek og spill. Mental helse
har sine lokaler i underetasjen i Dagsenteret.
Arbeid og inkludering
Knutepunkt Strømsø
Under denne tjenesten er virksomheten Knutepunkt Strømsø med blant annet avdelingene
helsefremmende tjenester og avdeling innbyggertorg m.m.
På Knutepunkt Strømsø skal innbyggere kunne få rask og relevant hjelp fra kommunale tjenester.
Knutepunktet skal være et sted hvor innbyggerne, lag/foreninger, kommunen og andre aktører
møtes for felles innsats for lokalsamfunnet.
Tjenestene som tilhører knutepunktet, er:
•

Holder på å utvikle en kafe – et naturlig samlingssted for befolkningen i området

•

Innbyggertorg – er under etablering – det skal være et sted i nærmiljøet de innbyggerne skal
få hjelp til å finne frem til aktuelle kommunale tjenester. Her kan innbyggerne få hjelp til å
finne frem til søknadsskjemaer, hjelp til å komme i kontakt med saksbehandler eller få
informasjon om hva som finnes av offentlige planer og høring til innbyggerens kommunedel.
De tilbyr også veiledning i digitale tjenester

•

Gymsal

•

Strømsø byhage – i byhagen kan innbyggerne leie pallekarmer for å dyrke grønnsaker, urter
og bær. Parsellhagen er også blitt en viktig møteplass

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

13

Drammen kommune | 2021 | Samhandlingsreformen innen somatikk og psykisk helse og rus

•

Barnevern

•

Migra helsestasjon – er et tilbud til nybosatte familier som flyktninger, asylsøkere,
familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og norske som kommer tilbake til landet

•

Nærutvalget

Boligtjenesten er også organisert under arbeid og inkludering i avdeling for Ny start.
Forebyggende tjenester
Under denne tjenesten finner vi blant annet virksomheten Helsefremmende tjenester 0-100.
Helsefremmende tjenester består av fem avdelinger. Avdelingen Mjøndalen, avdeling Åssiden,
avdeling Konnerud, avdeling Svelvik og avdeling for kommuneovergripende tjenester til voksne og
seniorer, LMS og Rask psykisk helse. Forvaltningsrevisjonen snakket med representanter fra alle
avdelingene.
Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med lette til moderate plager med angst
eller depresjon, eventuelt med søvnvansker i tillegg. Målet er å styrke både funksjonen og
livskvaliteten, samt hindre at problemene utvikler seg. Tilbudene som gis følger en trappetrinnsmodell
•

Gruppetilbud i form av mestringskurs

•

Veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale

•

Telefonkonsultasjon eller mer tradisjonell samtaleterapi med relativt kort varighet

Helsestasjoner
Jordmor, for barn 0-5 år og for ungdom, samt helsestasjon for ungdom Drammen. Helsestasjonen for
ungdom er et gratis tilbud til ungdom fra 13 til 24 år. Helsesykepleier er alltid til stede og det er ingen
timebestilling. Legen er til stede hver mandag. Timebestilling avtales med helsesykepleier.
Helsestasjonen for ungdom er plassert i Magasinet. Tilbud som gis er:
•

Råd og veiledning i forhold til prevensjon, seksuell identitet og seksualitet, samt resepter

•

Testing og behandling av kjønnssykdommer og veiledning i forbindelse med seksuelt
overførbare infeksjoner

•

Graviditetstester og råd for å forebygge uønskede svangerskap og abort

•

Samtale om det ungdommen synes er vanskelig å snakke om

Forebyggende helseteam for seniorer arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak rettet
mot seniorbefolkningen. Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggerne fra det året de fyller 75 år.
Målet er at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år.
Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge fra 0-20 år. Tjenesten er gratis og
et lavterskeltilbud.
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Helsetjenester
Herunder finner vi virksomhetene medisinskfaglig virksomhet, legevakt, døgnakutte tjenester i
institusjon, Drammen helsehus og Aktivitet og rehabilitering. Forvaltningsrevisjonene snakket her
med virksomheten Drammen legevakt, Medisinskfaglig virksomhet.
Drammen helsehus har tilbud om
•

Kommunale øyeblikkelig-hjelp døgnplasser

•

Rehabilitering

•

Lindrende opphold

•

Ordinære korttidsplasser

1.6. Nye Drammen – tilbakemelding på kommunesammenslåing og pandemien
Som kjent ble Drammen kommune en ny kommune 1. januar 2020.
Programområdet 04– Helsetjenester inneholder to helt nye virksomheter, Medisinskfaglig virksomhet
og Aktivitet og Rehabilitering, samt kommunens overgripende behandlingsinstitusjon Drammen
helsehus og Drammen legevakt. Drammen legevakt er organisert i en vertskommuneavtale hvor
Drammen er vertskommune og Lier og Holmestrand er deltakerkommuner. Forarbeidet pågikk
gjennom deler av 2018 og hele 2019, men oppstart var først 1. januar 2020.
Og fra medio februar 2020 var hele kommunalsjefområdet helt sentralt i pandemihåndteringen. Det
er opprettet 6 nye langvarige pandemitjenester ivaretatt av helsetjenester (Luftvegsklinikk,
Isolasjonspost/ isolasjonstilbud, prøvetakning, smittesporing, hotellkarantene og tilsynstjeneste), og
det er rundt 300 nye midlertidige ansatte som følge av pandemihåndtering. Denne store
pandemidriftsbelastningen har ført til at harmoniseringsarbeidet ikke er kommet så langt som man
hadde planlagt.
Harmoniserings og utviklingsarbeid knyttet til tidligere praksis i de tre kommunene er derfor fortsatt i
prosess. Dette gjelder spesielt:
•

Organisasjonskultur

•

Gevinstrealisering

Virksomhetene har gjennomgått betydelig strukturelle endringer inn i den nye kommunen. Dette
gjelder blant annet:
•

Ledere og avdelingsledere som kan ha hatt ansvar for andre og/eller mindre porteføljer i
tidligere kommuner og som skulle gjøre seg kjent med nye ansatte og nye ansvarsområder.
Mange ledere har fått utvidet sitt ansvarsområde og sin arbeidsbelastning betydelig som
følge av pandemien.

•

Nye mennesker for ansatte å samarbeide med både internt i avdelingene og på tvers av nye
sammensatte fagmiljøer
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•

Flytting til andre lokasjoner for mange av de ansatte

Programområdet 03 – Forebyggende tjenester var et helt nytt sammensatt tjenesteområde
bestående av barnevern, PP-tjeneste og en helt ny virksomhet – Helsefremmende tjenester 0-100
(HFT 0-100). Forarbeidet pågikk gjennom deler av 2018 og hele 2019, men startskuddet gikk først 1.
januar 2020.
En tjenesteleveranse i samsvar med lov og forskrift har hatt førsteprioritet. Parallelt med dette
arbeidet har programområdet jobbet med å bygge de nye strukturene i kommunen og lede ansatte
inn i en praksis med felles forståelse for forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid.
Alle tre virksomhetene i P03 – og spesielt HFT 0-100 – har gjennomgått store strukturelle endringer
inn i den nye kommunen. Dette gjelder blant annet:
•

Ledere og avdelingsledere som kan ha hatt ansvar for andre og/eller mindre porteføljer i
tidligere kommuner og som skulle gjøre seg kjent med nye ansatte og nye ansvarsområder

•

Nye mennesker for de ansatte å samarbeide med både internt i avdelingene og på tvers av
nye sammensatte fagmiljøer

•

Flytting til andre lokasjoner for mange av de ansatte, ofte med mellomstasjoner

•

Harmoniserings og utviklingsarbeid knyttet til tidligere praksis i de tre kommunene er fortsatt
i prosess. Dette gjelder spesielt:
o Organisasjonskultur
o

Gevinstrealisering og kvalitetsforbedringer gjennom stordriftsfordeler

1.7. Leseveiledning
VKR har valgt å beskrive samhandlingsreformen både innenfor somatikken og psykiatrien i samme
rapport.
Problemstillingene blir behandlet i egne hovedkapitler (kap. 4- 5.). Hvert hovedkapittel har delkapitler.
Vi vil foreta vurderinger for hvert delkapittel, på de problemstillinger og revisjonskriterium som blir
omhandlet i delkapittelet. Først vil vi ta for oss rutiner og praksis for utskrivningsklare pasienter både
innenfor somatikken og psykiatrien (kap. 4), deretter det forebyggende arbeidet og internkontroll
innen psykisk helse og rus (kap. 5). Avslutningsvis vil vi se på hvordan sammenslåingsprosessen i
Drammen kommune har påvirket brukerne innenfor området for revisjonen (kap. 6).
Til slutt kommer en kort oppsummering og anbefalinger (kap. 7).
Det som er beskrevet i tekstboks er enten gjengivelse av fakta, referat fra samtaler eller
problemstillinger og revisjonskriterier.
Når funn fra intervjuer presenteres i rapporten, vil det refereres til intervjuer med ulike grupper. Dette
av hensyn til personvern, se kap. 2.1. Gruppene det refereres til er delt inn på følgende måte:
•

Ansatte i kommunen
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•

Brukere

•

Avdelingsledere

Der virksomhetsleder eller kommunalsjef har uttalt seg vil dette bli referert til.
I tillegg vil vi i hvert kapitel og delkapittel angi nærmere hvilke grupper som har uttalt seg i samtalene
i det aktuelle kapitlet.

2. Metode
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK

001 Standard for forvaltningsrevisjon" 3 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).

2.1. Metodevalg
Vår gjennomgang har tatt utgangspunkt i lover og regler på området. Faktaopplysningene er
innhentet ved gjennomgang av innsendt dokumentasjon fra kommunen og de ulike tjenestene.
Under følger en beskrivelse av valgte metoder i denne revisjonen.
Dokumentasjon
Det meste av dokumentasjonen er fra nyere tid. Prosedyrer og rutinebeskrivelser,
funksjonsbeskrivelser, referater, ROS-analyser samt beskrivelse av kommunens internkontrollsystem
er gjennomgått. Dataene er bearbeidet og analysert. I tillegg fikk vi overlevert og gjennomgikk ulik
dokumentasjon under intervjuene som de ulike tjenestene hadde utarbeidet, samt at vi gikk igjennom
45 mapper på tre av de fem familieteamene og 44 mapper til brukere på tjenestetildelingskontoret.
Vi fikk også tilsendt svar på spørsmål om samhandlingsformen og kommunesammenslåingen fra de
fire virksomhetslederne i de tjenestene som var en del av revisjonen. Disse er gjengitt nesten i sin
helhet i kap. 6.2.
Intervjuer
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet er innhentet blant annet gjennom intervjuer med
ansatte i kommunen innen både somatikk og psykisk helse, herunder ansatte i hjemmetjenesten,
lavterskeltilbud i psykisk helse, i ambulante team og ansatte ved tjenestetildelingskontoret. Vi
snakket også med avdelingsledere og noen virksomhetsledere. Vi snakket også med enkeltbrukere
innen psykisk helse og helsefremmende tjenester og eldrerådet. Vi innhentet også uttalelse fra
Veksthuset og Pasientombudet i Buskerud. I tillegg hadde vi samtaler med samhandlingskoordinator
i Vestre Viken.

3 Vedlegg

2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
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Vi har hatt samtaler med følgende:
Helsefremmende tjenester
Familieteam
Yrke/stilling

Rask psykisk
helse

Antall Yrke/stilling Antall Yrke/stilling

Familieterapeut/8
psykolog

Avdelingsleder

Forebyggende
ungdom

Psykiatrisk 1
sykepleier

Lærings- og
Skolehelsetjenesten
mestringssenteret

Antall Yrke/stilling

Miljøarbeider 2

Antall Yrke/stilling

Avdelingsleder/ 2
fagrådgiver

Antall

Helsesykepleier 3

4

Psykisk helse og rus
Ambulant team

Lavterskel/mottak

Psykiatrisk sykepleiere/
fagstillinger

Yrke/stilling

Antall

Yrke/stilling

Antall

Yrke/stilling

Konsulent

6

Konsulent

6

Erfaringsmedarbeider

Avdelingsleder

Yrke/stilling

Antall

Spesialhjelpepleier 1

Sosionom/
Sykepleier

2

1

Fagkoordinator

1

Avdelingsleder

1

1

Avdelingsleder

1

Samfunnspsykolog 1

Knutepunkt Strømsø

TOK

FACT

Antall

KAD

Yrke/stilling

Antall Yrke/stilling

Antall Yrke/stilling Antall Yrke/stilling

Familieteam

2

4

Helsesykepleier 1
Avdelingsleder 2

Recovery

Saksbehandler
psykiatri
Saksbehandler
somatikk
Koordinator
Saksbehandler
IP og
koordinator
Avdelingsleder

Sykepleier 1

4

Boligtjenesten
Antall Yrke/stilling

Avdelingsleder 1
Fagrådgiver

Antall

Saksbehandler 1

1

4
2
2

Somatikken
Gulskogen, Fjell og Danvik
Yrke/stilling

Antall

Bråta
Yrke/stilling

Antall

Svelvik
Yrke/stilling

Antall

Ansatt
4
sykehjem/
hjemmetjeneste

Ansatt
6
sykehjem/
hjemmetjeneste

Ansatt sykehjem
/hjemmetjeneste

6

Fagrådgiver

1

Fagrådgiver

1

Fagrådgiver

1

Avdelingsleder

2

Avdelingsleder

1
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Legevakten
Yrke/stilling

Vestre Viken HF

Anta Yrke/stilling
ll

Virksomhetsle 1
der

Medisinsk faglig Administras
virksomhet
jon

Anta Yrke/stilling
ll

Samhandlingskoordi 1
nator

Anta Yrke/stilling
ll

Virksomhetsle 1
der

Brukere/brukerorganisa
sjoner
Anta
ll

Kvalitetslede 1
r

Voksne bruker

3

Eldrerådet

1

Ungdommer

4

Mappegjennomgang
Tjenestetildelingskontoret- somatikk

21 mapper

Tjenestetildelingskontoret – psykisk helse og rus

23 mapper

Familieteam

45 mapper

Vi snakket med 17 ledere, 75 ansatte og 1 fra Vestre Viken helseforetak totalt i denne revisjonen. Det
ble skrevet referat fra alle samtalene. De ble verifisert av samtaleobjektene. Vi brukte tilpassede
spørreskjema i samtalene.
Revisjonen snakket også med brukere og brukerorganisasjoner. Totalt snakket vi med 7 brukere og 1
fra brukerorganisasjoner. På grunn av Coronasituasjonen ble mange av intervjuene gjennomført på
teams, kun et fåtall ble gjennomført stedlig.
I denne revisjonen gjennomførte vi samtaler med 99 brukere eller personer med oppgaver i
tilknytning til temaet for revisjonen, samt at vi gikk igjennom 89 brukermapper totalt.
Mappegjennomgangen ble foretatt stedlig i kommunen, smittevernhensyn ble ivaretatt.
I forkant av gjennomgangen av utkast til rapport fikk de aktuelle virksomhetslederne og
kommunalsjefer anledning til å gå igjennom rapporten for sine områder og komme med
tilbakemeldinger. Tilbakemeldingen fra virksomhetslederne og fakta i rapporten ble også
gjennomgått i møte med ledelsen i kommunen. Tilbakemeldingene ble i sin helhet tatt inn i
rapporten.
Med gyldige data (validitet) menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene og
revisjonskriteriene for undersøkelsen, og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne
undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig
informasjon. Gyldighet er sikret gjennom kombinasjon av fakta og funn fra dokumentanalyse,
gjennomgang av saksdokumenter, samt muntlig informasjon fra kommunen.
Med pålitelige data (reliabilitet) mener vi at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å
sikre at data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved
kvalitetssikring av faktaopplysningene som kommer frem i dokumenter, og verifisering av
faktaopplysninger fra møte og mottatt informasjon/dokumentasjon. Rapportens innhold er
gjennomgått med virksomhetsledere og avdelingsledere fra de områdene som er en del av
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revisjonen. Fakta ble gjennomgått og kontrollert i møte den 9. mars 2021, samt at kommunen fikk
anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding på rapporten forut for møtet. Kommunens
tilbakemeldinger ble hensyntatt. VKR mener å ha sikret at kommunen er gitt muligheter for
verifisering av faktabeskrivelsene i rapporten, samt kontradiksjon gjennom hele prosessen med
prosjektet.
Bakgrunnen for at vi valgte nettopp de metoden vi valgte i denne revisjonen er at kommunen var inne
i sitt første år etter kommunesammenslåingen samtidig med at den skulle håndtere en pandemi på
revisjonstidspunktet. Organiseringen av kommunen var ikke avklart og harmoniseringsarbeidet var
ikke ferdig. Det ble derfor viktig at vi gikk bredt ut i revisjonen og snakket med ansatte og ledelsen i
alle de aktuelle virksomhetene for å få oversikt over hvordan kommunen faktisk var organisert og
arbeidet på området for revisjonen på revisjonstidspunktet. I tillegg uttrykte Kontrollutvalget et ønske
om at brukersiden skulle høres i revisjonen. Det var således nødvendig å involvere alle de aktuelle
virksomhetene i kommunen og de ansatte for å få tilstrekkelig og verifisert informasjon til å kunne
besvare problemstillingene.
Vi vurderer at informasjonen vi har innhentet i forbindelse med revisjonen av samhandlingsreformen
innen somatikk og psykiatri i Drammen kommune er relevant, pålitelig og gyldig, og finner at dette er
tilfredsstillende. VKRs vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne forvaltningsrevisjonen har
gitt tilstrekkelig grunnlag til å gi svar på problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt.

2.2. Personvern
Eventuelle personopplysninger som blir innhentet i forbindelse med en forvaltningsrevisjon vil være
minimale, de vil være tilstrekkelig sikret og kun være tilgjengelige for dem det er nødvendig for. VKR
tilstreber å kun etterspørre data som inneholder personopplysninger der det er nødvendig. Der det er
behov for bruk av lydopptak vil samtykke bli innhentet og personopplysningene behandlet på en
måte som tilfredsstiller kravet i ny personvernforordning.
Alle personopplysninger ble under arbeidet med forvaltningsrevisjonen med Drammen kommune
oppbevart på en slik måte at det tilfredsstiller kravene i ny personvernforordning4. Når arbeidet er
avsluttet vil opplysninger som ikke må oppbevares som revisjonsbevis bli slettet.
For å sikre intervjuobjekter og kilders anonymitet vil funn som fremkom under intervjuene av de ulike
gruppene bli presentert på en slik måte at det ikke skal være noen kobling mellom utsagn og
enkeltpersoner. Dette gjelder ikke der virksomhetsledere eller kommunaldirektører i kommunen har
uttalt seg.

4

GDPR – EUs nye datasikkerhetsforordning
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3. Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere
kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt
med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas,
de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller
svakheter.

3.1. Kilder til revisjonskriterier
Vi har lagt til grunn følgende kilder til utarbeidelsen av revisjonskriterier:
Lov og forskrift:
•

LOV 1992-09-25 nr 107, Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven, koml)

•

LOV 2011-06-24 nr 29, Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

•

LOV 2011-06-24 nr 30, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven)

•

LOV 1999-07-02 nr 63, Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og
brukerrettighetsloven)

•

LOV 2009-12-81 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
(sosialtjenesteloven, sotjl)

•

LOV 2010-03-26 nr 9, Lov om vergemål (vergemålsloven)

•

F28.10.2016 nr. 1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten.

•

FOR 2011-11-18 nr 1115, Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

•

FOR 2011-12-16 nr 1256, Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator

•

FOR 2010-11-19 nr 1462, Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen

•

IS-2620 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Sentrale føringer:
•

Helsedirektoratet – "Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og
rusarbeid for voksne – Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten", 2014

•

Sosial- og helsedirektoratet – "Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene",
2007

•

St.meld. nr. 47 (2008–2009), "Samhandlingsreformen, Rett behandling – på rett sted – til rett
tid"

•

Helse- og omsorgsdepartementet, "Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler
mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak", Nasjonal veileder, 2011
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Lokale føringer:
•

Politiske vedtak (KST / utvalg) i Drammen kommune

•

Interne styringsdokumenter og rutinebeskrivelser i Drammen kommune

3.2. Utledning av revisjonskriterier og revisjonskriterier
Del 1 - Psykisk helsearbeid

Problemstilling
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene barn,
unge, eldre og utskrevne fra lukket avdeling?

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 at kommunen skal sørge for nødvendige helseog omsorgstjenester. Dette ansvaret er både et ansvar for at nødvendige helse- og omsorgstjenester
er tilgjengelige, og et ansvar for planlegging, gjennomføring, kontroll og evaluering av virksomheten,
slik at tjenestenes innhold, omfang og kvalitet er i samsvar med de krav som stilles i regelverket.
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper. Det omfatter personer med somatisk
eller psykisk skade, sykdom eller lidelse, men også personer med rusmiddelproblematikk, sosiale
problemer eller personer med nedsatt funksjonsevne.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 fastsetter en plikt for kommuner til å inngå samarbeidsavtaler
med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med helseforetak som det regionale
helseforetaket bestemmer.
Det er kommunestyret som skal inngå samarbeidsavtalen. Avtalene skal være et verktøy for
samarbeid. I denne bestemmelsen stilles det krav til avtalenes innhold. Bestemmelsen fastsetter
minimumskrav. Utover disse er det opp til avtalepartene å ta inn de tillegg som er ønskelige.
Individuell plan vurderes som et viktig verktøy for å sikre pasient og bruker et individuelt tilpasset,
helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Individuell plan er regulert som en plikt for helse- og
omsorgstjenesten i loven her, i psykisk helsevernlov § 4-1 og i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, og
som en rett for pasienten/brukeren i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Helse- og
omsorgspersonell har en selvstendig plikt til å melde fra om en pasient eller brukers behov for
individuell plan, jf. helsepersonelloven § 38a.
Det er kommunen som har plikt til å utarbeide individuell plan for pasienter og brukere med behov for
langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen har også et ansvar for å legge til rette for
samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der det er
nødvendig for å tilby tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det følger av § 3-4 i helse- og
omsorgstjenesteloven.
Videre er det slik at helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 skal sikre brukermedvirkning på
systemnivå og samarbeid med frivillige organisasjoner.
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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Vi har på bakgrunn av dette utledet følgende revisjonskriterier:
•

Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionale helseforetak i helseregionen og
samarbeide med eksterne instanser og interne tjenester om utskrivningsklare innenfor
psykisk helse

•

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for

•

Kommunen skal tilby en koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige

langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
•

Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og
rehabiliteringsvirksomheten med ansvar for arbeidet med individuell plan og for
oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

•

Kommunen skal sikre brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner

Internkontroll

Problemstilling
3. Utfører kommunen et tilfredsstillende arbeid i forbindelse med forebygging innenfor psykisk
helsearbeid?
Vi ser at problemstillingene ovenfor ønsker å få besvart hvorvidt kommunen utfører et systematisk
arbeid i forbindelse med arbeidet med psykiske helse internt i kommunen og i samarbeidet med
spesialisthelsetjenesten. I tillegg ønskes belyst hvorvidt de ansatte i kommunen har fått kartlagt sin
kompetanse og hvordan kommunen følger opp kartleggingen. Herunder vil vi også se på hvor mange
i hver tjeneste som har videreutdanning i psykisk helse og hvordan kommunepsykologen blir brukt i
psykisk helsearbeidet i kommunen. Dette er alle spørsmål om hvorvidt Drammen kommune har et
internkontrollsystem som omhandler nevnte problemstillinger. Vi vil derfor behandle disse
problemstillingene under ett når det gjelder utledningen av revisjonskriterier.
Kommunens ansvar etter helselovgivningen innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og
korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov
eller forskrift. Formålet med regelverket er å bidra til faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester,
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Tydeligere og mer tjenestetilpassede krav skal
bidra til å gi den som har det overordnede ansvaret for virksomheten et godt verktøy for systematisk
styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring.
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten, det vil si øverste leder, har også det
overordnede ansvaret for styringssystemet. Med styringssystem menes den del av virksomhetens
styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og
korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.
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I utgangspunktet står øverste leder relativt fritt til å organisere virksomheten internt. Organiseringen
må likevel ivareta kravet til forsvarlig virksomhet etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1 og øvrige krav fastsatt i lov eller forskrift. Dette innebærer at
virksomheten også må organiseres slik at helsepersonellet kan yte faglig forsvarlig helsehjelp og
overholde sine plikter etter lov og forskrift, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1 og helsepersonelloven § 16.
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
•

Drammen kommune ved Rus og psykisk helse skal planlegge og gjennomføre systematisk
styring av virksomhetens aktiviteter

•

Drammen kommune ved Rus og psykisk helse skal evaluere og korrigere virksomhetens
aktiviteter

•

De ansatte skal bidra i den systematiske styringen av virksomhetens aktiviteter

•

Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig

•

Øverste leder skal sikre at det finnes en oversikt over medarbeidernes kompetanse og
behov for opplæring, og sørge for tilstrekkelig faglig kunnskap og ferdigheter

Fungerende meldingssystem for utskrivningsklare pasienter

Problemstilling
2.

Fungerer meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter tilfredsstillende?

Kommunens samarbeidsavtaler skal inneholde retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare
pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon.
Det heter i Nasjonal veileder pkt. 5.5 at avtalen bør beskrive:
«Samarbeid om utskrivning av pasienter som trenger et kommunalt tilbud, herunder gjensidige

varslingsrutiner til fastlegen og andre relevante instanser i kommunen.
Kriterier som må være oppfylt for at en pasient eller bruker innen psykisk helsevern og
rusmiddelavhengige vurderes å være utskrivningsklar.
Nødvendig klargjøring av pasientforløp og ansvarsforhold i den videre oppfølgingen.
Nødvendig informasjonsoverføring til pasient og eventuelt pårørende, fastlegen og øvrig involvert
kommunalt tjenesteapparat.
Vurdering av behov for og eventuell bestilling av hjelpemidler.
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Hvordan partene vil innfri krav til forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.»
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
•

Det skal foreligger retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å
ha behov for kommunale tjenester og instansene skal faktisk samarbeide

Forebyggende arbeid innen psykiatri og rus

Problemstilling
3. Utfører kommunen et tilfredsstillende arbeid i forbindelse med forebygging innenfor psykisk
helsearbeid og rus?
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
Drammen kommune skal i det forebyggende arbeidet:
•
•
•

Fremme helse og forebygge mot sykdom
Gi opplysning, råd og veiledning til brukere/pårørende
Legge til rett for samarbeid innad i kommunen og med andre tjenesteytere der det er
nødvendig

Del 2 – Somatikken

Problemstilling
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene barn,
unge og eldre?

Vi viser her til utledningen av tilsvarende problemstilling under psykisk helsearbeid.
Vi har på bakgrunn av dette utledet følgende revisjonskriterier:
•

Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionale helseforetak i helseregionen og
samarbeide med eksterne instanser og interne tjenester om utskrivningsklare pasienter
innenfor somatikken

•

Kommunen skal sikre brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner
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Problemstilling
2. Fungerer meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter tilfredsstillende?
For nærmere utledning viser vi til utledningen under psykisk helsearbeid.
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
•

Det skal foreligger retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å
ha behov for kommunale tjenester, og instansene skal faktisk samarbeide

Problemstilling 3 og 4 i henholdsvis psykisk helse og rus og somatikk
Hvilke tiltak har kommunen iverksatt i forbindelse med kommunesammenslåingen for å sikre
ivaretakelse av kommunens ansvar etter samhandlingsreformen?
Dette er en deskriptiv problemstilling og det er dermed ikke utarbeidet revisjonskriterier til
problemstillingen.
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4. Utskrivningsklare pasienter
4.1. Kommunens arbeid for å tilpasse seg ansvaret innenfor psykisk helsearbeid
og somatikk
Problemstillinger
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn, unge, eldre og utskrevne fra lukket avdeling?

1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn, unge og eldre?

Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•

Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionale helseforetak i helseregionen

•

Kommunen skal samarbeide med eksterne instanser og interne tjenester om
pasienter/brukere med psykiske lidelser og somatiske utfordringer

•

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for
langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

•

Kommunen skal tilby en koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

•

Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og
rehabiliteringsvirksomheten med ansvar for arbeidet med individuell plan og for
oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

•

Kommunen skal sikre brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner

4.1.1. Samarbeidsavtaler og andre avtaler
Fakta
Når vi i dette kapitelet referer til grupper vi har samtaler med, mener vi ansatte, avdelingsledere og
virksomhetsledere fra de fleste av tjenestene vi snakket med.

Overordnet samarbeidsavtale
Drammen kommune har sammen 25 andre kommuner inngått en overordnet samarbeidsavtale med
Vestre Viken HF. Avtalen er fra 2019 og skal gjennomgås årlig. I avtaler står det at partene skal
samarbeide om å bruke data om befolkningens helsetilstand og bruk av helsetjenester.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

27

Drammen kommune | 2021 | Samhandlingsreformen innen somatikk og psykisk helse og rus

Avtalen inneholder informasjon om:
•

Sentrale plikter, oppgaver og ansvar

•

Helsefremmende og forebyggende arbeid

•

Digital meldingsutveksling

•

Forbedret pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og teknologi

•

Gjensidig kunnskapsoverføring, faglig nettverk og hospitering

•

Helseberedskap og den akuttmedisinske kjede innen somatikk, psykisk helse og rus

•

Samarbeidsformer og samarbeidsutvalg

•

Dialogmøte

•

Overordnet samarbeidsutvalg

•

Lokale samarbeidsutvalget

•

Håndtering av uenighet/tvisteløsning

•

Varighet og oppsigelse

Når det gjelder digital meldingsutveksling skal partene sikre at alle som skal yte helsehjelp får
nødvendig og relevant informasjon. Videre står det under gjensidig kunnskapsoverføring at partene
har en gjensidig veiledningsplikt, herunder et ansvar for å fremme fagutvikling og kompetansetiltak.
I avtalen fremkommer det at det skal gjennomføres et årlig dialogmøte mellom ordførerne i
kommunene og helseforetakets styre. Overordnet samarbeidsutvalg har beslutningsmyndighet i
saker som angår samarbeidet mellom helseforetaket og kommunene. De skal møtes to til fire ganger
i året.
Avtale om helhetlig pasientforløp
Det er også etablert «Avtale om helhetlig pasientforløp» mellom Vestre Viken HF og kommunene.
Formålet med avtalene er å sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig
behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Avtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Vestre Viken vedrørende henvisninger,
poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling, øyeblikkelig hjelp og utskrivninger. Avtalen
skal bidra til sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte
tjenester, rehabilitering og habilitering.
Avtalen er tilpasset bruk av digital samhandling, noe som innebærer at elektroniske meldinger skal
benyttes.
Kontakt mellom Vestre Viken og kommunen skal skje i samråd med pasienten og eventuelt
nærmeste pårørende.
Avtalen inneholder informasjon og ansvarsfordeling om blant annet
•

Barn som pårørende

•

Barn som pasient

•

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester

•

Behandlingshjelpemidler
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•

Pakkeforløp

•

Henvisning

•

Samarbeid om god utskrivingspraksis

•

Kommunens ansvar

•

Vestre Vikens ansvar

•

Melding og dokumentasjon knyttet til polikliniske pasienter og dagbehandling

•

Melding og dokumentasjon knyttet til pasienter med døgnopphold

•

Frist for melding

•

Øvrige forhold

•

Kommunens ansvar

•

Oppfølging av melding om utskrivningsklare pasienter

Det fremgår av avtalen at melding om utskrivningsklar pasient skal sendes så tidlig som mulig på
dagen for å tilrettelegge for best mulig pasientforløp. Vestre Viken skal der det er mulig melde
pasienten utskrivningsklar før kl. 14:00. Videre står det i avtalen at Vestre Viken HF ved utskrivingen
skal sende med pasient resept, eventuelle medikamenter og annet utstyr, slik at pasienten har
nødvendige medikamenter og utstyr frem til første virkedag etter utskrivingen.
I avtalene står det også at kommunen umiddelbart skal følge opp melding om utskrivningsklar
pasient og eventuelle søknader fra pasienten for å kunne etablere helse- og omsorgstjenester innen
varslet utskrivingstidspunkt.
Kommunen skal også snarest sende dialogmelding til Vestre Viken om tidspunkt for hvor pasienten
skal mottas, med hvilke tjenestetilbud og hvordan de planlegger å ta imot pasienten etter varsling av
utskrivningsklar pasient. Dersom tilbud ikke kan ytes fra den dagen pasienten er utskrivningsklar skal
kommunen i dialogmeldingen oppgi tidspunkt for når tjenestetilbudet kan iverksettes.
Kommunen har laget en oversikt over samhandlingsarenaer mellom Vestre Viken HF og kommunene.
De ulike arenaene er:
•

Lokalt samarbeidsutvalg - LSU

•

Arbeidsutvalg til lokalt samarbeidsutvalg, AU-LSU

•

Overordnet samarbeidsutvalg – OSU

•

Arbeidsutvalget til Overordnet samarbeidsutvalg

•

Samarbeidsstyret i Kommunehelsesamarbeidet – KHS

•

Samhandlingsnettverk i KHS

Samhandlingsnettverket i KHS
Formålet med KHS er å ivareta kommunens interesser i samhandlingen med Vestre Viken HF. KHS
skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og utviklingsprosjekter bidra til å styrke
kommunens tjenesteutvikling. Behovet for å etablere et samhandlingsnettverk i KHS har forsterket
seg etter oppstart av FACT, FAST og kravet i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 om at
helseforetak og kommune skal etablere helsefellesskap innen 2020, med en tydeligere
samarbeidsstruktur enn den som ble etablert i 2012.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

29

Drammen kommune | 2021 | Samhandlingsreformen innen somatikk og psykisk helse og rus

Det lokale samarbeidsutvalget
Det lokale samarbeidsutvalget er knyttet til lokalsykehusfunksjonene, og kommunene rundt de fire
sykehusene og Hallingdal sjukestugu. Det lokale samarbeidsutvalget skal på den ene siden
operasjonalisere strategier og føringer gitt av overordnet samarbeidsutvalg, og på den andre siden
ivareta lokale prioriteringer, utvikling og initiativ. Sammensetningen av utvalget skal være likeverdig.
Det vil si at både psykisk helse og somatikk må være representert i utvalget. De skal møtes to til fire
ganger i året.
Kommunen har lagt ved mandat fra lokalt samarbeidsutvalg om riktig bruk av
rehabiliteringstjenester. Mandatet er basert på handlingsplanenes område «Optimalisere bruk av de
totale rehabiliteringsressursene i kommunen og spesialisthelsetjenesten». Anbefalingene til utvalget
skal bidra til etablering av forutsigbare rehabiliteringsforeløp for alle pasienter på riktig nivå,
uavhengig av diagnose.

