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Samhandlingsreformen

0 SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Hammerfest kommune har håndtert
implementeringen av samhandlingsreformen. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst
ulike sider ved egen praksis og bli presentert for områder hvor det er muligheter for
forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Revisjonens undersøkelse viser at Hammerfest kommune i all hovedsak har implementert
samhandlingsreformen på en tilfredsstillende måte. Revisjonens konklusjon har bakgrunn i
følgende:
Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og informasjonsflyt?
Hammerfest kommune har i all hovedsak etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt.
Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en tilfredsstillende måte?
Hammerfest kommune har i all hovedsak sikret en forsvarlig håndtering av utskrivningsklare
pasienter. Kapasiteten i helse- og omsorgssektoren har imidlertid vært, og er til dels fortsatt,
for lav, men det arbeides for å bedre situasjonen.
Har kommunen tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for utskrivningsklare pasienter?
Hammerfest kommune har tilfredsstillende kontroll på utgifter (gebyrer) for utskrivningsklare
pasienter.
Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning og kompetanse?
Hammerfest kommune har iverksatt tiltak for å styrke bemanningen i helse- og
omsorgstjenestene siden innføringen av samhandlingsreformen. Kommunen har videre
iverksatt tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Det er gjennomført etter- og
videreutdanning, og det generelle utdanningsnivået er økt.
Har kommunen styrket det forebyggende arbeidet?
Hammerfest kommune har styrket det forebyggende arbeidet betydelig siden innføringen av
samhandlingsreformen. Folkehelseutfordringene er kartlagt, det er fastsatt mål og utarbeidet
strategier for å møte utfordringene, og målene og strategiene er i all hovedsak innarbeidet i
kommunens planverk. Det er videre gjennomført en rekke ulike tiltak for å møte
folkehelseutfordringene, og kommunen informerer, gir råd og veiledning om hva den enkelte
innbygger kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.
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0.3 Anbefalinger
Med bakgrunn i hovedfunnene og konklusjonene som er gjort i denne undersøkelsen vil
revisjonen anbefale at Hammerfest kommune fortsetter arbeidet med å øke kommunens
kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter.
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1 INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av
kommunestyret i Hammerfest 21.06.2012 (sak 43/12). Det framgår av planen at det skal
utføres en forvaltningsrevisjon av kommunens håndtering av samhandlingsreformen.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet:
«Samhandlingsreformen ble satt ut i livet 1. januar 2012. I forbindelse med dette trådte
to nye lover i kraft. Dette er henholdsvis lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
med tilhørende forskrifter og lov om folkehelsearbeid. Reformens formål er større
satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak, redusert behov for vekst i
spesialisthelsetjenesten, mer koordinerte, sammenhengende og forsvarlige helse- og
omsorgstjenester, samt bedre samarbeid (samhandling) mellom kommunene og
helseforetakene (sykehusene). Reformen innebærer at kommunene får vesentlig større
innflytelse over de samlede helsetjenestene, og de får virkemidler til å utvikle de
kommunale tjenestene (ifølge Helse- og omsorgsdepartementet).
Et av hovedgrepene for å bedre samhandlingen er innføringen av et lovpålagt
avtalesystem mellom kommuner og helseforetak. Enkelte steder har det vært uenighet
mellom kommuner og helseforetak i arbeidet med å inngå disse avtalene. For
Hammerfest kommune sin del har kommunestyret vedtatt inngåelse av en overordnet
samarbeidsavtale og […] tjenesteavtaler med Helse Finnmark KF.
Et annet sentralt virkemiddel i samhandlingsreformen er en omlegging av
finansieringsordningen av helse- og omsorgstjenestene, herunder kommunenes
økonomiske forpliktelser. Et av de nye grepene er innføringen av kommunal
medfinansiering av spesialisthelsetjenestene og kommunalt betalingsansvar for
utskrivningsklare pasienter i sykehus.
Samhandlingsreformen er omfattende og dette er i seg selv et forhold som øker risikoen for
avvik, både med hensyn til etterlevelse av lovkrav og oppnåelse av fastsatte målsetninger.
Området er svært vesentlig fra et brukerperspektiv (brukere av helse- og
omsorgstjenester/pasienter), spesielt i forhold til om det foreligger samordnete, helhetlige og
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Videre er området vesentlig for de som arbeider i
kommunens helse- og omsorgstjeneste, og for kommunens administrative og politiske nivå,
både sett i forhold til samarbeidet med helseforetakene, og organisering, styring og økonomi
innenfor helse- og omsorgsarbeidet.»
1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Hammerfest kommune har håndtert
implementeringen av samhandlingsreformen. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst
ulike sider ved egen praksis, og bli presentert for områder hvor det er muligheter for
forbedringer.
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1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen har blitt gjennomført på bakgrunn av én hovedproblemstilling og fem
underproblemstillinger, vedtatt av kontrollutvalget den 19. november 2015 (sak 23/15).
Undersøkelsen har hatt følgende hoved- og underproblemstillinger;
Har Hammerfest kommune implementert samhandlingsreformen på en tilfredsstillende
måte?
•
•
•
•
•

Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og informasjonsflyt?
Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en forsvarlig måte?
Har kommunen tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for utskrivningsklare
pasienter?
Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning og kompetanse?
Har kommunen styrket det forebyggende arbeidet?

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
Forskrift om oversikt over folkehelsen
Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse
og omsorgstjenesteloven)
Prop. 90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
Overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse
Finnmark HF) og Hammerfest kommune (januar 2012)
Tjenesteavtale nr. 5 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark HF)
og Hammerfest kommune; Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og
utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten (januar 2012)
Tjenesteavtale nr. 9 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark HF)
og Hammerfest kommune; Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (oktober 2012)
Tjenesteavtale nr. 10 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark
HF) og Hammerfest kommune; Samarbeid om forebygging (oktober 2012)
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•

KS: Rådmannens internkontroll: Hvordan få orden i eget hus?

1.3.2 Oversikt over revisjonskriteriene
Nedenfor gjengis revisjonskriteriene som ligger til grunn for vår vurdering av kommunens
håndtering av samhandlingsreformen. Utledningen av revisjonskriteriene ligger som vedlegg
til rapporten.1
Samarbeid og informasjonsflyt
•
•
•
•
•
•

Kommunen skal være involvert i det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
Kommunen skal delta i lokalt faglig samarbeidsorgan.
Kommunen bør delta på de årlige samhandlingskonferansene
Kommunen skal ha rutiner for kontakt med helseforetakets kommunekoordinator
Det skal foreligge rutiner for håndtering av meldingsutveksling
Det skal foreligge rutiner for håndtering av avvik

Håndtering av utskrivningsklare pasienter
•
•
•
•

Kommunen bør være i stand til å ta imot pasienter på det tidspunkt de er vurdert som
utskrivningsklare
Kommunen skal ha rutiner for mottak av meldinger/varsler fra sykehus om innlagte
pasienter
Kommunen skal ha rutiner for mottak og svar på meldinger om utskrivningsklare
pasienter
Kommunen skal ha rutiner som sikrer forsvarlig mottak av utskrivningsklare pasienter

Kommunens kontroll med utgifter for utskrivningsklare pasienter
•

Kommunens utgifter til sykehusopphold for utskrivningsklare pasienter bør vise en
nedadgående tendens

•

Kommunen bør ha rutiner som sikrer betryggende kontroll av betalingskrav fra
sykehuset

Bemanning og kompetanse
•
•
•

1

Kommunen skal sikre at ansatte får påkrevd etter- og videreutdanning
Bemanningen i kommunens helse-, pleie- og omsorgstjenester bør vise en voksende
trend
Utdanningsnivået blant de ansatte i kommunens pleie- og omsorgstjenester bør vise en
voksende trend

Se vedlegg 2 til rapporten.
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Det forebyggende arbeidet
•
•
•
•
•

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen
Oversikten skal være gjenstand for oppdatering.
Folkehelseoversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens
planstrategi
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og
strategier for folkehelsearbeidet
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og
befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom

Tabell 1: Koblingsskjema - Revisjonskriterier

Underproblemstilling
Er det etablert tilfredsstillende
rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt?

Revisjonskriterier

Kilder til revisjonskriterier

Kommunen skal være involvert i det
som skjer i Overordnet samarbeidsorgan
(OSO)

Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-4

Kommunen skal delta i lokalt faglig
samarbeidsorgan

Helse- og omsorgstjenesteloven
kapittel 6

Kommunen bør delta på de årlige
samhandlingskonferansene
Kommunen skal ha rutiner for kontakt
med sykehusets kommunekoordinator
Det skal foreligge rutiner for håndtering
av meldingsutveksling
Det skal foreligge rutiner for håndtering
av avvik

Blir utskrivningsklare pasienter
håndtert på en forsvarlig måte?

Kommunen bør være i stand til å ta imot
pasienter på det tidspunkt de er vurdert
som utskrivningsklare
Kommunen skal ha rutiner for mottak av
meldinger/varsler fra sykehus om
innlagte pasienter

Overordnet samarbeidsavtale mellom
Hammerfest kommune og
Finnmarkssykehuset

Tjenesteavtale nr. 9 mellom Hammerfest
kommune og Finnmarkssykehuset

Vedtak fattet av Overordnet
samarbeidsorgan (OSO)
St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen kapittel 9.5.2
Tjenesteavtale nr. 5 mellom Hammerfest
kommune og Finnmarkssykehuset
Forskrift om kommunal betaling for
utskrivningsklare pasienter

Kommunen skal ha rutiner for mottak og
svar på meldinger om utskrivningsklare
pasienter
Kommunen skal ha rutiner som sikrer
forsvarlig mottak av utskrivningsklare
pasienter

Har kommunen tilfredsstillende
kontroll på sine utgifter for
utskrivningsklare pasienter?

Kommunens utgifter til sykehusopphold
for utskrivningsklare pasienter bør vise
en nedadgående tendens
Kommunen bør ha rutiner som sikrer
betryggende kontroll av betalingskrav
fra sykehuset

St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen kapittel 9.5.2
Generelle krav til internkontroll i
kommuner

KS: Rådmannens internkontroll:
Hvordan få orden i eget hus?
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Har kommunen iverksatt tiltak
som sikrer tilstrekkelig
bemanning og kompetanse?

Har kommunen styrket det
forebyggende arbeidet?

Kommunen skal sikre at ansatte får
påkrevd etter- og videreutdanning
Bemanningen i kommunens helse-,
pleie- og omsorgstjenester bør vise en
voksende trend
Utdanningsnivået blant de ansatte i
kommunens pleie- og omsorgstjenester
bør vise en voksende trend
Kommunen skal ha nødvendig oversikt
over helsetilstanden i befolkningen
Oversikten skal være gjenstand for
oppdatering.
Folkehelseoversikten skal inngå som
grunnlag for arbeidet med kommunens
planstrategi

Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2
St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen, kapittel 3.3.3
St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen, kapittel 13

Lov om folkehelse §§ 3 til 7
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3
Tjenesteavtale nr. 10 mellom
Hammerfest kommune og
Finnmarkssykehuset

Kommunen skal i sitt arbeid med
kommuneplaner fastsette overordnede
mål og strategier for folkehelsearbeidet
Kommunen skal iverksette nødvendige
tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer
Kommunen skal gi informasjon, råd og
veiledning om hva den enkelte selv og
befolkningen kan gjøre for å fremme
helse og forebygge sykdom

1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen
har vært intervju, dokumentanalyse og analyse av regnskapstall, samhandlingsstatistikk og
KOSTRA-tall.
En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av
rapportens vedlegg 3.
1.4.2 Avgrensing
Samhandlingsreformen inneholder en rekke elementer. Det er derfor nødvendig å foreta en
tematisk avgrensing av undersøkelsen. Undersøkelsen vil blant annet ikke ta for seg spesielle
pasientgrupper, men snarere systemer og rutiner som i utgangspunktet gjelder alle
pasientgrupper. Tidsmessig vil undersøkelsen i all hovedsak være avgrenset til det som er
tilstanden på undersøkelsestidspunktet. På enkelte punkter vil undersøkelsen se på utviklingen
over tid. Dette gjelder blant annet liggetid for utskrivningsklare pasienter samt ressurser og
kompetanse i kommunens helse- og omsorgstjenester.
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1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og
nøyaktige.
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2 ER DET ETABLERT TILFREDSSTILLENDE RUTINER
FOR SAMARBEID OG INFORMASJONSFLYT?
2.1 Revisjonskriterier
•
•
•
•
•
•

Kommunen skal være involvert i det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
Kommunen skal delta i lokalt faglig samarbeidsorgan.
Kommunen bør delta på de årlige samhandlingskonferansene
Kommunen skal ha rutiner for kontakt med helseforetakets kommunekoordinator
Det skal foreligge rutiner for håndtering av meldingsutveksling
Det skal foreligge rutiner for håndtering av avvik

2.2 Data
Overordnet samarbeidsorgan
Det er opprettet Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Finnmarkssykehuset og
kommunene i Finnmark. I følge vedtektene2 for organet, er OSO «et partssammensatt
overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. OSO kan ta
beslutninger på vegne av alle kommunene og Finnmarkssykehuset i saksområder som
avgrenses av Overordnet samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger av lov og
forskrift. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut
over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommunen og
helseforetaket».3
Det framgår videre av § 3 i vedtektene at OSO består av ti medlemmer, hvorav fem
representerer Finnmarkssykehuset og fem representerer kommunene. Kommunenes
medlemmer oppnevnes av styret i KS4 Finnmark. To av medlemmene skal ha helsefaglig
kompetanse, og en av disse skal være kommuneoverlege. Finnmarkssykehusets medlemmer
oppnevnes av foretaksdirektøren.
Det framgår videre at medlemmene oppnevnes for en fireårsperiode.
I perioden 2017-2020 er Finnmarkssykehuset representert ved administrerende direktør, tre
klinikksjefer samt kvalitets- og utviklingssjef. KS er representert ved to rådmenn, to
kommuneoverleger og én kommunalsjef. 5 I tillegg til de ovennevnte, er det fem medlemmer
med møte- og talerett.6 Disse representerer primært ansatte, pasienter og brukere, og er som
følger:

2

Sist revidert i desember 2016.
Vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan (OSO), § 1.
4
KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. KS organiserer alle landets kommuner og
fylkeskommuner, samt mer enn 500 kommunale, interkommunale og fylkeskommunale bedrifter.
5
Jf. vedtak i sak 44/2016 i OSO (5. desember 2016).
6
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan#medlemmer
3
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-

En representant fra Fagforbundet
En representant fra Norsk Sykepleierforbund
En pasient- og brukerrepresentant (utnevnt av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset)
Fylkeslegen i Finnmark
En representant fra KS

Samhandlingsenheten ved Finnmarkssykehuset innehar sekretariatsfunksjonen for
samarbeidsorganet.
I intervju har revisjonen fått opplyst at Hammerfest kommune er representert ved rådmannen i
inneværende periode. Rådmannen har forklart at han har vært medlem av OSO i til sammen
åtte år, derav to år som leder og seks år som ordinært medlem. I perioden har det vært møter
han ikke har deltatt på. I disse tilfellene har han gjennomgått saksliste og sakspapir i forkant
av møtene, samt referatet i etterkant. Han legger til at referatet behandles og godkjennes i
påfølgende møte. Referatene gjøres også tilgjengelige på Finnmarkssykehusets nettsider, og
blir i tillegg sendt ut til postmottaket i alle kommunene. Rådmannen betegner Hammerfest
kommune som en av de mest aktive medlemmene i OSO, og gir uttrykk for at det er store
variasjoner i medlemmenes grad av engasjement. Han har videre fortalt at kommunen
vurderer behovet for å fremme saker for eller komme med innspill til OSO. I denne
vurderingen er som regel han selv, kommuneoverlegen, pleie- og omsorgsfaglig ansvarlig,
kommunalsjef for helse og omsorg samt rådgiver i rådmannens stab involvert. I følge
rådmannen videreformidles møteinnkallinger og sakspapirer til kommunalsjef for helse og
omsorg og kommuneoverlegen, både som informasjon og for å få eventuelle innspill.
Kommunalsjef for helse og omsorg har i intervju forklart at hun har tatt opp saker med
kommunens representant i OSO, som har løftet sakene videre. Hun fortalte videre at det
gjennomføres samarbeidsmøter mellom henne, rådmannen og kommuneoverlegen hver 3.-4.
uke. I disse møtene diskuteres også saker som er aktuelle og som eventuelt løftes videre til
OSO.
Andre samhandlingsarenaer
I intervju har rådmannen opplyst at det er gjennomført to møter mellom kommunen og
helseforetaket på overordnet nivå, sist i 2017. Fra kommunens side deltok rådmann, ordfører,
kommuneoverlege og kommunalsjef for helse og omsorg. Fra helseforetakets side deltok
sykehusdirektør, klinikksjef og samhandlingsleder. Rådmannen forteller at nærheten til
sykehuset medfører at det er flere møtepunkter mellom kommunen og sykehuset.7
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) har vedtatt etableringen av to lokale faglige
samarbeidsorgan i Finnmark.8 I følge vedtaket skal organene benevnes som faglige
samarbeidsorgan. Begrunnelsen for etableringen av lokale faglige samarbeidsorgan som nye
organ underlagt OSO, er ønsket om å styrke det faglige samarbeidet mellom kommunene og
spesialisthelsetjenestens institusjoner i henholdsvis Vest- og Øst-Finnmark.9
7

Se for eksempel rapportens s. 10 vedrørende samhandlingsmøter mellom kommunen og helseforetaket.
Jf. vedtak i sak 48/2016, (5. desember 2016).
9
Det lokale faglige samarbeidsorganet i Øst-Finnmark består av kommunene Sør-Varanger, Tana, Nesseby,
Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Lebesby, Gamvik og Berlevåg, samt klinikk Kirkenes, DPS Øst-Finnmark og en
representant fra klinikk for prehospitale tjenester. Det lokale faglige samarbeidsorganet for Vest-Finnmark består
av kommunene Kautokeino, Karasjok, Alta, Porsanger, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy,
8
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Revisjonen har fått opplyst at OSO oppnevner representantene til samarbeidsorganet på
bakgrunn av innkomne forslag. I inneværende periode har Hammerfest kommune en egen
representant i samarbeidsorganet. Det er gjennomført to møter i organet i 2017. Kommunens
representant har deltatt i begge møtene.10 I intervju har revisjonen fått opplyst at det i det siste
møtet ble drøftet hvordan kommunene skal fremme saker for organet. I følge en av
informantene framstår dette som noe uklart. I følge informanten er det sykehuset som hittil
har fastsatt agenda for møtene. I neste møte skal samarbeidsorganet utarbeide en
handlingsplan. Informanten mener dette kan bidra i få bringe klarhet i hvordan man kan bruke
organet. I intervju ble det gitt uttrykk for at man fra kommunens side ønsker samarbeid på et
lavere og faglig nivå; på avdelings- og/eller virksomhetsnivå – der samhandlingen skjer til
daglig. Det lokale faglige samarbeidsorganet ble i intervju beskrevet som «for overordnet».
En av informantene sa: «Det er den litt tette, nære praksissamhandlinga vi savner litt».
Revisjonen har videre fått opplyst at kommunen har tatt initiativ til et samhandlingsmøte
mellom kommunens helse- og omsorgssektor og Finnmarkssykehuset. Fra kommunens side
deltok kommunalsjef for helse og omsorg, pleie- og omsorgsfaglig ansvarlig, fagansvarlig for
hjemmetjenesten, leder for intermediærenheten, tilsynslege og kommuneoverlege. Fra
Finnmarkssykehusets side deltok klinikksjef, avdelingsleder for kirurgisk/ortopedisk avdeling,
to enhetsleder/avdelingsoverleger, fagutviklingssykepleier ved medisinsk avdeling,
samhandlingsleder og samhandlingskoordinator. Møtet ble avholdt i februar 2018.
Revisjonen har fått tilsendt referat fra samhandlingsmøtet. Av referatet framgår det at
følgende saker ble behandlet:
•
•
•
•
•
•

System for melding av pasienter til kommunen
Epikrise og resepter og kvalitet i henvisninger
Oppgavefordeling sykehusleger og fastleger
Opprette samarbeidsmøter på fagnivå med institusjonslege, 2 x pr. år
Videre plan for våre samarbeidsmøter
Avviksmeldinger