Handlingsplan for lokalt samarbeidsutvalg (LSU)
Det er også utarbeidet en handlingsplan for LSU – Drammen 2020-2022. Sykehuset og
kommunehelsetjenesten skal samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i
helsetjenestetilbudet. Handlingsplanene inneholder innsatsområder, hensikt, tiltak,
tilbakemelding/gjennomføring og hvem som har ansvar for oppfølging. Innsatsområdene inneholder
føringer fra OSU og lokale prioriterte satsningsområder. FACT-team er et lokalt prioritert
satsningsområde. Det er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen knyttet til
oppfølging av alvorlig psykisk syke som trenger sammenhengende tjenester over tid.
Handlingsplanen inneholder også innsatsområde – «Inn- og utskriving av pasienter i somatikk og
psykisk helse og rus.» Hensikten er å sikre at rett pasient havner på rett omsorgsnivå, samt å redusere
overliggerdøgn. Tiltaket er å samarbeide om optimal bruk av KAD5-senger. Det skal etableres et
samarbeidsmøte mellom kommunen og DS.
Andre avtaler
I tillegg til overordnet samarbeidsavtale har Drammen kommune inngått flere særavtaler med Vestre
Viken HF.
•

Avtale om drift av mottak for personer utsatt for seksuelle overgrep mellom Legevakten,
Drammen kommune og Vestre Viken HF. Avtalen har som formål å sikre et forsvarlig og
likeverdig tilbud, slik at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep får nødvendig
fysisk og psykisk helsehjelp.

•

Mandat for rådgivende medisinskfaglig utvalg Lokalt Samarbeidsutvalg Drammen. Formålet
er at rådgivende medisinskfaglig samarbeidsutvalg under LSU Drammen skal gjennomgå
systematisk rådgivning bidra til samarbeid, kommunikasjon og informasjon mellom
kommunehelsetjenesten, inkludert fastlegetjenesten, Klinikk Drammen sykehus og Klinikk
psykisk helse og rus innen medisinskfaglige områder.

KAD er kommunal akutt døgnenhet som er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse, observasjoner og pleie, og som kan
behandles i primærhelsetjenesten.

5
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•

Drammen kommune og Drammen sykehus har et samhandlingsprosjekt – Optimalisere bruk
av de totale rehabiliteringsressurser i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Hensikten med
dette prosjektet er å etablere forutsigbare rehabiliteringsbeløp for alle pasienter på riktig
nivå, uavhengig av diagnose. For pasientene vil dette innebære større forutsigbarhet i forhold
til hvilke tilbud som er aktuelle. For helsetjenesten vil det bidra til bedre oversikt over
kapasitet og kompetansebehov. Prosjektet er fra 2017 til 2018.

•

Rutine for elektronisk meldingsutveksling i Vestre Viken HF – Drammen kommune.

Kommunen har også etablert egne rutiner som:
•

Rutine for innleggelse på KAD - koronaviruspandemien

•

Hvilke pasienter er aktuelle for KAD? – denne omhandler både Somatikk og psykisk helse.
Innleggelsen skal skje via fastlege, legevaktslege, akuttmottaket ved Drammen sykehus.

Vestre Viken HF har utarbeidet en veileder for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
Dette skjemaet skal angir vurderingspunkter som skal vurderes før det henvises til rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten.
Utdrag fra samtaler
I samtaler kommer det frem at dialogen mellom partene ble enklere etter innføring av E-link/PLOmelding. Det blir sagt at det går rundt 80 000 meldinger mellom kommunen og sykehuset i året. En
utfordring som blir meldt er at kommunen bruker IPLOS for å beskrive brukeren sitt hjelpebehov,
dette er et verktøy som ikke sykehuset bruker. Det kom også frem at det er et forbedringspotensial i
kommunikasjon rundt brukers/pasients behov for hjelpemidler.
Til tross for forbedringspunkter kommer det frem i intervjuer med flere av gruppene at det er god
dialog mellom Vestre Viken HF og kommunen. Før kommunesammenslåingen hadde det blitt
gjennomført samarbeidsmøter mellom Vestre Viken og kommunen to ganger i året. Dette har ikke
blitt gjennomført i 2020. Vi blir fortalt at det skal gjenopptas. I tillegg til dette blir LSU også
gjennomført og her er utskrivningsklare pasienter og overliggere et tema. Her drøftes saker på
overordnet nivå og løsninger blir presentert.
Det blir også sagt at det er stor forskjell på somatikk og psykiatri. I psykiatrien har de en lang tradisjon
for samarbeidsmøter, men ikke like lang erfaring med å bruke E-link, selv om dette har blitt bedre.
I både innsendt dokumentasjon og samtaler kom det frem at det var forbedringspunkter i
samarbeidet mellom psykisk helse og rus og spesialisthelsetjenesten. Det blir blant annet sagt både
fra ledelsen og ansatte at samarbeidet med Blakstad i forbindelse med inneliggende og
utskrivningsklare pasienter kunne blitt bedre. Dette gjaldt særlig å avklare forventninger til videre
behandling i kommunen. Vi viser her til det som står i pkt. 6.2., blant annet at det er lite samhandling
og utveksling av informasjon.
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Revisjonens vurdering

Problemstilling
1.
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn, unge, eldre og utskrevne fra lukket avdeling?
Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn unge og eldre?

Til problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterium:
•

Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionale helseforetak i helseregionen

Kommunen skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle
pasient- og brukergrupper. Det omfatter personer med psykisk skade, sykdom eller lidelse.
Kommuner plikter å inngå samarbeidsavtaler med det regionale helseforetaket i helseregionen eller
med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer.
Det er kommunestyret som skal inngå samarbeidsavtalen. Avtalene skal være et verktøy for
samarbeid. Det er minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. Utover disse er det opp til
avtalepartene å ta inn de tillegg som er ønskelige.
Vår gjennomgang av innsendt dokumentasjon, herunder samarbeidsavtaler, viser at
samarbeidsavtaler er inngått og at de tilfredsstiller kravene til innhold. Videre blir det bekreftet i
samtaler at det er samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, slik avtalene skisserer
og at det fungerer godt.
Det fremkom imidlertid i samtalene og innsendt dokumentasjon at kommunen og
spesialisthelsetjenesten har en vei å gå i samarbeidet om pasienter fra Blakstad i forhold til
forventningene til hva kommunen klarer å etablere av tilbud på kort tid, for eksempel forventningene
om et botilbud med forsterket bemanning. Vi vil her vise til at Drammen kommune i 2019 hadde 516
overliggerdøgn, mens de i 2020 hadde 1123.
TOK forteller at utfordringen i samarbeidet kommer når spesialisthelsetjenesten «bestiller» et
institusjonslignende tilbud i kommunen og ikke tar innover seg at kommunen ikke kan drive
tilsvarende behandling innenfor helse- og omsorgstjenesten. Kommunen har ikke juridisk hjemmel til
å bruke tilsvarende virkemidler som spesialisthelsetjenesten, som for eksempel frihetsbegrensende
tiltak. I kommunen er tjenestetilbudet begrenset av regelverket til å bygge på frivillighet fra bruker.
Gjennomgangen viser at spesialisthelsetjenesten og kommunen har et godt samarbeid i enkeltsaker,
men at det er personavhengig og at det derfor er områder der samarbeidet kunne vært bedre.
Kommunen bør derfor fortsatt ha fokus på og arbeide med at alle partene i samarbeidsavtaler
oppfyller sin del av avtalen, herunder også kommunen.
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Men vi finner ikke grunnlag for å gi anbefalinger på dette området.

4.1.2. Kommunale tjenester og eksternt og internt samarbeid
Fakta
Når vi i dette kapitelet referer til grupper vi har samtaler med, mener vi ansatte, avdelingsledere og
virksomhetsledere fra de tjenestene som omtales.

Oversikt over overliggerdøgn
Somatikk

Psykisk helse

2018

2019

2020

2019

2020

Drammen

1052

868

223

479

1123

Nedre Eiker

?

?

-

37

-

Svelvik

?

?

-

0

-

223

516

1123

Totalt

Kommunal akutte døgnenhet (KAD)
Drammen helsehus ivaretar Drammen kommunes KAD- tilbud både innenfor somatikk og psykisk
helse og rus med 8 plasser. En av disse plassene tilhører Holmestrand kommune. Det er utarbeidet
rutiner og sjekklister for KAD. Rutinen «KAD - kommunale akutte døgnplasser ved Drammen helsehus
som beskriver bl.a. innleggelseskriterier», sist revidert 19.11.2020, ligger i nye EQS[2] som ble opprettet
etter kommunesammenslåingen.
Rutinen ble endret grunnet Covid-19 den 17.04. 2020. Det ble da opprettet en KAD isolasjonspost på
Strømsø der pasienter som passer kriteriene for innleggelse i KAD, men med påvist Covid-19 eller
pasienter som er smittemessig uavklart skal legges inn. Kommunen har utarbeidet kriterier for
innleggelse som skal avgjøre om de skal legges inn på KAD ved Drammen helsehus eller på
isolasjonsposten på Strømsø. Fra medio februar 2021 er det bygget en egen isolasjonspost ved
Drammen helsehus, slik at nå lokaliseres både smittede og ikke smittede KAD-pasienter ved
Drammen helsehus.
Det står i rutinen for KAD ved Drammen helsehus at Drammen kommunes kommunale akutte
døgnplasser (KAD) ved Helsehuset siden 2013 har vært et element i kommunens tilbud om
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. KAD-tilbudet i gamle Nedre Eiker kommune var ved Bråta. I
tillegg hadde alle de tre gamle kommunen KAD-tilbud ved Drammen legevakt. Fra

[2]

EQS er et helhetlig kvalitetsstyringssystem klart til bruk
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kommunesammenslåingen 1. januar 2020 har alle KAD plassene i Nye Drammen kommune blitt
samlet ved Drammen helsehus. Dette skjedde samtidig som utfordringen med at pandemien kom.
KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som
kan behandles av allmennleger og sykepleier i primærhelsetjenesten.
Kommunens tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal være bedre eller like godt for
pasientene som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.
Tilbudet innebærer en plikt til å kunne yte hjelp som ikke er planlagt, men som i konkrete situasjoner
er påtrengende nødvendig for en pasient eller bruker og som det er forsvarlig at kommunen gir
øyeblikkelig hjelp til.
Tilbudet skal være et supplement til kommunens øvrige tjenestetilbud og ikke erstatte allerede
etablerte tilbud.
Rutinen sier noe om:
•

Kriterier for innleggelse

•

Bakgrunn

•

Tilbudet ved KAD-avdeling

•

Innleggelse ved KAD

•

Aktuelle pasienter for innleggelse ved KAD
o
o

Pasienter somatikk
Pasienter psykisk helse og rus

Legevaktslege, fastlege og lege i akuttmottak ved Drammen sykehus har rett til å forespørre om
innleggelse på KAD på Drammen helsehus 24 timer i døgnet ‐ 7 dager i uka.

Aktuelle pasienter for det kommunale tilbudet beskrives av som stabile pasienter med avklart
diagnose hvor hovedproblemet er:
•

Akutt sykdom som kan undersøkes og behandles etter vanlige allmennmedisinske metoder

•

Forverrelse av kjent kronisk sykdom med behov for justering av behandlingen

Dette innebærer at det er pasienter med en avklart diagnose med liten risiko for akutt livstruende
forverring og som kommunen kan gi et faglig forsvarlig tilbud til. Pasienten må kunne diagnostiseres,
behandles og følges opp med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler. Veilederen presiserer at
det ikke er lagt opp til at det pekes ut bestemte grupper av pasienter som kan egne seg for et
kommunalt tilbud.
Somatikk
Kommunen har utarbeidet et skriv for KAD-tilbudet innen somatikk datert 1.1.2020. Der beskriver de
hvilke pasienter som er aktuelle for KAD, som samsvarer med det som står i rutine for KAD ved
Drammen helsehus som er nevnt over.
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Psykisk helse og rus
Innleggelse ved KAD for denne gruppen er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for
behandling, observasjon og pleie og som kan behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse
og følges opp av sykepleiere.
Tilbudet retter seg mot lettere og moderate psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer.
Pasienten må ikke ha utagerende adferd, behov for skjerming eller behov for fastvakt.
Innleggende lege er legevaktslege eller fastlege. Innleggende lege konfererer med KAD-lege for å
avklare om pasienten kan innlegges på KAD. Ved behov skal innleggende lege konferere med
sykehuslege for å avgjøre hvilket behandlingsnivå som er riktig (KAD eller sykehus).
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper
I samtaler kom det frem at det er fastlege, lege i legevakt og lege ved akuttmottaket som kan
forespørre om innleggelse av pasienter ved KAD etter de kriteriene som er utarbeidet for hvilke
pasienter som kan få KAD-plass. Det ble sagt at rutinen for innleggelse ved KAD og kriteriene ble
fulgt så langt det lot seg gjøre. Det hendte at de er uenig med lege som forespør og ønsker å legge
inn om pasienten skal inn på KAD. KAD har av og til blitt presset til å ta imot brukere som ikke skulle
vært innlagt på KAD.
Det ble sagt i samtalene at der de fikk pasienter som skulle vært innlagt i spesialisthelsetjenesten
ville lege på avdelingen kontakte spesialisthelsetjenesten og få pasienten innlagt i
spesialisthelsetjenesten.
Tjenestetildeling og koordinerende enhet (TOK)
Kommunen har sendt inn «Rutinebeskrivelser koordinerende enhet» som er utarbeidet 03.09.2018. I
den står det at
«Koordinerende enhet tar imot spørsmål i forhold til velferdstjenestene i det offentlige

hjelpeapparatet og gir råd og veiledning omkring dette. Koordinerende enhet kan henvise til
ansvarlige instanser, eventuelt få i stand møter ved behov. Koordinerende enhet holder
kontakt med pasient/ tjenestemottaker til det er etablert kontakt med riktig instans.
Koordinerende enhet tar imot henvendelser fra samarbeidspartnere innad i kommunen og
eksterne samarbeidspartnere, vedrørende behov for individuell plan.»
I samtaler med aktuelle grupper ble det bekreftet at de var kjent med at tjenesten hadde et
koordineringsansvar.
Avdeling for somatikk
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper både innad i TOK og andre instanser i kommunen
Det ble sagt i samtaler med ulike grupper at det i gamle Nedre Eiker kommune, så hadde TOK faste
møter med hjemmetjenesten for å samhandle rundt nye brukere som ble utskrevet fra sykehuset. I ny
kommune er denne praksisen foreløpig ikke blitt videreført. Virksomhetsleder forteller at dette
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skyldes restriksjoner knyttet til pandemien. Disse tverrfaglige samhandlingsarenaene vil bli videreført
i alle kommunedeler, så fort pandemien tillater det.
Virksomhetsleder forteller at TOK gjør en vurdering av pasientens helsetilstand og hjelpebehov på
Gerica ved utskrivning fra sykehus. Det er svært kort tid til dette, da sykehuset kan sende melding om
utskrivningsklar pasient like før pasienten reiser fra sykehuset. Det vurderes da i første omgang
forsvarlig omsorgsnivå, ut fra medisinske opplysninger og funksjonsbeskrivelse fra sykehuset.
Endelig vedtak om tjenester fattes/revurderes når det foreligger dokumentasjon fra institusjonen /
hjemmesykepleien, om hva som er brukerens behov. Vurderes det institusjon eller hjemmetjeneste,
så er dette også beskrevet av spesialisthelsetjenesten. Etter avtale om helhetlige pasientforløp har
sykehuset ikke anledning til å vurdere tjenestetilbud. De skal beskrive videre behov for helsehjelp,
hjelpebehov og funksjonsnivå. TOK vurderer tilbud ved utskrivelse basert på det som fremkommer i
PLO. Den enkelte saksbehandler får beskjed påfølgende dag om utskrevne pasienter, og følger opp
«sine» pasienter videre.
Kontoret har vedtaksmøter der de behandler plassen, ett møte for langtidsplasser og ett for
korttidsplasseringer og eventuelle forlengelser av dette.
I samtaler kommer det frem at Sykehusgruppen6 ikke har hatt noen formelle møtepunkter. Det ble
sagt at dersom formelle møtepunkter skulle etableres var det sykehusgruppen som måtte ta initiativ
til å etablere det. Det ble sagt at det var det ikke tid til. Det ble sagt at det i en periode etter
kommunesammenslåingen har vært færre i sykehusgruppa, enn det var før sammenslåingen. Det har
imidlertid blitt rekruttert flere og det er gjennomført opplæring av disse.
Det blir sagt i samtaler med noen grupper at det ikke er formelle møtepunkter med sykehuset. Det
har blitt fremmet ønske om møter med sykehuset, men så langt har denne henvendelsen til ledelsen
ikke blitt besvart. Virksomhetsleder skriver at dette blir vurdert så fort pandemien tillater det. I
tidligere Nedre Eiker kommune hadde de en praksis der sykepleier og ergo/fysioterapeut dro til
sykehuset og møtte brukerne som var lagt inn før utskrivelse. I samtalene ble det sagt at denne
praksisen ikke hadde så mye å si for vurderingen til tildelingskontoret i forhold til behovet for plass
ved utskrivelse, men at det trygget pasientene i overgangen tilbake til kommunen. Noen av gruppene
fortalte at i en ny stor-kommune så er ikke dette gjennomførbart bare på grunn av antall pasienter.
Videre forteller noen grupper at tidligere var saksbehandlere faste kontaktpersoner med de ulike
omsorgsdistriktene. Så ble det opprettet en gruppe som hadde kontakt med omsorgsdistriktene. Nå
er det ikke formalisert samarbeid. I tidligere Nedre Eiker kommune hadde de før
kommunesammenslåingen, faste møter med både hjemmetjeneste og institusjon. Her sier
virksomhetsleder at det hadde også tidligere Svelvik og Drammen og at dette vil bli reetablert i ny
kommune så fort pandemien tillater det.
Det kommer frem under samtaler med ulike grupper at det i dag ikke er faste samarbeidsmøter
mellom institusjonene i kommunen og TOK. Et tett samarbeid med institusjonen og en løpende dialog
gjorde det enklere å sette dato for avsluttet opphold individuelt. I nye Drammen kommune setter TOK

6

Sykehusgruppen er en gruppe ansatte ved TOK som har ansvaret for å følge opp meldinger fra spesialisthelsetjenesten.
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som regel 14 dager for oppholdet i første vedtak, noe som kan være både for mye og for lite for
brukerne. Denne tidsangivelsen speiler ikke alltid pasientens reelle behov. Det er blitt foreslått for
ledelsen i TOK at praksis bør endres til at det sendes ut forvaltningsmelding om at det innvilges
korttidsopphold til brukeren, uten at det angis lengde på oppholdet. Deretter vil TOK vurderer og
treffe vedtak om utskrivningsdato etter at institusjon har kartlagt funksjonsnivå til bruker og angitt
hvor mange dager pasienten trenger. Ledelsen i TOK har ikke svart på forslaget. Virksomhetsleder
forteller at dette ligger i fast tverrfaglig samhandlingsarena, som skal etableres så fort pandemien
tillater det. Det er etablert et samarbeid med involverte virksomheter om harmonisering av praksis for
dette for alle institusjoner med korttidsplasser, dvs. Drammen helsehus, Bråta, Svelvik og Fredholt.
Dette arbeidet skal gjennomføres innen utgangen av mars 2021.
I samtaler med flere grupper kommer det frem at det er ingen faste møter med hjemmebaserte
tjenester og TOK. Det blir sagt at harmoniseringen opp mot hjemmebaserte tjenester pågår. Ifølge
virksomhetsleder skyldes dette så langt restriksjoner knyttet til pandemien. Det jobbes med å få på
plass mer formaliserte samarbeidsfora, så fort pandemien tillater det. Det samme gjelder for
institusjonene i kommunen.
Avdeling for Psykisk helse og rus
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper både innad i TOK og andre instanser i kommunen
I samtaler med ulike grupper kommer det frem at TOK avdeling psykisk helse og rus kan få
henvendelser om brukere via flere kanaler. Det ligger et søknadsskjema på kommunens hjemmeside
med et rundt formulert skjema. Mottak/lavterskel har også en mailadresse liggende ute samt
telefontid, hvor brukere henvender seg for tjenester. Det skrives ofte en henvisning. Her skrives det
ofte litt om bruker og brukers situasjon. Det er ikke gitt at bruker tydelig beskriver hva behovet er i
denne henvendelsen.
Gruppene sa at tjenesten har vært under konstant omorganisering de siste to årene. Etter
kommunesammenslåingen meldte det seg et behov for et overordnet møte mellom TOK og de andre
instansene, som lavterskel/mottak og ambulant team. Flytmøte ble dermed opprettet i november
2020 og gjennomføres nå hver uke. Flytmøte avklarer hvem som gjør hva i en sak, som for eksempel
kartlegging av bruker. Dersom en bruker har behov for en mer langvarig tjeneste, og dermed vedtak,
så blir TOK med på kartleggingen av bruker sammen med det aktuelle ambulante teamet. Der bruker
kun har behov for tjenester som er definert som lavterskel, kan mottak selv gjennomføre
kartleggingen. I disse sakene er det heller ikke behov for vedtak og dermed kan mottak/lavterskel
starte opp med lavterskeltilbud når deres kartlegging foreligger.
Kommunen forteller at det er ingen rutine at sykehuset sender melding om innlagt pasient til
fastlegene. Det er PLO7-meldinger mellom kommunehelsetjenesten og fastleger, men heller ikke her
foreligger rutiner for utskrevne pasienter. Det er dialogmeldinger, som er en kommunikasjonskanal
mellom sykehusleger og fastleger til bruk etter faste kjøreregler.

7

PLO er elektronisk meldingsutveksling – pleie og omsorgsmeldinger – E-link.
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Forløpskoordinator innen psykisk helse og rus har dialog med en fastlege som er rådgiver i stab
medisin og helsefag, for hvordan samarbeid internt i kommunen kan forbedres ved bruk av PLOmeldinger/E-link, som f.eks ved at saksbehandler sender E-link til fastlege, når en pasient innvilges
et vedtak på psykisk helse- og/eller rustjeneste, eller når en tjeneste avsluttes.
Fastlege/rådgiver vil bringe dette videre til LSU (lokalt samarbeidsutvalg) etter at saken ble drøftet i
fastlegenes Praksiskonsulentordning (PKO) nylig.
I samtalene med flere grupper ble det sagt at fra bruker ble kartlagt og det ble truffet vedtak av TOK
kunne det gå lang tid til de faktisk fikk tjenesten de var tildelt. Det ble sagt at det hadde vært flere
tilfeller der bruker først fikk tildelte tjenester etter flere måneder, i noen tilfeller syv til ni måneder
etter at vedtaket var truffet. De fleste sakene tok det imidlertid mellom tre til seks måneder før
bruker fikk tildelt tjeneste. Det blir sagt at mottak, flytmøte og tetter samhandling mellom tjenesten
er ment å avhjelpe lang effektueringstid.
I samtaler kom det frem at det ble gjennomført følgende møter med andre tjenester:
•

Tett samarbeid mellom avdelingsleder lavterskel mottak psykisk helse og rus og
avdelingsleder TOK avdeling psykiatri – det er ikke etablert faste møtepunkter, men det
arbeides med å finne gode samarbeidsformer

•

Faste møter mellom virksomhetsledere i tjenesten psykisk helse og rus, virksomhetsleder
TOK og foreløpskoordinator og avdelingsleder TOK avdeling 2. De møtes annenhver uke og
møtet har fast agenda

•

Fast møte med boligtjenesten, psykisk helse og rus og TOK annen hver uke

•

Flytmøter en gang i uken mellom saksbehandlere i TOK, forløpskoordinator, ambulantteam
og lavterskel mottak

Avdeling 2 TOK strekker seg over mange fagområder, og de skal i dag samarbeide med flere andre
programområder. I samtaler fremkommer det at samarbeidet med de andre programområdene også
er viktig for det arbeidet som gjøres i psykisk helse og rus. Dette fordi mennesker med psykisk helse
også kan ha behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjemmerehabilitering, bolig, avlastning og
støttekontakt m.m. De ulike gruppene fortalte at det er krevende å få til et godt og jevnlig samarbeid,
men at det bør etableres.
Når det gjelder samarbeid med Lavterskel/mottak kommer det frem at det er to saksbehandlere
som sitter ute på mottakskontorer hver dag. Det ansvaret rulleres mellom saksbehandlerne på TOK.
Kreftkoordinator
I TOK er det ansatt kreftkoordinator. Ifølge innsendt dokumentasjon og kommunens hjemmeside skal
kreftkoordinatorene være synlig og tilgjengelig og et lavterskeltilbud. I innsendt dokumentasjon
kommer det frem at en viktig oppgave for kreftkoordinator er å være ressursperson for kreftrammede
og deres pårørende og vise vei i en vanskelig livssituasjon. Kreftkoordinator har oversikt over
relevante tilbud og tjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten, gir informasjon, har samtaler
og er til støtte, gir veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring. Dette
fremkommer også på kommunens hjemmeside.
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Utdrag fra samtaler
Kreftkoordinator har faste møter med Lindrende avdeling på Bråta og Lindrende avdeling på
Drammen helsehus sammen med palliativteam. Disse samarbeidsmøtene ble etablert for mange år
siden. I møtene har de en dialog rundt pasienter som er inneliggende på sykehus, som enten skal
hjem eller inn på institusjon (lindrende avdeling), pasienter som er på lindrende avdeling og som skal
hjem og pasienter i hjemmetjenesten som etter hvert vil trenge et opphold på institusjon/lindrende
avdeling. I samtaler kom det frem at etablering av E-link mellom sykehuset og kommunen om
utskrivningsklare pasienter har bedret kommunikasjonen rundt denne pasientgruppen for
kreftkoordinatorene. Det kom også fram at på bakgrunn av en bevisstgjøring av tjenesten
«kreftkoordinator» hos andre tjenester i og utenfor kommunen, så har henvendelser økt og
arbeidsmengden blitt stor.
Virksomhetsleder forteller at kreftkoordinator også har en viktig rolle når det gjelder systemarbeid
hvor de er engasjert i ulike fora for å få på plass gode rutiner og samhandling rundt kreftpasienter
som skal blir friske, de som lever med sin kreftsykdom, men også de som dør av sin kreftsykdom.
Kreftkoordinator jobber for å kvalitetssikre at alle kreftpasienter og deres pårørende får den
oppfølgingen de trenger ved at tjenestene er koordinerte og av god kvalitet. Begge
kreftkoordinatorene er leder for hver sin ressurssykepleiegruppe ut ifra sitt ansvarsområde, og er
rådgivere og veiledere overfor ressurssykepleierne i forhold til kompetansebygging, rutiner og
samarbeid, slik at tilbudet og standarden blir den samme i hele kommunen.
Demenskoordinatorene

Utdrag fra samtaler
Demenskoordinatorene i kommunen får mange henvendelser fra fastleger om kartlegging, samt
henvendelser om oppfølging etter diagnose fra spesialisthelsetjenesten i Oslo, Drammen og
Kongsberg. Demensteamet har ukentlige møter, der de drøfter innkommende saker. Sakene kommer
via E-link fra sykehuset, fra fastleger og forebyggende sykepleiere i kommunen. I samtalene kom det
frem at demensteamet tidligere hadde et etablert samarbeid med hjemmetjenesten, men etter
kommunesammenslåingen er dette falt bort.
Forløpskoordinator

Utdrag fra samtaler
I TOK er det etablert en funksjon «Forløpskoordinater innen psykisk helse og rus». For denne
stillingen er det ennå ikke utarbeidet en funksjonsbeskrivelse, men det er en ansatt som er tildelt
denne funksjonen, og har hatt denne siden høsten 2019. Det ble sagt at denne funksjonsbeskrivelsen
ikke er blitt prioritert utarbeidet grunnet kommunesammenslåingen og Covid-19. Virksomhetsleder
forteller til dette at funksjonsbeskrivelse nå er utarbeidet, og skal til godkjenning, samtidig som det
også etableres tilsvarende funksjon også for somatikk. Forløpskoordinator har ansvar for psykisk
helse og rus og barn og unge. I samtaler kommer det frem at det har blitt meldt til ledelsen at
ansvarsområdet er for omfattende for en stilling. Forløpskoordinator tar i dag imot E-linker fra
spesialisthelsetjenesten og videresender de til saksbehandler, samarbeider med sykehuset og annen
spesialisthelsetjeneste som for eksempel distrikt psykiatrisk sykehus (DPS).
Forløpskoordinatoren deltar på tiltaksmøte med ledelsen. Møtet har fokus på koordinering og
pasientforløp. I tillegg deltar forløpskoordinator på vedtaksmøter med saksbehandlere, samt at det
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er etablert fast møte med boligtjenesten annenhver uke. Møtet med boligtjenesten er et nyetablert
møte. Formålet med møte er å ivareta brukeres behov for bolig. Forløpskoordinator har også faste
møter med forløpskoordinator på Blakstad.
Det blir sagt fra flere aktuelle grupper vi snakket med at for pasienter som har behov for
sammensatte tjenester fra kommunen så løses utfordringene ulikt fra distrikt/del til distrikt/del og
mellom de ulike i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinator skal følge opp enkeltpasienter som har
behov for sammensatte tjenester, men det er meldt opp til ledelsen at dette området må kommunen
arbeide mer systematisk med.
I samtaler med noen aktuelle grupper kommer det frem at samarbeidet med Blakstad er godt, men
at det til dels skyldes personlig kjennskap til avdelinger. Flere aktuelle grupper sa imidlertid at det
var forbedringspotensial også når det gjaldt å få til et forum med etablert innhold mellom kommunen
og spesialisthelsetjenesten.
Tjenesten Psykisk helse og rus
Psykisk helse og rus har sendt inn en oversikt over interne møter for psykisk helse og rus. Ifølge
oversikten skal organisering av formelle møtestrukturer legge til rette for gode prosesser som gir en
positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester. Møter med andre tjenester som er beskrevet i oversikten
er:
•

Samarbeidsmøte med økonom fra TOK, avdelingsleder for psykisk helse og rus TOK og
psykisk helse og rus – en gang i måneden – tema for møte er oppfølging og beslutning av
langvarige kjøp av tjenester

•

Tett samarbeid mellom avdelingsleder lavterskel mottak psykisk helse og rus og
avdelingsleder TOK avdeling psykiatri – det er ikke etablert faste møtepunkter, men det
arbeides med å finne gode samarbeidsformer

•

Faste møter mellom virksomhetsledere i tjenesten psykisk helse og rus, virksomhetsleder
TOK og foreløpskoordinator. De møtes annenhver uke og møtet har fast agenda

•

Fast møte med boligtjenesten annen hver uke

•

Flytmøter en gang i uken mellom saksbehandlere i TOK, forløpskoordinator, ambulantteam
og lavterskel mottak

•

Møte hver 14. dag for vurdering og beslutning på kjøp av eksterne korttids omsorgsplasser –
innen rus med representanter fra TOK – saksbehandler(e) og avdelingsleder og fagpersoner
og ledere i PHR

•

Medbestemmelses-/HMS-utvalgsmøter med alle plasstillitsvalgte, verneombud,
avdelingsledere og virksomhetsledere i begge virksomhetene i PHR

•

Avdelingsmøter lokalt på avdelingene til respektive avdelingsledere

•

Ukentlige fagmøter i avdelingene

•

Ukentlige avdelingsledermøter – virksomhetsledere og avdelingsledere

I tillegg forteller kommunen i innsendt kartleggingsskjema at når det gjelder interne og eksterne
tjenester samarbeider de med:
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•

Habilitering og hverdagsrehabilitering skjer i eget hjem når det gjelder brukere av psykisk
helse- og rustjenester. Bruker har i noen tilfeller fått tildelt en bemannet bolig innenfor
psykisk helse og rus, dersom det er behov for tett oppfølging under habilitering og
rehabilitering. Det jobbes med å spisse enkelte bemannede boliger til formålet. Rehabilitering
defineres som tidsavgrenset opptrening.