Avslutningsvis framgår det at neste møte planlegges avholdt i september 2018, og at det er
Klinikk Hammerfest som er ansvarlig for å innkalle til dette.
I intervju fikk revisjonen opplyst at Hammerfest kommune har deltatt på
samhandlingskonferansene som helseforetakene har arrangert. Kommunen har også vært
medarrangør under én av samhandlingskonferansene. Foregående samhandlingskonferanse i
Helse Nord ble avholdt i Tromsø i november 2017. Hammerfest kommune var representert
ved kommunalsjef for helse og omsorg og rådgiver i rådmannens stab. Med unntak av Alta,
var ikke de øvrige kommunene i Finnmark eller Helse Finnmark representert.
I intervju ble det vist til at Hammerfest kommune har deltatt under den nasjonale
helsekonferansen. Konferansen arrangeres årlig av KS og helse- og omsorgsdepartementet, og
skal ifølge departementets nettside skape «felles forståelse for mål og utfordringer i
helsetjenesten og hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk», i tillegg til å «være en
Nordkapp, samt klinikk Hammerfest, DPS Vest-Finnmark, DPS Midt-Finnmark (SANKS) og en representant fra
klinikk for prehospitale tjenester.
10
Jf. referat fra møte i Lokalt faglig samarbeidsorgan av henholdsvis 27. september 2017 og 23. november 2017.
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hyggelig møteplass» for aktørene i målgruppen.11 Hammerfest kommune var representert med
åtte deltakere under sist avholdte konferanse.12
Kontakt med sykehusets kommunekoordinator
Det er etablert en egen samhandlingsenhet ved Finnmarkssykehuset. Enheten består av
samhandlingsleder, kommunekoordinator Øst-Finnmark, kommunekoordinator VestFinnmark og en praksiskonsulent.13
På spørsmål fra revisjonen har både rådmannen og kommunalsjef helse og omsorg forklart at
de ikke har hatt kontakt med kommunekoordinatoren for Vest-Finnmark. Kommunalsjefen
har registrert at det er noen som innehar rollen på sykehusets hjemmeside, men hun har ikke
kjennskap til hvordan man skal benytte seg av funksjonen som vedkommende innehar.
Rådmannen har på sin side et forholdsvis tett samarbeid med samhandlingslederen da
vedkommende er sekretariatsleder i OSO.
Fagutviklingssykepleier i hjemmetjenesten har i intervju forklart at hun er i kontakt med
kommunekoordinatoren i de tilfeller der hun har meldt inn et samhandlingsavvik til
sykehuset. I disse tilfellene er det kommunekoordinatoren som har tatt kontakt.
Meldingsutveksling
Revisjonen har innhentet opplysninger om hvordan meldingsutvekslingen foregår. Dette
behandles nærmere i rapportens kap. 3.
Håndtering av avvik
Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet et vedlegg til den overordnede samarbeidsavtalen
mellom helseforetaket og Hammerfest kommune. Vedlegget er et skjema for melding om
uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og helseforetaket.
Det framgår av Finnmarkssykehusets nettsider at helseforetaket driver et «vedvarende
kvalitetsarbeid, der vi stadig ønsker å forbedre oss faglig, organisatorisk og administrativt.
For å lykkes med dette arbeidet er det svært viktig for oss å få kunnskap om de tilfellene der
det skjer uønskede hendelser, og vi tar derfor gjerne imot avviksmeldinger på forskjellige
områder».14 Videre framgår det av nettsiden at «hendelser som avviker fra vedtatte
tjenesteavtaler og retningslinjer knyttet til samhandling skal meldes til Finnmarkssykehuset
v/samhandlingsenheten og til kommunens ledelse.»15
På nettsiden kan man melde inn samhandlingsavvik elektronisk, eller laste ned avviksskjema
som kan skrives ut og sendes inn per post i papirform. Det presiseres at det med avvik her
menes tilfeller der samhandlingsavtalene mellom Finnmarkssykehuset og kommunene ikke
11

http://nettsteder.regjeringen.no/helsekonferanse/om-konferansen/
Konferansen ble avholdt 11.-12. mai 2017.
13
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/samhandlingsenheten
14
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/fag-og-kvalitet/avvik-og-uonskede-hendelser#andre-avvik-frakommunene
15
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/fag-og-kvalitet/avvik-og-uonskedehendelser#samhandlingsavvik-fra-kommune-i-finnmark
12
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har blitt fulgt etter hensikten. Avvik som ikke innebærer brudd på samhandlingsavtalene kan
også meldes via Finnmarkssykehusets nettside, men ved bruk av et annet skjema.
I intervju har revisjonen fått opplyst at kommunen melder inn avvik elektronisk ved hjelp av
avviksfunksjonen som ligger tilgjengelig på Finnmarkssykehusets nettsider. I følge
informantene oppleves dette som enkelt og greit å bruke. Det har ikke vært praksis for at
kommunen får tilbakemelding om hvordan avviket er håndtert, eller hvorvidt avviket er
lukket.
Avvik fra helseforetaket til kommunen meldes til pleie- og omsorgsfaglig leder i kommunen,
som fordeler meldingen til rette avdeling. En av informantene fortalte at det har vært drøftet
hvorvidt kommunen også burde ha en elektronisk meldefunksjon på sin hjemmeside, i likhet
med den Finnmarkssykehuset har. Avvik til kommunen kommer i all hovedsak fra
Finnmarkssykehuset, og meldes i all hovedsak inn ved epost.
Revisjonen har gjennomgått protokoller fra møtene som er avholdt i Overordnet
samarbeidsorgan (OSO) i perioden 2015-2017. Gjennomgangen viser at organet fra og med
2016 har behandlet orienteringssak vedrørende samhandlingsavvik i hvert møte. I følge
rådmannen, som er fast medlem i samarbeidsorganet, blir samhandlingsavvikene kategorisert
etter type avvik under orienteringen i OSO.

2.3 Vurderinger
Overordnet samarbeidsorgan
Det framgår av dokumentet Overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Finnmark og
Hammerfest kommune pkt. 6.1 at det skal etableres «et partssammensatt, overordnet
rådgivende organ mellom Helse Finnmark helseforetak og kommuner som har inngått denne
samarbeidsavtalen». Samarbeidsorganet benevnes som Overordnet samarbeidsorgan (OSO).
Revisjonens undersøkelse viser at det er etablert et slikt samarbeidsorgan mellom
Finnmarkssykehuset og kommunene, i tråd med krav i samarbeidsavtalen.
Kommunen skal være involvert i det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan. Revisjonens
undersøkelse viser at Hammerfest kommune har vært direkte involvert i samarbeidsorganet
siden oppstart ved at rådmannen enten har vært fast medlem eller leder av organet.
Kommunen har videre praksis for å sette seg inn i sakslisten i forkant av møter, for å vurdere
å komme med innspill, og for å komme med innspill når det anses som nødvendig. Revisjonen
har ingen merknader til kommunens praksis.
Andre samhandlingsarenaer
Kommunen skal delta i lokalt faglig samarbeidsorgan. Revisjonens undersøkelse viser at
kommunen har oppnevnt en representant i organet, og at representanten har deltatt på begge
møtene som er avholdt i samarbeidsorganet.
Kommunen bør delta på de årlige samhandlingskonferansene. Revisjonens undersøkelse viser
at kommunen både har deltatt på og vært medarrangør under samhandlingskonferansene.
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Kontakt med sykehusets kommunekoordinator
Kommunen skal ha rutiner for kontakt med helseforetakets kommunekoordinator.
Revisjonens undersøkelse viser at det ikke er etablert formelle rutiner for kontakt med
kommunekoordinatoren. Det gjennomføres ikke møter med kommunekoordinatoren, og
kommuniseres i begrenset omfang med vedkommende. Imidlertid er det et nært samarbeid
med samhandlingsleder i helseforetaket. Revisjonen finner ikke grunn til å bemerke mangler
på dette punktet.
Meldingsutveksling
Det foreligger rutiner for meldingsutveksling. Dette behandles nærmere i rapportens kap. 3.
Håndtering av avvik
Kommunen skal ha rutiner for håndtering av avvik i samhandlingen med helseforetaket.
Revisjonens undersøkelse viser at kommunen rapporterer avvik elektronisk til helseforetaket.
Revisjonen har videre funnet at det er etablert rutiner for rapportering av samhandlingsavvik
fra helseforetaket til kommunen. Revisjonen har ingen merknader til kommunens håndtering
av samhandlingsavvik.

2.4 Delkonklusjon
Hammerfest kommune har i all hovedsak etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt.
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3 BLIR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER HÅNDTERT
PÅ EN FORSVARLIG MÅTE?
3.1 Revisjonskriterier
•
•
•
•

Kommunen bør være i stand til å ta imot pasienter på det tidspunkt de er vurdert som
utskrivningsklare
Kommunen skal ha rutiner for mottak av meldinger/varsler fra sykehus om innlagte
pasienter
Kommunen skal ha rutiner for mottak og svar på meldinger om utskrivningsklare
pasienter
Kommunen skal ha rutiner som sikrer forsvarlig mottak av pasienter

3.2 Data
Kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter
I intervju har rådmannen forklart at kommunens kapasitet i forhold til å ta imot
utskrivningsklare pasienter har variert noe de siste årene, med en topp i 2015-2016. Siden
sommeren 2017 har kapasiteten vært god. I løpet av våren 2018 får kommunen 12 nye
omsorgsplasser ved Rypefjord sykehjem. Dette vil ifølge rådmannen bedre kapasiteten
ytterligere.
Fagutviklingssykepleier i hjemmetjenesten har i intervju forklart at kapasiteten varierer. Det
er særlig kapasiteten på langtidsplassene som er presset. I følge informanten er det flere
pasienter som ligger på intermediærenheten i påvente av langtidsplass. Disse plassene er
korttidsplasser som optimalt sett skulle vært benyttet av pasienter som er skrevet ut fra
sykehuset. De øvrige informantene viser også til at pasienter opptar korttidsplassene i påvente
av langtidsplass. Kommunalsjef for helse og omsorg har forklart at man har forsøkt å frigjøre
plasser ved å styrke hjemmetjenesten, og at flere nå får hjelp i sitt eget hjem som følge av
dette.
I intervju ble det vist til at kommunen planlegger 12 nye heldøgnsbemannede omsorgsboliger.
I påvente av at omsorgsboligene skal stå klare har kommunen iverksatt flere midlertidige
tiltak, herunder styrkingen av hjemmetjenesten som nevnt ovenfor.
Helsedirektoratet har utviklet den interaktive webtjenesten SAMDATA kommune, som
beskriver utvikling og variasjon i kommunale helse- og omsorgstjenester. Tjenesten
inneholder tall for bruk av fastleger og andre kommunale helse- og omsorgstjenester i landets
kommuner, samt tall for kostnader til helse- og omsorgstjenester, årsverkstall og data på
omfanget av utskrivningsklare pasienter.16

16

https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samdata-kommune
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Figuren nedenfor illustrerer utviklingen i antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter for
Hammerfest kommune i perioden 2011-2016.

Figur 1: Antall liggedøgn, Hammerfest kommune 2011-2016

Figuren viser at det har vært en økning i antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i
perioden 2011-2015. Fra 2015 til 2016 har det imidlertid vært en nedgang.
Figur 2 på neste side viser andelen liggedøgn per 1000 innbyggere for Hammerfest kommune.
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Figur 2: Antall liggedøgn per 1000 innbyggere, Hammerfest kommune 2011-2016

Figuren viser at andelen liggedøgn per 1000 innbyggere har økt i perioden 2011-2015, før vi
ser en nedgang fra 2015 til 2016.
Statistikken inneholder ikke data for perioden etter 2016. Imidlertid sier kommunens utgifter
for utskrivningsklare pasienter noe om utviklingen også etter 2016. Revisjonens gjennomgang
av utgiftene viser at nedgangen i antall utskrivningsklare pasienter har fortsatt i 2017.
Kommunens utgifter til utskrivningsklare pasienter behandles for øvrig nærmere i rapportens
kapittel 4.
Helsedirektoratet har gradert nivåene på de ulike områdene fra 1-6, hvor 1 er svært lavt og 6
er svært høyt. Når det gjelder sum liggedager for utskrivningsklare pasienter er Hammerfest
kommune på nivå 3 i 2011, nivå 5 i 2012 og nivå 6 i perioden 2013-2016. Det vil si at sum
liggedager for utskrivningsklare pasienter har gått fra å ligge på et «middels lavt nivå» i 2011
til «svært høyt nivå» i 2016.
En pasient blir av helseforetaket regnet som utskrivningsklar når pasienten ikke har behov for
ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. Det har imidlertid blitt reist spørsmål om
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hvorvidt samhandlingsreformen medfører at pasienter skrives ut for tidlig, og at både det
faglige og økonomiske ansvaret dermed skyves over på kommunene. Antall reinnleggelser17
kan være en indikator på om pasienter er skrevet ut for tidlig. I følge tall fra Helsedirektoratet
har det vært tilfeller der pasienter hjemmehørende i Hammerfest kommune er meldt
utskrivningsklare for så å bli reinnlagt i 2015 og 2016.18
Rutine for mottak og svar på meldinger fra sykehus
Hammerfest kommune har utarbeidet skriftlige rutiner for meldingsutveksling med
helseforetaket. Revisjonen har fått tilsendt rutinebeskrivelsen, der det framgår at rutinen
gjelder for helseforetak og følgende av kommunens virksomheter:
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmesykepleien
Rus- og psykiatritjenesten
Hammerfest pensjonærhjem
Rypefjord sykehjem
Rypefjord alderspensjonat
Rypefjord bokollektiv
Tjenesten for funksjonshemmede m/ alle underavdelinger

Meldingsutvekslingen skjer i det elektroniske systemet Visma Omsorg Profil.19 Av
rutinebeskrivelsen framgår det at rutinene er tilpasset betalingsforskriften og
samarbeidsavtalene mellom sykehuset og kommunen i pasientforløpet. Dokumentet beskriver
videre prosedyren ved generell håndtering av meldinger fra innboksen i Profil, samt
meldingsflyt mellom helseforetak og kommune. Dokumentet klargjør også ansvar og frister
for håndtering av meldinger.
I intervju har fagutviklingssykepleier i hjemmetjenesten opplyst at hun har ansvaret for å
ivareta dialogen mellom sykehuset og kommunen vedrørende innlagte pasienter. Når hun
mottar melding/varsel fra sykehuset om innlagt pasient videresender hun denne til en
saksbehandler. Videre tar hun eller saksbehandleren kontakt med sykehuset for å kartlegge
årsaken til at pasienten er innlagt, hva som eventuelt har hendt og hvilke muligheter sykehuset
ser for seg. I intervju har hun videre forklart at de forsøker å være i forkant av sykehuset til
enhver tid; «Vi må tenke raskt og handle fort». Et ledd i dette arbeidet er at saksbehandler
drar til sykehuset for å møte pasienten og kartlegge pasientens behov. I følge informanten
skjer dette ukentlig.

17

I følge Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet kan en reinnleggelse defineres som en akutt
innleggelse som finner sted mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivelse (primært innleggelsesforløp)
(http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/kvalitetsindikatoren-30-dagers-reinnleggelse-ettersykehusopphold.resultater-for-sykehus-og-kommuner-2014).
18
Det foreligger ikke data for 2012, 2013 og 2014. Dette skyldes at data mangler eller at det er færre enn fem
reinnleggelser.
19
Visma Omsorg Profil er en komplett løsning for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten i kommuner.
Funksjonaliteten dekker behov for dokumentasjon og oppfølging knyttet til de fleste faggrupper, med fokus på
ledere, leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysio- og ergoterapeuter, merkantile ansatte og flere
(https://www.visma.no/unique/pasientjournal/).
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Rutine for mottak av utskrivningsklare pasienter
I følge fagutviklingssykepleier i hjemmetjenesten varierer rutinen for mottak av
utskrivningsklare pasienter ut fra hvilket behov pasienten har ved utskrivning. Hun viser til at
rutinen også vil variere ut fra hvorvidt kommunen har god kjennskap til pasienten eller ikke.
Dersom pasienten skal hjem blir vedkommende tatt imot hjemme. Informanten har forklart at
man forsøker å legge til rette slik at det alltid er en sykepleier som tar imot pasienten hjemme.
Videre har hun forklart at man vurderer pasientens hjelpebehov i de påfølgende dagene. I
enkelte tilfeller behøver pasienten mer eller mindre hjelp enn først antatt. I følge informanten
er rutinen for mottak av utskrivningsklare pasienter ikke skriftliggjort.
Dersom pasienten vil ha behov for opphold ved institusjon må det søkes om dette. Søknad om
opphold behandles av et inntaksteam. Inntaksteamet har ukentlige møter. Her deltar
fagutviklingssykepleier ved hjemmetjenesten, en representant fra fag og forvaltningsenheten i
sektor helse og omsorg, en representant fra hverdagsmestring, fysioterapeut, samt lederne fra
helseavdelingene.

3.3 Vurderinger
Kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter
Kommunen bør være i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter på det tidspunkt de er
vurdert som utskrivningsklare. Statistikk fra Helsedirektoratet viser at Hammerfest kommune
i relativt stor grad ikke har klart å ta imot pasienter på det tidspunktet de har vært vurdert som
utskrivningsklare, og at det har vært en gradvis forverring siden innføringen av
samhandlingsreformen, fram mot en topp i 2015. Fra og med 2016 er imidlertid tendensen en
nedgang i antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus, hvilket indikerer at
kommunen i stadig økende grad er i stand til å ta imot pasientene.
Revisjonen vurderer det slik at kommunens kapasitet over tid har vært for lav, men at det
arbeides for å bedre situasjonen, blant annet gjennom byggingen av 12 nye
heldøgnsbemannede omsorgsboliger.
Rutine for mottak og svar på meldinger fra sykehus
Kommunen skal ha rutiner for mottak av meldinger/varsler om innlagte pasienter og for
mottak og svar på meldinger om utskrivningsklare pasienter. Revisjonens undersøkelse viser
at kommunen har slike rutiner. Rutinene er også skriftliggjort. Revisjonen har ingen
merknader til dette.
Rutine for mottak av utskrivningsklare pasienter
Kommunen skal ha rutiner som sikrer forsvarlig mottak av utskrivningsklare pasienter.
Revisjonens undersøkelse viser at kommunen har rutiner for mottak av pasienter som skrives
ut fra sykehuset. Det er et tverrfaglig team som gjør vurderingen av hvilket tilbud pasientene
skal gis, basert på kartlegginger av hjelpebehov som er gjort mens pasienten fortsatt var
innlagt på sykehus. Revisjonen har ingen merknader til kommunens rutine for mottak av
utskrivningsklare pasienter.
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3.4 Delkonklusjon
Hammerfest kommune har i all hovedsak sikret en forsvarlig håndtering av utskrivningsklare
pasienter. Kapasiteten i helse- og omsorgssektoren har imidlertid vært, og er til dels fortsatt,
for lav, men det arbeides for å bedre situasjonen.
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4 HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE KONTROLL
PÅ SINE UTGIFTER FOR UTSKRIVNINGSKLARE
PASIENTER?
4.1 Revisjonskriterier
•
•

Kommunens utgifter til sykehusopphold for utskrivningsklare pasienter bør vise en
nedadgående tendens
Kommunen bør ha rutiner som sikrer betryggende kontroll av betalingskrav fra
sykehuset

4.2 Data
Utgifter til utskrivningsklare pasienter
Revisjonen har tatt ut en oversikt fra kommunens regnskap over bokførte gebyrer for
utskrivningsklare pasienter i perioden 2012-2017.20 Oversikten framgår av tabellen nedenfor.
Tabell 2: Bokførte gebyrer for utskrivningsklare pasienter

Årstall
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Gebyr
64 000
762 125
1 005 245
1 992 571
1 675 860
1 076 695

Vi ser av tabellen at det har vært en jevn økning i utgiftene fra 2012 til og med 2015. Fra 2016
til 2017 har det vært en nedgang.
Kontroll av gebyr
Nestleder ved hjemmetjenesten har i epost til revisjonen21 forklart at det ved innføringen av
samhandlingsreformen i 2012 var mye uenighet mellom Hammerfest kommune og
Finnmarkssykehuset vedrørende liggedøgn for pasienter hjemmehørende i kommunen.
Uenigheten gikk ut på at kommunen mente å kunne ivareta pasienten hjemme mens sykehuset
på sin side mente at kommunen ikke kunne ivareta pasienten på tilfredsstillende måte, og
dermed unnlot å sende pasienten hjem slik at antall døgn etter ferdigbehandling ble
unødvendig mange. I følge informanten var trolig en stor del av årsaken til uenigheten at
sykehusets ansatte ikke kjente godt nok til de avtaler som var gjort mellom sykehuset og
20

Utgiftene til utskrivningsklare pasienter er ført på følgende måter i kommunens regnskap: 2012: art 13000,
ansvar 3100, tjeneste 2410. 2013-2015: art 13000, ansvar 3115, tjeneste 2530. 2016-d.d: art 1300, ansvar 3861,
tjeneste 2530.
21
Jf. epost av 12. mars 2018.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 21

Samhandlingsreformen

kommunen.
I denne nevnte perioden kontrollerte hun alle fakturabilag som omhandlet antall døgn opp mot
kommunens dokumentasjon for innleggelse/hjemkomst via e-meldinger. Videre noterte hun
ned alle avvik hun mente skulle krediteres kommunen. Hun videresendte disse til fagansvarlig
for helse og omsorg for behandling, da budsjettet der disse regningene skulle belastes lå hos
fag- og forvaltningsenheten i sektor helse og omsorg på dette tidspunktet. Utover dette hadde
hun ingen annen kontrollfunksjon, men hun har tidligere fått bekreftet at det ble skrevet brev
til sykehuset med anmodning om kreditering av de døgnene kommunen mente var feilbelastet
dem. Hun har ikke informasjon om hvorvidt døgnene ble kreditert eller ikke.
Nestleder ved hjemmetjenesten har videre forklart at siden medio 2015 har budsjettet for
overliggende døgn på sykehus ligget hos Kirkeparken omsorgssenter (KOS), og behandling
av innkommende faktura blir gjort der. Underbilag som dokumenterer hvilke pasienter som
har ligget inne etter ferdigbehandling kommer fortsatt til henne for kontroll. Hun har videre
forklart at man de siste årene ikke har hatt nevneverdige avvik knyttet til disse døgnene, noe
som trolig skyldes at meldingene mellom kommunen og sykehuset er mer presise, og at
meldingene avklarer hvorvidt pasienten kan komme hjem eller ikke. Videre mener hun at
både kommunen og sykehuset har fått bedre rutiner på området. Hun forklarer at hennes
avdeling også er tidligere på plass på sykehuset for å kunne gjøre en egen vurdering av
pasienten, og av hva som skal klargjøres før denne kan komme hjem eller tildeles
institusjonsplass. Dersom det oppstår avvik avklares dette først med fakturabehandler hos
KOS, som igjen har kontrollansvaret overfor sykehuset. Vedkommende hos KOS sender da
en mail til sykehuset om avviket, ber om skriftlig avklaring, og avventer betaling av faktura
inntil kreditnota foreligger. Alternativt bes det om bekreftelse på kreditnota slik at faktura kan
betales og kreditnota kan trekkes fra ved neste fakturering fra sykehuset.