•

Flytmøte

•

Bergflødt bruker ikke E-link, men det er ellers et godt samarbeid i overføringer

•

FACT teamet på DPS

•

DPS poliklinikk

•

Omsorgsinstitusjoner (rus)

•

Kirkens bymisjon, Blåkors

•

Fontenehuset

•

Nav

•

Boligtjenesten

•

Tjenestetildeling og koordinering

•

Fastleger

•

Helsetjenester i hjemmet somatikk

•

Helsetjenester 0-100

•

Ny start: Bolig, flyktninger

•

Ungdomstorget

•

Mental helse Nedre Eiker

•

Gatelaget

•

Jasmin kvinnenettverk

Det er også opprettet samarbeid med rask psykisk helse høsten 2020. De skal blant annet
samarbeide om nettsiden og å skape en felles forståelse for hverandres tilbud.
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper på dette området
Flere grupper sa at det var lite samarbeid med andre instanser i kommunen og at det var et
forbedringspotensial. Det var samarbeid rundt den enkelte bruker, men dette samarbeidet var ikke
satt i system. Det var fra sak til sak og ble derfor personavhengig. Videre fortalte noen grupper at
tilbudene, lavterskeltilbud, som var tilgjengelig for brukerne i nye Drammen var lite kjent av både
brukere og de ansatte. Det burde være lettere å få oversikt over hvilke tilbud, herunder
lavterskeltilbud, som er tilgjengelig i kommunen. Det ble også sagt at spesialisthelsetjenesten prøvde
å legge føringer på kommunens tilbud.
Revisjonens vurdering

Problemstilling
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn, unge, eldre og utskrevne fra lukket avdeling?
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1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn unge og eldre?

Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:
•

Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionale helseforetak i helseregionen og
samarbeide med eksterne instanser og interne tjenester om utskrivningsklare
pasienter/brukere med psykiske lidelse og innenfor somatikken

Når det gjelder tverrfaglig samarbeid skal kommunen sørge for nødvendige helse- og
omsorgstjenester. I dette ligger det at kommunen har et ansvar for å legge til rette for samhandling
mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der det er nødvendig for å
tilby tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det vil si at der det er nødvendig med tverrfaglig
samarbeid for å sikre at brukere/pasienter får nødvendig helse- og omsorgstjenester, herunder et
helhetlig tjenestetilbud.
Vår gjennomgang viser at kommunen samarbeider tverrfaglig på noen arenaer for å ivareta brukere
og pasienter både innenfor somatikken og psykisk helse og rus. Kommunen har imidlertid ikke
utarbeidet rutiner for tverrfaglig samarbeid og mye av samarbeidet som skjer blir det sagt skjer fra
sak til sak. Tverrfaglig samarbeid i kommunen er ikke satt i system. I tillegg var ikke alle brukerne vi
snakket med fornøyd med det helhetlige tjenestetilbudet fra kommunen. Noen brukere og pårørende
er derimot fornøyd med kommunen, men misfornøyd med oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten.
Som det kom frem i kapittel 2 snakket vi ikke med mange brukere i denne revisjonen, men de
brukerne vi snakket med var enige i dette.
Når det gjelder samarbeid med eksterne samarbeidspartnere kommer det frem i samtaler med
aktuelle grupper at tidligere samarbeidsarenaer er falt bort, uten at de er blitt gjennomrettet etter
omorganiseringen ved kommunesammenslåingen. Dette oppleves som et tap for de virksomhetene
det gjelder og kan i siste instans påvirke brukere. Vi nevner her samarbeid med blant annet BUP i de
forebyggende tjenestene, samt samarbeidet med sykehuset i somatikken.
Vårt helhetsinntrykk er at kommunen har søkelys på og arbeider med å tilby brukere/pasienter et
helhetlig tjenestetilbud. Imidlertid viser revisjonen at grunnet kommunesammenslåingen og den
påfølgende omorganisering har mange samarbeidsarenaer falt bort, både innen somatikken, det
forebyggende arbeidet og innenfor psykisk hele og rus. Det samme gjelder for samarbeid med
aktuelle eksterne instanser.
Kommunen forteller at manglede samarbeidsarenaer for system og enkeltsaker skyldes pandemien.
Disse vil bli etablert etter pandemien. Det har imidlertid vært mye samarbeid i enkeltsaker.
Vi mener på bakgrunn av det som er fremkommet under revisjonen at kommunen bør sikre og sørger
for å etablere rutiner for å sette i system tverrfaglig samarbeid innenfor de virksomhetene som har
vært en del av revisjonen. Videre må de etablere faste avtaler med samarbeid med aktuelle eksterne
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samarbeidspartnere, slik at alle partene i samarbeidsavtaler oppfyller sin del av avtalen, herunder
også kommunen.

4.1.3. Individuell plan
Fakta
Når vi i dette kapittelet referer til grupper vi har hatt samtaler med, mener vi ansatte,
avdelingsledere og virksomhetsledere fra de tjenestene der individuell plan er aktuelt.
Gamle Drammen kommune har utarbeidet et skriv som heter «Arbeid med Individuell plan i Drammen
kommune». Dette skrivet er sendt som et av dokumentene i revisjonen. I skrivet kommer det frem at
det er «Senter for oppvekst» som har systemansvaret for ordningen med Individuell plan for gruppen
0-18 år og «Tjenestetildeling og samordning» for gruppen over 18 år. Det fremkommer at det er disse
enhetene som har det formelle ansvaret for registrering av anmodninger, vedtak om utarbeidelse,
samt utnevning av koordinator. Virksomhetsleder forteller at etter kommunesammenslåingen 2020
har Tjenestetildeling og koordinerende enhet ansvar for alle individuelle planer for innbyggere fra 0
til 100 år.
I skrivet står det hva en Individuell plan skal inneholde, hva de formelle kravene er, arbeidsprosessen
ved utarbeidelsen av individuell plan, samt rutinebeskrivelse for arbeid med individuell plan i
Drammen kommune. I rutinebeskrivelsen kommer det frem hvilke handlinger som skal gjøres, hvem
som er aktør/ansvarlig og utfyllende informasjon. Det fremkommer blant annet at tjenestene skal
indentifisere behov for individuell plan og at aktørene kan være bruker, spesialisthelsetjenesten,
kommunen og kriminalomsorgen. I tillegg er planen delt i fire faser:
•

Initiering av planen

•

Utarbeide planen

•

Gjennomføring av planen

•

Klagehåndtering

Kommunen har også utarbeidet sjekkliste for behandling av individuell plan. Sjekklisten er datert
12.08.2020. Formålet med sjekklisten er å sikre enhetlig saksbehandling av søknader om individuell
plan. Sjekklisten er utarbeidet for TOK. Sjekklisten angir aktivitet og hvem som er ansvarlig for å
gjennomføre aktiviteten. I sjekklisten kommer det frem at når det skal utpekes koordinator skal dette
skje i samråd med bruker og at den ansvarlig for behandlingen av saken hos TOK skal sikre at dette
skjer. Ifølge virksomhetsleder har TOK satt sammen en arbeidsgruppe som ser på rutiner og
prosedyrer rundt IP, ansvarsgrupper og koordinerende enhet. Samarbeidet er ennå ikke sluttført, men
vil være klart i løpet av våren 2021.
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Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper der individuell plan er aktuelt
I samtaler kom det frem at det er to ansatte ved TOK som har ansvaret for individuelle planer.
Individuell plan-søknader blir fordelt mellom disse to ansatte. Det gjennomføres møte annenhver uke
hvor alle saker blir gjennomgått og de to ansatte blir tildelt saker som inneholder forespørsel om
individuell plan. De vurderer sakene og tar kontakt med brukere. Samtalene har til hensikt å bekrefte
om bruker/pasient ønsker Individuell plan som et planverktøy eller om de egentlig ønsker en
ansvarsgruppe med koordinator. Det blir sagt at brukere ofte ønsker det siste. Det blir sagt fra flere
grupper at det er veldig sjelden at det er bruker som på eget initiativ etterspør individuell plan.
Brukerne ønsker seg primært noen som kan koordinere deres tjenester, formalisere møtene og
ivareta andre oppgaver. Videre er det enkelte brukere som ikke kan nyttiggjøre seg individuell plan
som et planleggingsverktøy.
I samtaler med de aktuelle gruppene kom det frem at det ikke var en opplevelse i de aktuelle
tjenestene at individuell plan ble tilbudt brukerne systematisk. Det var for lite kunnskap og forståelse
ute i de enkelte tjenestene til å sikre et systematisk arbeid med å tilby individuell plan.
Virksomhetsleder skriver at det generelt er for lite forståelse, ute i de ulike tjenestene, for hva IP
innebærer og når man bør utarbeide en IP.
Revisjonens vurdering

Problemstilling
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn, unge, eldre og utskrevne fra lukket avdeling?

Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•

Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for
langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

Individuell plan vurderes som et viktig verktøy for å sikre pasient og bruker et individuelt tilpasset,
helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Individuell plan er regulert som en plikt for helse- og
omsorgstjenesten i loven her, i psykisk helsevernlov § 4-1 og i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, og
som en rett for pasienten/brukeren i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Helse- og
omsorgspersonell har en selvstendig plikt til å melde fra om en pasient eller bruker sitt behov for
individuell plan.
Det er kommunen som har plikt til å tilby og eventuelt utarbeide individuell plan for
pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven. Innsendt dokumentasjon, gjennomgang av bruker/pasientmapper og
samtaler viser at den enkelte ansatte kjenner til sitt ansvar når det gjelder IP. Kommunen har
imidlertid ikke etablert et system som sikrer at brukere som har behov for langvarige og koordinerte
tjenester får et helhetlig tjenestetilbud. Vi har da lagt vekt på at det i samtaler med flere aktuelle
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grupper kommer frem at Individuell plan ikke blir tilbudt brukerne systematisk i alle de aktuelle
tjenestene.
Virksomhetsleder for TOK forteller at de er i en prosess med å utarbeide opplæringsverktøy for å
sikre at alle relevante ansatte har kjennskap til IP og nytten av dette.
Vi mener at kommunen må sikre at det etableres et system og en praksis, i alle virksomheter hvor det
er aktuelt, for å tilby alle brukere med langvarige og sammensatte tjenester Individuell plan. Det er
viktig å etablere og sette i system det koordinerende arbeidet for å sikre at kommunen oppfyller
lovkravet på området.

4.1.4. Koordinator og koordinerende enhet
Fakta
Når vi i dette kapittelet referer til grupper vi har samtaler med, mener vi ansatte, avdelingsledere
og virksomhetsledere fra de tjenestene der det er aktuelt med koordinator og koordinerte
tjenester.
Ifølge kommunen har Tjenestetildeling og koordinerende enhet (TOK) en sentral rolle i arbeidet med
koordinering av helse- og omsorgstjenestene. Det er utarbeidet en modell som viser opprinnelig
skisse for organisering. Det blir sagt fra kommunen at dette er en løpende prosess, og at modellen
ikke er endelig. Kommunen har sendt over en modell for TOK. I modellen har TOK en egen
koordinerende enhet som er inndelt på følgende måte:
•

Tverrfaglig team – nye brukere

•

Hjemmetjenesten

•

Psykisk helse og rusarbeid

•

Barn og unge voksne

•

Sykehus – samhandling somatikk

•

Opphold i institusjon – plass administrasjon

•

Individuell plan

TOK har utarbeidet en beskrivelse av hva som ligger i å være koordinator. Koordinator skal blant
annet ha hovedansvaret for oppfølging av tjenestemottaker, sikre informasjon og innflytelse i
planprosessen og lede planarbeidet i samarbeid med bruker.
Gamle Drammen kommune har utarbeidet et skriv som heter «Arbeid med Individuell plan i Drammen
kommune». Dette skrivet er sendt som et av dokumentene i revisjonen. I skrivet står det at for hver
bruker som har individuell plan skal det oppnevnes en koordinator, samt at koordinator kan komme
fra ulike kommunale tjenester/virksomheter.
TOK har også utarbeidet «Rutinebeskrivelser koordinerende enhet». Den er datert 3.09.2018, det vil si
at den ble utarbeidet før kommunesammenslåingen. Rutinene beskriver:
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•

Hva som skal skje i mottak

•

Angir prosedyre ved individuell plan

•

Beskriver internkontroll og føring av statistikk

•

Angir hva som ligger i å være systemkoordinator

•

Angir hva som ligger i å være SamPro8 ansvarlig (her legger man inn individuell plan slik at
den blir tilgjengelig for alle involverte parter i kommunen)

•

Tverrfaglig samarbeid

I samtaler kom det frem at SamPro er kjent og tatt i bruk i Drammen. Det gis lese- og skrivetilgang til
de relevante tjenestene.
Kommunen forteller i innsendte kartleggingsskjema at tjenestetildeling og koordinerende enhet har
to saksbehandlere som behandler søknader om individuell plan, og som har opplæringsansvar
overfor nye koordinatorer og søker/pårørende. Drammen kommune benytter SamPro, som er et
elektronisk samhandlings- og koordineringsverktøy hvor de ulike instansene som gir tjenester til en
bruker kan legge inn referat, planer og mål. De to som arbeider med koordinering av individuell plan,
gir tilganger og innføring i SamPro enten ved kurs, fysisk møte, over telefon og rettledning i
programmet. Teamet har møter hver 14. dag hvor de diskuterer saker og om individuell plan skal
innvilges eller ikke. Teamet deltar i et interkommunalt nettverk, som har møter et par ganger i året.
Det er lagt ut informasjon og skjema «anmodning om individuell plan» på nett. Dette bekreftes i
samtaler med de aktuelle gruppene vi snakket med.
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper som berøres av koordinering og koordinatorrollen
I samtaler med de ulike gruppene kom det frem at koordinatorer blir valgt på bakgrunn av brukers
ønsker og hvilke tjenester som står nærmest/yter mest. I samtaler med flere av gruppene ble det
også sagt at det er en krevende jobb å finne koordinatorer til brukerne. Det blir sagt at dette kan
skyldes at det oppleves som en omfattende ekstraoppgave. I samtaler ble det sagt at dersom ingen
meldte seg som koordinator for bruker, ville saksbehandler på TOK ivareta denne oppgaven. De ulike
gruppene forteller at det ikke er noen i Drammen kommune som har den formelle myndighet til å
utpeke en koordinator. Det ble sagt at det er en pågående diskusjon om det skal etableres og
eventuelt hvor dette ansvaret skal ligge.
Kommunen forteller i innsendt kartleggingsskjema at i tillegg til å koordinere arbeidet med
individuell plan, kan koordinator også ta initiativ til at det opprettes ansvarsgruppe, dersom det er
behov for det. I og med Drammen kommune har valgt elektroniske individuelle planer (SamPro) er det
koordinator som har ansvaret for å starte planen i SamPro og legge inn de som er deltakere, samt
lære opp de andre deltakerne. Det er ikke koordinator sin oppgave å skrive hele planen, dette er alle
deltakerne sitt ansvar.
Det kom også frem i samtaler med aktuelle grupper at etter kommunesammenslåingen er det enda
ikke slått fast hvilken av de tre kommunens praksis når det gjelder å utpeke koordinator som skal
videreføres. Harmoniseringsarbeidet på dette området er pågående.

8

SamPro er en web-basert løsning for sikker måte å samarbeide tverrfaglig i Drammen kommune.
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Revisjonens vurdering

Problemstilling
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn unge og eldre og utskrevne fra lukket avdeling?

Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:
•
•

Kommunen skal tilby en koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og
rehabiliteringsvirksomheten med ansvar for arbeidet med individuell plan og for
oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator

Kommunen skal tilby koordinator til pasient eller bruker som har behov for langvarige og koordinerte
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det skal tilbys koordinator uavhengig av om pasient
eller bruker ønsker individuell plan.
Oppnevning av koordinator innebærer at en bestemt person har ansvaret for koordinering og
oppfølgning av den enkelte pasient/bruker. Koordinatoren skal også sikre framdrift i arbeidet med
eventuell IP. Koordinatorrollen innebærer å være kontaktperson for pasient, bruker og eventuelt
pårørende. Koordinator oppnevnt av kommunen forventes å ha kontakt med eventuell koordinator
oppnevnt av helseforetaket.
Når det gjelder koordinator er vårt inntrykk er at kommunen er klar over sitt ansvar til å oppnevne
koordinator. Kommunen oppnevner koordinator der de blir kjent med behovet og alltid dersom
bruker får vedtak om IP. Likevel mener vi det er viktig at kommunen fortsatt har søkelys på dette
arbeidet og sikrer at det blir kjent og etablert i Nye Drammen. Vi legger her vekt på at
harmoniseringsarbeidet på dette området ennå ikke er ferdig.
Vi finner imidlertid at kommunen har etablert en koordinerende enhet, her TOK.

4.1.5. Brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner
Fakta
Når vi i dette kapitelet referer til grupper vi har samtaler med, mener vi ansatte, avdelingsledere og
virksomhetsledere der brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner er aktuelt.
For brukermedvirkning vil dette gjelde alle vi snakket med.
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Somatikk
Kommunen har utarbeidet «Kommunen og frivillig sektor samspill – en modell for et godt
samarbeid». I dette heftet kommer det frem at visjonen er å skape god samarbeidskultur mellom
medarbeidere og frivillige som vil legge til rette for en aktiv hverdag og økt livskvalitet for
innbyggerne som mottar tjenester fra kommunen. Ved å sette den frivillige innsatsen i system, er
målet at både frivillige, medarbeidere og innbyggere som mottar tjenester skal få en positiv
opplevelse av samarbeidet.
I heftet fremkommer det at Verdighetssenteret – omsorg for gamle er en rådgivende part i arbeidet
med å skape en modell for samarbeid mellom frivillige og medarbeidere i Drammen kommunes
helse-, sosial- og omsorgstjenester.
I forbindelse med Livsgledehjem-arbeidet i kommunen har kommunen utarbeidet en beskrivelse for
samarbeid med frivillige og andre organisasjoner. Formålet med dette er at beboerne skal få
mulighet til å møte frivillige som en naturlig del av livet.
Til Livsgledehjem forteller kommunen i innsendt kartleggingsskjema at livsgledekonsulent, som er
ansatt i TOK, har som oppgave å følge opp arbeidet med Livsgledehjem i kommunen.
Det ligger i konseptet Livsgledehjem at sykehjemmene skal ha samarbeid med frivillige, og hvert
sykehjem har sine frivilligkontakter. Kommunen har utarbeidet felles rutiner for alle sykehjem som
henviser til sertifiseringsordningen til stiftelsen Livsglede for eldre (LFE). I tillegg har hvert sykehjem
utarbeidet egne prosedyrer, stedstilpasset, for hvordan de ivaretar frivillige hos seg med for
eksempel månedlig møte.
Kommunen forteller om brukermedvirkning i innsendt kartleggingsskjema at brukermedvirkning på
systemnivå er ivaretatt gjennom representanter for ulike brukergrupper og organisasjoner i
Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det er også brukerrepresentanter i LSU
Drammen, som deltar på alle faste møter og kommer med innspill.
I tillegg har Tjenestetildeling og koordinerende enhet ansatt frivillighetskoordinator som blant annet
har følgende oppgaver:
•

Koordinere faglig nettverk på tvers av frivillighetskontakter i virksomhetene
(omsorgsdistrikter, psykisk helse/rus, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne,
kultur osv.)

•

Veilede og støtte frivillighetskontaktene

•

Pådriver, rådgiver og iverksetter av utviklingsprosjekter innen frivillighetssamarbeid i helse,
f.eks med organisasjoner for å nå nye målgrupper (demens, lindrende, besøksvenn osv.)

•

Implementering av digitale løsninger innen frivillighetssamarbeid (booking av lokaler,
oppfølgning av frivillige mm.)

•

Koordinere kurs for frivillige i samarbeid med lag og foreninger

•

Samarbeid med frivillige organisasjoner

•

Koordinere aktivitetsoversikter

•

Utvikle og følge opp felles prosedyrer/kvalitet
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Når det gjelder pasient- og brukererfaring forteller kommunen i kartleggingsskjemaet at dette blir
ivaretatt gjennom arbeid på tverrfaglige samarbeidsarenaer på regionalt og lokalt nivå. Det samme
blir det sagt gjelder for pasient- og brukerorganisasjoners medvirkning i utarbeidelsen av
samarbeidsavtalen. Imidlertid sa flere grupper vi snakket med at ikke alle brukerråd innen
somatikken er gjenopprettet etter kommunesammenslåingen.
Mappegjennomgang
Innen somatikk gikk vi igjennom 21 brukermapper og av de 21 mappene var det dokumentert
brukermedvirkning i 6 saker.
Psykisk helse og rus
Kommunen forteller i innsendt kartleggingsskjema at når det gjelder området for Psykisk helse og rus
har de ansatt fem erfaringskonsulenter, som utgjør i alt 2,5 årsverk i prosjektstillinger.
Erfaringskonsulentene arbeider i de ambulante teamene og møter brukere. De nyttiggjør seg sine
egne erfaringer i møte med brukerne, samt at de er blitt kurset av kommunen. Erfaringskonsulentene
deltar på systemnivå internt i psykisk helse og rus.
Når det gjelder brukerråd forteller kommunen at psykisk helse og rus ikke har kommet i gang med
dette etter kommunesammenslåingen. De venter på overordnede føringer.
Psykisk helse og rus har 50% stilling som frivillig koordinator i mottaksavdelingen/tilknyttet
dagtilbudet der. Det holdes «Startkurs» med informasjon om frivillig sektor og deres tilbud
regelmessig. Mottaksavdelingen bistår også med å lose folk videre ved behov.
Psykisk helse og rus kjøper tjenester av Kirkens bymisjon etter avtale inngått i 2018. De kjøper plasser
til ulike tiltak som:
•

Ny start tilbake til jobb

•

Egenutviklingsskolen

•

Vaktmestertjenesten

I tillegg har Drammen kommune følgende frivillige aktiviteter/møtesteder i Drammen for psykisk
helse og rus:
•

Møtestedet

•

Gatelaget

•

Landsforening for pårørende innen psykisk helse og rus

•

Jasmin kvinnenettverk

•

Drammen malerklubb

•

Angsttrening Drammen

•

Selvstendige pårørende grupper

•

Sorg og omsorg Drammen og omegn

•

A-larm

•

Barnekreftforeningen

•

Frelsesarmeen omsorgssenter
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•

Røde kors

•

Mental helse Nedre Eiker

Mappegjennomgang
Innenfor området psykisk helse og rus gikk vi igjennom 22 mapper. Av de 22 mappene var det
dokumentert brukermedvirkning i 15 saker. I en av sakene hadde også bruker klaget over manglende
brukermedvirkning med bistand fra Pasientombudet i Buskerud.
Revisjonens vurdering

Problemstillinger
1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn, unge, eldre og utskrevne fra lukket avdeling?

1.

Ivaretar kommunen ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene
barn unge og eldre?

Til problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterium:
•

Kommunen skal sikre brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner

Kommunen skal sikre brukermedvirkning på systemnivå og samarbeid med frivillige organisasjoner.
Kommunen har en plikt til å sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved
utforming av det samlede helse- og omsorgstilbudet. Herunder skal virksomhetene som yter helseog omsorgstjenester etablere systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og
synspunkter. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med brukerorganisasjoner og med
frivillige organisasjoner. Det kan være samarbeid både om forebyggende arbeid, men også arbeid
rettet mot individer eller grupper.
Vår gjennomgang viser at kommunen arbeider med brukermedvirkning både på systemnivå og i
samarbeid med frivillige organisasjoner. Imidlertid kom det frem i innsendt dokumentasjon og i
samtaler at etter kommunesammenslåingen er ikke alle brukerråd og brukerfora blitt opprettet, men
at dette er et pågående arbeid. I samtaler med brukersiden fremkom det også at kommunen hadde
forbedringspotensial i sitt samarbeid med brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner. Det ble
blant annet sagt at det på revisjonstidspunktet ikke var etablert et formelt og systematisk samarbeid.
De få brukerne vi snakket med innen psykisk helse og rus uttrykte også redsel for hvordan tilbudet i
kommunen ville være videre etter kommunesammenslåingen. Dette gjaldt særlig redsel for
nedleggelse av Veksthuset og/eller en redusering i deres tilbud. Det ble sagt av brukerne innen
psykisk helse og rus at det var langt å reise til Drammen for å delta på kurs og aktiviteter for denne
brukergruppen.
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Til slutt vil vi vise til kommunens manglende dokumentering av brukermedvirkning i brukermappene.
Manglende dokumentering av brukermedvirkning kan enten skyldes at kommunen ikke
dokumenterer godt nok, men det kan også forstås som om at kommunen ikke ivaretar
brukermedvirkning godt nok i alle saker.
Konklusjonen er at kommunen ikke i tilstrekkelig grad sikrer brukermedvirkningen.
Brukersidens opplevelser av kommunens tjenester og deres mulighet til å medvirke må tas på alvor.
Vi mener derfor at Drammen kommunen bør fortsette å arbeide både på system- og individnivå når
det gjelder brukermedvirkning, samt videreutvikle arbeidet og eventuelle tiltak i samarbeid med
brukersiden. Kommunen må også sikre at brukermedvirkning dokumenteres i alle saker, der de
ivaretar brukers rett til å medvirke i egen sak.

4.2. Meldingssystem for utskrivningsklare pasienter
Problemstilling
2. Fungerer meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter tilfredsstillende?
Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•

Det skal foreligger retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å
ha behov for kommunale tjenester og instansene skal faktisk samarbeide

4.2.1. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter
Fakta
Når vi i dette kapitelet referer til grupper vi har samtaler med, mener vi ansatte, avdelingsledere og
virksomhetsledere der samarbeid om utskrivningsklare pasienter er aktuelt.

Overordnet dokumentasjon
Som omtalt i pkt. 4.1.1. er det etablert «Avtale om helhetlig pasientforløp» mellom Vestre Viken HF og
kommunene. Formålet med avtalene er å sikre at alle pasienter får et faglig
forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Avtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Vestre Viken
vedrørende henvisninger, poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling, øyeblikkelig hjelp
og utskrivninger. Avtalen skal bidra til sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter
med behov for koordinerte tjenester, rehabilitering og habilitering.
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Avtalen er tilpasset bruk av digital samhandling, noe som innebærer at elektroniske meldinger skal
benyttes. I avtalen står det at avtalen er tilpasset bruk av digital samhandling, noe som innebærer at
elektroniske meldinger skal benyttes. I denne avtalen er de aktuelle meldingene skrevet i kursivert
tekst. Hvis systemene for elektronisk meldingsutveksling er ute av drift, skal partene ha rutiner for å
varsle hverandre.
I kapittel 2 i avtalen «Henvisning og mottaket» står det:

«Henviser skal sende skriftlig henvisning iht. gjeldende rutine, fortrinnsvis elektronisk og i
henhold til nasjonal standard. Innleggende lege skal ha mulighet til å konferere med vaktlege
i Vestre Viken før innleggelse for øyeblikkelig hjelp. I henvisningen skal det framkomme:
•
•
•
•
•
•

klare problemstillinger som henviser ønsker vurdert, utredet eller behandlet
hva som er iverksatt av behandlingstiltak og hvorfor kommunal behandling er vurdert
som ikke tilstrekkelig
oppdatert medikamentliste
opplysninger om kommunale tjenester som pasienten mottar
eventuell allmennfarlig smitte, MRSA-sykdom eller bærertilstand
behov for tolk, eller annen form for fysisk og/eller psykisk tilrettelegging ved
innleggelsen/mottaket

•

funksjonsnivå, evne til egenomsorg, nødvendige hjelpemidler, herunder
sykepleieopplysninger og eventuelle rapporter fra andre behandlere/terapeuter

•

oppdatert individuell plan når det er aktuelt
ledsager / personlig assistent

•

Ved etablering av tvungen observasjon/tvunget vern må henvisningen inneholde all
nødvendig informasjon etter lov om psykisk helsevern § 3-1 med tilhørende forskrift.
Ved avslag på henvisning til helsehjelp skal Vestre Viken orientere både pasient og henviser
om begrunnelse for avslaget.»
Kapittel 3 beskriver utredning og behandling, herunder beskrives både Vestre Viken HF og
kommunens ansvar.