4.3 Vurderinger
Utgifter til utskrivningsklare pasienter
Gebyrene som kommunen er ilagt for utskrivningsklare pasienter har naturlig nok
sammenheng med antall liggedøgn som utskrivningsklar på sykehus. Ilagte gebyrer viser
således at det har vært en økning siden innføringen av samhandlingsreformen, med en topp i
2015. Videre ser vi at det har vært en nedgang i 2016 og 2017. I og med at kommunen både
har iverksatt og planlegger tiltak for å øke kapasiteten innen kommunens helse- og
omsorgstjenester ytterligere, er det nærliggende å tro at tendensen med nedgang i ilagte
gebyrer for utskrivningsklare pasienter vil fortsette i tiden som kommer. Revisjonen vil derfor
ikke vektlegge utviklingen i gebyrer i den videre vurderingen av kommunens implementering
av samhandlingsreformen.
Kontroll av gebyr
Revisjonen vurderer det slik at kommunens rutiner for kontroll av betalingskrav fra sykehuset
er tilfredsstillende. Denne vurderingen underbygges av at det har vært tilfeller med uenighet
mellom kommunen og helseforetaket, og at det er etablert rutiner for hvordan dette skal
håndteres.
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4.4 Delkonklusjon
Hammerfest kommune har tilfredsstillende kontroll med utgifter (gebyrer) for
utskrivningsklare pasienter.
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5 HAR KOMMUNEN IVERKSATT TILTAK SOM SIKRER
TILSTREKKELIG BEMANNING OG KOMPETANSE?
5.1 Revisjonskriterier
•
•
•

Kommunen skal sikre at ansatte får påkrevd etter- og videreutdanning
Bemanningen i kommunens helse-, pleie- og omsorgstjeneste bør vise en voksende
trend
Utdanningsnivået blant de ansatte i kommunens pleie- og omsorgstjenester bør vise en
voksende trend

5.2 Data
Etter- og videreutdanning
Av kommuneplanens handlingsdel 2018-2021 framgår det at ett av målene for planperioden
er at Hammerfest kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med høyt fokus på trivsel og
friske medarbeidere. Dette skal blant annet nås gjennom «opplæring og utvikling av
medarbeidere og ledere [som] skjer gjennom systematisk planlegging og tilpassede
virkemidler». Det framgår videre at kompetanseplaner skal utarbeides for alle
tjenesteområdene, og at kompetanseplaner bidrar til langsiktig planlegging mot fastsatte
mål.22
Revisjonen har i intervju fått opplyst at det ikke er utarbeidet kompetanseplan for helse- og
omsorgssektoren, men at det skal utarbeides en strategisk kompetanseplan som omfatter hele
kommunen. Revisjonen har videre fått opplyst at kommunen er i gang med en prosess i
forhold til utarbeidelse av en helse- og omsorgsplan. Arbeidet med planen blir i intervju
betegnet som omfattende, og har blant annet involvert bruk av workshops og bistand fra KS.
Helse- og omsorgsplanen er ute på høring per mars 2018.
I intervju ble det vist til at kommunen har hevet kompetansenivået blant ansatte innen helseog omsorgssektoren siden innføringen av samhandlingsreformen, blant annet ved at:
•
•
•
•
•
•
•
•
22

Flere sykepleiere har tatt desentralisert videreutdanning innen distriktssykepleie.
Kommunen har vært pådriver for opprettelse av desentralisert vernepleiestudie i
Hammerfest. Ved studiestart var det 17 studenter som startet studieløpet. 14 av disse
er fortsatt studenter.
Seks ansatte har tatt videreutdanning i helsefagarbeid, herunder innen psykisk helse og
aldring.
Sykepleier har tatt videreutdanning innen kreftsykepleie.
Fem ledere tar videreutdanning innen helseledelse.
Ansatt psykolog.
Ansatt utviklingssykepleier med videreutdanning innen eldreomsorg.
Opprettet to fulle stillinger som tilsynsleger på institusjonene.

Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021, s. 55.
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•
•

Opprettet to stillinger som komuneoverlege(r), samt opprettet et
kommuneoverlegeteam.
Opprettet en full stilling som demenskoordinator, samt igangsatt opprettelsen av et
demensteam.

I epost til revisjonen har kommuneoverlegen påpekt at opprettelsen av to hele stillinger som
tilsynsleger ved institusjonene er viktig ettersom en fastlege med bistilling som tilsynslege
alltid vil ha hovedfokus på sin pasientliste. En lege som kun arbeider som tilsynslege kan ha
enhetlig fokus på geriatri, og spesialisere seg innen dette gjennom kursing. I følge
kommuneoverlegen sikrer dette en bedre medisinsk kompetanse for de som bor på
institusjonene. Når det gjelder opprettelsen av to stillinger som kommuneoverlege(r) og et
kommuneoverlegeteam har hun vist til at kommuneoverlegene jobber på befolkningsnivå og
tverrsektorielt som medisinskfaglige rådgivere. Hun mener at stillingene gjør kommunen
bedre i stand til å jobbe med folkehelse og samhandling på et systemnivå, og at dette bidrar til
å sikre enhetlig kompetanse på samfunnsmedisin.23
I intervju ble det vist til at kommunen tilbyr gode stipendordninger og gunstige
lånemuligheter for ansatte som tar etter- og/eller videreutdanning. For eksempel tilbyr
kommunen utdanningslån på 25 000 kr per år for studenter som tar sykepleier- eller
vernepleierutdanning. Kommunen kan også innvilge utdanningsstøtte på inntil 15 000 kr for
dekning av faktiske utgifter til skolemateriell, studieavgift ol. pr. skoleår. Utdanningsstøtten
gis mot avtale om bindingstid.24 Kommunen tilbyr også permisjon med lønn på inntil 24
dager.
I intervju ble det også vist til at kommunen tilbyr interne kurs gjennom såkalt ABCopplæring, som er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester.
Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper på
arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Deltakerne mottar et ABC-bevis
fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.
I følge kommunalsjef for helse og omsorg har det vært en satsning på lærlinger i kommunen,
som i dag har totalt 25 lærlingehjemler. Det er lagt til rette for at lærlingeplassene kan
fordeles ut i organisasjonen, ut fra søkermasse og behov. Hun fortalte i intervju at det har vært
en politisk målsetning å kunne tilby lærlingeplasser i kommunen.
Revisjonen har fått opplyst at kommunen har oversikt over etter- og videreutdanning som
ansatte innen helse- og omsorgssektoren har gjennomført siden innføringen av
samhandlingsreformen, men ikke i form av en samlet oversikt. Dette begrunnes med at noe
registreres på lønn- og personalavdelingen, og noe på sektoren.

23
24

Jf. epost til revisjonen av 11. april 2018.
Hammerfest kommune: Utdanningsstøtte og lån, vedtatt av kommunestyret 15. desember 2016/15. juni 2017.
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Bemanning
Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall årsverk i helse- og omsorgssektoren i Hammerfest
kommune i perioden 2009-2016.25
Tabell 3: Årsverk i helse- og omsorgssektoren 2009-2016

År
2009
Årsverk 274,5

2010
317

2011
304

2012
2013
2014 2015 2016
324,55 324,55 313,39 346,2 350,83

Tabellen viser at det har vært en økning i antall årsverk innen helse og omsorg de siste åtte
årene. Den totale økningen tilsvarer 76,33 årsverk. Siden innføringen av
samhandlingsreformen (2012) har det vært en økning på 26,28 årsverk.
Revisjonen vil i det følgende presentere tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)/KOSTRA som
viser utviklingen i andelen årsverk i brukerrettede tjenester samt legeårsverk.26 Figur 3 på
neste side viser utviklingen i andel årsverk i brukerrettede tjenester per mottaker27 over en
tiårsperiode.
Figur 3: Årsverk i brukerrettede tjenester per mottaker
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For Hammerfest kommune har det totalt sett vært en økning i perioden, fra henholdsvis 0,41 i
2007 til 0,56 i 2016. Dersom vi tar for oss perioden etter at samhandlingsreformen ble innført
(2012-2016), har det også vært en økning, tilsvarende 0,05 årsverk per mottaker. Med unntak
av Finnmark fylke, ser vi at tendensen hos sammenligningskommunene også er en økning i
andelen årsverk per mottaker.
Figur 4 viser utviklingen i legedekning over en tiårsperiode. Vi ser at det samlet sett har vært
en økning i legedekningen i Hammerfest kommune kommune i perioden, fra henholdsvis 14,9
25

Oversikten er hentet fra kommunens årsmeldinger for den aktuelle perioden.
Se for øvrig vedlegg 4 for en oversikt over tallene som inngår i de enkelte figurene.
27
Årsverkene er avtalte, fratrukket legemeldt sykefravær og fødselspermisjon, slik at en kommer nærmest mulig
det antall årsverk mottakerne opplever.
26
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legeårsverk per 10 000 innbyggere i 2007 til 19,5 legeårsverk per 10 000 innbyggere i 2016.
Dersom vi tar for oss perioden etter at samhandlingsreformen ble innført, ser vi at det er en
jevn nedgang fra 2012 til 2015, før en relativt stor økning fra 2015 til 2016. For
sammenligningskommunene har det også vært en økning i tiårsperioden, dog er den
prosentvise økningen lavere enn økningen for Hammerfest i samme periode.
Figur 4: Legeårsverk per 10 000 innbyggere
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Kommuneoverlegen har påpekt at økningen fra 2015-2016 ikke er en reell økning av antallet
fastleger. Denne økningen skyldes at tilsynslegene på institusjonene og kommuneoverlegene
er rapportert inn. I følge kommuneoverlegen utgjør dette fire årsverk som ikke jobber med
pasientlister. Tilsynslegene inngår i kommunens legetjeneste, mens kommuneoverlegene er
underlagt rådmannen da de arbeider med helse på samfunnsnivå. Kommuneoverlegen legger
til at det i 2018 er opprettet to nye legehjemler i kommunen.28
Utdanningsnivå
I intervju sa en av informantene at en av de tydeligste virkningene av samhandlingsreformen
er mer kompliserte og komplekse tilfeller som krever at kommunen skal være i stand til å
håndtere pasientene på et sikkert og høyt faglig nivå. Informanten mente at dette gjør
kommunen sårbar, både kompetansemessig og i forhold til hvordan det jobbes med
pasientene. Pasientene skrives ut fra sykehuset tidligere enn før og er sykere når de kommer
hjem, noe som krever mer komplisert sykepleie og oppfølgning. Informanten mente at
kommunene generelt sett ikke har vært godt nok forberedt og rustet for de krav og følger som
samhandlingsreformen har gitt. Informanten mente videre at kommunene burde ha startet
arbeidet med å få på plass spesialkompetansen i forkant av innføringen av reformen. Det ble
også vist til at utdanningsinstitusjonene heller ikke har fulgt reformen i forhold til å utdanne
den kompetansen kommunene har behov for.
I intervju var det særlig sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere og helsesøstre som
ble trukket fram som særlige kompetansebehov.