«Vestre Vikens ansvar
Melding til kommunen Innen 24 timer etter innleggelse skal det kartlegges og registreres i
Vestre Vikens journalsystem om pasienten mottar kommunale helsetjenester. Hvis så er
tilfelle skal kommunen varsles med Melding om innlagt pasient.
Hvis pasienten ikke mottar kommunale helsetjenester og det antas at det vil bli behov for
dette, skal kommunen varsles om innleggelsen innen 24 timer med meldingen:
Helseopplysninger. I meldingen skal det fremgå opplysninger om pasientens status, antatt
forløp, antatt funksjonsnivå, antatt hjelpebehov og forventet utskrivningstidspunkt.
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Dersom det antas å være behov for omfattende eller langvarig behandling i Vestre Viken, og
det ikke er mulig å foreta ovennevnte vurdering, skal kommunene varsles så snart det lar seg
gjøre.
I tilfeller hvor den første vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp i kommunen
etter utskrivning, men dette endrer seg i løpet av sykehusoppholdet, vil 24 timers fristen starte
fra det tidspunkt hvor det blir klart at et slikt behov foreligger.
Eventuelle endringer i pasientens tilstand og fremtidig hjelpebehov formidles til kommunen
gjennom meldingen Helseopplysninger.
Samarbeid om god utskrivningspraksis ved forventet behov for oppfølging av kommunale
tjenester etter utskriving skal samarbeidet starte så raskt som mulig etter at pasienten er lagt
inn. Behandlende enhet ved Vestre Viken skal ved behov og før pasienten er utskrivningsklar,
innkalle til samarbeidsmøte med pasient, nærmeste pårørende og relevante
samarbeidspartnere i kommunen. Ansvarlige representanter for kommune og helseforetak
avklarer videre oppfølging og behov for veiledning i samarbeid med pasient og pårørende.
Det skal tilrettelegges for dialog uavhengig av geografiske avstander.
Vestre Viken har plikt til å gi råd, veiledning og opplysninger om pasientens helsemessige
forhold når det etterspørres av kommunen slik at kommunen skal kunne løse sine oppgaver
etter lov og forskrift.
Vestre Viken skal melde fra til kommunen om interne overflyttinger til annen geografisk enhet
i Vestre Viken gjennom bruk av dialogmeldingene forespørsel og svar på forespørsel.
Kommunens ansvar
Når kommunen mottar Melding om innlagt pasient, skal kommunen snarest oversende
meldingen innleggelsesrapport. Meldingen skal inneholde oversikt over medisinske
opplysninger, sykepleiedokumentasjon, tjenester pasienten mottar, IPLOS-kartlegging og
medisinkort.
Når kommunen mottar meldingen Helseopplysninger på en pasient som ikke mottar
helsetjenester i kommunen, skal kommunen ta kontakt og innlede samarbeidet så snart som
mulig og senest første virkedag etter mottatt melding.
Kommunen skal innhente nødvendig og utfyllende informasjon om pasientens funksjonsnivå
og behov med sikte på å planlegge ivaretakelse av pasienten i kommunen i henhold til
forventet utskrivningstidspunkt meldt fra Vestre Viken. Kommunen skal gi Vestre Viken
informasjon om hvilke kommunale tjenester som planlegges og når de forventes å være på
plass.
Kommunen skal vurdere om det er behov for veiledning/rådgivning av eget personell, samt
be om dette fra behandlende enhet ved Vestre Viken.»
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I avtalens kapittel 4 fremkommer det
«at en pasient er utskrivningsklar når lege/psykolog i Vestre Viken vurderer at pasienten ikke

har behov for ytterligere behandling.
Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig vurdering og følgende punkter
skal være vurdert og dokumentert i pasientens journal:
1.
2.
3.
4.
5.

Problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende
lege/akuttmottaket, skal være avklart og dokumentert.
Øvrige problemstillinger som har fremkommet under oppholdet skal være avklart og
dokumentert.
Dersom enkelte spørsmål ikke kan avklares skal dette redegjøres for skriftlig.
Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r) og videre plan for oppfølging av
pasienten.
Pasientens samlede funksjonsnivå, endringer fra forut for innleggelsen, og forventet
fremtidig utvikling skal være vurdert. Der hvor dette er aktuelt, skal
farlighetsvurdering i forhold til videre behandling foreligge før utskrivning.»

Vestre Viken kan ikke sende en utskrivningsklar pasient tilbake til kommunen før kommunen har gitt
beskjed om at det foreligger et tilbud til vedkommende pasient. Videre skal Vestre Viken HF sende
med epikrise eller tilsvarende informasjon til det helsepersonell i kommunen som trenger
opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging videre.
Vestre Viken HF skal også sende melding om utskrivningsklar pasient til kommunen, når pasienten er
definert som utskrivningsklar og utskrivingspunkt er satt. Ved utskriving skal sykepleietjenesten ved
sykehuset sende utskrivningsrapport og det skal ligge ved epikrisemelding fra lege som sendes
henvisende lege og pasientens faste helsepersonell i kommunen.
Som sagt under pkt. 4.1.1. skal melding om utskrivningsklar pasient sendes så tidlig som mulig på
dagen og helst før kl. 14:00. I tillegg skal Vestre Viken HF vederlagsfritt sende med pasienten resept,
eventuelt medikamenter og annet utstyr.
Kommunen skal umiddelbart følge opp melding om utskrivningsklare pasient og de skal snarest
sende dialogmelding til Vestre Viken om tidspunkt for hvor pasienten skal mottas, med hvilke
tjenestetilbud og hvordan de planlegger å ta imot pasienter etter varsling av utskrivningsklar pasient.
I avtalene kommer det også frem at de skal følge forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklar
pasient når det gjelder betaling for overliggerdøgn. Figuren nedfor viser hvordan meldingsflyten skal
være mellom Vestre Viken HF og Drammen kommune for brukere/pasienter.
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Somatikk
Felles rutiner for Drammen kommune
Drammen kommune har laget rutine, der det kommer frem at ved innleggelse av bruker på sykehuset
skal videre dialog skje via E-link i Gerica. Rutinen «Innleggelse på sykehus fra hjemmet» er datert
11.05.2020.
I rutinen «Primærkontakt i hjemmetjenesten» beskrives primærkontaktrollen. Rutinen er datert
16.06.2020. Primærkontakten skal blant annet samarbeide med spesialisthelsetjenesten om bruker.
I rutine for sending, mottak og behandling av elektroniske meldinger Vestre Viken HF -Drammen
kommune er det laget flytskjema for meldingene. I tillegg kommer det frem hvem de ulike
meldingene skal adresseres til. Videre kommer det frem at kommunen som svar på melding om
innlagt pasient, skal sende en innleggelsesrapport til sykehuset og at det er ansvarshavende på
avdelingen som skal sende den. Videre står det at når pasienten er meldt utskrivningsklar skal
sykehuset ved sykepleietjenesten utarbeide og sende en utskrivningsrapport.
I rutinen står det at hver enhet skal ha minimum en meldingsansvarlig på hver vakt. På dagvakt skal
meldingsoversikten sjekkes minimum tre ganger. På kveldsvakt skal det sjekkes to ganger per vakt. I
tillegg står det at TOK skal fange opp nye brukere.
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Kommunen har også utarbeidet en «Stillingsbeskrivelse for Fagkoordinerende i hjemmetjenesten.»
Stillingsbeskrivelsen er datert 29.04.2020. Det følger av beskrivelsen at fagkoordinerende har
ansvaret for å følge opp E-link og at de på dagtid har ansvaret for kontakt med sykehuset.
I tillegg har kommunen utarbeidet «Stillingsbeskrivelse sykepleier/vernepleier» som er datert
23.04.2020. I beskrivelsen kommer det frem at sykepleier har ansvarsvakt på kveld, helligdager, helg
og ellers dersom leder eller fagkoordinerende sykepleier ikke er til stede. En av oppgavene de er
tildelt er å følge opp E-link meldinger, herunder også melding om utskrivningsklar pasient.
På institusjon arbeider bare fagkoordinerende sykepleier på dagtid og dermed får de ikke fulgt opp
meldinger om utskrivningsklare pasienter.
På kveld og helg er det den som har ansvarsvakt som har ansvaret for å følge opp E-link meldinger
fra spesialisthelsetjenesten. Ansvarsvakten skal sjekke E-linken tre ganger per vakt. Ansvarsvakten
må kvittere for lest og behandlet melding. Kommunen har utarbeidet «Funksjonsbeskrivelse for
ansvarsvakten helse- og omsorgstjenester» datert 30.03.2020.
Mappegjennomgang
Av 21 gjennomgåtte brukermapper ser vi at det foreligger melding om utskrivningsklar pasient i 13 av
brukermappene. Det er spesialisthelsetjenesten som skal skrive melding og utskrivingsklage pasient.
Det foreligger innleggelsesrapport i 9 av sakene, men ikke alle pasientene ble innlagt av kommunale
tjenester, men av fastlege. I disse tilfellene skal ikke kommunen skrive innleggelsesrapport.
Institusjon

Utdrag fra samtaler
I samtaler ble det bekreftet at rutinen ovenfor var kjent og tatt i bruk. I samtaler kom det frem at både
sykepleier og fagkoordinerende sykepleier var kjent med sitt ansvar om å legge inn meldinger fra
spesialisthelsetjenesten i Gerica.
Når det gjelder institusjonene vi besøkte ble vi fortalt at det er TOK som har oversikt over ledige
plasser i korttidskalenderen i Gerica, men at de kontakter institusjonen hver morgen for å
kvalitetssikre at antall ledige plasser er riktige. TOK tilbyr plass på institusjon etter at sykehuset har
sendt melding om utskrivningsklar pasient. TOK skal varsle institusjonen. Det var ikke alltid brukere
fikk plass på rett avdelingen. Brukerne måtte da ta den plassen som var ledig uavhengig om det var
rett avdeling eller ikke.
Det var ulik opplevelse av hvor godt meldingssystemet fungerte på de institusjonene som var med i
revisjonen. På den ene institusjonen ble det sagt at TOK ikke alltid varsler institusjonen om nye
brukere, men legger brukerne inn i korttidskalenderen på Gerica. Dermed må institusjonen sjekke
Gerica fortløpende gjennom hele dagen, for å sikre at de ikke går glipp av en melding om
utskrivningsklar bruker. Det ble sagt at institusjonen ikke forholder seg til E-linken fra sykehuset, hva
gjelder utskrivningsklar pasient, men til TOKs varsel til institusjonene. Virksomhetsleder i TOK
forteller at dette handler om at det er en rutine i EQS ID 3383, for å melde ny pasient fra sykehuset til
institusjonene. Det er ansvarsvakt som følger med på Gerica og TOK ringer institusjonen dersom det
blir lagt inn pasienter etter kl. 14:00.
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På den samme institusjonen var det fagsykepleier som hadde ansvaret for å følge med
korttidskalenderen og E-link. Fagsykepleieren arbeidet imidlertid bare dagvakter. På ettermiddag er
avtalene at TOK skal ringe institusjonen og den avdelingen som skal få pasienten og varsle om at de
får en pasient, men det skjer ikke alltid. Da kan institusjonen oppleve at ambulansen med pasienten
kommer uten at de er kjent med det. Dette oppleves uheldig. I slike situasjoner er ikke nødvendigvis
et rom klargjort for pasienten, samt at på kveld og i helg er bemanningen redusert. Institusjonen får
dermed ikke møtt pasienten på en god måte. Det blir sagt at dette er tatt opp med TOK flere ganger,
men at det ikke har medført endring.
På den andre institusjonen hendte det også at de fikk brukere fra sykehuset som de ikke hadde fått
melding om på forhånd, verken fra sykehuset eller TOK. Institusjonen vil da ikke ha
bakgrunnsinformasjon om pasienten. Institusjonen må da selv innhente informasjon om bruker. De tar
i slike tilfeller kontakt med sykehuset for å innhente nødvendig informasjon om bruker. Dette skjer
særlig på kveld eller helg. Dette tar ressurser vekk fra ordinær drift. I og med at det skjer mest på
kveld og helg, når de er minst bemannet, oppleves det som uheldig. Ifølge tilbakemelding fra TOK
kan sykehuset etter siste revidering av samarbeidsavtalen melde pasient utskrivningsklar når som
helst.
Hjemmetjenesten
I samtaler ble det bekreftet at rutinene nevnt ovenfor var kjent og tatt i bruk. I samtaler kom det frem
at både sykepleier og fagkoordinerende sykepleier var kjent med sitt ansvar for å legge inn
meldinger fra spesialisthelsetjenesten i Gerica.
Ifølge virksomhetsleder for TOK er det TOK som får melding fra sykehuset – PLO- om ny bruker og
legger ny bruker inn i Gerica, og gir hjemmesykepleien lesetilgang. På den åten blir
hjemmesykepleien varslet om ny bruker. Det er sykehuset som opplyser TOK via PLO om det er
behov for hjelpemidler. Tok vurderer om det er behov for oppfølging i hjemmet og sykehuset oppgir
tidspunkt for utskrivelse via E-link.
En institusjon har lagt med en rutine som beskriver hvem som er ansvarlig for å sikre at det opprettes
primærkontakt, tiltaksplan og at det gjennomføre kartleggingsbesøk ved utskrivelse.
Utdrag fra samtaler hjemmetjenesten
I samtale med flere av gruppene vi snakket med ble det sagt at den største utfordringen i
kommunikasjonen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen var at pasientene ble skrevet ut
sent på kveld eller helg, når virksomhetene var dårligere bemannet enn på dagtid. Et annet avvik var
at epikrise eller medikamentliste eller medikamenter ikke var sendt med fra spesialisthelsetjenesten.
Når det gjelder hjemmetjenesten kom det frem i samtalene med de ulike gruppene at det hendte at
brukere ble sendt hjem uten at hjemmesykepleien eller sykehjemmet viste om det. Det hadde vært
situasjoner der bruker selv ringte og sa at de var kommet hjem. Det var ikke mange slike tilfeller.
Tjenestetildeling og koordinerende enhet
TOK har et flytskjema for å sikre «Rehabilitering på rett nivå», samt «Dokumentasjon for
saksbehandler ved Kontor for tjenestetildeling». Den siste rutinen er ikke godkjent ennå. I rutinen for
saksbehandlere ved TOK kommer det frem at når pasienter skal utskrives fra sykehus skal det
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dokumenteres. Det skal dokumenteres i E-link. Virksomhetsleder TOK forteller at det dokumenteres
også i brukers journal (saksbehandlernotat), i Gerica og vurderingen sendes i PLO til sykehuset.
Utdrag fra samtaler fra aktuelle grupper i TOK og de som samarbeider med TOK
I samtaler blir det sagt at en melding om innlagt pasient kommer gjennom E-link. Den meldingen blir
skrevet i to kopier og blir lagt i to ulike permer med TOKs Gerica- nummer og saksbehandler. Når det
kommer helseopplysninger om pasienten så legges dette også inn med meldingen i permen. Dette
gjøres for å være sikker på at all informasjon er tilgjengelig, i tilfelle fagsystemet skulle være nede.
Innsendt dokumentasjon viser at TOK håndtere pasientflyten fra sykehus til kommunen via E-link. I
samtaler kommer det frem at det er ansatte som er dedikert til denne oppgaven, sykehusgruppen.
Sykehusgruppen består av noen faste og noen etter turnus. Etter kommunesammenslåing har økt
behov medført behov for å øke ressursene i sykehusgruppen. Sykehusgruppen økes fra to ansatte
daglig til tre ansatte tre av dager i uken. De håper dette bidrar til at de kommer tidligere inn i
prosessen ved utskrivningsklare pasienter. Sykehusgruppa gjør vurderingen om bruker/pasienten
kan reise hjem med helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet, eller om det er behov for opphold i
institusjon. En annen gruppe, plassadministrasjon, håndterer logistikken om institusjonsplassen. De
finner ut hvilke institusjoner som har ledig kapasitet.
Videre får saksbehandler ved TOK beskjed fra sykehusgruppen om pasienten reiser hjem og hvilke
kommunale tjenester bruker trenger. Da ligger det dokumentert i Gerica fra sykehusgruppen. Dette
gir grunnlag for å fatte et vedtak om kommunale tjenester. Dersom det er utskrivningsklare pasienter
som har behov for hjelpemidler, så er det TOK ved sykehusgruppen som sikrer at dette behovet blir
ivaretatt ved bestilling. De sender også henvendelse til ergoterapeutene og fysioterapeuter, dersom
det er avklart at det er behov for det.
Det korresponderes med spesialisthelsetjenesten om ulike behov, som hjelpemidler og lignende,
gjennom E-link. E-linkene omfatter både kjente brukere med eksisterende vedtak og nye brukere.
Ved kjente brukere så skal tjenesten som yter tjenesten skrive en innleggelsesrapport. Dette styres
av utøvende kommunale tjeneste og sykehuset.
Ved mottak av melding om utskrivning så vurderes hjelpebehovet til bruker. Sykehuset kan melde
hva pasienten trenger og eventuelt hvilke kommunale helsetjenester pasienten skal gjenoppta. Det
er sykehuset som tar kontakt med utøvende kommunal tjeneste. Skulle det være et økt behov for
hjelp eller for eksempel korttidsplassering, så vil TOK vurdere dette.
Nye brukere blir fordelt av saksbehandler i TOK etter fødselsdato og område. De som sitter med
meldingsansvar på sykehuset, sender e-post til saksbehandler når pasient er utskrevet.
Sykehusgruppen holder kontakt mens pasient er innlagt, og saksbehandler tar over ved hjemkomst. I
noen tilfeller så kobles saksbehandler på litt tidligere når skulle det være behov. Det blir sagt at det
ikke skjer så ofte.
TOK forteller at de alltid gir sykehuset beskjed om at sykehuset må gi beskjed til det
omsorgsdistriktet som bruker skal skrives ut til. Det har sikkert vært tilfeller hvor dette har glippet,
men da er det i utgangspunktet et avvik fra sykehusets side.
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Når det gjelder tildeling av tjenester i kommunen er det kommunen som avgjør dette og ikke
spesialisthelsetjenesten. I samtalene med de aktuelle gruppene kom det frem at det hendte at
spesialisthelsetjenesten og kommunen var uenig om hvilket tilbud bruker/pasient hadde behov for
etter utskriving. Dette gjaldt særlig behov/ikke behov for korttidsopphold. I disse tilfellene er det
behov for en dialog mellom TOK og sykehuset.
Det ble sagt at i tillegg kartlegger hjemmesykepleien behovet til bruker på deres første besøk hos
bruker etter utskrivelsen. Kartleggingen av brukers behov for tjenester skjer sammen med
bruker/pårørende. Bruker blir også tildelt en primærkontakt. Kartleggingen sendes til TOK og brukes
i deres arbeid med å treffe vedtak om tjenester. I samtalene med de aktuelle gruppene kom det frem
at dersom kartleggingen viser at bruker har behov for et annet tilbud enn hva
spesialisthelsetjenesten har forespeilet bruker og/eller TOK har tildelt bruker, vil tjenesten varsle
TOK om brukers reelle behov på bakgrunn av kartleggingene. Det ble sagt at TOK høre på de ulike
tjenestene sin beskrivelse av brukers behov.
Psykisk helse og rus
Mappegjennomgang
Av de 23 mappene vi gikk igjennom så vi at det forelå melding om utskrivningsklar pasient i 17 saker,
innleggelsesrapport i 10 saker og utskrivningsrapport i 15 saker. Når det gjelder innleggelsesrapport
så vi at i de saken det manglet innleggelsesrapport var pasienten lagt inn av andre enn kommunen,
mens der det manglet utskrivningsrapport var pasienten fortsatt inneliggende utenom i to saker.
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper
I samtaler med ulike grupper kommer det frem at TOK kan få henvendelser om brukere via flere
kanaler. Det ligger et søknadsskjema på kommunens hjemmeside med et rundt formulert skjema.
Mottak/lavterskel har også en mailadresse liggende ute samt telefontid, hvor brukere kan henvende
seg for tjenester. Det skrives ofte en henvisning. Her skrives det ofte litt om bruker og brukers
situasjon. Det er ikke gitt at bruker tydelig beskriver hva behovet er i denne henvendelsen.
Det ble også sagt at TOK får E-linker om brukerne som er innlagt i spesialisthelsetjenesten. Vestre
Viken HF sender melding til TOK om brukere som vill ha behov for tjenester når de blir skrevet ut fra
sykehuset. Det er sykehuset som har ansvaret for å melde til TOK, dersom de har pasienter som har
behov for tjenester.
Det er sykehusgruppen i TOK som tar imot E-linkene fra spesialisthelsetjenesten og åpner disse for
saksbehandlerne. De tar også ut rapporter om pasienter i spesialisthelsetjenesten og gir beskjed om
at det har kommet nye meldinger via E-link.
De aktuelle gruppene forteller at dersom en pasient som er innlagt i spesialisthelsetjenesten har
behov for et kommunalt tilbud etter utskrivelse, så prøver TOK å få til et samarbeidsmøte med
sykehuset og pasienten. TOK drar til den gjeldende avdelingen på sykehuset. Formålet med dette
møtet er å få klarhet i hva som har blitt gjort under oppholdet og hva man ser for seg videre av
behandling. Målet/ønsket er at den aktuelle kommunale tjenesten, som regel ambulant team, er med
på disse møtene.
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Brukerne har en kontaktperson i kommunen, og det kan variere om det er kontaktperson eller
saksbehandler, eller begge to som drar på besøk til pasienten under innleggelsen.
Spesialisthelsetjenesten sender en melding om brukernes behov. Meldingen behandles i flytmøte,
dersom det er tid til det. Slike meldinger kan komme kort tid før utskrivelsen.
Det blir sagt av flere aktuelle grupper at i og med at noen ambulante team har ventelister er det ulikt
hvor mye de deltar på samarbeidsmøtene på sykehuset, sammen med bruker og TOK.
I nye Drammen kommune er det fire ambulante team. De er delt inn i geografiske soner. De ulike
teamene har en ujevn tilgang av brukere og saksmengde. I samtalene forteller flere av de aktuelle
gruppene at de geografiske sonene skal evalueres og at en slik evaluering kan resultere i endringer
som kan redusere og /eller fjerne ventelistene hos noen ambulante team.
I samtaler med aktuelle grupper kom det frem at enkelte opplever at ivaretagelsen av brukere i dag
er todelt. Den største utfordringen er samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Kommunen og spesialisthelsetjenesten kan ha ulikt syn på hvordan behandling skal skje og det kan
hende at dette går ut over brukere. Dette skjer når spesialisthelsetjenesten forutsetter en type
behandling/oppfølging av bruker, som ikke er i samsvar med kommunens tenkte
behandling/oppfølging. Flere på ulike nivå i tjenesten forteller at det er behov for en
holdningsendring for å bedre samarbeidet.
Innsendt dokumentasjon
Kommunen skriver i innsendte kartleggingsskjema at meldingssystemet innenfor psykisk helse og rus
kan fungere bedre med større fokus på samarbeidsavtalen, bedre opplæring av ansatte både i
kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Meldingssystemet fungerer greit på revisjonstidspunktet,
men kunne vært utnyttet mye bedre. Igjen handler dette mye om forståelse og kunnskap om bruken
av meldingssystemet.
Når det gjeler forbedringspunkter i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten trekker kommunen
frem i innsendt kartleggingsskjema:
•

Beskjed om hjelpebehov etter utskrivning kommer ofte ikke tidlig nok.

•

Forespørsel om spesifikk bekrivelse av funksjonsområder fra forløpskoordinator eller
saksbehandler, fører ofte til at kommunen innkalles til et samarbeidsmøte. Her kunne
kommunen fått svar på PLO, slik at et tjenestetilbud hadde kommet raskere på plass.

•

Psykisk helse og rus «bestiller» i stor grad bolig med bemanning til mange inneliggende
pasienter som reelt sett ikke er i behov av det.

•

Fraværende/mangelfullt: Dokumentasjon og beskrivelse av behandlingsplan.

•

Samarbeidet med Blakstad bærer preg av gamle kommuner og Blakstad defineres mer og
mer som et akutt psykiatrisk sykehus. En endring som vil kreve en omstilling i kommunen.

•

Behov for større kunnskap om hverandre. Drammen kommune og Asker kommune er nye og
de driftes annerledes. Det kreves en omstilling fra begge parter, samt en erkjennelse fra
sykehuset om at kommunen har rett til å ta en selvstendig vurdering ev tjenestetilbudet.
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•

Sykehuset viser i mange saker en manglende innsikt i det kommunale lovverket, og har
forventninger knyttet til en form for oppfølging som ikke er lovlig å utføre i kommunale
tjenester («tvang»).

Mottak psykisk helse og rus
Psykisk helse og rus har et eget mottak for sine brukere, der hensikten er at det skal være en dør inn.
Der har fagkoordinator overordnet ansvar for meldinger på E-link.
I innsendt dokumentasjon og kartleggingsskjema kommer det frem at lavterskel mottak har et spredt
ansvarsområde. De utvikler undervisning, kurs og har tilbud til grupper, slik at innbyggere kan bli
bedre rustet til å håndtere sine psykiske utfordringer. De ansatte i mottaket kartlegger og behandler
personer som har behov for et tilbud. De gir inntil åtte samtaler til brukere, uten at det er behov for
vedtak. Er det behov for mer langvarige tjenester så kobles ambulant team og TOK på.
Mottak får kjennskap til sine brukere på flere måter
•

E-link - Blakstad

•

Bruker henvender seg selv til mottak

•

Fastlege tar kontakt

•

DPS tar kontakt

Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper
I samtaler kommer det frem at utskrivningsklare brukere som kommer til mottak, blir tatt inn ganske
fort. Det fordi de er et lavterskel/mottak, og dersom det er behov for mer sammensatte og
langvarige tjenester så sender de saken til TOK.
Angående E-link så pekes det på at E-linker har et adresseområde på ulike nivåer. Det har vært en
utfordring at E-linker til lavterskel/mottak ikke har en tydelig adressat. Dette gjør for eksempel at
brukere som egentlig skal til ambulerende team, også kommer innom lavterskel/mottak og/eller
TOK. Det blir sagt at dette kan føre til at flere personer og tjenester enn nødvendig leser samme Elink.
Lukket avdeling
Revisjonen ba Psykisk helse og rus svare på oppfølgingen av brukere fra lukket avdeling i
spesialisthelsetjenesten. Her følger virksomhetens svar.
«Med lukket avdeling tolker virksomheten spørsmålet som overgangsfasen etter innleggelse på

ulike avdelinger ved Blakstad sykehus.
 Lite samhandling og mangelfull utveksling av informasjon (generell opplevelse)
 Spesialisthelsetjenesten legger føringer for kommunen

Kommunen får regissert en ramme sykehuset har vurdert som nødvendig, uten å kjenne
kommunens tilbud og organisering godt. De melder deretter pasienten som
utskrivningsklar. Det mangler ofte vurderinger/avklaring ift. oppfølgingsoppgaver.
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 Uenighet om «utskrivningsklar», scenario 1

Sykehuset har meldt pasienten som utskrivningsklar, med behov for bemannet bolig.
Kommunen mener pas kan utskrives til sin gamle bolig, og foreløpig få oppfølging der,
mens man vurderer helhetssituasjonen, og i samråd med pas velger løsninger videre, evt. i
påvente av en ledig bolig et annet sted. Pas som er meldt utskrivningsklare, genererer
krav om betaling fra kommunen for overliggerdøgn. Kravet utløses selv om kommunen
vurderer at pas kan utskrives til eget hjem med oppfølging, mens sykehuset ikke vurderer
dette som tilstrekkelig, og derfor beholder pas litt lenger.
 Uenighet om «utskrivningsklar», scenario 2

Kommunen er overhodet ikke enig i at pas er klar for utskrivning. Kan være på skjerming
uten utgang, går alltid ute med 1-2 ansatte, har kun hatt korte permisjoner på noen timer ingen overnatting utenfor avdelingen.
Dette er ikke «utskrivningsklar» til å fungere i eget hjem i en kommune (uansett om det er
bofellesskap eller ordinær bolig).
Forløpene kan preges litt av at sykehuset ønsker å skrive ut pas etter kortest mulig tid
(kommunens opplevelse). Kommunen har erfart at litt mer tid ville hjulpet pas til å fungere
bedre etter utskrivning, f.eks. pas med psykoselidelser. Dette igjen ville hindret hyppige
re-innleggelser – noe som ofte forekommer.
Kan bruke «uenighetsprotokoll» dersom kommunen mener at pas ikke er utskrivningsklar
(har forekommet ift. sikkerhetsavdelingen).
 Sykehuset mangler oversikt over nåværende bosituasjon og pasientens ADL funksjon
(ADL – aktiviteter i dagliglivet) Etterspør likevel heldøgns bemannet bolig/foreslår kjøp av

tjenester eksternt. Kommunen og sykehuset vurderer ofte botilbud/organisering av
oppfølging forskjellig, noe som medfører vanskeligheter i samarbeidet.
 Kjennskap til lovverk i kommunen?

Ansatte i kommunen kan ikke gå inn i en leilighet og jobbe dersom leietaker ikke ønsker
hjelp, det er ikke lovhjemmel for tvungen bistand til personer med samtykkekompetanse i
hjemmet deres. Sykehuset har iblant forventninger til at kommunen kan påtvinge
innbyggere tjenester.
 Hva med brukermedvirkning?

Bruker er ofte ikke med på møter selv om de befinner seg på sykehuset, blir dermed ikke
med i viktige prosesser i eget liv.
 Behov for mer samhandling

Det bør etableres et forum for samhandling, der fagfolk fra Blakstad og kommunene i
nedslagsfeltet deltar (ikke direktørnivå). Det er behov for å komme videre. Hensikt med et
interkommunalt forum: Forbedre og utvikle samhandlingen med sykehuset, få mer
forståelse og kjennskap til hverandre. Et sted å drøfte fag/situasjoner. Nå samarbeides
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det i enkeltsaker, men ikke om helheten. Trenger å møtes/drøfte samhandling uten at det
er krise. (Akuttmøtene kan dessuten bli veldig store).
Hvis det virkelig er behov for bofellesskap, må kommunen kobles tidlig inn – det er ikke
ledige leiligheter i bofellesskap til enhver tid.
 Godt samarbeid i noen saker

Kan virke litt personavhengig, ikke systembasert. Tidlig inn gir mer suksess enn inn i siste
uke før utskrivning.
 Tilbakemelding vi har fått fra samarbeidspartnere

Kommunen fremstår sprikende, sier mye forskjellig.
 Pakkeforløp:

Fungerer ikke etter intensjonen, verken på sykehuset eller i kommunen.»
Ovenstående bekreftes i samtaler med aktuelle grupper på flere nivåer.
Revisjonens vurdering

Problemstilling
2. Fungerer meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter tilfredsstillende?
Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:
•

Det skal foreligger retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å
ha behov for kommunale tjenester og instansene skal faktisk samarbeide.