28

Jf. epost til revisjonen av 11. april 2018.
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Revisjonen vil i det følgende presentere tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)/KOSTRA som
viser utviklingen i andelen årsverk i brukerrettede tjenester med henholdsvis fagutdanning,
fagutdanning fra videregående skole og fagutdanning fra høgskole/universitet.29 Andel
årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning sier noe om de formelle kvalifikasjonene
til de som jobber i sektoren.

Figur 5: Årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning
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Figur 5 viser at det har vært relativt store svingninger i andelen årsverk i brukerrettede
tjenester med fagutdanning i Hammerfest kommune i tiårsperioden. Dersom vi ser perioden
under ett, er det imidlertid en nedgang på fem prosentpoeng, fra henholdsvis 72 % i 2007 til
67 % i 2016. Dersom vi tar for oss perioden etter at samhandlingsreformen ble innført, har det
imidlertid vært en økning i andelen årsverk med fagutdanning, fra 62 % i 2012 til 67 % i
2016. Samlet sett er det en økning for sammenligningskommunene også i tiårsperioden.
Figur 6 viser andelen årsverk innen brukerrettede tjenester med fagutdanning fra videregående
skole. For Hammerfest kommune har det vært en klar nedgang i perioden, fra henholdsvis 41
% i 2007 til 30 % i 2016. Nedgangen tilsvarer 11 prosentpoeng. Dersom vi tar for oss
perioden etter at samhandlingsreformen ble innført, ser vi at tendensen med nedgang vedvarer
fram til en økning i perioden 2014-2016. For perioden 2012 til 2016 er det samlet sett en
økning tilsvarende tre prosentpoeng. Med unntak av for Finnmark, har det vært en nedgang
for sammenligningskommunene i tiårsperioden.

29

Se for øvrig vedlegg 4 for en oversikt over tallene som inngår i de enkelte figurene.
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Figur 6: Årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra vgs.
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Figur 7 på neste side viser andelen årsverk med fullført relevant fagutdanning fra høgskole
eller universitet av totalt antall årsverk i brukerrettede tjenester i pleie- og omsorgstjenesten.

Figur 7: Årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høgskole/universitet
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Figuren viser at Hammerfest kommune har hatt en økning i andelen årsverk med fagutdanning
fra høgskole/universitet tilsvarende fem prosentpoeng, fra henholdsvis 32 % i 2007 til 37 % i
2016. Dersom vi ser på perioden etter innføringen av samhandlingsreformen, ser vi en økning
tilsvarende to prosentpoeng fra 2012 til 2016. For sammenligningskommunene har tendensen
vært en økning i samme periode.
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5.3 Vurderinger
Etter- og videreutdanning
Kommunen skal sikre at ansatte får påkrevd etter- og videreutdanning. Revisjonen har i
intervju fått opplyst at det er flere ansatte som har gjennomført slik utdanning, og at
kommunen legger til rette for dette gjennom blant annet permisjonsordninger og gunstige
stipend- og låneordninger.
Bemanning
Bemanningen i kommunens helse-, pleie- og omsorgstjenester bør vise en voksende trend.
Revisjonens undersøkelse viser at Hammerfest kommune har styrket bemanningen innen
tjenesteområdet siden innføringen av samhandlingsreformen. Det relative bemanningsnivået
(årsverk per mottaker) har også økt.
Utdanningsnivå
Utdanningsnivået blant de ansatte i kommunens pleie- og omsorgstjenester bør vise en
voksende trend. Revisjonens undersøkelse viser at det har vært en økning i andelen årsverk
med fagutdanning, fagutdanning fra videregående skole og fagutdanning fra
høgskole/universitet siden innføringen av samhandlingsreformen. Dette er i samsvar med
forventningen om at utdanningsnivået skal øke som følge av at kommunene har fått større
ansvar for pasientbehandlingen.

5.4 Delkonklusjon
Hammerfest kommune har iverksatt tiltak for å styrke bemanningen i helse- og
omsorgstjenestene siden innføringen av samhandlingsreformen. Kommunen har videre
iverksatt tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Det er gjennomført etter- og
videreutdanning, og det generelle utdanningsnivået er økt.
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6 HAR KOMMUNEN STYRKET DET FOREBYGGENDE
ARBEIDET?
6.1 Revisjonskriterier
•
•
•
•
•

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen.
Oversikten skal være gjenstand for oppdatering
Folkehelseoversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens
planstrategi
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og
strategier for folkehelsearbeidet
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og
befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom

6.2 Data
Organiseringen av det generelle folkehelsearbeidet
Hammerfest kommune har opprettet stilling som folkehelsekoordinator. Stillingen er
organisert i rådmannens stab. I intervju har folkehelsekoordinatoren forklart at Hammerfest
var den første kommunen i fylket med folkehelsekoordinator i full stilling når hun tiltrådte i
2013. I intervju ble det også vist til at kommuneoverlegen har en aktiv rolle i kommunens
folkehelsearbeid. Kommunen har videre opprettet en tverrsektoriell folkehelsegruppe.
Folkehelseoversikt
Det framgår av kommunens hjemmeside at folkehelsegruppen har ansvaret for årlig
oppdatering av kommunens folkehelseoversikt og revidering av folkehelseplan med
oversiktsdokument hvert fjerde år.30 Revisjonen har fått opplyst at folkehelsegruppen møtes
månedlig for å følge opp tiltakene som framgår av folkehelseplanen.
Det opprinnelige mandatet for folkehelseplanen som ble ferdigstilt i 2012 var som følger:
«Det skal lages en folkehelseplan for Hammerfest kommune. Planen skal inneholde en
organisatorisk modell for folkehelsearbeid. Planen skal også gi et tydelig bilde av lokale
utfordringer og fastsette mål, strategier og tiltak for folkehelse i kommunen.»31 Av revidert
folkehelseplan 2017-2020 framgår det hvilke konkrete folkehelseutfordringer kommunen
legger til grunn for tiltakene som skisseres i planen. I intervju har folkehelsekoordinatoren
forklart at planens tiltaksdel skal rulleres årlig, og at den danner grunnlaget for budsjettarbeid
og arbeidsgrunnlag for kommunens folkehelsegruppe. Folkehelseoversikten legges også fram
som beslutningsgrunnlag for politikere hver 6. måned.

30
31

http://www.hammerfest.kommune.no/folkehelse.5056029-342536.html
Folkehelseplan 2017-2020, s. 3.
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I 2016 gjennomførte Epinion Norge AS en levekårsundersøkelse i Hammerfest kommune. I
følge rapportens forord tar undersøkelsen sikte på å «inngå i oppdragsgivers arbeid med å ha
en oversikt over innbyggerens selvrapporterte helse og livsstil, samt deres trivsel med
tilværelsen i kommunen». Det framgår videre at resultatene av undersøkelsen vil inngå i
grunnlaget for kommunens videre arbeid med kommunens helse- og levekårsforhold. I
intervju har folkehelsekoordinatoren forklart at det legges opp til å gjennomføre en ny
levekårsundersøkelse hvert fjerde år. Hun viste videre til at kommunen gjennomfører
Ungdata-undersøkelsen blant elever på ungdoms- og videregående skole. Undersøkelsen
bidrar til å kartlegge den lokale oppvekstsituasjonen, og inngår i grunnlaget for kommunalt
plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. 32
Folkehelsekoordinatoren nevnte også den erfaringsbaserte kunnskapen fra blant annet
kommunelege, politi og innvandrertjenesten som viktige bidrag i kartleggingen av
helsetilstanden til innbyggerne i kommunen.
Folkehelse i kommunens planstrategi
I dokumentet Kommunal planstrategi 2016-201933 er det et eget punkt som omhandler
folkehelse. Her framgår det at ansvaret for folkehelsearbeidet i kommunen ikke ligger hos én
bestemt sektor, men snarere kommunen som helhet. Det vises til at kommunen skal ha et
tydelig bilde av hva som er de lokale folkehelseutfordringene, og at disse skal nedfelles i en
folkehelseplan. Videre slås det fast at:34
•
•
•
•

Kommunen skal drive et systematisk folkehelsearbeid
Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer
Alle sektorers helseansvar synliggjøres

I intervju ble det vist til at «alt av planverk skal ha folkehelseperspektivet innarbeidet».
Folkehelse i kommunale planer
Av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 framgår det at livskvalitet og folkehelse er et av
fem satsningsområder i planperioden. I planen heter det at «God folkehelse er et viktig
satsningsområde, og vi skal ha strategier og tiltak for å oppnå dette». Videre er det fastsatt
følgende fire målsetninger for området:
•
•
•
•

Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med
god helse.
Barn og unge har en god start på livet og en trygg oppvekst.
Alle innbyggere er vedsatte i det mangfoldige fellesskapet.
Riktig bolig til alle, trygge bomiljø og nødvendig infrastruktur.

Ungdata – et system for lokale ungdomsundersøkelser; Veileder for kommuner, s. 2.
Vedtatt av kommunestyret 13. oktober 2016.
34
Kommunal planstrategi 2016-2019, s. 5.
32
33
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I planen skisseres fem konkrete tiltak for hver av målsetningene, herunder:35
•
•
•

Prioritere helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende aktiviteter for alle
aldersgrupper, med vekt på lavterskeltilbud.
Styrke frisklivsarbeidet ved å stimulere til sunne levevaner, god ernæring og fysisk
aktivitet til den enkelte og befolkningen.
Fremme folkehelse som tema i kommunens planer på alle nivå. I ettervernsarbeid skal
gode overganger med hverdagsmestring, tilpasset jobb og bolig sikres.

Kommuneplanens arealdel 2010-202236 inneholder ikke mål eller strategier knyttet til
folkehelse.
I kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-202537 framgår det at det skal
«fokuseres på miljø, bolyst/trivsel og folkehelse, blant annet gjennom trygge ferdselsårer
mellom daglige gjøremål, nærhet til tur- og aktivitetsområder og sammenhengende
løypenett».38
I intervju har revisjonen fått opplyst at folkehelseperspektivet først og fremst ivaretas i
kommunens planlegging ved at folkehelsekoordinatoren organisatorisk er plassert i
rådmannens stab, og på den måten både er involvert og ivaretar folkehelseperspektivet i ulike
fora og prosesser. Folkehelsekoordinatoren deltar i planmøter, i møter i ledergruppen og i
ulike prosjekter der folkehelseperspektivet skal innarbeides.
Folkehelsetiltak
I intervju har folkehelsekoordinatoren opplyst at kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å
møte kommunens folkehelseutfordringer. Revisjonen har fått tilsendt en detaljert oversikt som
beskriver de konkrete tiltakene nærmere. Av tiltakene som beskrives er:
•

Folkehelsegruppen

•
-

På tur med ordfører
Friluftstur for befolkningen med ordfører som turleder.

•
-

Marin forsøpling
Lag og foreninger kan etter søknad få støtte fra friluftsrådet for å plukke søppel på
utvalgte strender i kommunen.

•
-

Støttekontakttjenesten
Kommunen arrangerer treningskompiskurs slik at flere skal kunne være fysisk aktive
sammen med sin treningskompis. Kursene arrangeres i samarbeid med Finnmark
idrettskrets.

35

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027, s. 12.
Vedtatt av kommunestyret 16. desember 2010.
37
Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2014.
38
Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025, s. 10.
36
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•

Selvhjelpsgrupper

•
-

Finnmark friluftsråd
Perleturer og julesprek er postkassetrim som gjennomføres i samarbeid med DNT
Hammerfest og omegn turlag.
Friluftsrådet og kommunen arrangerer friluftsskole for barn og unge i sommerferien.
Utemat på bål er et tilbud til skoler og barnehager i kommunen. De får tilsendt
bålpanne med utstyr og får dekt utgifter til utprøving av ulike typer bålmat fra
friluftsrådet.
Noen skoler og barnehager i kommunen har fått støtte til å kjøpe truger og isformer til
vinterlek.

-

•
-

Aktiv på dagtid
Ukentlig tilbud til de som av ulike årsaker er hjemme (ikke i jobb) og ønsker et sosialt
og aktivt turtilbud sammen med andre. Det deltar turleder på hver tur.

•
-

Klart det går
Dagskurs for ansatte i tjenesten for funksjonshemmede med fokus på tilrettelegging av
friluftsliv slik at alle kan være med.

•
-

Hammerfestdagene
Stand med informasjon om de tilbud som finnes i kommunen med tanke på fysisk
aktivitet og folkehelse.
Friluftsturer i samarbeid med DNT Hammerfest og omegn turlag.
Friluftsdag som er åpen for alle, med fisking, grilling og kano.

•
-

-

Psykisk helse
Kommunen markerer Verdensdagen for psykisk helse over tre uker i
september/oktober. Det er etablert en tverrsektoriell arbeidsgruppe som jobber med
arrangementer rundt Verdensdagsmarkeringen i samarbeid med lokallaget til Mental
Helse.
Stand med informasjon om kommunens ulike tilbud.
Foredrag, store og små arrangementer på kulturhuset og rundt om på de kommunale
arbeidsplassene/avdelingene, samt i barnehager og på skoler.

•
-

Utstyrssentral
Utlån av tur- og friluftsutstyr til kommunens innbyggere.

•
-

Utstyrsbank
Gratis utlån av utstyr for barn og unge på ungdomshuset. Dette er under etablering per
mars 2018. Her skal barn og unge kunne låne alt av utstyr for eksempelvis å kunne dra
på skoletur, sommer som vinter.

•
-

Friskus
Kampanje som gjennomføres årlig. Tiltaket har som mål å få flere til å gå til skole og
jobb. Månedlig premiering.

•
-

Frisklivssentralen
Styrke- og kondisjonstreningsgrupper.
Søvnkurs.
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-

Bra mat-kurs, både for de som arbeider i skoler, SFO og barnehager, for borteboende
elever i vgs., og for andre grupper.
Tilpassede Bra mat-kurs for enkelte grupper, herunder innvandrerbefolkningen og
tjenesten for funksjonshemmede.
Temadager
Aktivitetsgruppe for barn med overvekt.
Tilbud til barn og unge i mestring av depresjon.
Har utdannet kursleder til kurs i mestring av depresjon for voksne.

I tillegg til de nevnte folkehelsetiltakene, har folkehelsekoordinatoren også informert om ulike
tiltak og prosjekter som på sikt skal bidra til å bedre folkehelsen blant befolkningen i
kommunen, herunder:
•
-

Innafor
Prosjekt rettet mot barn og unge som lever i lavinntektsfamilier. Fokus på barns fritid
og ferier. Dette er et samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og foreninger.

•
-

Prosjekt nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Treårig prosjekt med fokus på medvirkningsmetoder der eldre i sentrum er valgt som
målgruppe.

•
-

Program barn og unge psykisk helse og rus
Avventer om Finnmark fylkeskommune får bli programkommune for dette flerårige
prosjektet der kommunen får jobbe med sitt utfordringsbilde på området under
veiledning fra blant annet forskningsinstitusjonene. Hammerfest er meldt inn som en
av programkommunene.

I intervju fikk revisjonen opplyst at folkehelsekoordinatoren utarbeider en årsrapport hvert år
der de største folkehelsetiltakene som er gjennomført/iverksatt beskrives.
Informasjon, råd og veiledning
I intervju viste samtlige av informantene til at Frisklivssentralen er helt sentral i forhold til
informasjon, råd og veiledning til befolkningen. Frisklivssentralen er en kommunal
forebyggende og helsefremmende helsetjeneste. I følge kommunens hjemmeside gir
Frisklivssentralen tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell veiledning,
kurs og grupper knyttet til ulike tema, herunder:
•
•
•
•
•

Fysisk aktivitet
Kosthold
Tobakk
Psykisk helse
Søvn

Målgruppa er personer (i aldersgruppen 18-67 år) som har behov for støtte til å endre
levevaner på grunn av økt risiko for sykdom eller som allerede har utviklet sykdom og som er
motivert for livsstilsendring. Målet er en hverdag med bedre helse, trivsel og mestring for alle.
Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise til Frisklivssentralen, men det er også
mulig å ta direkte kontakt selv. I intervju fikk revisjonen opplyst at det har vært svært stor
pågang på kursene som Frisklivssentralen arrangerer. I enkelte tilfeller har de ikke rukket å
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informere om tilbudet før kurset er fulltegnet. En av informantene viste til at dette også sier
noe om det store behovet for Frisklivssentralen og det arbeidet de gjør.
I intervju ble det også vist til at frivillige organisasjoner har en viktig rolle i forhold
informasjon, råd og veiledning til befolkningen. Kommunens hjemmeside ble også trukket
fram som en viktig plattform for informasjon, råd og veiledning.

6.3 Vurderinger
Folkehelseoversikt
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Oversikten skal
være gjenstand for oppdatering. Revisjonens undersøkelse viser at Hammerfest kommune har
kartlagt helsetilstanden i befolkningen. Det er blant annet gjennomført en
levekårsundersøkelse blant kommunens innbyggere i 2016. Levekårsundersøkelsen danner
grunnlaget for kommunens folkehelseplan. Det er nedsatt en tverrsektoriell folkehelsegruppe
som har ansvar for årlig oppdatering av kommunens folkehelseoversikt og revidering av
folkehelseplan med oversiktsdokument hvert fjerde år. Revisjonen har ingen merknader til
kommunens praksis.
Folkehelse i kommunens planstrategi
Folkehelseoversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.
Revisjonens undersøkelse viser at kommunen legger folkehelseoversikten til grunn for
arbeidet med den kommunale planstrategien. Revisjonen har ingen merknader til kommunens
praksis.
Folkehelse i kommunale planer
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for
folkehelsearbeidet. Revisjonens undersøkelse viser at mål og strategier for folkehelsearbeidet
er tatt inn i kommuneplanens samfunnsdel. Det framgår ingen mål eller strategier i
kommuneplanens arealdel. Dette kan ha sammenheng med at planen er utarbeidet før
innføringen av samhandlingsreformen. Revisjonen har ingen merknader til kommunens
innarbeidelse av overordnede mål og strategier i kommuneplanene.
Folkehelsetiltak
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.
Revisjonens oppfatning er at det gjøres et omfattende arbeid på dette området, og at det er
gjennomført en rekke konkrete, helsefremmende og forebyggende tiltak.
Informasjon, råd og veiledning
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen
kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Revisjonens undersøkelse viser at
kommunen gjør dette på flere måter, blant annet gjennom Frisklivssentralen.
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6.4 Delkonklusjon
Hammerfest kommune har styrket det forebyggende arbeidet betydelig siden innføringen av
samhandlingsreformen. Folkehelseutfordringene er kartlagt, det er fastsatt mål og utarbeidet
strategier for å møte utfordringene, og målene og strategiene er i all hovedsak innarbeidet i
kommunens planverk. Det er videre gjennomført en rekke ulike tiltak for å møte
folkehelseutfordringene, og kommunen informerer, gir råd og veiledning om hva den enkelte
innbygger kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.
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7 KONKLUSJONER
7.1 Hovedkonklusjon
Revisjonens undersøkelse viser at Hammerfest kommune i all hovedsak har implementert
samhandlingsreformen på en tilfredsstillende måte. Revisjonens konklusjon har bakgrunn i
følgende:

7.2 Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt?
Hammerfest kommune har i all hovedsak etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt.

7.3 Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en tilfredsstillende
måte?
Hammerfest kommune har i all hovedsak sikret en forsvarlig håndtering av utskrivningsklare
pasienter. Kapasiteten i helse- og omsorgssektoren har imidlertid vært, og er til dels fortsatt,
for lav, men det arbeides for å bedre situasjonen.

7.4 Har kommunen tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for
utskrivningsklare pasienter?
Hammerfest kommune har tilfredsstillende kontroll på utgifter (gebyrer) for utskrivningsklare
pasienter.

7.5 Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig
bemanning og kompetanse?
Hammerfest kommune har iverksatt tiltak for å styrke bemanningen i helse- og
omsorgstjenestene siden innføringen av samhandlingsreformen. Kommunen har videre
iverksatt tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Det er gjennomført etter- og
videreutdanning, og det generelle utdanningsnivået er økt.