Kommunens samarbeidsavtaler skal inneholde retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare
pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon. Vår
gjennomgang viser at de samarbeidsavtalene vi har fått forelagt inneholder retningslinjer for
samarbeid om utskrivningsklare pasienter.
Gjennomgangen vår viser også at kommunen samarbeider eksternt og internt om utskrivningsklare
pasienter som trenger et kommunalt tilbud, herunder gjensidige varslingsrutiner til fastlegen og
andre relevante instanser i kommunen. Det foreligger også interne rutiner i de ulike tjenestene som
skal hindre at meldinger blir håndtert feil. Vårt inntrykk er at det er stort fokus på dette og at rutinene
er kjent.
Til tross for dette kommer det frem i samtaler med mange av de aktuelle gruppene vi snakket med at
det var forbedringspunkter og at feil/avvik skjer.
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I somatikken ble vi fortalt at epikrise/medisinliste ofte mangler og/ eller nødvendige medikamenter
ikke er sendt med pasienten når den blir skrevet ut fra sykehuset. Videre kom det frem at alle de tre
omsorgsdistriktene vi snakket med hadde opplevd at pasienter som hadde behov for tjenester fra
kommunen var kommet hjem fra sykehuset, uten at kommunen var blitt gjort kjent med at pasienten
var sendt hjem. Det var da gjerne bruker eller pårørende som tok kontakt med kommunen og varslet.
Innenfor psykiatri og rus ble det sagt fra flere aktuelle grupper at ivaretagelsen av brukere i dag er
todelt. Den største utfordringen er samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Spesialisthelsetjenesten og kommunen kan ha ulikt syn på hvordan behandling/oppfølging etter
utskriving skal skje. Det hender uenigheten går ut over bruker. Det blir sagt at det er behov for en
holdningsendring for å bedre samarbeidet. I tillegg kommer det frem at det er utfordringer rundt
utskrivelse av brukere som har behov for bolig.
Kommunen forteller i møte 9. mars 2021 med revisjonen at når det gjelder å sikre et helhetlig
pasientforløp er det viktig at pasienter blir meldt utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten innen
et avtalt tidspunkt. Slik er det ikke i samarbeidsavtalene nå. Som vist over, under fakta, står det nå i
avtalene at pasienter bør meldes utskrivningsklare «helst før kl. 14:00». På den måten kan kommunen
sikre at de har tilstrekkelig bemanning til å ta imot pasienten som kommer på en god og verdig måte.
Kommunen forteller at fra en pasient er meldt utskrevet fra spesialisthelsetjenesten til den kommer
til institusjonen eller i eget hjem kan det gå kort tid. Kommunen har opplevd at det kan ta bare en
time. Kommunen fremhever at nettopp derfor er det viktig at det innarbeides en frist for når på dagen
en pasient kan meldes utskrevet fra spesialisthelsetjenesten. Pasientene, så vel kommunen, må få tid
til å forberede seg på avreisen. Kommunen erfarer at når pasienten ikke er forberedt på utskrivelsen
opplever de overføringen vanskelig.
Kommunen forteller at akkurat dette er et krevende punkt i samhandlingen med
spesialisthelsetjenesten og at de derfor har fokus på det i samarbeidsmøter med Vestre Viken
helseforetak.
På bakgrunn av ovenstående mener vi kommunen i sine samarbeidsfora med
spesialisthelsetjenesten når det gjelder samhandlingsreformen må fortsette å arbeide med å
forbedre etterlevelsen av meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter.
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5. Forebyggende arbeid og internkontroll innen
psykisk helse og rus
5.1. Forebyggende arbeid
Problemstilling
3. Utfører kommunen et tilfredsstillende arbeid i forbindelse med forebygging innenfor
psykisk helsearbeid?
Følgende revisjonskriterier er utledet:
Drammen kommune skal i det forebyggende arbeidet:
•
•
•

Fremme helse og forebygge mot sykdom
Gi opplysning, råd og veiledning til brukere/pårørende
Legge til rett for samarbeid innad i kommunen og med andre tjenesteytere der det er
nødvendig

Fakta

Når vi i dette kapittelet snakker om grupper vi har snakket med mener vi ansatte, avdelingsledere,
virksomhetsleder, samt andre som samarbeider med helsefremmende tjeneste 0-100 og psykisk
helse og rus.

Helsefremmende tjenester 0-100
Nedenfor vises oversikt over organiseringen av tjenesten
SiriSørensen
Kommunalsjef Forebyggende
tjenester

Inger Øverland
Virksomhetsleder
Helsefremmende tjenester 0100

Avd. Mjøndalen

Avd. Åssiden

Avd. Konnerud

Avd. Svelvik

Helsestsjonen, fysioterapeutr,
familieteam og
skolehelsetjenesten

Helsestasjonen, Uteteam,
familieteam og
skolehelsetjenesten

Helsestasjonen, familieteam,
helsestasjone for ungdom og
skolehelsetjenesten

Helsestasjone, jordmødre,
familieteam og
skolehelsetjenesten
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Familieteam
Drammen kommune har utarbeidet et mandat for Familieteamene i kommunen. Familieteamets
overordnede formål er å bidra i lokalt folkehelsearbeid gjennom tverrfaglig deltakelse på individ og
systemnivå. I mandatet står det at

«Familieteamene er tverrfaglig sammensatt og har bred kompetanse og erfaring fra familiesystemisk arbeid med barn, ungdom og familier. Teamet innehar kompetanse i arbeid direkte
med brukere, samt kompetanse på prosjektarbeid- og forskning. (…)
Familieteamene skal ha et familie- systemisk perspektiv og de skal samarbeide tett med
skole, barnehage, helsestasjon, fastleger og andre instanser som jobber med barn, unge og
familier. Familieteamene jobber etter en såkalt «lavterskel modell» og legger Mental Helses
definisjon av «lavterskel» til grunn: «Kort vei til profesjonell og god hjelp». Dette betyr blant
annet at samarbeidspartnere og brukere kan selv ta direkte kontakt for hjelp uten annen
henvisning, hvor målet er å kunne tilby ingen, eller svært liten ventetid.
Brukermedvirkning og god tjenesteutvikling står sentralt i familieteamenes arbeid. For å
ivareta dette bruker familieteamene blant annet Feedback Informed Treatment (FIT)
systematisk. Familieteamene er opptatt av god tjenesteutvikling og evaluerer kontinuerlig
tilbudene i tjenesten.
Familieteamene tilbyr:
•

•
•

•

Råd, veiledning og vurdering. Familieteamene har fokus på forebyggende tiltak og tidlig
intervensjon gjennom veiledning og kompetanseutveksling med andre faggrupper som
helsesykepleiere, lærere, barnehagepersonell og andre yrkesgrupper.
Vurdering, kartlegging og kortvarig behandling av lettere psykiske vansker. Arbeidet kan
bestå i foreldreveiledning individuelt eller i gruppe, individual-terapi og familiesamtaler.
Vurdering knyttet til eventuelt behov for henvisning til utredning/behandling ved
spesialisthelsetjenesten (BUP/HAB/DPS). Tilby informasjon via nettsider og sosiale medier,
innen barne- og familierelaterte temaer.
Undervisning, konsultasjon, veiledning og kurs til samarbeidspartnere.

Målgruppe:
•

•

Barn, unge, foresatte og gravide med behov for veiledning individuelt og/eller i gruppe/kurs.
Utfordringer knyttet til: Samspill i familien, kommunikasjon med barnet/ungdommen, innsikt
og forståelse for barnets utfordringer, tilknytningsproblematikk og utfordringer knyttet til
grensesetting.
Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, med lettere psykiske og psykososiale vansker.
Eksempler på vansker kan være; selvbilde/selvtillit, lettere angstproblematikk (sosial angst,
prestasjonsangst), mild grad av depresjon, søvnproblemer, spiseproblematikk, sosiale
vansker, stressrelaterte vansker, sinne/utageringsproblematikk, rus og bekymringsfullt
skolefravær.
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•

Andre yrkesgrupper og tjenester i kommunen med behov for tverrfaglig samarbeid,
veiledning og råd knyttet til sitt arbeid med barn og familier (f.eks. PPT, barnevern,
helsesykepleier, barnehagepersonell, lærere, Alternativ til vold).

•

Skoler og barnehager i forhold til konsultasjon/undervisning/veiledning til ansatte og/eller
elever.

•

Oppfølging av foreldre, barn og unge som er utredet og diagnostisert av
spesialisthelsetjenesten, som har behov for videre oppfølging.»

Familieteamet benytter flere metoder for å gjennomføre sine oppgaver som samtaler, veiledning,
drøftelser, samarbeid med andre instanser, foreldreveiledningsprogrammer, tilstedeværelse på
Helsestasjon for ungdom, gruppetilbud til barn m.m.
Familieteamet har ukentlige inntaksmøter for alle nye skriftlige henvisninger og alle henvendelser
skal kontaktes innen to uker fra mottakelsen. Deretter har de en avklaringssamtale for å avklare veien
videre. Alle samtaler blir journalført. Familieteamet skriver henvisninger til andre instanser, dersom
det er behov for det.
Familieteamet er et korttidstilbud med muligheter for å tilpasses den enkeltes behov. Familieteamet
tar ikke saker der det foreligger moderat til alvorlig psykisk lidelse som trenger
behandling/utredning i spesialisthelsetjenesten, der det er behov for diagnostisk kartlegging, saker
som er henvist til BUP og familiekonflikter som hører hjemme i familievernet.
I samtaler kom det frem at ovennevnte var kjent blant de ansatte og at de arbeidet etter mandatet.
Mappegjennomgang
VKR hadde mappegjennomgang på tre av familieteamene. Vi gikk igjennom totalt 45
mapper/journaler. Mappegjennomgangen viste at:
•

I nesten alle sakene blir bruker kontaktet innen fjorten dager etter at familieteamet har
mottatt henvisningen

•

Det føres gode og oversiktlige journaler fra møtene med brukerne

•

Familieteam samarbeider med andre instanser i sakene som for eksempel, skole,
helsesykepleier, BUP/BUPA, PPT og barneverntjenesten

•

Familieteamet bistår med henvisninger til BUP/BUPA

•

De tilbyr foreldreveiledning, individsamtaler med barn og unge, at de deltar i
samarbeidsmøter, at de tilbyr foreldrekurs som COS og at de har samtaler med foreldre og
barn sammen m.m.

•

De ikke avslutter sakene før en annen instans overtar den eller at bruker selv ønsker å
avslutte den

•

Familieteamet bistår bruker med å komme i kontakt med riktig instans som for eksempel
BUP/BUPA, DPS, PPT osv.

I samtaler med de få brukerne vi snakket med kom det frem at:
•

En var blitt glemt og at det derfor tok lang tid før vedkommende fikk time

•

En ikke fikk det tilbudet som var ønsket
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•

Alle fikk hjelp til å bli henvist til annen instans

•

De fikk samtaler til slutt

Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper
I samtaler kom det frem at familieteamet samarbeider godt med helsesykepleierne på skolene og
barnehagene i sitt distrikt/del, samt PPT og barneverntjenesten. Dette samarbeidet var imidlertid
mer formalisert før kommunesammenslåingen. Det ble sagt at det er ønskelig med et mer formalisert
samarbeid med disse tjenestene, da erfaringer fra før kommunesammenslåingen tilsier at et
formalisert samarbeid fungerer bedre enn dagens modell. Videre fremkom det i samtalene med flere
av de aktuelle gruppene, at det ikke var etablert verken formelt eller uformelt samarbeid mellom
familieteamene og Psykisk helse for voksne. Det var ønskelig at et slikt samarbeid ble etablert, da det
forelå et udekt behov.
Innsendt dokumentasjon bekrefter at det ikke er etablert faste møtefora for familieteamene med
andre tjenester, programområder og virksomheter i kommunen. Vi viser her til «Synliggjøring av
styringsforaer i virksomheten Helsefremmende tjenester 0-100.»
I samtalene med flere aktuelle grupper kom det også frem at det tidligere hadde vært et formalisert
samarbeid med BUP/BUPA, men at dette samarbeidet hadde falt bort ved
kommunesammenslåingen. Det ble sagt av mange aktuelle grupper at samarbeidet med BUP/BUPA
var viktig. Det var derfor ønskelig at samarbeidet ble startet opp igjen raskt. Kommunen har lagt ved
en samarbeidsavtale som ble inngått i 2015 mellom Nedre Eiker kommune og Vestre Viken
helseforetak, BUPA ved Drammen BUP. Denne samarbeidsavtalen skulle sikre helhetlig og
tverrfaglige tjenester til gravide, barn og ungdom og deres foresatte. Denne avtalen falt bort ved
kommunesammenslåingen.
Helsestasjon for ungdom
Fellesnemnda i Drammen kommune vedtok den 11.04.2019 et Folkehelseprogram for Drammen 20192023 «Helsefremmende økosystem for barn og unge i Drammen».
Folkehelseprogrammet skal bidra til å skape et grunnlag for systematisk og samordnet arbeid for
bedre folkehelse ved å bygge broer mellom sektorene og kommunale virksomheter som i praksis
arbeider tett med å løse folkehelseutfordringene lokalt. Det er barn og unge i nye Drammen
kommune som er hovedmålgruppen for arbeidet, men det er en intensjon om at tiltakene som testes
gjennom planen skal kunne tilpasses andre målgrupper.
Drammen kommune har også etablert et prosjekt for etablering av Åpent hus. Prosjektet “Åpent hus”
endret navn i november 2019 til Helsefremmende tjenester 0-100. Tjenesten er etablert i henhold til
prosjektplanen i fem knutepunkt. Tjenester som finnes i disse avdelingene, er:
•

Helsestasjon for barn 0-5 år

•

Familieteam

•

Jordmortjeneste
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De andre tjenestene som er opplistet nedenfor er enten ambulerende i knutepunktene eller lokalisert
andre steder i kommunen.
•

Skolehelsetjenesten

•

Helsestasjon for ungdom

•

Migrahelse

•

Friskliv

•

Læring og Mestring

•

Rask Psykisk Helse

•

Barnefysio

•

Barneergo

•

Uteteam

•

Familiehjelpen/familiesenteret/familieteamet

•

Lavterskel psykisk helse/rus

•

Forebyggende sykepleiertjenester til eldre

Vi ser av kommunens hjemmeside og det fremkommer i samtaler med flere grupper at det på
revisjonstidspunktet er to helsestasjoner for ungdom. En i Drammen sentrum og en i Mjøndalen. Det
er ikke kommet frem at de er tilknyttet Åpent hus. Helsestasjonen for ungdom i Drammen er åpen 5
dager i uken, mens den i Mjøndalen er åpen 2 dager i uken.
Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom fra 13-24 år. Det er ikke behov for
timebestilling og helsesykepleier er alltid til stede. Det er lege til stede en dag i uken. Under Corona
tiden er det ikke drop inn, men timebestilling. Helsestasjonene for ungdom tilbyr:
•

Råd og veiledning i forhold til prevensjon, seksuell identitet og seksualitet, samt resepter

•

Testing og behandling av kjønnssykdommer og veiledning i forbindelse med seksuelt
overførbare infeksjoner (SOI)

•

Graviditetstest og råd for å forebygge uønskede svangerskap og abort

•

Samtale om noe bruker synes er vanskelig å snakke om, som for eksempel: Problemer
hjemme, på skolen eller med venner, stress, sorg, angst, depresjon, spiseproblemer,
selvskading, smerter, ensomhet, prestasjonsangst, søvn og mat, fysisk og psykisk vold,
overgrep og voldtekt

Samtaler med aktuelle grupper
I samtaler med flere aktuelle grupper kommer det frem at ungdommene kommer til helsestasjon for
ungdom på eget initiativ eller etter råd fra andre instanser. Det blir sagt at i Drammen har de merket
at det er en økning i antall ungdommer som har behov for psykisk helsehjelp. Dersom det er
ungdommer over 18 år som trenger psykisk helsehjelp kan de henvise dem til Rask psykisk helse.
Dette benytter de seg mer av i Mjøndalen enn i Drammen.
Ungdomstorget
Ungdomstorget hjelper dem som er mellom 13 og 25 år, og som bor i Drammen kommune.
Ungdomstorget er lokalisert i Drammen. Ungdomstorget kan blant annet bistå med:
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•

Støttesamtaler/få orden på vonde tanker

•

Hjelp til å søke skole/jobb

•

Hjelp til å kommunisere med andre hjelpeinstanser

•

Hjelp til å slutte med rus

Ungdomstorget kan også snakke med foreldrene, dersom bruker ønsker det. All kontakt med
Ungdomstorget er gratis, og de ansatte har taushetsplikt. Brukerne trenger ikke å bestille time. De vil
bli møtt av en som jobber på «torget» når de kommer dit.
Ungdomstorget er åpent mandag til torsdag.
I samtaler med aktuelle grupper, brukere og på kommunens nettside kommer det frem at
ungdomstorget bemannes av:
•

NAV

•

Barnevernet

•

Helsestasjon for ungdom

•

Psykolog (familieteam)

•

Psykisk helse og rus

•

Introduksjonsordningen

•

Voksenopplæring

•

Oppfølgingstjenesten

•

Uteteam

På ungdomstorget kan ungdom hjelpes raskt. De har personer som kartlegger ungdommen, slik at de
lett kan veiledes og hjelpes videre til de rette instansene. Ungdomstorget tilbyr også samtaler til
ungdom, og uteteamet som er samlokalisert med ungdomstorget kan følge opp ungdommer over tid.
Utdrag fra samtalene med fire brukere
I samtaler med brukerne kom det frem at de var veldig fornøyde med ungdomstorget. Det ble sagt at
alle som arbeidet der var veldig hyggelig og dersom deres saksbehandler ikke var til stede var det
alltid noen andre de kunne snakke med.
I samtalene med brukerne ble det sagt at de fikk hjelp med:
•

Å sortere tanker

•

Samtaler om både psykisk helse og seksuell helse

•

Praktisk hjelp til å kjøpe inn ting når de flyttet for seg selv. Dette opplevdes som trygt og godt,

•

Kontakt med NAV. Deres saksbehandler deltok til og med på møter med NAV, dersom de ba

da de ikke hadde andre voksenpersoner de kunne stole på i livet sitt
dem om det
•

De fra ungdomstorget var deres eneste støttende og rådgivende voksenperson i livet

•

Jobbsøkerkurs og til å søke arbeid
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Uteteamet
Uteteamet er en oppsøkende tjeneste i Drammen kommune rettet mot ungdommer mellom 13 og 25
år. De jobber forebyggende og tilbyr råd, veiledning, praktisk hjelp og oppfølging av ungdom. De er et
frivillig tilbud, og alle i Uteteamet har taushetsplikt. De er tilgjengelig 6 dager i uken.
Uteteamet driver feltarbeid og sosialt oppsøkende arbeid gjennom tilstedeværelse i Drammen
sentrum og de ulike kommunedelene.
Uteteamet er ute på dagtid og kveldstid og kan treffes på mange ulike steder, blant annet i
skolegårder, kjøpesentre, ungdomsklubber og andre samlingspunkter for ungdom. De er også innom
ulike arrangementer for ungdom. I løpet av uken besøker de også flere ungdomsskoler og
videregående skoler. Gjennom det oppsøkende arbeidet ønsker de å komme i kontakt med og bygge
tillit hos ungdom.
Uteteamet følger opp ungdom som selv ønsker det. Hva de hjelper med er basert på ungdommens
behov. Det kan være alt fra skole, utdanning, økonomi, bolig, seksualitet, rus og psykisk helse. De har
også et tett samarbeid med andre tjenester, som hjelper ungdommer, og kan følge ungdommer
videre til rett sted.
I tillegg bistår de ungdom som har spørsmål om cannabis, ønsker å slutte eller trappe ned bruken.
Foreldre som ønsker veiledning rundt mistanke om rus hos sin ungdom, kan også ta kontakt med
uteteamet.
Uteteamet er en del av ungdomstorget i Drammen.
Utdrag fra samtalene med brukerne
I samtaler med brukere kom det frem at uteteamet var veldig flinke til å hjelpe ungdom og å snakke
med ungdom. Det ble sagt at de hjalp brukere med alt fra å handle mat til å betale husleie. De var
tydelige voksne som ikke dømte noen, men prøvde å veilede. De ansatte i uteteamet var lett å snakke
med, å få tillitt til og ikke minst gav brukerne utrykk for at de stolte på dem. Det var veldig viktig for
brukerne at de kunne stole på uteteamet.
I samtalene ble det også sagt at uteteamet opplevdes som positivt i utemiljøet i Drammen og at de
byr på seg selv og har tillitt blant ungdommen. De ble sagt at uteteamet var en viktig del av
ungdomstorget og ungdomsmiljøet i Drammen.
Utdrag fra samtaler med aktuelle ansatte, avdelingsledere og virksomhetsledere
I samtaler med de aktuelle gruppene kom det frem at uteteamet kunne få telefoner fra unge på dag,
kveld og i helgene, der de ba om en samtale. Uteteamet ville da dra ut for å prate med ungdommen,
som har det tøft akkurat der og da. Det er ingen ventetid.
Det ble sagt at uteteamet samarbeider med andre instanser, men mest i de situasjonene der
ungdommen ber om at de blir med. Ungdommen ønsker gjerne å ha med uteteamet som en
tillitsperson i samtale med andre instanser, som Nav eller skole. Det ble sagt i samtalene at
uteteamet i det siste hadde blitt mer koblet på saker som er i konfliktrådet og friomsorgen. De blir da
en del av oppfølgingsteamet rundt ungdommen.
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Uteteamet har også etablert ruskompetanse, særlig innen cannabis. Det blir sagt i samtaler med flere
aktuelle grupper at de kan bistå ungdommer under 18 år med å slutt med cannabis.
Uteteamet er en brukerstyrt tjeneste, som ikke er lovpålagt, men den oppleves av de ansatte,
ledelsen og brukerne som en viktig del av det forebyggende arbeidet i kommunen.
Skolehelsetjenesten
Kommunen har lagt ved «Årshjul for ungdomsskolene i Drammen kommune 2020-20201.» Den angir
når de lovpålagte tjenestene til skolehelsetjenesten skal gjennomføres i løpet av skoleåret.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom, skader og
sosiale vansker. Skolehelsetjenestene tilbyr
•

Helsesykepleiere på alle skoler

•

Samtaler med elever, individuelt og i grupper

•

Helseopplysninger individuelt og i grupper

•

Undervisning og rådgivning

•

Foreldreveiledning

•

Vaksinasjon etter vaksinasjonsprogrammet

•

Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper
I samtaler kom det frem at de samarbeider med familieteamet i kommunen, ved at de henviser til
dem etter samtykke fra eleven. De kan også delta på samtaler med barnet sammen med
familieteamet, men det var ikke tilfelle/praksis i alle distriktene/deler i Drammen.
Aktuelle grupper forteller at de enkelte skolehelsetjenestene har ulike avdelingsledere i og med at
de er delt inn i geografisk områder. Det vil si at ved kommunesammenslåingen ble fagmiljøet splittet
fra ett felles skolehelsetjenestekontor til fem avdelinger. I samtalene med de ulike gruppene kom det
frem at avdelingslederne har møter en gang i uken for å sikre lik praksis ol, men at på revisjonspraksis
er det fortsatt ulik praksis på ulike oppgaver i de fem distriktene/delene. Det ble sagt at delingen av
tjenesten i fem distrikter/deler hadde svekket det faglige miljøet.

Mappegjennomgang
Vi gikk igjennom 45 mapper på tre av kommunens familieteam og gjennomgangen bekreftet at det er
ulikheter fra familieteam til familieteam hvorvidt helsesykepleierne deltar i samtalene barnet har
med familieteamet. Mappegjennomgangen viste også at helsesykepleier ofte henviser barn og unge
videre til familieteam. Gjennomgangen viste også at familieteam kunne ta kontakt med
helesykepleier på skolen for bistand i enkeltsaker og at de hadde samarbeidsmøter. Dette blir
imidlertid praktisert ulikt fra distrikt/del til distrikt/del i Drammen. Det ble sagt fra flere aktuelle
grupper at etter kommunesammenslåingen hadde det blitt vanskelig å samarbeide med
familieteamene. Vanskene var organiseringen av tjenestene i geografiske områder, at samarbeidet
ikke var formalisert eller satt i system, samt lokaliseringen av tjenestene. Der tjenestene tidligere
hadde vært samlokalisert var nå familieteam og helsesykepleiere organisert i distrikt/del. Det ble
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sagt at manglende samhandling oppleves som en svekkelse av elevens og ungdommens behov for
sømløse og ofte raske tjenester fra kommunen.
Rask psykisk helse
Innsendt dokumentasjon og kommunens hjemmeside viser at Rask psykisk helse er et tilbud til
brukere som har lett til moderat angst eller depresjon. Rask psykisk helse har kurs og oppfølging
digitalt, eller det kan avtales time. Tilbudet er gratis, og bruker trenger ikke å henvises fra fastlege
eller andre for å få tilbud fra dem.
Rask psykisk helse er et lavterskel/korttidstilbud som tilbyr kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi
til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet er
for innbyggere over 18 år som er bosatt i Drammen. Tilbudet deres omfatter ikke akutte kriser,
komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser.
Rask psykisk helse har psykolog tilknyttet tjenesten og samarbeider med andre instanser, dersom det
er hensiktsmessig. De innhenter i så fall samtykke fra bruker. Det kan være fastleger, andre
kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, NAV og arbeidsgiver.
Det er i dag ansatt fire psykiatriske sykepleiere, en fysioterapeut og en psykolog ved tjenesten.
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper på dette området
I samtaler med aktuelle grupper kom det frem at Rask psykisk helse etter hvert vil samarbeide mer
med familieteamene, siden de nå er organisert under samme tjeneste. Det har imidlertid ikke vært
noe samarbeid tidligere. Videre samarbeider de ikke med Psykisk helse og rus på
revisjonstidspunktet. Men det er etablert faste møter mellom Rask psykisk helse og Psykisk helse og
rus. Hensikten med disse møtene er å avklare roller og ansvar. Vi ble fortalt at det er behov for å
avklare hvor bruker skal gå, for å hindre overlapping.
Det blir sagt at det ikke foreligger faste møtepunkter med NAV, men at de har vært med på ulike
knutepunkter og informasjonsrunder med NAV. I tillegg blir det sagt at de samarbeider med NAV i
enkeltsaker, men at det ikke er møter på overordnet nivå.
Lærings og mestringssenteret (LMS)
Ifølge kommunens hjemmeside og innsendt dokumentasjon er LMS en virksomhetsovergripende
tjeneste. Tjenesten skal være er kortvarig helsetilbud til brukerne og pårørende. Tilbudene er i
hovedsak gruppebasert, kortvarige, diagnoseuspesifikke og uten henvisning. Målet med tilbudene
hos LMS er økt mestring og bedre livskvalitet.
Noen av tilbudene er:
•

Søvnskole

•

Kurs i mestring i depresjon

•

Lyst på livet – et helsefremmende tilbud for eldre

•

Mestringsgruppe for deg som er i alderen 18-67 år og lever med varig skade eller sykdom

•

Rask psykisk helsehjelp

•

Takk bare bra – forebygging og mestring av depresjon hos eldre
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•

Pårørende-kurs

Knutepunkt Strømsø
Innsendt dokumentasjon og kommunens hjemmeside viser at Knutepunkt Strømsø er et prosjekt hvor
innbyggerne skal kunne komme for å få rask og relevant hjelp fra kommunale tjenester. Knutepunktet
skal også være et sted hvor innbyggere, lag/foreninger, kommunen og andre aktører møtes for felles
innsats for lokalsamfunnet.
Tjenester som tilhører knutepunktet
•

Kultur og innbyggertorg
o
o

o

Utvikling av kafe
Innbyggertorg – under etablering
Utlån av sportsutstyr

•

Barnevern

•

Migra helsestasjon

•

Familieteam

•

Helsestasjon

•

PPT

Familieteam
Ifølge innsendt dokumentasjon er familieteamet under knutepunktet ikke organisert under samme
ledelse som de andre familieteamene. Dette skyldes at Knutepunktet er en egen virksomhet. I
samtaler med aktuelle grupper kommer det frem at dette påvirker både samarbeidet på tvers og gir
en utfordrende lederstruktur. I og med at familieteamet er en det av prosjektet «Knutepunkt
Strømsø» blir det sagt at de kan arbeide annerledes enn de andre familieteamene. Dette følger også
av at Knutepunkt Strømsø er et prosjekt.
Informasjon fra innsendt dokumentasjon og utdrag fra samtaler med aktuelle grupper
På familieteamet er det ni stillinger, hvorav tre er psykologer, fem familieterapeuter, samt leder.
Familieteamet har etablert tverrfaglig samarbeid og et Tidlig inn - forum med PPT, kultur,
helsesykepleier og familieteamene på de ulike skolene tilhørende knutepunktet. Knutepunktet
dekker Strømsø og Fjell. Det er fem skoler og 25 barnehager i området. De møtes en gang i måneden
og det er åpnet for at elever og foreldre kan komme og snakke for å få råd fra fagpersoner.
Det er også etablert elevterapeuter på hver av skolen i Knutepunktet. De gjennomfører
enkeltsamtaler og gruppesamtaler. Det er blant annet etablert guttegrupper.
Barneverntjenesten har også skolekontakter, som blir koblet på undersøkelsen på de enkelte
skolene.
I tillegg blir det sagt at kultur har fått midler for å arbeide med å lette overgangen fra ungdomsskolen
til videregående skole. I dette arbeidet er familieteamet blitt bedt om de kan bidra inn. Videre sitter
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familieteamet samlokalisert med barneverntjenesten, PPT og kultur, noe som letter det tverrfaglige
samarbeidet.
Familieteamene ønsker å etablere et samarbeide med Psykisk helse og rus i kommunen og ser at ikke
bare de, men også de andre familieteamene i kommunen kunne hatt nytte av et slikt samarbeid.
Når det gjelder samarbeidet med BUP ble den avtalene som forelå lagt vekk ved
kommunesammenslåingen og det arbeides med å få den på plass igjen. Vi blir fortalt at avtalene skal
være på plass i løpet av 2020.
I samtalene kommer det frem at tjenesten er viktig for det forebyggende arbeidet i kommunen. De
arbeider med å forhindre langvarige lidelser innenfor eksempel psykisk helse og rus. Det kom også
frem at det hadde vært en markant økning i henvisninger til familieteamet, etter at de ble synlig blant
de andre avdelingene og terapeutene.
Skolehelsetjenesten
I samtaler forteller de ansatte og avdelingslederne at det er lett å kontakte familieteamet og at de
samarbeider godt med dem. Samarbeidet med BUP er imidlertid blitt vanskeligere etter
kommunesammenslåingen, noe som oppleves uheldig.
I tillegg til de ordinære helsesykepleier-oppgavene på skolene gjennomfører de også individsamtaler
med elevene. De kan da snakke om alt fra sinne og frustrasjon til psykisk helse.
Psykisk helse og rus
Organisasjonskart over tjenesten.

Rus og psykisk helse
Kommunalsjef Dagny
Nordal Pettersen

Lav terskel mottak

Psykisk helse og rus 1

Psykisk helse og rus 2

Virksomhetsleder T.H.
Martinsen

Virskomhetsleder
Øyvind Schefte

BO7, rusakutt,
Berggården,
Fengselstjenesten
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Austadgata,
Dagsenter Svevik,
Vekshuset, Erik O. gt.
ambualnt team

Ing. rybergsgt.,Natt
tjenesten, Abulant
team

Olaf bergsvei,
Buskerud veien
Ambulant team

Tunet/Ferdingen.
Abilant team
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Informasjon gitt av tjenestene i kartleggingsskjema
Når det gjelder det forebyggende arbeidet forteller tjenesten i kartleggingsskjemaet at forebygging
før psykisk uhelse har etablert seg, skjer på en mengde vanlige arenaer i kommunen, som:
Helsestasjoner, Skolehelsetjenesten, alt barne- og ungdomsarbeid, frivillige organisasjoner osv.
Forebyggende psykisk helsearbeid på tidlig tidspunkt skjer blant annet i Friskliv, Helsestasjoner,
Skolehelsetjenesten, Familieteam og Rask psykisk helsehjelp.
Mens når det gjelder forebygging i psykisk helse og rus viser kommunen til forløpsinndelingen i
veileder for lokalt psykisk helse- og rusarbeid «Sammen om mestring.» Helsedirektoratet har valgt å
inndele de rusrelaterte og psykisk helserelaterte problemene inn i hovedforløp. De tre
hovedforløpene er:
•

Hovedforløp 1 – Milde kortvarige tjenester

•

Hovedforløp 2 - Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere
problemer/lidelser

•

Hovedforløp 3 – Alvorlige langvarige problemer/lidelser

I Drammen er det følgende tjenester som yter tjenester i de ulike forløpene:
•

Forløp 1 – Rask psykisk helse (Helsetjenester 0-100)

•

Forløp 2 - Mottaksavdelingen i Psykisk helse og rus, dagsentre i Psykisk helse og rus

•

Forløp 3 - Ambulerende team i Psykisk helse og rus, dagsentre i Psykisk helse og rus

Tjenesten forteller i kartleggingsskjemaet at det forebyggende arbeid skjer i alle forløp, for å
bedre/vedlikeholde funksjon, og hindre videre utvikling.
Forløp 1 og 2 gir lavterskeltilbud med klar forebyggende intensjon, henholdsvis ved Rask psykisk
helsehjelp og Psykisk helse og rus. Dagsentrene innen Psykisk helse og rus gir lavterskeltilbud til
forløp 2 og 3, med forebyggende intensjon.
Oppfølging av brukere etter behandling er ferdig, ettervern, der skriver tjenesten at Psykisk helse og
rus har avtaler med nedenfor nevnte aktører, og loser brukere over til dem:
•

Kirkens bymisjon (KB)

•

Fontenehuset

•

Blåkors

•

Back in the ring

•

Omsorgsplasser kjøpes fra ulike private og kommunale aktører, Jægersberg m. fl.

Psykisk helse og rus holder også «Startkurs» jevnlig i mottaksavdelingen. I kurset informerer de om
tilbudene hos frivillige aktører og eventuelt loser interesserte videre. Kommunen forteller at de
planlegger at frivilligkoordinator skal jobbe ut mot de ambulerende teamene også.
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Ved all oppfølging i Psykisk helse og rus, både i Mottak, dagsentre, boliger og ambulante team,
prøver tjenesten å vise til andre tilbud i kommunen og hos frivillige aktører, for at brukere ikke bare
skal etablere nettverk i kommunale særtjenester, men også for å motvirke opplevelser av
utenforskap. De opplyser at en del av jobben kan være å lose videre.
Flerfamiliegrupper er et gruppetilbud ved Crux Bergflødt behandlingssenter til bruker og et
familiemedlem som avholdes i kommunens lokaler. Tilbudet er beregnet på personer med
«psykoseproblematikk». Her informerer og loser Psykisk helse brukere videre og inn i tilbudet.
Systematisk arbeid i forbindelse med ettervern vil kvalitetssikres når beskrivelse foreligger i EQS for
hva som skal inngå /huskes innenfor psykisk helse- og rustjenester, og internkontroll viser at det som
er beskrevet gjennomføres i praksis. De opplyser at dette arbeidet gjenstår.
Et recoveryverksted i en kommunedel har tilbud om å møtes over en kaffekopp for å dele erfaringer,
ledet av erfaringsmedarbeider fra Psykisk helse og rus. Deltakerne former møtene selv.
Recovery er en filosofi og holdning som fremmer muligheter. Psykisk helse og rus ønsker å tilby
recovery-orienterte tjenester. En del av kommunens recovery-arbeid er å gjøre bruk av
erfaringskompetanse.
Drammen kommune har ansatt 2,5 årsverk, det vil si 5 personer i 50% stilling som
erfaringsmedarbeidere. Av disse er to årsverk knyttet til tilskuddsordning. Erfaringsmedarbeiderne
ansettes på bakgrunn av erfaring med å leve med psykisk helse og/eller rusutfordringer og ha
kommet seg ut av det. Erfaringsmedarbeiderne har selv gjennomgått en recovery-prosess og har
dermed erfaring med hva som er viktig for å lykkes.
Erfaringsmedarbeideren deltar i de ambulante teamene, har oppfølging av enkelt brukere, deltar i
grupper, kurs og undervisning, har recoveryverksted, samt involveres på systemnivå.
Erfaringsmedarbeiderne har erfaringsmøte en gang i måneden og en veiledningsgruppe en gang i
måneden.
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper
I intervju med aktuelle grupper kom det frem at erfaringsmedarbeiderne arbeidet slik som beskrevet
ovenfor. Erfaringsmedarbeideren blir koblet på etter at det foreligger et vedtak eller saken har vært
igjennom mottak. Mye av hjelpen de gir er hverdagsmestring.
Et forbedringspunkt som det påpekes i samtalene er at tjenestene til bruker kunne vært mer fleksible.
Brukere blir nå tildelt en time pr. uke, men i perioder har de bruk for flere timer. Det blir sagt at
vedtaket burde angi timene som månedstimer og at de ble fordelt i samråd med bruker. Det er mer i
tråd med recovery-tanken, der fleksibilitet er viktig. Brukerne vi snakket med bekreftet at de savnet
fleksibilitet i når timene skulle brukes. Enkelte uker hadde de behov for mindre hjelp, mens i dårligere
perioder ville de ha behov for tettere hjelp. Det ble sagt at det ikke var rom for mye tilpasninger til
brukers behov. Dette skyldtes mye at de ansatte hadde full timeplan med brukere, noe som gjorde
det vanskelig å gi mer til en bruker i en periode på kort varsel.
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Flere grupper sa at det var lite samarbeid med andre instanser i kommunen og at det var et
forbedringspotensial på dette området. Det var samarbeid rundt den enkelte bruker, men det var ikke
satt i system.
Videre fortalte noen grupper at tilbudene som var tilgjengelig for brukerne i nye Drammen var lite
kjent av både brukere og de ansatte. Det ble sagt at det burde være lettere å få oversikt over hvilke
tilbud som er tilgjengelig i kommunen. Kurs for denne gruppen holdes i Drammen og dermed blir de
ikke så tilgjengelig for brukere fra Mjøndalen eller Svelvik. Brukerne og andre aktuelle grupper
fortalte at denne brukergruppen ikke var de som lett tok bussen. Noen brukere var avhengig av å få
hjelp til å komme seg på kurs. I tillegg ble det fremhevet at det var langt å reise for å delta på et kurs
som varer i 45 minutter fra Svelvik og Mjøndalen. Brukerne vi snakket med opplevde ikke at
sammenslåingen hadde medført noen fordeler for brukerne, heller det motsatte. De fortalte at flere
hendelser/aktiviteter/kurs o.l hadde blitt lokalisert i Drammen, noe som for denne brukergruppen
vanskeliggjorde bruken av tilbudene. Samtidig hadde de en opplevelse av at tilbudene i de to andre
kommunen hadde blitt svekket, i og med at alle kurs ble gjennomført i Drammen. Brukerne uttrykte
også redsel for at kommunesammenslåingen skulle føre til en ytterligere svekkelse av godt etablerte
og velfungerende tilbud i Mjøndalen og Svelvik.
Kommunen forteller at grunnet pandemien er flere av kursene blitt nettbasert og dermed mere
tilgjengelig for brukerne og at de ikke tenker å sentralisere kurs. Det er bare i oppstarten ved
kommunesammenslåingen at dette har blitt gjort.
Lavterskel mottak
Tanken bak mottak er en dør inn til tjenesten. Dersom mottak ikke er riktig sted skal bruker loses
videre til rett instans/tjeneste, herunder rask psykisk helse. Dersom mottak er rett plass, skal de
kartlegge bruker og tilby dem ett lavterskel tilbud. Er det behov for langvarige tjenester og/eller
vedtak skal saken sendes til TOK og ambulant team skal kobles på. Dette skjer i flytmøtene.
Lavterskel mottak har tidsbegrensede mestringskurs. De har undervisning som er åpent for alle der
temaene rullerer, de har kurs som start kurs, tankevirus osv, samt gruppetilbud. I tillegg tilbyr de
individuelle oppfølgingssamtaler. Når de har gitt bruker det de kan avslutter de saken, eller sender
bruker videre dersom bruker har behov for andre tjenester eller langvarige tjenester fra psykisk helse
og rus.
Andre lavterskeltilbud Psykisk helse og rus har er dagsentre. Nye Drammen kommune har tre
dagsentre.
•

Drammen Erik Olsens gate

•

Veksthuset Mjøndalen

•

Dagsenter Svelvik

Om Veksthuset i Mjøndalen blir det sagt i brev fra ledelsen at:

«Veksthuset har sterk brukermedvirkning, gjennom fellesmøte, dialogkonferanse (som går på
å planlegge hva neste halvårs/års program skal bestå av), og et Husstyre. (bestående av 4
Veksthus -brukere, 3 fra Mental Helse og 1 til 2 fag ansatte), som jobber videre med saker som
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er tatt opp på fellesmøtet og dialogkonferansen. Vi har et tett samarbeid med Mental Helse,
når det gjelder lokaler, busser og arrangementer gjennom året.
Dagsenteret er ikke en lovpålagt tjeneste, men kommunen har valgt å beholde dagsenteret,
noe som er veldig bra og nødvendig i forbindelse med forebyggende arbeid innenfor psykisk
helse og rus.
Det er viktig for Veksthuset at engasjementstillingene skal bestå. Det er stillinger hvor brukere
får et honorar på kr. 75 i timen for utført arbeid på Veksthuset. Disse stillingene blir lyst ut 2 g. i
året. Brukere av Veksthuset kan da søke på disse stillingene. De kalles inn til jobbintervju, før
de blir ansatt. En del brukere som har hatt en engasjementstilling har på denne måten
kommet ut i ordinært arbeid i etterkant. Andre som har blitt uføre føler seg verdsatt, da de
fortsatt kan bidra til fellesskapet.»
Uttalelse:

«Jeg husker godt den dagen jeg forsto at jeg ikke kunne jobbe fullt i jobben min.
Etter hvert ble det for utfordrende å stå i ordinært arbeid.
Det var sårt og jeg følte at jeg ikke var til nytte for noen.
Jeg hadde fortsatt litt restarbeidsevne.
Da sjansen bød seg, og jeg turte å søke på en engasjementstilling på Veksthuset ble jeg glad
og stolt. Jeg føler meg forfriska, og verdsatt for den jobben jeg gjør.»

I samtale med bruker blir ovenstående bekreftet. Bruker opplyser at det er viktig å ha Veksthuset som
et tilbud og at det er mange som brukere det jevnlig. Videre blir det satt pris på at det er
engasjementstillinger. De brukerne som får disse stilingene er mye ute i miljøet og snakker med
andre brukere, samt at de får en verdig og meningsfull hverdag. I samtalene ble vi fortalt at
Veksthuset var viktig for mange mennesker og for noen den eneste tingen som hjalp dem i deres
hverdag.
Siden dagsenteret ikke er lovpålagte, kom det frem i samtaler med flere aktuelle grupper, herunder
også bruker, at de var bekymret for fremtiden til dagsentrene. Det ble sagt at dagsentrene er sterkt
undervurdert, i forhold til hva de betyr for brukerne og som et forebyggende tiltak. Dagsentrene kan
være med å forhindre at mennesker blir så dårlige, at de har behov for innleggelse i
spesialisthelsetjenesten. Dagsentret bidrar til sosial omgang med andre likesinnede, samt skaper
vennskap og tilhørighet når man ikke er i ordinært arbeid. Det ble sagt at dagsentrene fremmer og
øker livskvaliteten for den enkelte, da de i hovedsak jobber med gruppetilbud for å fremme
fellesskapet for brukerne.
Det ble sagt at kommunen måtte tenke på hva dagsentrene skulle inneholde. Slik de drives i dag,
brukes det mest penger til å drifte, lite til å sponse aktiviteter.
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Uttalt av brukere:
•

Viktig at dagsentrene i Drammen kommune innen psykisk helse og rus opprettholdes.

•

For noen av oss som benytter seg av dagsentret Veksthuset betyr det veldig mye, nesten alt,
alfa omega.

•

Det er ofte det store høydepunktet i løpet av dagen.

•

Motivere seg selv til å komme. Betyr mye å være sosial sammen med andre.
Det er mange som sliter med sosial angst, da er det viktig å eksponere seg slik at man
kommer seg ut. Da kan det være viktig for noen og ha et sted å gå til. Dagsentre kan være et
slikt sted.

•

Her kan du føle trygghet og tilhørighet.

•

Her kan du få kjøpt mat og drikke til overkommelige priser.

•

Vi må ikke glemme det menneskelige, i kommunens dårlige økonomi.

Fagansatte uttaler:

«Dagsentrene er viktig i forhold til å observere brukerne i sosiale settinger, her ser vi hvordan
den enkelte samhandler med andre. Derfor er det viktig at ansatte er i miljøet. Slik at man kan
ha mulighet til å stoppe konflikter før de eskalerer. Er det noe andre reagerer på, noen som
sliter når de er i sosiale settinger, er dette ting vi kan observere, og veilede dem på.
Når det gjelder forbedringspotensialet i kommunen, innen psykisk helse og rus sier ulike grupper
at:
•

Det bør arbeides for at dagsentrene blir lovpålagt. Ved alle budsjettkutt står dagsentrene i
fare for nedleggelse, eller nedprioriteringer i form av økonomi og nedskjæringer av
stillinger. Dette skaper utrygghet blant de ansatte og brukere.

•

Det er også viktig å se viktigheten av samhandling mellom etatene. Til det beste for
innbyggeren, og at etatene ikke sitter på sin egen tue.

•
•

Få i gang Brukerråd-viktig for brukerstemmen.
At flere dagsenter får engasjementstillinger.
Videreføre stillingene for medarbeidere med brukererfaring til faste stillinger, med
mulighet til utdannelse innen faget. Dette kan gi andre brukere et håp om å komme seg ut
i ordinært arbeid.

•

Øke fagstillinger på dagsentrene.»

•

Ambulante team
I innsendt dokumentasjon og i kartleggingsskjema fra tjenesten fremkommer det at det er fire
ambulante team i Drammen kommune. Det er ett team i Svelvik, ett team i Mjøndalen og to i
Drammen. De skal kobles på når brukere har behov for langvarig oppfølging og koordinering. Det er
TOK som treffer vedtak om langvarige tjenester, i samarbeid med brukeren og ambulant team.
Ambulant team er organisert i team for å kunne tilby en god helsetjeneste. De bygger sine tjenester
på recovery-verdier og tilstreber recoveryorientert praksis i samarbeid med bruker. For å få dette til
benytter de en arbeidsform (FIT) som systematiserer samarbeidet med bruker og hjelper, slik at
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brukeren kan nå målet med samarbeidet. Videre strukturerer arbeidsformen samarbeidet med
brukerens samarbeidsparter, samt interne arbeidet i teamet og sørger for at systematisk kunnskap fra
samarbeidet bidrar til å forbedre tjenesten.
I samhandlingen med bruker har ambulant team søkelys på flere metoder som blant annet kognitiv
adferdsterapi. Ambulant team arbeider med blant annet jobbmestring (IPS) og har jobbspesialister i
teamene som bidrar til å holde søkelys på dette perspektivet og støtter og hjelpe bruker i denne
prosessen. Det blir opplyst fra tjenesten at på samme måte er erfaringsmedarbeidere spesialister og
gode støttespillere til å fange andre perspektiv når håpet henger i en tynn tråd eller kreativiteten i de
ulike samarbeidene ikke strekker til. Alt dette; - hvordan teamene bruker den tverrfaglige
kompetansen, hvordan de omgås hverandre, utformer arbeidsplassen, strukturerer samhandlingen i
teamet og med andre samarbeidsparter, må de ansatte avklare/arbeide med for at teamene skal
fungere godt, slik at tjenestene vi samarbeider med brukerne om er nyttige.
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper
I samtaler med ulike grupper ble det sagt at hovedoppgaven til ambulant team er å gjennomføre
samtaler, samt være koordinator ved sammensatte tjenester. Ambulant team arbeider en og en
ansatt ut mot bruker.
Revisjonen ble fortalt at det er etablert et samarbeid med hjemmetjenesten, men at det skjer fra
bruker til bruker. De tilbyr også hjemmetjenesten veiledning, der det er behov for det. Når det gjelder
dagsentrene ble det sagt at de manglet oversikt over alle tilbudene som var tilgjengelig for brukerne.
I Mjøndalen tilbyr Veksthuset ambulant team mandagsmøte, hvor tilbudene blir gjennomgått. Det
samme er ikke tilfelle for dagsentrene og ambulante team i Drammen.
Det opplyses at før var det godt samarbeid med boligtjenesten, men at det falt bort etter
kommunesammenslåingen, men at dette nå skal reetableres i flytmøtene hver mandag.
Boligtjenesten vil delta på disse møtene. Det er lite samarbeid med FACT-teamene.
I samtalene med noen grupper kom det frem at der bruker har IP er det ambulant team som er
koordinator, men at det er få brukere som har IP. De pekte på at en av grunnen til det var at det å ha IP
krever en innsats fra bruker, en innsats brukerne nødvendigvis ikke ønsker eller har kapasitet til.
Ambulant team samarbeidet tidligere godt med Rask psykisk helse, men det samarbeidet er falt bort.
I Nedre Eiker kommune var ambulant team og Rask psykisk helerhjelp samlokalisert og under samme
ledelse.
Boligtjenesten
Boligtjenesten er ikke organisert under Psykisk helse og rus, men under Arbeid og inkludering.

Utdrag fra samtaler med ansatte i tjenesten og samarbeidende instanser
Revisjonen fikk opplyst at det varierer litt når boligtjenesten blir involvert. Innen psykisk helse så kan
søknaden komme når pasient er innlagt, mens andre ganger kommer søknad rett før de blir skrevet ut
fra spesialisthelsetjenesten.
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Boligtjenesten har samarbeidsmøte med avdelingsleder og kontaktpersoner fra psykisk helse, TOK
og forløpskoordinator. Her kan de ulike sakene tas opp og man kan gjennomgå brukers faktiske
behov opp mot tilbud. For eksempel hva innebærer døgnbemanning og hvilket tilbud har kommunen
for å møte dette. Revisjonen ble fortalt at det ofte er slik at henvendelsene fra
spesialisthelsetjenesten har en standardtekst og at det da blir kommunens oppgave å finne ut hva
det faktiske behovet er. Disse møtene er hver 14. dag. Referatene blir skrevet i Gerica, slik at de andre
instansene rundt en bruker har mulighet til å se sakens opplysninger.
I de møtene drøfter de ulike saker og hva slags tjenestetilbud som er aktuelt. For brukere med store
tjenestebehov kan det bli satt opp egne møter for å finne et passende tilbud, for eksempel brukere
innen tvunget psykisk helsevern. Da må man drøfte hvordan man skal rigge tilbudet, slik at både
brukernes behov og de andre beboernes behov blir ivaretatt. Det kan som regel tilbys er plass i
bofelleskap (leiligheter med tilknyttet personalbase).
Det er døgnbemannede enheter i kommunen tilrettelagt for psykisk helse og rus, men antallet er ikke
tilsvarende det de yter av tjeneste for denne brukergruppen i boliger. De bemanner opp flere boliger
enn de selv disponerer, dersom det er behov for det, herunder også hjemme hos brukere. De fleste
boligene kommunen har til disse brukerne er bofelleskap (leiligheter i større bygninger med flere
leiligheter) med flere brukere. Kommunen forteller at generelt er problemet at det ikke er
tilstrekkelig fleksibilitet i tjenestene i kommune som er utfordringen, ikke antall og aktuelle boliger.
Men kommunen forteller også at det hender at kommunen ikke har rett bolig til rett bruker.
Dersom kommunen ikke klarer å skaffe et egnet botilbud til bruker, vil de bli inneliggende i
spesialisthelsetjenesten. På revisjonstidspunktet var det tre brukere kommunen arbeidet med å finne
bolig til. I perioden det tar å finne bolig må kommunen betale overliggerdøgn.
De brukergruppene det er vanskelig å finne tilbud til er de som har behov for døgnbemanning og de
med dobbelt diagnose. Dersom de plasserer feil bruker inne i et bofellesskap, kan det påvirke hele
bomiljøet negativt.
Det er boligtjenesten som treffer vedtak om bolig og TOK som treffer vedtak om tjenesten. Det blir
sagt fra noen grupper at boligtjenesten og TOK samarbeider godt.
I samtaler med noen grupper blir det sagt at nedleggelser i sengeplasser har gjort det ekstra
utfordrende å møte den brukergruppen med størst behov innen psykisk helse og rus. Det har over tid
blitt bygd boliger med store bomiljøer ute i kommunene. Før kunne de dårligste brukerne ta i bruk
sengeplasser i spesialisthelsetjenesten, men nå må kommunen betale for eventuelle overliggerdøgn,
uten at det har blitt opprettet tilsvarende botilbud i kommunen. Pasienter kommer dermed raskere
tilbake til kommunen nå enn tidligere og kommunen har fortsatt et begrenset utvalg i type boliger.
Det blir sagt at det er en knapphet på boligressurser.
I tillegg har de nye retningslinjene for kommunal bolig i Drammen kommune blitt endret fra å ha en
tre-års botid til at en bruker kun trenger å være folkeregistrert i Drammen kommune for å ha rett til
kommunal bolig. Dette kan medføre at brukere med komplekse og sammensatte tjenestebehov
«tilhører» kommunen selv om de kanskje har hatt ett flerårig tjenestetilbud i en annen kommune.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

82

Drammen kommune | 2021 | Samhandlingsreformen innen somatikk og psykisk helse og rus

Revisjonens vurdering

Følgende problemstilling med tilhørende revisjonskriterier blir besvart:
3. Utfører kommunen et systematisk arbeid i forbindelse med forebygging innenfor psykisk
helsearbeid?

Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:
Drammen kommune skal i det forebyggende arbeidet:
•
•
•

Fremme helse og forebygge sykdom
Gi opplysning, råd og veiledning til brukere/pårørende
Legge til rett for samarbeid innad i kommunen og med andre tjenesteytere der det er
nødvendig

Kommunens har ansvar for å fremme helse og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer, og
disse oppgavene er en del av nødvendige og forsvarlige tjenester, jf. §§ 3-1 og § 4-1. Helse- og
omsorgstjenesteloven legger til rette for økt innsats tidlig i utviklingsforløpet av sykdom og sosiale
problemer, herunder forebygging og tidlig intervensjon. Forebygging i helse- og omsorgstjenestene
innebærer at kommunen iverksetter tiltak på riktig tidspunkt i et utviklingsforløp av en sykdom eller
lidelse i forhold til hva som er mest effektivt for helseutfall, sosiale problemer og for å spare lidelser.
God praksis er at kommunen i sin virksomhet driver sine helse- og omsorgstjenester på en slik måte
at det sikrer flest mulig leveår med god helse. Dette innebærer at det kan være uforsvarlig dersom
kommunens utøvelse av tjenestene innebærer vesentlige avvik fra god praksis. Helse- og
omsorgstjenestene skal systematisk planlegges og styres på en slik måte at det ikke avviker fra god
praksis.
Kommunen har dokumentert og det har kommet frem i samtalene med de gruppene vi snakket med
at kommunen har etablert egne og helsefremmende tjenester. Kommunen har også etablert prosjekt
Knutepunkt Strømsø, som har som en av sine hovedoppgaver og arbeide forebyggende og
helsefremmende.
Kommunen har også dokumentert og det er bekreftet i samtaler at de arbeider for å fremme helse og
forebygge mot sykdom og lidelser. Vårt inntrykk at de ansatte har stort fokus på nettopp dette i sitt
arbeid. Vår vurdering er at de ansatte har brukers helse i fokus og er opptatt på å gi den rette hjelpen,
om det er i deres tjeneste eller om de må henvise bruker videre. Videre har de brukerne vi snakket
med bekreftet dette.
Gjennomgang av innsendt dokumentasjon, samtaler med ulike grupper og brukere samt
mappegjennomgang viser at kommunen gir bruker råd og veiledning. De tilbyr brukere kurs, herunder
COS- kurs, samt at de får samtaler med fagpersoner, dersom de har behov for det.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

83

Drammen kommune | 2021 | Samhandlingsreformen innen somatikk og psykisk helse og rus

Når det gjelder å legge til rett for samarbeid innad i kommunen og med andre tjenesteytere der det
er nødvendig, viser vi til det som er sagt i kap. 4 og det som fremkommer ovenfor under faktadelen i
dette kapittelet. Det kommer frem i samtale med mange grupper at samarbeid på tvers innad i
kommunen og med eksterne tjenesteytere har blitt svekket ved kommunesammenslåingen, og at
disse arenaene ennå ikke er reetablert. Det kommer frem at dette er meldt fra om av de ansatte
oppover i ledelsen, men at ingenting har skjedd. Det oppleves som om organiseringen og
ledelsesstrukturen i Nye Drammen gjør beslutningslinjen lang og kronglete. Kommunen oppfyller
således ikke kravet i helse og omsorgsloven § 3-4. Drammen kommune bør dermed sikre at det
legges til rette for samarbeid innad i kommunen og med eksterne tjenesteytere der det er nødvendig
for å tilby tjenester etter helse- og omsorgsloven innenfor det forebyggende arbeidet psykisk helse
og rus.
Vi vil her også vise til det som er kommet frem om at Drammen kommune ikke har en dedikert ansatt
til å drive kvalitetsarbeidet og sikre harmonisering og samordning. Kommunen har ikke ansatt en ny
Avdelingsleder - Kvalitet og digitalisering eller gitt andre tilsvarende oppgaver. Vi ble fortalt at dette
gjorde at mye av harmoniseringsarbeidet hadde stoppet opp og ikke blitt tilstrekkelig fulgt opp.

5.2. Internkontroll
Problemstilling
3. Utfører kommunen et tilfredsstillende arbeid i forbindelse med forebygging
innenfor psykisk helsearbeid?
Til problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•
•

Drammen kommune ved Psykisk helse og rus skal planlegge og gjennomføre systematisk
styring av virksomhetens aktiviteter
Drammen kommune ved Psykisk helse og rus skal evaluere og korrigere virksomhetens
aktiviteter
De ansatte skal bidra i den systematiske styringen av virksomhetens aktiviteter
Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig
Øverste leder skal sikre at det finnes en oversikt over medarbeidernes kompetanse og
behov for opplæring og sørge for tilstrekkelig faglig kunnskap og ferdigheter.

Fakta
Når vi snakker om grupper vi har hatt samtaler med i dette kapitelet gjelder det både ansatte,
avdelingsledere og virksomhetsledere i alle tjenestene inne området psykisk helse og rus og
samarbeidende instanser. Videre trekker vi inn utdrag fra informasjon som er kommet frem under
samtaler med ansatte i somatikken.
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Planlegge og gjennomføre systematisk styring av virksomheten
Kommunen har lagt ved dokumentasjon på det arbeidet som pågår med å etablere et overordnet
kvalitets- og styringssystem i Nye Drammen kommune. Dokumentet nevner overordnede mål, ulike
modeller og årshjul og forslag til hvordan de skal arbeide med å planlegge, utføre, kontrollere og
korrigere virksomhetene i kommunen. Dette er et arbeidsdokument.
I tillegg har kommunen lagt ved «Planstrategi for Drammen kommune 2020-2023», samt et utkast til
planprogram. Kommunen har også lagt med en del av dokumentene som er etablert i forbindelse
med kommunesammenslåingen og arbeidet med den på de ulike nivåer, herunder også politisk.
Kommunen har også lagt ved delegeringsreglement, Veivalg nye Drammen og økonomiplanen 20202023.
Ved kommunesammenslåingen ble det etablert et nytt EQS, der de nye rutinene skal legges inn
fortløpende. Gamle Drammens EQS-system er avsluttet. Det har vært arbeidet og det arbeides ennå
med å etablere hvilke rutiner som skal gjelde, ikke bare på området Psykisk helse og rus, men også
innen somatikken. Det er et overordnet harmoniserings- og nybrottsarbeid, ved et kvalitetsnettverk
på tvers av Helse og omsorg, der fagrådgivere fra alle virksomhetene deltar, nettverket møtes en dag
per måned, men de venter på avklaring av mandatet sitt.
Harmoniseringsarbeid på tvers: Hvis flere virksomheter har samme rutiner, innkalles alle aktuelle til et
arbeidsmøte.
Harmoniseringsarbeid i egen virksomhet: Rutiner fra de tre kommunene gjennomgås og brukes som
grunnlag for nye felles rutiner.
Kommunen forteller i møte den 9. mars 2021 at ingen tjenester får legge inn nye rutiner og/eller
retningslinjer i EQS uten at rutinen og/eller retningslinjen er godkjent av en av kommunalsjefene.
Kommunalsjefene kan imidlertid delegere godkjenning av rutiner til virksomhetslederne. I tillegg
informerer kommunen VKR om at de på revisjonstidspunktet har en vakant stilling som
kvalitetskoordinator i kommunen. Kommunen gjennomfører intervjuer til stillingen i mars 2021. I tiden
fra Avdelingsleder - Kvalitet og digitalisering sluttet og frem til en ny kvalitetskoordinator er ansatt er
det en fagkoordinator i TOK som har fått i oppgave å legge godkjente rutiner og/eller retningslinjer
inn i EQS.
I samtaler kom det frem at det hendte at de ulike tjenestene la inn rutiner i EQS som ikke var godkjent
av en kommunalsjef.
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Psykisk helse og rus
Informasjon gitt i tjenestene kartleggingsskjema
Kommunen forteller ved innsendelsen av dokumentasjonen, i kartleggingsskjemaet, at alle ansatte
oppfordres til å bruke kommunens overordnede kvalitetssystem (EQS) for å orientere seg om
rutiner/beskrivelser av prosedyrer og arbeidsmåter som er felles for alle virksomhetene. Ansatte
oppfordres også til å registrere avvik og uønskede hendelser i EQS.
Videre forteller de at det pågår et overordnet harmoniserings- og nybrottsarbeid, ved et
kvalitetsnettverk på tvers av Helse og omsorg, der fagrådgivere fra alle virksomhetene deltar,
nettverket møtes en dag per måned. Kvalitetsnettverket venter på en avklaring av sitt mandat.
Ellers skriver de at dersom flere virksomheter har samme rutiner, innkalles alle aktuelle til et
arbeidsmøte. Når det gjelder harmoniseringsarbeid i egen virksomhet, så gjennomgås rutiner fra de
tre kommunene og brukes som grunnlag for nye felles rutiner. Status for dette arbeidet i Psykisk
helse og rus er at arbeidet er i oppstartsfasen. De arbeider med å systematisere kvalitetsarbeidet i de
to virksomhetene. Tjenesten planlegger også å opprette et lokalt kvalitetsutvalg.
Tjenesten opplyser også at kommunens styringsdokumenter i Psykisk helse og rus er under arbeid,
men at de venter på at overordnede dokumenter skal bli godkjent. Det gjelder blant annet
«Rammemodell - Styring og utvikling Drammen kommune».
Foreløpige styringsdokumenter i Psykisk helse og rus:
•

Organisering av interne styringsmøter.

De arbeider med å ferdigstille «Plan for kvalitetsarbeid i Psykisk helse og rus.» I tillegg planlegger
Psykisk helse og rus å etablere et lokalt kvalitetsutvalg.
Ellers forteller Psykisk helse og rus at styringsdokumenter er under arbeid, og at de venter på at
overordnede dokumenter blir godkjent.
De forteller også at de er inne i en omfattende prosess i 2020 pga. sammenslåing, ny organisering,
omlegging av tjenesten og harmonisering. Virksomheten venter ennå på overordnede føringer for
arbeidet.
Lokalt er imidlertid planlegging og utføring i gang. De arbeider med en kompetanseplan for 20202024. Det er blant annet lagt inn flere bruker- og ansattundersøkelser. Arbeidet er ennå ikke
ferdigstilt.
Psykisk helse og rus har også utarbeidet en oversikt over undervisning og trening høsten 2020, for
Feedback-informerte tjenester, Kognitiv adferdsterapi og Recovery. De arbeider også med å etablere
mål for virksomheten og målprosesser. Her avventer de samfunnplanen i kommunen før de fortsetter
arbeidet med mål og målprosesser. Det har stått stille siden mars 2020.
Psykisk helse og rus forteller at når det gjelder målarbeid arbeider de på tre nivåer:
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-

Mål for virksomheten

-

Mål for ansatte

-

Mål for brukere

Det jobbes med resultatmål for ansatte via lederne, i månedlige møter der ledere/rådgivere deltar,
feltrapporter lages og gjennomgås i neste møte. Psykisk helse og rus har lagt mal for feltrapporter
som de har sendt inn til VKR.
De har også utarbeidet flytskjema for tjenesten lavterskel/mottak, samt opprettet flytmøter høsten
2020. På flytmøtene deltar ambulant team, boligtjenesten (etter behov), TOK og mottak. De møtes
hver mandag for blant annet å avgjøre hvilke saker som skal hvor og hvem som skal gjennomføre
kartleggingen.
Videre opplyser virksomheten at verdigrunnlag er tema i planlagte ledersamlinger og at arbeidet tas
videre i avdelingene etterpå. Videre skal oversikt over rammene for tjenesten legges inn i EQS etter
hvert, det samme med beskrivelser av hvordan mottak og ambulerende team skal jobbe.
Ledergruppen har fast punkt for etisk refleksjon på ledermøtene.
I tillegg må det utarbeides ROS-analyser på utsatte områder. ROS-analyse ble utarbeidet i
virksomheten i mars-april. Området for ROS-analysen var pandemien og smittevern. Denne er ikke
forelagt revisjonen.
I kartleggingsskjemaet fremkommer det at det er avdelingsledere som har oversikt over
avviksmeldinger. Virksomheten skriver at de har prøvd ut ulike modeller for håndtering i den nye
organisasjonen, men det er et pågående arbeid. Det tas opp på avdelingsledermøter og
personalmøter i avdelingen, samt i virksomhetens medbestemmelsesmøter.
Medbestemmelsesmøte/HMS-utvalg har systematisk gjennomgang av avvik, AML-brudd og
skademeldinger.
Når de overordnede styringsplaner i kommunen er vedtatt vil disse nedfelles lokalt etter
godkjenning. Det står i kartleggingsskjemaet at kompetanseplan og løsningsbeskrivelse i
virksomheten skal være kjent og at de er i gang med gjennomføring, mens ROS-analyse,
klagebehandlingsrutiner, skal inn i «Plan for kvalitetsarbeid i Psykisk helse og rus».
I intervju med mange grupper, herunder også i somatikken, bekreftes det at kvalitetsarbeidet og
arbeidet med rutiner er pågående og at lite er avklart på revisjonstidspunktet.
Virksomheten har i epost den 11.12 opplyst om plan videre:
•

Involvering fra få - til alle, ledere/faggruppe/rådgivere lager noe å jobbe ut fra

•

Beskrivelser av områdene opp mot lovpålagte krav

•

Årshjul og beskrivelse av kvalitetsarbeid i Psykisk helse og rus inn i EQS
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Evaluere og koordinere virksomhetens aktiviteter
Arbeidet med å evaluere og koordinere virksomhetens aktiviteter er under arbeid høst 2020, blant
annet på ledersamlinger. Ellers gjelder det samme her som over i pkt. 6.1.1. at «Plan for
kvalitetsarbeid» i virksomheten ikke er ferdigstilt og her vil virksomhetens internkontroll bli
beskrevet. Likeledes er kommunens satsningsområder ikke avklart, og deler av målarbeidet til
tjenesten er avhengig av denne avklaringen.
Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper
I samtaler med mange grupper, herunder også i somatikken, kommer det frem at kvalitetsarbeidet
ikke er avklart og at fokus er på den daglige driften.
Når det gjelder å melde ifra til ledelsen om behov for endring eller tilpasning av praksis eller behov
for endring av rutiner blir det sagt at det ikke skjer noe. Vi blir fortalt at en sak eller et fremmet forslag
til forbedring skal innom mange lederledd før det kan treffes en beslutning. Dette gjelder både
oppover i virksomheten og på tvers av virksomhetene. For de som arbeider i organisasjonen og som
var en del av revisjonen forteller at styringssystemet og beslutningsveiene oppleves som lange og
tungrodd. Det kom frem at dette gjelder både innen somatikken og psykisk helse og rus.
Det ble sagt at den nye organiseringen hadde ført til fragmenterte tjenester istedenfor store robuste
tjenester, i og med at man valgte å dele inn etter geografi. Det ble også sagt fra de fleste gruppene vi
snakket med i revisjonen at endringene ikke var godt nok forankret og at det ofte var lite forståelse
for de endringene som ble gjort. Denne følelsen ble forsterket ved at like tjenester ikke var
samlokalisert. Dette gjaldt både innen somatikken og psykisk helse og rus.
I samtalene med de fleste gruppene kom det frem at flere tjenester manglet mandat for ulike roller
og oppgaver, samt rutiner og felles retningslinjer. Men de enkelte tjenestene, som for eksempel TOK,
har til tross for manglende rutiner/retningslinjer klart å etablere en fast praksis.
Det kom frem både i samtaler med flere grupper og av innsendt dokumentasjon at det ikke var en
fast dedikert person med myndighet til å treffe avgjørelser som ledet kvalitetsarbeidet og
harmoniseringsarbeidet og at dette vanskeliggjorde arbeidet.
De ansatte skal bidra i den systematiske styringen
For psykisk helse og rus er det nå etablert frokostmøte på torsdager, driftsmøte på tirsdag, samt
utvidet ledermøte på torsdag. I tillegg har de møtedag på avdelingene hver onsdag. Frokostmøte er
et samhandlingsmøte, mens driftsmøte og utvidet ledermøte omhandler styring og ledelse, mens
møtene på onsdagene er avdelingstid.
Psykisk helse og rus har også lagt ved et notat fra april 2020 som omhandler mulig møtestruktur i
virksomheten. I notatet fremkommer det at avdelingsmøtet skal være et råd for forankring av viktige
satsninger innen fag, tjenesteutvikling og økonomi i organisasjonen. Her vil de ansatte ha mulighet til
å gi og få innspill.
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I samtaler med mange grupper kom det frem at de følte at de ble lite involvert i arbeidet med den
systematiske styringen i Nye Drammen kommune. Det var mange avgjørelser som har blitt og blir tatt
uten at de opplever at de får komme med innspill. Dette gjaldt også for somatikken.
Styringssystemet skal dokumenteres
Kommunen bruker Gerica som saksbehandlingssystem og EQS som kvalitets-og styringssystem.
Svelvik kommune så vel som Drammen kommune brukte begge systemene før
kommunesammenslåingen. Mjøndalen kommune brukte et annet system.
Som sagt over er ikke arbeidet med å harmonisere og utarbeide nye rutiner ferdig, men de legges inn
i EQS fortløpende etter hvert som de blir godkjent. Gerica er imidlertid tatt i bruk av de tjenestene
som skal bruke dem.
I samtalene med flere grupper kom det frem at EQS ikke var kjent og tatt i bruk av alle de ansatte på
revisjonstidspunktet, og at opplæringen hadde vært mangelfull.
Kompetansekartlegging og tilstrekkelige fagkunnskaper
Flere av de vi snakket med i flere av virksomhetene som er en del av revisjonen, uavhengig av om det
var somatikk eller psykiatri, fortalte om at det ikke var skjedd en kompetansekartlegging eller laget
en kompetanseplan for deres virksomhet.
Det er heller ikke lagt ved dokumentasjon på at dette er gjort. Vi fikk også opplyst fra mange at det
ikke var gjennomført medarbeidersamtaler på en stund.
Psykisk helse og rus har etablert en implementerings- og kompetanseplan 2020-2024, som er en del
av en PhD. Virksomheten har også utarbeidet en oversikt over undervisning og kurs for de ansatte for
opplæring i den kompetansen de ønsker de ansatte skal ha. De vil at virksomheten skal bruke
metodene Feedback Informert Tjeneste, Kognitiv adferdsterapi og videreføre recovery.
Psykisk helse og rus har imidlertid ikke lagt ved dokumentasjon på at de har kartlagt de ansattes
kompetanse, noe som bekreftes i samtaler med de ulike gruppene.
Revisjonens vurdering

Følgende problemstilling med tilhørende revisjonskriterier blir besvart:
3. Utfører kommunen et tilfredsstillende arbeid i forbindelse med forebygging innenfor
psykisk helsearbeid?
Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier:
•
•

Drammen kommune ved Psykisk helse og rus skal planlegge og gjennomføre systematisk
styring av virksomhetens aktiviteter
Drammen kommune ved Psykisk helse og rus skal evaluere og korrigere virksomhetens
aktiviteter
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•
•
•

De ansatte skal bidra i den systematiske styringen av virksomhetens aktiviteter
Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig
Øverste leder skal sikre at det finnes en oversikt over medarbeidernes kompetanse og
behov for opplæring, og sørge for tilstrekkelig faglig kunnskap og ferdigheter.

Planlegge og gjennomføre systematisk styring
Kommunens ansvar etter helselovgivningen innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og
korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov
eller forskrift. Formålt med regelverket er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester,
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Tydeligere og mer tjenestetilpassede krav skal
bidra til å gi den som har det overordnede ansvaret for virksomheten et godt verktøy for systematisk
styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring.
Vår vurdering er at Drammen kommune og Psykisk helse og rus har fokus på og arbeider med å
etablere både et overordnet kvalitets- og styringssystem og ett for virksomheten psykisk helse og
rus. Gamle Drammen kommune hadde etablert et kvalitets- og styringssystem som vi blir fortalt at
Nye Drammen skal bygge videre på. Arbeidet med å harmonisere rutiner og retningslinjer er et
pågående arbeid i kommunen på revisjonstidspunktet. Kommunen forteller i møte den 9. mars 2021
de arbeider med å etablere fagspesifikke og overordnede rutiner, samt å harmonisere og
implementere allerede etablerte rutiner i de tre kommunene og gi de ansatte opplæring i nye
systemer som EQS og Gerica.
Kommunen forteller også at ikke alle mandater er klare, men at de har etablerte kvalitetsarenaer i
kommunen. Vi viser til at Psykisk helse og rus forteller at de arbeider med å ferdigstille «Plan for
kvalitetsarbeid i Psykisk helse og rus.» I tillegg planlegger Psykisk helse og rus å etablere et lokalt
kvalitetsutvalg. Ellers forteller Psykisk helse og rus at styringsdokumenter er under arbeid, og at de
venter på at overordnede dokumenter blir godkjent.

Evaluere og korrigere virksomhetens aktiviteter
En virksomhets styringssystem skal omfatte hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges,
gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og
omsorgslovgivningen.
Vårt inntrykk er at både Drammen kommune og Psykisk helse og rus har fokus på system- og
forbedringsarbeid i arbeidet med å etablere et styringssystem i Nye Drammen kommune. Men til
tross for dette viser vår gjennomgang at det ikke foreligger system eller rutiner for å gjennomføre
evaluering og eventuelt iverksette korrigerende tiltak i tilstrekkelig grad på revisjonstidspunktet. Vi
viser her til at det kom frem i samtale med de fleste gruppene vi snakket med under revisjonen at det
var behov for en evaluering av praksis og etablering av rutiner på mange områder, men at dette
arbeidet ennå ikke var påbegynt og/eller ferdigstilt.
TOK forteller i sin tilbakemelding på utkast til rapport at arbeidet med etablering av felles rutiner i
kvalitetssystemet EQS har pågått gjennom hele 2020, og pågår fortsatt. Det er opprettet ulike
arbeidsgrupper som på forskjellige områder jobber på tvers med å harmonisere rutiner fra de
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tidligere tre kommunene, samt å utarbeide nye felles rutiner for kommunen. Det er etablerte
kvalitetsarenaer på tvers av virksomheter og innad i virksomhetene, der det jobbes med kvalitet og
forbedring, men det er foreløpig ikke nedfelt skriftlig mandat og organisering av disse
kvalitetsarenaene.
Vår samlede vurdering er at Drammen kommune og Psykisk helse og rus bør arbeide med å etablere
et styringssystem som er egnet til å sikre at virksomhetens aktiviteter og tiltak evalueres og eventuelt
korrigeres.

Ansatte skal bidra i den systematiske styringen av virksomhetens aktiviteter
For å lykkes i å styre og forbedre virksomheten er det avgjørende at medarbeiderne involveres aktivt.
Det er de som vet hvor problemer og utfordringer oppstår i den daglige driften. De har også ofte de
beste forslagene til tiltak som vil føre til forbedring.
Gjennomgangen viser at de ansatte har møtearenaer der de kan drøfte enkeltsaker, få faglig påfyll,
bli orientert om rutiner og bli involvert i utarbeidelsen av rutinene. Det vises her til avdelingsmøte,
flytmøte og undervisning og kursoversikt for virksomheten. Videre var avvikshåndteringssystemet
EQS kjent, men vi er usikre på hvorvidt det var tatt i bruk av alle de ansatte. I samtaler med flere
grupper fikk vi også vite at det ikke var blitt gjennomført medarbeidersamtaler på over ett år.
Helhetsinntrykket er at flere av de ansatte opplever at de ikke har fått bidratt i
omorganiseringsprosessen i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Vi mener derfor at Drammen kommune med virksomheten Psykisk helse og rus bør arbeide med å
sikre at medarbeiderne involveres aktivt i styrings- og forbedringsarbeidet i virksomheten.

Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha
det omfang som er nødvendig
Kravet både til omfang og innhold i selve styringssystemet, og kravet til dokumentasjon, er
forholdsmessig. Forskriftens krav er minimumskrav som er felles for alle styringssystem. Ut over
disse kravene er det opp til øverste leder å avgjøre hvordan styringssystemet skal etableres, hvordan
tjenestene skal leveres og dokumenteres innenfor virksomheten.
Styringssystemet som er forelagt på revisjonstidspunktet er ikke et verktøy som er tilpasset
virksomheten. Styringssystemet fremstår uferdig. Dette bekreftes i samtaler med de fleste gruppene
vi snakket med både innen somatikk og psykisk helse og rus, av virksomhetene selv og av innsendt
dokumentasjon.
Drammen kommune ved virksomheten Psykisk helse og rus bør sørge for at kravet til både omfang
og innhold i selve styringssystemet, og kravet til dokumentasjon, er forholdsmessig og oppfylt.

En oversikt over medarbeidernes kompetanse og behov for opplæring og sørge for tilstrekkelig faglig
kunnskap og ferdigheter.
For å kunne oppfylle forpliktelsen til å gi helsepersonell rammebetingelser som gjør det mulig å
opptre i samsvar med helsepersonellovens krav, må øverste leder ha oversikt over helsepersonellets
kompetanse og behov for opplæring.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

91

Drammen kommune | 2021 | Samhandlingsreformen innen somatikk og psykisk helse og rus

Det er kommunens ansvar å sørge for systemer som sikrer at medarbeiderne har tilstrekkelig
kunnskap og faglige ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Det forutsetter at virksomheten
gjennomfører jevnlige kompetansekartlegginger, rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse
og sørger for at de får tilstrekkelig opplæring, samt etter- og videreutdanning.
Virksomheten har ikke lagt ved oversikt over de ansattes kompetanse eller sagt at de kjenner til den
enkelte ansattes kompetanse og behov for kompetanse. Det fremkommer imidlertid at de arbeider
med en kompetanseplan og at de har iverksatt kurs og utdanning av de ansatte i forhold til den.
På bakgrunn av dette at har ikke virksomheten Psykisk helse og rus klart å synliggjøre at den øverste
leder har oversikt over helsepersonellets kompetanse og behov for opplæring. Vår vurdering er
dermed at virksomheten ikke har et tilstrekkelig system som sikrer at medarbeiderne har tilstrekkelig
kunnskap og faglige ferdigheter til å utføre oppgavene sine

Samlet vurdering
På bakgrunn av ovenstående mener vi at kommunen på overordnet nivå og virksomheten psykisk
helse og rus ikke i tilstrekkelig grad oppfyller plikten til å ha et system for å planlegge og
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar
med krav fastsatt i lov eller forskrift. På samme måte er virksomheten Psykisk helse og rus sitt
styringssystem ikke tilstrekkelig til å sikre at det dokumenteres godt nok, at de ansatte blir involvert i
driften av virksomhetens, samt at ansatte kompetanse og behov for opplæring ivaretas.
Vi vil her vise til at formålet med regelverket er å bidra til faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester,
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Vi mener derfor det er viktig at kommunen
fortsatt har fokus på og sikrer at det etableres er kvalitets- og styringssystem overordnet i kommunen
på området for revisjonen og for virksomheten psykisk helse og rus.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

92

Drammen kommune | 2021 | Samhandlingsreformen innen somatikk og psykisk helse og rus

6. Iverksatte tiltak i forbindelse med kommunesammenslåingen
Problemstilling 3 (somatikk) og 4 (psykisk helse og rus)
Hvilke tiltak har kommunen iverksatt i forbindelse med kommunesammenslåingen for å sikre
ivaretakelse av kommunens ansvar etter samhandlingsreformen?
Denne problemstillingen er deskriptiv og det derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier.

Til denne problemstillingen innhentet vi en uttalelse fra de tjenestene som er en del av revisjonen.
Utdrag fra disse uttalelsene følger nedenfor.
Fakta
Hjemmetjenester og institusjon
«Innen somatikk har samhandlingsreformen og samarbeidsavtalene vært bedre implementert

fra starten enn i psyk/rus.
Når det gjelder psykiatri, har spesialisthelsetjenesten i liten grad forholdt seg til avtalene, bl a
når det gjelder bruk av elektronisk meldingsutveksling (E-link). Generelt sett opplever vi i
mange samarbeidsmøter med spesialisthelsetjenesten innen psykiske helse og rus at det er
lite kunnskap om/kjennskap til det kommunale lovverket. Når spesialisthelsetjenesten
melder en pasient utskrivningsklar ligger det ofte en «bestilling» på en bestemt type bolig og
tjenestetilbud som forutsetning for utskrivelsen. Dette innebærer en beskrivelse av hvordan
kommunen må jobbe med den enkelte, som ikke samsvarer med gjeldende lovverk. Dette
gjelder blant annet kommunens begrensede virkemidler når det gjelder bruk av tvang, f. eks.
m.h.t å begrense brukerens bevegelsesfrihet. Dersom kommunen ikke innfrir dette, blir
pasienten ikke utskrevet, og kommunen blir fakturert for utskrivningsklar pasient. I mange
møter presenteres et behov for kommunal oppfølging, som ikke er drøftet med pasienten. Det
kan bli utfordrende når kommunalt ansatte etterspør pasientens ønsker i et slikt møte. Det
oppleves en svak endring av dette i noen tilfeller, særlig der det har vært en god utveksling på
E-link på forhånd. Etter hvert har samhandlingsreformen blitt mer implementert også innen
psykisk helse og rus. Dette er en utvikling som har gått over tid, men det var først etter at det
ble innført betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innen psykiatri/rus at
samhandlingsreformen virkelig er tatt på alvor.
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Hvordan fungerer samarbeidet og oppfylling av samhandlingsreformen under og etter
kommunesammenslåingen?
•
•

Har kommunesammenslåingen påvirket samarbeidet negativt?
Er samarbeidet satt litt på vent eller har alt gått som før gjennom prosessen med
sammenslåingen?

Kommunen har videreført tidligere praksis og rutiner knyttet til mottak av utskrivningsklare
pasienter også etter kommunesammenslåingen. Som følge av at kommunen er blitt større, har
det vært en utfordring å skaffe oversikt over nye geografiske områder, men «sykehusgruppa» er
styrket med medarbeidere som har nødvendig lokalkunnskap, og det har vært arbeidet mye med
rutiner for å få til en god pasientflyt.
Innen psykisk helse har kommunesammenslåingen bidratt til en økt bevissthet om behovet for
samhandling med ulike aktører. Omorganiseringen har ført til at det må etableres nye
samarbeidsrutiner internt, med boligtjenesten, NAV mv. og opp mot spesialisthelsetjenesten. Det
har også vært positivt at det er opprettet en ny rolle som forløpskoordinator innen psykisk helse,
som har bidratt til bedre samhandling. Denne rollen eksisterte tidligere bare i Nedre Eiker
kommune.
Kommunesammenslåingen påvirket nok samarbeidet i noe negativ retning i starten av 2020. Det
var uklart for psykiatrisk avdeling hvordan den nye kommunen var organisert. De har sin måte å
samarbeide med den enkelte kommune på, og vi opplevde kommunikasjonen som preget av
mange spørsmål om hvordan man skulle gjøre det nå. Forløpskoordinator tok imot mye
frustrasjon fra psykiatrisk avdeling vedr samarbeidet, eller det de oppfattet som mangel på
samarbeid, spesielt med Boligtjenesten. Dette endret seg nærmest over natten, og Boligtjenesten
var meget vanskelig å få tak i både internt og eksternt. Dette har endret seg etter hvert, og det er
innført samarbeidsmøte mellom Boligtjenesten, Psykisk helse og rus og Tjenestetildeling og
koordinerende enhet. Det var en tung start i 2020, men etter hvert opplever vi å ha kommet til en
bedre felles forståelse og godt samarbeid.
Hvilke tiltak har kommunen iverksatt for å klare å oppfylle samhandlingsreformen?
o
o

Hvilke tiltak er iverksatt og hvilke av dem fungerer fortsatt etter
kommunesammenslåingen?
Hvilke nye tiltak er etablert etter kommunesammenslåingen? Har noen av tiltakene
som var iverksatt før kommunesammenslåingen falt bort og i tilfelle hvordan? Eller er
det slik at alle iverksatte tiltak i forbindelse med samhandlingsreformen har fungert
siden de ble iverksatt og har fortsatt å løpe og bli fulgt opp igjennom
kommunesammenslåingen?

Under dette punktet nevnes blant annet å ivareta pasienter som skrives ut fra lukket avdeling.
Vi vil i denne forbindelse bemerke at alle pasienter, uavhengig av hvor de har vært innlagt,
skal sikres gode overganger. Dersom det gjelder pasienter innlagt på Sikkerhetsseksjonen på
f.eks dom til behandling i psykisk helsevern, er dette en spesiell gruppe å samhandle om, da
samfunnsvernet står høyt i forbindelse med utskrivelse til kommunen. Her er det spesielt
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

94

Drammen kommune | 2021 | Samhandlingsreformen innen somatikk og psykisk helse og rus

viktig å sikre gode overganger til kompetent personell i kommunen, som samarbeidet tett
med f.eks FACT sikkerhet. Her har vi så langt meget gode erfaringer. Flere skal ut antakelig i
år, der vi vil etterstrebe og jobbe på samme måte.»
Helsetjenester

«Samhandlingsreformen forplikter Helseforetak og kommune å samarbeide med pasienten i
sentrum. Opprettelsen av Kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser, først innenfor somatikk, og
så psykiatri medførte en tett samhandling mellom HF og kommune for å finne gode løsninger.
Dette utløste en mye tettere dialog og forståelse for hverandres ståsted. Disse møteplassene
ble avsluttet i 2018, da kommunene helt står for myndighet og drift av KAD.
Det er dessverre sik at forståelsen fra Helseforetak mht hva KAD innebærer mht rettigheter
og struktur, spesielt at det ikke er innleggelsesrett ved disse plassene, med fordel kan
implementeres bedre. Dette gjelder både på ledelsesnivå og de enkelte ansatte.
Spesielt om to av samhandlingsreformens delmål:
1. Forebygge framfor å reparere
2. Tidlig innsats framfor sen innsats
Her er det sentrale å ha anerkjennelse for hverandres arbeid, ståsted og tilnærming, og at det
er mulig å samhandle med dette perspektivet. Igjen henger holdningen mye igjen mht at
«sykehusets tjenester er gullstandard» mens kommunen er lavere i rang mht kompetanse og
kvalitet.
For å oppnå delmålene er følgende viktig: Pasienten må ikke gjøres hjelpetrengende, men
oppmuntres til egenmestring. Pasienten trenger ikke komme fra ortopeden til korttidsplass
for å lære å gå på krykker etter ankeloperasjon. Det kan gjøres hjemme. Men når ortopeden
forteller pasienten at han mener at korttidsplass er det rette, så blir det krevende for
kommunens helsetjeneste å motivere pasientene til å være trygg på at hjemme er det beste
alternativet.
Det er et sterkt ønske å oppfylle delmålene, men krevende å få dimensjonert tjenestene
økonomisk slik at det forebyggende og helsefremmende fokuseres godt nok, og da også i
samhandlingen.
Fastlegetjenesten er en svært viktig aktør her, men fastlegemangel gjør at reparasjon ofte
kommer foran forebygging. God nok dimensjonert samfunnsmedisinsk kompetanse både i
kommuner og ved Helseforetaket er også en viktig faktor for å lykkes her. Og det å forstå og
dermed samhandle om at Lavterskel-tilbud i kommunene innebærer høy kompetanse.
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•

Hvordan fungerer samarbeidet og oppfylling av samhandlingsreformen under og etter
kommunesammenslåingen?
Samarbeidet med Vestre Viken har vært godt gjennom hele perioden. Overgangen fra tre til
en kommune har fungert godt i samhandlingen. Det har på alle LSU møter fra 2018 vært fast
på agenda en informasjon om kommunesammenslåingen sett fra alle kommunene, samt om
Helseforetaket sitt arbeid med nytt sykehus. Etter kommunesammenslåingen har det vært
avholdt LSU møter som vanlig, hvor to kommunalsjefer har representert Drammen, samt at
Drammen har stilt med LSU-representanten for samfunnsmedisin. Medisinsk faglig utvalg
startet i 2019 med deltagere fra kommunene på tvers. Disse deltagerne deltar videre etter
kommunesammenslåingen. I pandemien har det vært egne regelmessige statusmøter og tett
dialog ved ekstra behov. LSU møtene har blitt arrangert som vanlig.

•

Har kommunesammenslåingen påvirket samarbeidet negativt?
Kommunesammenslåingen har ikke påvirket samarbeidet. Det er like godt, og med en
kommune istedenfor tre, så er mange prosesser enklere og tydeligere.

•

Er samarbeidet satt litt på vent eller har alt gått som før gjennom prosessen med
sammenslåingen?
Nei, alle møteplasser har vært opprettholdt, og det er nye møteplasser for å samhandle om
pandemien.

•

Hvilke tiltak har kommunen iverksatt for å klare å oppfylle samhandlingsreformen, som blant
annet:
For Helsetjenester:
I kommunesammenslåingen har Drammen kommune samlet sine KAD-plasser, både for
somatikk og psykiatri, fra å være ved tre lokasjoner til en lokasjon.
Psykososial beredskap er en ny felles tjeneste som samhandler om akutte kriser, brå død og
sosial nød.
Drammen legevakt er vertskommune for Lier og Holmestrand kommune
Et godt sted å leve: innebærer et tydelig fokus på Folkehelse Helsefremming og forebygging.
Nær og inkluderende: Knutepunkt er opprettet, bla. knutepunkt Strømsø, som både er en
samling av fagmiljø, men også et møtested for innbyggere. Medvirkning tas på største alvor i
den nye kommunen, med brukermedvirkning og deltagende innbyggere med aktivt
lokaldemokrati og nærutvalg.
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Det er faste møtepunkt for å samhandle direkte om utskrivningsklare og KAD. I tillegg er det
en løpende dialog på virksomhetsnivå. Disse foraene fungerer slik som før sammenslåingen.
Elektronisk samhandling er under kontinuerlig forbedring upåvirket av
kommunesammenslåingen. Kommunesammenslåingen har ikke påvirket oppfyllelse av
samhandlingsreformen innenfor somatikk.
Forebyggende tjenester

«Virksomhetsleder for Knutepunkt Strømsø og virksomhetsleder for Helsefremmende
tjenester 0-100 svarer samlet for lavterskel psykisk helsehjelp til barn og unge, og for
tjenester til voksne og seniorer
Tjenester til barn, unge og familier
Virksomhetenes tjenester mottar i få tilfeller pasienter som er utskrivningsklare fra
døgnplasser noe som i liten grad brukes som behandlingstilbud for barn og unge slik at en
endring har liten praktisk og økonomisk konsekvens for tjenesten for barn og unge.
Det var etablerte samhandlingsformer med spesialisthelsetjenesten for eks.
lavterskeltjenester som tilsvarer familieteam og helsestasjon i de tidligere kommunene hvor
det ble avholdt månedlige møteplasser hvor ulike problemstillinger som kommunene stod i
ble drøftet. I etterkant av sammenslåingen har disse møteplassene utgått. Dette skyldes nok
også i noen grad korona. Det har likevel vært anledning til å kontakte spesialisthelsetjenesten
pr. telefon.
Når pasienter er utskrivningsklare fra poliklinisk behandling, men fortsatt trenger oppfølging
av kommunal hjelpetjeneste er kommunen avhengig av at de selv tar kontakt med kommunalt
hjelpetilbud. Hvis en av våre egne psykologer er henviser mottar psykologen epikrise og
kommunen er beredt til å fortsette oppfølgingen, det samme hvis fastlege er henviser og
formidler. Dersom spesialisthelsetjenesten sender epikrisen til fastlegene som har henvist, er
det heller ingen automatikk i at det kommunale lavterskelhjelpetilbudet blir koblet på
brukeren. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten kjenner til det kommunale tjenestetilbudet
slik at dette kan introduseres i løpet av behandlingen der.
Ett av målene i Drammen kommune er at innbyggere skal få helsehjelp lokalt. Det er derfor
etablert lavterskel helsehjelp til barn, unge og familier i avdelinger 5 steder i kommunen. De
tidligere kommunene Nedre Eiker, Svelvik og Drammen hadde tilnærmet likt antall årsverk til
tross for variasjon i størrelse på innbyggertallet. Ved oppstart av 2020 ble det initiert ett nytt
samarbeid med spesialisthelsetjenesten, et arbeid som bla satt på vent grunnet korona. Det
utarbeides nå ny samarbeidsavtale så dette arbeidet gjenopptas. Samhandlingens innhold og
måte vil avvike fra tidligere samhandlingsmodeller. Spesialisthelsetjenesten legger nå om sin
praksis for samhandling med kommunen, det er ønskelig at Drammen kommune benytter
metoden «Dialogbasert inntak» og Fact Ung.
I tillegg har Drammen tjenester som er ment for ungdom, dette er:
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Uteteam, Helsestasjon for ungdom og Ungdomstorget. Ungdomstorget er et tverrfaglig
sammensatt tjenestetilbud som er åpent på dagtid. Tjenesten betjenes av medarbeidere fra
Uteteamet, Helsesykepleier, Psykolog fra Familieteam, NAV, PPOT, Psykisk helse og rus.
Tjenesten var etablert i Drammen kommune før sammenslåingen og fortsatte sin drift etter
01.01.2020. Tjenestetilbudet endret seg fra drop in til timebestilling pga. pandemien.
Tjenester til voksne og seniorer
Kommunen samlet 01.01.2020 alle lavterskeltjenestene til voksne og eldre i samme
virksomhet som hovedvekten av tjenestene til barn, unge og familier- Helsefremmende
tjenester 0-100. Lavterskeltjenestene til voksne og seniorer er ikke vedtaksfestet og det er
ingen krav om henvisning. En ny organisering som krever tid å etablere. Kommunen har
følgende lavterskeltjenester som er organisert i Helsefremmende tjenester 0-100:
Forebyggende helseteam for seniorer; Var etablert i Drammen før kommunesammenslåing.
Arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot seniorbefolkningen.
Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggere det året de fyller 80 år. Målet er at den enkelte
skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år. Samhandlingen foregår på
kommunaltnivå, eks: fastlege og å søke hjemmetjenester.
Rask psykisk helsehjelp, ett prosjekt som var etablert i Drammen og Nedre Eiker før
sammenslåingen. Prosjektet er nå over i drift og videreføres i ny kommune. Samhandlingen er
i kommunale tjenester, eks. LOS-funksjonen og bistand til fastlege ved behov for utredning i
spesialisthelsetjenesten. Det har ikke vært noen endring i denne tjenestens funksjon ved
kommunesammenslåing. Den ulike organiseringen og innretningen i tjenestene i de gamle
kommunene va ren forutsetning fra direktoratet for å få prosjektmidler i begge kommunene.
LMS (læring og mestrings senter), et helsetilbud hvor innbyggerne melder seg på uten
henvisning fra fastlege eller sykehus. Dette er et tilbud hvor flere av kommunens
virksomheter skal bidra inn med fagpersoner. Dette tilbudet har i liten grad vært ett reelt
tilbud i 2020 noe som til dels skyldes pandemien, men også kommunesammenslåingen da en
del av de som var kursholdere fikk andre oppgaver og nye samhandlingsrelasjoner ble ikke
etablert. Tjenestetilbudet reetableres vinteren 2021.
Friskliv er en av 10 nasjonale frisklivsentraler i Norge. Det tilbys nasjonale kurs. Dette er det
mest forebyggende tilbudet til voksne som er satt i system og hvor det finnes nasjonale
veiledere. Det er systematisk samarbeid med både tannhelsetjenesten og helseforetak i
regionen samt fastleger. Innbyggere tar kontakt selv for å endre levevaner, eks. i forkant av en
operasjon. Fra sommeren 2020 ivaretar friskliv kommunens oppgave som kursholder i forhold
til det nasjonale satsningsområdet røykestopp. Avd.leder deltar i nasjonalt utviklingsnettverk
mellom de 10 utviklingssentralene og helsedirektoratet.»
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Psykisk helse og rus
Nedenfor beskrives erfaringer fra virksomhetene Psykisk helse- og rusarbeid 1 og 2 (heretter PHR).

«Samhandlende spesialteam:
Samhandlingsteamet» tidligere, nå FACT teamet (fra 2018), ble rigget på DPS-nivå for bedre
samarbeid og samhandling mellom kommunen og DPS. 6 ansatte fra Drammen kommune
jobber i FACT teamet.
Nyttig arbeidsform, spesielt pga. nærhet til psykiater og psykolog ift. vurderinger og
medisinering. Det har vært brukt mye tid i kommunen på å få tak i samarbeidspartnere. Dette
ble vesentlig forbedret da det elektroniske meldingssystemet ble innført, et sentralt verktøy
for å oppfylle reformen.
Mangelfulle rutiner for det praktiske samarbeidet i enkeltsaker mellom FACT og kommunale
tjenester. Informasjonsflyt og kanaler er ikke systematisert (DPS benytter ikke det elektroniske
meldingssystemet).
Styrt inntak til FACT: FACT ønsker at pas sier jatakk til tjenesten, denne brukergruppen sier
ofte neitakk til tjenester generelt. Kommunen må likevel gi tjenester, og komme rundt
manglende innsikt i hjelpebehov, FACT kan avslå.
FACT teamet skal i utgangspunktet ha ansvar for alt rundt hver bruker (med unntak av brukere
som bor i bemannet bolig). Kommunen har ingen mulighet til å sjekke om behovet for
tjenester dekkes i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven der FACT er alene inne, selv om
det er kommunens ansvar. Drammen har ingen avtaler med DPS ifm. at de utfører tjenestene.
Mange brukere som var i FACT ble utskrevet etter at DPS/FACT fikk tildelt ansvaret for
tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Under pandemien har det vært
inntaksstopp i FACT teamet for nye meldt fra kommunen. Utenom personer på TUD får færre
FACT tjenester nå.
Samhandling de siste årene
Samhandlingen rundt innlagte pas har vært preget av sammenslåingen av Lier og Blakstad
(01.03.2018). Generelt oppleves samarbeidet vanskeligere: Manglende kommunikasjon og
koordinering, elektroniske meldinger utnyttes ikke maksimalt til gjensidig info om
status/funksjon osv. PHR opplever et større fokus i spesialisthelsetjenesten på
sykdom/problemer enn på hva pas mestrer, som har stort fokus i kommunen.
Sykehuset «bestiller» ofte bemannet bolig. Pga. kortere innleggelser ser de ikke hvilket
funksjonsnivå pas kan nå, og sikrer. Vurderinger ift. bolig og tjenester ønsker kommunen å
kartlegge sammen med bruker selv.
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Kommunen og sykehuset vurderer helt ulikt hva «utskrivningsklar» er, og hva kommunen bør
tilby. Funksjonsvurderinger mangler, dette hindrer kommunen i planlegging av riktige tiltak før
utskrivning. Sykehuset tilbakemelder at innleggelsesrapportene fra kommunen er
ufullstendige og lite beskrivende.
PHR har fått tilbakemelding fra DPS om at de ble mindre tilgjengelige etter
kommunesammenslåingen.
Hvordan har samarbeidet og oppfylling av samhandlingsreformen fungert under/etter
kommunesammenslåingen?
Prosessen: Det tar tid å etablere en helt ny organisasjon. Organisering av PHR ble planlagt
høst 2019, ved sammenslåing måtte alle ta et steg tilbake, bli kjent og utarbeide det meste på
nytt. Harmoniseringsarbeidet vil pågå lenge.
Kommunesammenslåingen har gitt en unik mulighet til å se på ting på nytt.
På sikt kan en stor kommune gi som større handlingsrom, stordriftsfordeler økonomisk og
faglig, større mulighet for å bli en likeverdig samarbeidspartner til Spesialisthelsetjenesten
mm.
Botilbud og dagsentre i PHR har hittil bestått nærmest som før sammenslåingen, mens
mottaksavdelingen er nyetablert, 5 tidligere ambulante team er blitt til 4, iverksatt i
forbindelse med kommunesammenslåingen. PHR har erfart at pandemien generelt har vært
et større hinder for å opprettholde iverksatte tiltak og aktiviteter enn selve sammenslåingen.
Har alt gått som før under prosessen med sammenslåing?
Første halvår 2020 var preget av nyetablering og bli-kjent prosesser i tillegg til
beredskapsarbeid. 2,5 måned etter sammenslåing kom pandemi og nedstenging. Tiltak ble
redusert og/eller omformet. Møteplasser og kontakt med brukere ble i stor grad digitalt.
Ved oppstart i 2020 var det lang venteliste på iverksetting av tjenester fra PHR. Det bedret seg
i løpet av året, litt ventetid i enkelte bydeler, det jobbes med å løse det på tvers når det haster.
PHR har planlagt en bred 4-årig satsing på kompetanseutvikling, denne har vært vanskelig å
gjennomføre pga. pandemien. Første halvår skyldtes det også kommunesammenslåing med
behov for harmonisering og å bli kjent.
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten på virksomhetsnivå for utskrivningsklare pasienter
har ikke forekommet etter sammenslåing.
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Har sammenslåingen medført endringer i rutiner for samarbeid med spes. helsetjenesten?
PHR har ikke gått inn i formaliserte samarbeidsmøter utenom i forbindelse med FACT etter
sammenslåingen. Vanskelig å vite om færre møter er resultat av smittevernrestriksjoner eller
kommunesammenslåing, kan være en blanding.
Ingen nye avtaler, lik overordnet samarbeidsavtale som før sammenslåingen.
Et overordnet framskrivingsprosjekt er under arbeid med deltakere bl a fra PHR: Arbeidet
bygger på anbefalinger fra Helsedirektoratet om ansvars- og oppgavefordeling mellom
psykisk helsevern og kommunene. Alle kommuner får komme med innspill.
Har noen tiltak vært iverksatt før sammenslåing, men falt bort etter – i tilfelle hvordan?
Før kommunesammenslåingen var det en interkommunal samarbeidsavtale med ARA (avd.
rus- og avhengighet i Vestre Viken), ønskelig at den tas opp og fornyes. Formaliserte
samhandlingsarenaer gir bedre mulighet for godt samarbeid.
Ingen brukerrettede tiltak har falt bort pga. sammenslåing.
Iverksatte tiltak i sammenheng med å oppfylle samhandlingsreformen før og etter
sammenslåing
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Forebygging fremfor reparering, tidlig innsats
Lavterskeltilbud til rusavhengige
Andre lavterskeltilbud i PHR
Ambulante team
Forsterkede bo- og tjenestetilbud i kommunen ved psykiske lidelser
Samle spesialiserte fagmiljøer
Sterkere brukermedvirkning
Plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp i kommunen
Måling av kvalitet
Planlagte utviklingsmål i økonomiplanen 2021-2024»

Revisjonens kommentar

Problemstilling 3 (somatikk) og 4 (psykisk helse og rus)
Hvilke tiltak har kommunen iverksatt i forbindelse med kommunesammenslåingen for å sikre
ivaretakelse av kommunens ansvar etter samhandlingsreformen?
Denne problemstillingen er deskriptiv og det derfor ikke utarbeidet revisjonskriterier.
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Hjemmetjenester og institusjon uttrykker at en av utfordringene de har er at det som følge av at
kommunen er blitt større, har det vært en utfordring å skaffe oversikt over nye geografiske områder,
men «sykehusgruppa» i TOK er styrket med medarbeidere som har nødvendig lokalkunnskap, og det
har vært arbeidet mye med rutiner for å få til en god pasientflyt.
Kommunen opplever at innen psykisk helse har kommunesammenslåingen bidratt til en økt
bevissthet om behovet for samhandling med ulike aktører. Det har også vært positivt at det er
opprettet en ny rolle som forløpskoordinator innen psykisk helse, som har bidratt til bedre
samhandling.
Ellers forteller de at kommunesammenslåingen påvirket tverrfaglig samarbeid i noe negativ retning i
starten av 2020. Dette har endret seg etter hvert, og det er innført samarbeidsmøte mellom
Boligtjenesten, Psykisk helse og rus og Tjenestetildeling og koordinerende enhet.
Helsetjenester forteller at noe som kan bli bedre er forståelsen fra Helseforetak med henhold til hva
KAD innebærer av rettigheter og struktur, spesielt at det ikke er innleggelsesrett ved disse plassene,
med fordel kan implementeres bedre. I tillegg henger det igjen en holdning om at «sykehusets
tjenester er gullstandard» mens kommunen er lavere i rang, med henhold til kompetanse og kvalitet.
Kommunen mener at pasienten ikke må gjøres hjelpetrengende, men oppmuntres til egenmestring.
De peker også på at det er krevende å få dimensjonert tjenestene økonomisk slik at det
forebyggende og helsefremmende fokuseres godt nok på, og da også i samhandlingen.
Forebyggende tjenester forteller at det var etablerte samhandlingsformer med
spesialisthelsetjenesten for eks. lavterskeltjenester som tilsvarer familieteam og helsestasjon i de
tidligere kommunene hvor det ble avholdt månedlige møteplasser hvor ulike problemstillinger som
kommunene stod i ble drøftet. I etterkant av sammenslåingen har disse møteplassene utgått. Dette
skyldes nok også i noen grad korona.
Ellers peker de på at det er viktig at spesialisthelsetjenesten kjenner til det kommunale
tjenestetilbudet, slik at dette kan introduseres i løpet av behandlingen der.
Når det gjelder det forebyggende arbeidet er ett av målene i Drammen kommune at innbyggere skal
få helsehjelp lokalt. Det er derfor etablert lavterskel helsehjelp til barn, unge og familier i avdelinger 5
steder i kommunen. Når det gjelder tjenester til voksne og seniorer er ikke disse vedtaksfestet og det
er ingen krav om henvisning. Tjenesten forteller at det er behov for en ny organisering på området,
men den krever det tid å etablere.
Psykisk helse og rus forteller at seks ansatte fra Drammen kommune jobber i FACT teamet og at
dette er en nyttig arbeidsform, spesielt på grunn av nærhet til psykiater og psykolog om vurderinger
og medisinering. Men at det er mangelfulle rutiner for det praktiske samarbeidet i enkeltsaker
mellom FACT og kommunale tjenester. Informasjonsflyt og kanaler er ikke systematisert (DPS
benytter ikke det elektroniske meldingssystemet).
Når det gjelder samhandlingen rundt innlagte pasienter har den vært preget av sammenslåingen av
Lier og Blakstad (01.03.2018). Generelt oppleves samarbeidet vanskeligere nå enn tidligere. Dette
gjelder særlig at kommunen og sykehuset vurderer helt ulikt hva «utskrivningsklar» er, og hva
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kommunen bør tilby. Funksjonsvurderinger fra spesialisthelsetjenesten mangler, noen som hindrer
kommunen i planlegging av riktige tiltak før utskrivning.
Psykisk helse og rus har også fått tilbakemelding fra DPS om at de ble mindre tilgjengelige etter
kommunesammenslåingen. I tillegg har ikke samarbeid med spesialisthelsetjenesten på
virksomhetsnivå for utskrivningsklare pasienter forekommet etter sammenslåing. Men ingen
brukerrettede tiltak har falt bort på grunn av sammenslåing.
På sikt mener Psykisk helse og rus at en stor kommune kan gi større handlingsrom, stordriftsfordeler
økonomisk og faglig, større mulighet for å bli en likeverdig samarbeidspartner til
Spesialisthelsetjenesten mm.
VKR ser at de fleste av de erfaringene og utfordringene som virksomhetslederne forteller om i kap. 6
har kommet fram under samtalene med de ansatte og avdelingslederne i denne revisjonen. Vårt
inntrykk er at ansatte og de ulike ledernivåene i de ulike virksomhetene har samme oppfatningen av
hva som er utfordringene innenfor området for revisjonen og hva som kan og bør forbedres.
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7. Oppsummering, konklusjon og anbefalinger
Oppsummering og konklusjon
Ivaretakelse av ansvaret for utskrivningsklare pasienter
Vår samlede vurdering og konklusjon på om kommunen ivaretar ansvaret for utskrivningsklare
pasienter (problemstilling 1 for både somatikk og psykisk helse og rus) er at Drammen kommune har
inngått samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten, både innen somatikken og psykisk helse og
rus. Samarbeidsavtalene tilfredsstiller kravene til innhold. Videre blir det bekreftet i samtaler at det er
samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, slik avtalene skisserer, og at det fungerer.
Det har også kommet frem informasjon i revisjonen, som viser at avtalene blir revidert.
Til tross for inngåtte samarbeidsavtaler og opprettet samarbeidsorganer mellom kommunen og
spesialisthelsetjenesten er vårt helhetsinntrykk at Drammen kommune på revisjonstidspunktet har
forbedringspotensial innenfor de fleste problemstillingene i revisjonen. Det foreligger blant annet
manglende oppfyllelse av lovkrav når det gjelder etablering og implementering av kvalitets- og
styringssystem. Dette gjelder både overordnet i kommunen på området for revisjonen og innen
virksomheten Psykisk helse og rus.
Meldingssystemet
Vår samlede vurdering og konklusjon på om meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter
fungerer tilfredsstillende (problemstilling 2 for både somatikk og psykisk helse og rus), er at
kommunen både innen somatikken og psykisk helse og rus når det gjelder melding om
utskrivningsklare pasienter på områder der kommunen og spesialisthelsetjenesten må samarbeide
bedre for å ivareta krav i gjeldende regelverk og ikke minst brukerne. Kommunen bør også fortsatt
arbeide med å sikre oppfyllelse av samarbeidsavtalene både internt og med spesialisthelsetjenesten.
Mappegjennomgangen bekreftet de funn som ble gjort ved gjennomgang av innsendt
dokumentasjon og i samtalene. Denne gjennomgangen viste også at kommunen har etablert et
meldingssystem for utskrivningsklare pasienter med spesialisthelsetjenesten og at dette er kjent og
tatt i bruk både innen somatikken og psykisk helse og rus. Vi så også at de ivaretar brukermedvirkning
og at de samarbeider på tvers internt og ekstern i mange saker, men ikke i alle.
Forebygging innenfor psykisk helsearbeid (problemstilling 3 innenfor både somatikken og psykiske
helse og rus)
Når det gjelder kommunens/virksomhetenes styringssystem vil vi også vise til at det kom frem under
revisjonen at kommunesammenslåingen hadde svekket fagmiljøer ved at de er blitt splittet i
kommunedeler. Kommunens valg av organisering av virksomhetene hadde ifølge de ansatte medført
at beslutningsveien ble lang og kronglete. Vi ble fortalt at dette også hadde vanskeliggjort
muligheten for samarbeid på tvers innad i kommunen og harmoniseringsarbeidet.
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Kommunen forteller at manglende etablering og systematisering av alle nødvendige tverrfaglige
samarbeidsarenaer innad i kommunen og med eksterne instanser, samt manglede kvalitets- og
styringssystem skyldes kommunesammenslåingen og pandemien. Men at det ikke betyr at de ikke
har fokus på dette og/eller arbeider med dette. Arbeidet har vært og er pågående, men det har bare
tatt lengre tid enn forventet grunnet pandemien.
Revisjonens vurdering ellers
Til tross for at kommunen har forbedringspunkter på de fleste områdene innenfor revisjonen ser vi at
kommunen og de ansatte har stort fokus på å ivareta brukerne i denne krevende perioden med både
kommunesammenslåing og pandemi. Vi har ikke funnet eksempler på at brukere ikke har blitt
ivaretatt på en forsvarlig måte. De ansatte og ledelsen fremstår som fokusert og opptatt av å gjøre en
god jobb for å bidra til at brukerne både innen somatikken og psykisk helse og rus får god oppfølging
og et forsvarlig og helhetlig tilbud. De ansatte kan imidlertid ikke kompensere for alle
systemutfordringer som har oppstått som følge av kommunesammenslåing og pandemien. Over tid
vil det ikke være forsvarlig drift av kommunen å bygge på de ansattes kompensering for manglende
styringssystem. En slik måte å styre på over tid vil føre til økt fare for svikt i tjenestene til den enkelte
bruker. Det er derfor viktig at både virksomhetene og kommunen etablere et kvalitets- og
styringssystem.
Det viktigste vi erfarte i revisjonen er likevel at de fleste brukerne vi snakket med uttrykte at de var
fornøyde med oppfølgingen fra kommunen. Det gjaldt blant annet det forebyggende arbeidet inne
psykisk helse og rus, oppfølging mens de var innlagt i spesialisthelsetjenesten og etter at de var
skrevet ut. Vi vil her særlig trekke frem den gode omtalene brukerne gav Veksthuset, ungdomstorget
og ikke minst Uteteamet. Brukerne uttrykte likevel at kommunen hadde forbedringspotensial på noen
områder innen psykisk helse og rus, samt bekymring for at tilbudet til psykisk helse og rus skulle
svekkes som følge av kommunesammenslåingen. Her særlig at Veksthuset og Utetemaet skulle bli
svekket grunnet kommunesammenslåingen.
Anbefalinger
Avslutningsvis vil vi si at vi mener at summen av innsendt dokumentasjon, tilbakemeldingene fra
ansatte og ledere og andre funn vi har avdekket i arbeidet med forvaltningsrevisjonen, innebærer at
det er grunnlag for de vurderinger vi har gjort. På bakgrunn av dette har vi kommet til at det er
grunnlag for å komme med følgende anbefalinger.
VKR anbefaler Drammen kommune å sikre at:
•

det etableres rutiner for og settes i system tverrfaglig samarbeid innenfor de virksomhetene
som har vært en del av revisjonen

•

det etableres faste avtaler om samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere

•

det etableres et system og en praksis for å tilby alle brukere med langvarige og sammensatte
tjenester individuell plan

•

kommunen fortsatt har fokus på arbeidet med å oppnevne koordinator og sikrer at det blir
kjent og etablert i Drammen kommune
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•

kommunen fortsetter å arbeide både på system og individnivå hva gjelder brukermedvirkning,
samt videreutvikle arbeidet og eventuelle tiltak i samarbeid med brukersiden

•

brukermedvirkning dokumenteres i alle saker

•

kommunen i sine samarbeidsfora med spesialisthelsetjenesten hva gjelder
samhandlingsreformen, må fortsette å arbeide med å forbedre etterlevelsen av
meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter

•

det legges til rette for samarbeid innad i kommunen og med eksterne tjenesteytere, på
området forebygging i psykisk helse og rus, der det er nødvendig for å tilby tjenester etter
helse og omsorgsloven

•

Psykisk helse og rus fullt ut etablerer og implementerer et kvalitets- og styringssystem, som
er i samsvar med kravet i gjeldende regelverk

•

kommunen fullt ut etablerer, implementerer og dokumenterer at de har et overordnet
kvalitets- og styringssystem på området for revisjonen i samsvar med kravet i gjeldende
regelverk

Som det går fram, viser den gjennomførte revisjonen en relativt lang rekke forbedringspunkter for
kommunen, som danner grunnlag for anbefalingene. Vår oppfatning fra sluttfasen av
revisjonsarbeidet er at administrasjonen i all hovedsak deler våre vurderinger av dette.
Samtidig, som vi har alt har nevnt, etterlater våre undersøkelser et klart inntrykk av at både ansatte og
ledelse har stått på for å ivareta brukerne, og har klart det.
Én måte å se dette på, er at de ansatte har brettet opp ermene og gjort en solid innsats det siste året,
som bøter på de potensielt negative konsekvensene som følger av at gjennomføringen av
kommunesammenslåingen og virkningen av koronapandemien har falt sammen i tid. Dette har gjort
at brukerne av tjenestene, så langt vi kan bedømme innenfor rammene av denne
forvaltningsrevisjonen, har blitt ivaretatt.
Men over tid kan denne situasjonen ikke vedvare – ikke for kommunens plikt til å drive kontinuerlig
kvalitetsforbedringsarbeid, og det øker risikoen for konkret svikt i tjenestene til den enkelte bruker.

Drammen, den 24. mars 2021

Gisle Skaaden
Oppdragsansvarlig
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Referanser
Lov og forskrift:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOV 1992-09-25 nr 107, Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven, koml)
LOV 2011-06-24 nr 29, Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
LOV 2011-06-24 nr 30, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven)
LOV 1999-07-02 nr 63, Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og
brukerrettighetsloven)
LOV 2009-12-81 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
(sosialtjenesteloven, sotjl)
LOV 2010-03-26 nr 9, Lov om vergemål (vergemålsloven)

•

F28.10.2016 nr. 1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten.
FOR 2011-11-18 nr 1115, Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
FOR 2011-12-16 nr 1256, Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator
FOR 2010-11-19 nr 1462, Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen

•

IS-2620 Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Sentrale føringer:
•
•
•
•

Helsedirektoratet – "Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og
rusarbeid for voksne – Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten", 2014
Sosial- og helsedirektoratet – "Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene",
2007
St.meld. nr. 47 (2008–2009), "Samhandlingsreformen, Rett behandling – på rett sted – til rett
tid"
Helse- og omsorgsdepartementet, "Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler
mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak", Nasjonal veileder, 2011.

Lokale føringer:
•
•

Politiske vedtak (KST / utvalg) i Drammen kommune
Interne styringsdokumenter og rutinebeskrivelser i Drammen kommune

Innsendt dokumentasjon fra Virksomheten Psykisk helse og rus
•
•
•

•

Samarbeid mellom Psykisk helse og rus (PHR) og frivillige aktører
Plan for kvalitetsarbeid i PHR - er under arbeid, må evt ettersendes
Organisering av interne styringsmøter:
o Møteplaner for PHR 1 og 2
o Møtestruktur for teamene i PHR
Sammen om mestring/Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voksne, veileder fra Helsedirektoratet (2014)
Kompetanseplan for PHR 2020-2024
Løsningsbeskrivelse 2020-2024
Målarbeid – målprosess i PHR 2020
Flyt mottak-tjenestetildeling–ambulerende team (foreløpig oversikt)
Utdrag fra ledersamling i PHR 22-23.09.20, til samarbeidsmøte med Tjenestetildeling
06.10.20
Flytmøte, skisse (fra ledersamling/vedlegg 9)
Feltrapport for avdelingsledere, virksomhetsledere og rådgivere
Organisasjonskart PHR 1 og 2
Utdrag fra forberedelse til fagsamling 10.06.20 for ambulante team
Recovery verksted høst 2020 - infoskriv

Innsendt dokumentasjon fra kommunen og de andre virksomhetene er gjengitt/nevnt i rapporten.
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 24. mars 2021
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VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS
Postboks 4197
3005 DRAMMEN

Dato:
24.03.2021
Saksnr.:
20/39418-2
Deres ref.:

Rådmannens uttalelse til utkast rapport - Samhandlingsreformen innen somatikk og psykiatri
Rådmannen har mottatt utkast til rapport etter Vikens kommunerevisjons forvaltningsrevisjon,
samhandlingsreformen innen somatikk og psykiatri, til uttalelse.
Siden Drammen kommune er nyopprettet, har det i 2020 vært nødvendig å arbeide med fundamentet i
kommunen. Det har vært fokus på å skape nye strukturer og arenaer. Dette arbeidet er pågående og vil
fortsette i 2021.
Revisjonen innhentet dokumenter og foretok intervjuer tidlig høst 2020. Kommunen har tatt steg i
utviklingen i etterkant av dette og flere av strukturene som etterlyses er i dag kommet på plass.
Den pågående pandemien har i stor grad preget de tjenestene som revisjonen har rettet seg mot. Det
har vært nødvendig prioritere forsvarlig drift og tiltak til den enkelte tjenestemottaker. Dette har i noen
grad gått på bekostning av arbeidet med å opparbeide eksterne strukturer og synliggjøre interne
strategier.
Fremover ser rådmannen det som viktig å arbeide videre med å skape gode strukturer både internt og
eksternt. De forslag som fremkommer i forvaltningsrevisjonens rapport, ser rådmannen som nyttige
innspill i det videre arbeidet.
Ut over dette har rådmannen følgende kommentarer til de konkrete anbefalinger i rapporten:
Anbefaling –samarbeid
•
•
•

Det etableres rutiner for og settes i system tverrfaglig samarbeid innenfor de virksomhetene som
har vært en del av revisjonen.
Det etableres faste avtaler om samarbeid med aktuelle eksterne samarbeidspartnere.
Kommunen i sine samarbeidsfora med spesialisthelsetjenesten hva gjelder
samhandlingsreformen, må fortsette å arbeide med å forbedre etterlevelsen av
meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter

Drammen kommune

Rådmann
Organisasjonsnummer

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse
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•

Det legges til rette for samarbeid innad i kommunen og med eksterne tjenesteytere, på området
forebygging i psykisk helse og rus, der det er nødvendig for å tilby tjenester etter helse og
omsorgsloven.

De tre tidligere kommunene, hadde ulike samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten. Det har også
vært ulike arenaer for samarbeid med andre kommuner. Drammen kommune har, i tiden etter
revisjonen, sluttført samarbeidsavtaler og er i prosess med å sluttføre andre samarbeidsavtaler.
Rådmannen ser det som viktig at kommunen fremover benytter eksisterende fora, som eksempelvis
Lokalt samarbeidsutvalg, LSU, for å forbedre overgangene ved inn- og utskrivelser fra
spesialisthelsetjenesten. Synliggjøring av kommunens helsetilbud og etterlevelsen av samarbeidsavtaler
anses som særlig viktig å følge opp.
Det er, i etterkant av revisjonen, opprettet strukturer for tverrfaglig samarbeid internt i kommunen.
Strukturene må videreutvikles og det må arbeides videre med endelige målsettinger og mandat.
Anbefaling – individuell plan (IP)
•
•

Det etableres et system og en praksis for å tilby alle brukere med langvarige og sammensatte
tjenester individuell plan
Kommunen fortsatt har fokus på arbeidet med å oppnevne koordinator og sikrer at det blir kjent
og etablert i Drammen kommune

Som det fremkommer i revisjonsrapporten, er det igangsatt en prosess knyttet til opplæring som skal
sikre at ansatte har nødvendig kunnskap om tjenesten og brukeres rettigheter til å motta IP.
I etterkant av revisjonen, ser rådmannen det som nødvendig å videreutvikle kommunens system for å
sikre at brukeres rett til IP ivaretas.
Anbefaling – Brukermedvirkning
•
•

Kommunen fortsetter å arbeide både på system og individnivå hva gjelder brukermedvirkning,
samt videreutvikle arbeidet og eventuelle tiltak i samarbeid med brukersiden.
Brukermedvirkning dokumenteres i alle saker

Kommunen er opptatt av medvirkning og dette er løftet opp som ett av de overordnede målene for
kommunen i 2021. Det er sterke signaler om at ledere skal arbeide med tema og det er tatt inn i
lederkontrakter. Virksomhetene, vil etter dette, arbeide videre med rammeverk for brukermedvirkning.
Arbeidet vil prioriteres høsten 2021, når pandemien har gått over i en kontrollert fase.
Virksomhetene har etablert metoder for medvirkning på individnivå. Disse er tilpasset de ulike
tjenestenes arbeidsmetoder, deriblant FIT og Livsgledesertifisering. Metodene vil være sentrale i det
videre arbeidet for å sikre brukermedvirkning hos den enkelte tjenestemottaker.
Rådmannen mener at det å sikre tilstrekkelig og god nok dokumentasjon i journaler, er et område som
det er viktig å arbeide videre med. Pågående innføring av kartleggingsmetoder som eksempelvis FIT, vil
øke kompetansen hos de ansatte og bidra til at tilstrekkelig dokumentasjon foreligger i journaler.
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Anbefaling – internkontroll
•
•

Psykisk helse og rus fult ut etablerer og implementerer et kvalitet- og styringssystem, som er i
samsvar med kravet i gjeldende regelverk
Kommunen fullt ut etablerer, implementerer og dokumenterer at de har et overordnet
kvalitets- og styringssystem på området for revisjonen i samsvar med kravet i gjeldende
regelverk.

Det fremgår av rapporten at kommunen ikke har kvalitets- og styringssystem. Kommunens
rammemodell for styring og utvikling ble vedtatt av kommunestyret 26.10.2020. I vedlegget,
administrative prosesser, fremgår kommunes årshjul og derunder system for kvalitetsforbedringer i
virksomhetene. Rådmannen vurderer dermed at kommunen, per i dag, oppfyller kravene.
Kommunen har ansatt kvalitetskoordinator i mars 2021, med oppstart før sommeren 2021.
Kvalitetskoordinator skal koordinere utviklingsaktiviteter innen helse, sosial og omsorg og vil
samarbeide med interne og eksterne miljøer for kvalitetsforbedring.

Med hilsen

Elisabeth Enger
Rådmann

Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrift
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges.
Standard for forvaltningsrevisjon 9 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)
1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon.

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er
anbefalinger og noen er obligatoriske krav.

Punkt

Innhold

1-5

Innledning

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

6-9

Krav til revisor

oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og
kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført

10-11

Bestilling

12-17

Revisjonsdialogen

18-19

Prosjektplan

20-21

Problemstilling(er)

22-25

Revisjonskriterier

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre

26-30

Metode og data

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller

31-33

Vurderinger og konklusjoner

34

Anbefalinger

35-41

Prosjektrapport

42-44

Dokumentasjon

45-47

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for
forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og
denne skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.

fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske
prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer.

Krav til revisor:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for
at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant
metodikk, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.
Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter
arbeid utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for
disse.

Bestilling:
Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må
vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og
dersom det er nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.

9
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Revisjonsdialogen:
Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende
oppstartsbrev til administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med
administrasjonssjefen og reviderte enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt
gjennomføring.
Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet
som har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av
rapporten, og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier:
Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).
Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e)
slik at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.
Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være
begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal
være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet
innenfor den aktuelle tidsperioden.

Metode og data:
Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til
problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes
pålitelighet (reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og
svare på problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.
Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger:
Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis
eller tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal
konkludere i forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene.
Dersom det avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i
forvaltningsrevisjonsrapporten.
Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri
formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte
løsninger.
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Prosjektrapporten:
Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så
leservennlig som mulig.
Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier,
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen
det reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors
vurderinger og konklusjoner.

Dokumentasjon:
Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av
utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier
at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.
Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i
undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger,
revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner.
Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.
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Vedlegg 3 – Metode
Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon" 10 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor
grad på samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at
revidert enhet skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av
område vi ser på.
Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold
til dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes
til vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen
informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.
I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og
etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte
enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene
med forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette
også skje gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på
et tema og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.
Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil
ikke våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme
vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til
utvikling i den reviderte enhet.
I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder11. Kvalitativ metode vektlegger
forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle
bedre forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive
prosesser. Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe
individer. Det brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller
bedrifter. Kvalitative og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte
hverandre.

Dokumentanalyse
Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og
lignende.
Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer
vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas

10
11

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode
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å ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en
saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.
Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange
dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv
bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte
benyttes i kombinasjon med andre metoder.

Samtaler / intervju / gruppeintervju
Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende
problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.
Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av
virkeligheten. Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha
betydning for påliteligheten.
Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i
ettertid verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.
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