7.6 Har kommunen styrket det forebyggende arbeidet?
Hammerfest kommune har styrket det forebyggende arbeidet betydelig siden innføringen av
samhandlingsreformen. Folkehelseutfordringene er kartlagt, det er fastsatt mål og utarbeidet
strategier for å møte utfordringene, og målene og strategiene er i all hovedsak innarbeidet i
kommunens planverk. Det er videre gjennomført en rekke ulike tiltak for å møte
folkehelseutfordringene, og kommunen informerer, gir råd og veiledning om hva den enkelte
innbygger kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.
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8 ANBEFALINGER
Med bakgrunn i hovedfunnene og konklusjonene som er gjort i denne undersøkelsen vil
revisjonen anbefale at Hammerfest kommune fortsetter arbeidet med å øke kommunens
kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter.
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9 KILDER OG LITTERATUR
•
•
•
•
•

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
Forskrift om oversikt over folkehelsen

Lovforarbeider
•
•

Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse
og omsorgstjenesteloven)
Prop. 90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Veiledere
•

Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonal veileder; Samhandlingsreformen –
Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale
helseforetak/helseforetak (2011)

Stortingsmeldinger
•

Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

Tjenesteavtaler
•
•

•

•

Overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse
Finnmark HF) og Hammerfest kommune (vedtatt av kommunestyret 27.1.2012)
Tjenesteavtale nr. 5 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark HF)
og Hammerfest kommune; Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og
utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten (vedtatt av kommunestyret
27.1.2012)
Tjenesteavtale nr. 9 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark HF)
og Hammerfest kommune; Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (vedtatt av
kommunestyret 22.10.2012)
Tjenesteavtale nr. 10 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark
HF) og Hammerfest kommune; Samarbeid om forebygging (vedtatt av kommunestyret
22.10.2012)
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Kommunale dokumenter
•
•
•
•

Hammerfest kommune: Folkehelseplan 2017-2020
Hammerfest kommune: Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
Hammerfest kommune: Kommunal planstrategi 2016-2019
Hammerfest kommune: Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse – Utdrag fra
folkehelseplanen 2017-2020

Referat
•

Referat fra møter i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) (2016-2017)

Vedtekter
•

Vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Andre kilder
•
•

KS: Rådmannens internkontroll: Hvordan få orden i eget hus? (2015)
Nasjonalt senter for distriktsmedisin: Samhandling om utskrivningsklare pasienter –
Bidrag til evaluering av Samhandlingsreformen i nord (2017)

Internett
Finnmarkssykehuset: Overordnet samarbeidsorgan:
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan
Folkehelseinstituttet: Folkehelseprofil 2017 – Hammerfest:
http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=2004&sp=1&PDFAar=2017
Hammerfest kommune: Folkehelse:
http://www.hammerfest.kommune.no/hva-er-folkehelse.235527.no.html
Helsedirektoratet: SAMDATA kommune:
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samdata-kommune
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 24. april 2018. Revisjonen mottok
rådmannens uttalelse til rapporten per epost den 7. mai 2018. Av uttalelsen framgår det at
rådmannen har gjennomgått rapporten og rapportens konklusjoner, og at rådmannen ikke har
merknader til det som framkommer i rapporten.
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER
Samarbeid og informasjonsflyt
Ett av satsingsområdene i samhandlingsreformen er økt samarbeid og samhandling mellom
kommuner og helseforetak (sykehus). Dette for å få til gode og helhetlige pasientforløp. 39
I helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 annet ledd heter det at kommunen skal samarbeide
med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og omsorgstjenesten i landet
best mulig kan virke som en enhet. Kravet til slikt samarbeid er nærmere konkretisert i helseog omsorgstjenesteloven kapittel 6. I § 6-1 framgår det at kommunen (ved kommunestyret
selv) skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen eller med
helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. Det heter videre at samarbeidet skal
ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og
omsorgstjenester. I § 6-2 angis det nærmere innholdet i disse avtalene.40
Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset HF har inngått én overordnet avtale, 11
tjenesteavtaler og en ledsageravtale, som danner grunnlaget for oppgavefordeling og
samarbeid på ulike områder. Avtalene omfatter en rekke samarbeidselementer, herunder
overordnet samarbeidsorgan (OSO), dialogforum, kommunekoordinator, håndtering av
meldingsutveksling og håndtering av avvik. Helseforetaket vil i det følgende bli benevnt
Finnmarkssykehuset HF, og ikke Helse Finnmark HF som det står i de fleste avtalene, siden
dette er det gjeldende navnet på foretaket.
Overordnet samarbeidsorgan
I overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Hammerfest kommune
punkt 6.1 framgår det at det skal etableres et overordnet samarbeidsorgan (OSO), sammensatt
av representanter fra kommunene i Finnmark og representanter fra Finnmarkssykehuset HF.
Kommunenes representanter velges av styret i KS Finnmark41. Organets formål er å legge til
rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et velfungerende samarbeid
mellom kommunene og Finnmarkssykehuset HF.
I og med at kommunenes representanter i OSO velges av KS, og det til enhver tid bare er fem
representanter fra kommunene, kan det ikke kreves eller forventes at alle kommuner er direkte
involvert i organets arbeid. Det må imidlertid kunne forventes at kommuner som ikke har
egne representanter holder seg orientert om det som skjer i organet, og kommer med innspill
til nye saker og til saker som er til behandling, når kommunen mener det er nødvendig. Alle
kommuner skal derfor – i større eller mindre grad – være involvert i det som skjer i OSO.
Andre samhandlingsarenaer
Samhandlingsleder ved Finnmarkssykehuset har overfor revisjonen gitt noen opplysninger
som vedrører samarbeidsorganer for Finnmark generelt, og ikke spesielt for Hammerfest
39

Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og
omsorgstjenesteloven), på side 327.
40
Praksis er at det inngås èn overordnet avtale og 11 tjenesteavtaler.
41
Dette framgår av Overordnet samarbeidsorgans vedtekter, § 3 første avsnitt andre setning.
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kommune42. Samhandlingsleder opplyste at kontakt/drøfting på faglig nivå har vært ivaretatt
gjennom samhandlingskonferanser og at lokale samarbeidsutvalg er under etablering.
Rådmanns-/ direktørnivåets behov for inkludering ivaretas i Overordnet samarbeidsorgan.
Det framgår av protokoll fra møte i Overordnet samarbeidsorgan43 at det skal etableres lokale
faglige samarbeidsorgan for henholdsvis Øst-Finnmark og Vest-Finnmark fra høsten 2017. I
disse organene har hver kommune i nedslagsområdet én representant, men det åpnes også for
at flere kommuner kan samarbeide om en felles representant. Det framgår videre at fastlege,
kommuneoverlege og ansatt fra sykepleieledelsen bør være representert. Representantene fra
helseforetaket vil bestå av klinikksjef, en enhetsleder fra somatisk sykehus, enhetsleder fra
klinikk psykisk helsevern og rus og en overlege innen området indremedisin/geriatri.
Helseforetakets kommunekoordinator
I overordnet samarbeidsavtale punkt 6.3 framgår det at Finnmarkssykehuset HF skal ha en
kommunekoordinator, som skal fungere som bindeledd mellom helseforetaket og
kommunene. Dette forutsetter at kommunen også har «èn klar adressat» vedrørende
samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne.44
Rutiner for meldingsutveksling
God samhandling forutsetter at det er etablert hensiktsmessige rutiner for kommunikasjon
mellom sykehus og kommunen. I flere av de inngåtte tjenesteavtalene er det forutsatt at det
finnes systemer for meldingsutveksling mellom sykehus og kommunen.45 Ett av målene i
samhandlingsreformen er at meldingsutvekslingen skal skje elektronisk.46 Dette framgår også
av tjenesteavtale nr. 9 mellom Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset HF (pkt. 3).
Her heter det at samarbeid om IKT-løsninger og utvikling av IKT-systemer lokalt er av stor
betydning for å få til god samhandling.
Rutiner for håndtering av avvik
I overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Hammerfest kommune
punkt 10 framgår det at avvik skal håndteres etter nærmere definerte retningslinjer.
Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•
•

Kommunen skal være involvert i det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
Kommunen skal delta i lokalt faglig samarbeidsorgan
Kommunen bør delta på de årlige samhandlingskonferansene
Kommunen skal ha rutiner for kontakt med helseforetakets kommunekoordinator
Det skal foreligge rutiner for håndtering av meldingsutveksling

42

Telefonsamtale 9. august 2017.
Protokoll fra møte avholdt 5.12.2016, sak 46/2016.
44
Se overordnet avtale mellom Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset HF, punkt 7 tredje avsnitt
bokstav e).
45
Se blant annet tjenesteavtale nr. 3, nr. 5 og nr. 9.
46
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 136.
43
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•

Det skal foreligge rutiner for håndtering av avvik

Håndtering av utskrivningsklare pasienter
Mottak av utskrivningsklare pasienter: Liggetid – Utvikling
Ett av målene med samhandlingsreformen har vært å overføre ansvaret for og ressurser
knyttet til utskrivningsklare pasienter fra sykehusene til kommunene.47 I forbindelse med
reformen har kommunen fått full betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.48 I dette ligger
det et økonomisk insitament til å etablere kommunale plasser med lavere kostnader, med
muligheter til å bruke de sparte midlene til andre helsetiltak.
En pasient defineres som utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov
for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten.49 Hensikten er at utskrivningsklare
pasienter skal overføres til kommunene så snart de er ferdigbehandlet, slik at man frigjør
kapasitet i spesialisthelsetjenesten, og får behandlet pasientene på lavest mulig omsorgsnivå,
som er kommunehelsetjenesten (dersom det er behov for det). Statistikk som viser antall
liggedøgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter gir en indikasjon på om kommunen
ivaretar sin rolle i denne sammenheng.
Håndtering av meldinger/varsler om innlagte pasienter
I tjenesteavtale nr. 5 mellom Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset pkt. 4.1
(Helseforetakets ansvar og oppgaver) framgår det at sykehuset skal sende melding til aktuell
instans i kommunen med informasjon om forventet eller endret behov for kommunale
tjenester etter utskriving. I samme tjenesteavtale pkt. 5.3.1 heter det at sykehuset skal sende
varsel til kommunen om innlagt pasient dersom pasienten vurderes å kunne ha behov for hjelp
fra kommunal helse- og omsorgstjeneste etter utskrivning. Et slikt varsel skal minimum
inneholde pasientens status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt. Dette skal gjøre
kommunen i stand til å planlegge sin håndtering av utskrivningsklare pasienter. En
forutsetning for dette er at kommunen har rutiner for mottak av slike meldinger/varsler.
Håndtering av meldinger fra sykehuset om utskrivningsklare pasienter
I tjenesteavtale nr. 5 mellom Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset pkt. 4.3.1
(Helseforetakets ansvar og oppgaver) skal sykehuset varsle aktuell instans i kommunen om at
pasienten er utskrivningsklar. I forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare
pasienter § 11 første ledd fremgår det at kommunen straks skal gi beskjed til sykehuset om de
kan ta imot pasienten etter å ha mottatt varsel om utskrivningsklar pasient fra sykehuset.
Videre skal kommunen sørge for et forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i kommunal
institusjon.50 En forutsetning for at dette fungerer på en forsvarlig måte er at kommunen har
rutiner for mottak av meldinger fra sykehuset om utskrivningsklare pasienter.

47

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 32.
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 106.
49
Se tjenesteavtale nr. 5 mellom Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset, pkt. 5.3.2.
50
Tjenesteavtale nr. 5 mellom Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset pkt. 4.3.1 (Kommunens ansvar og
oppgaver).
48
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Håndtering av pasienter som har blitt utskrevet
I tjenesteavtale nr. 5 mellom Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset pkt. 4.3.1
(Kommunens ansvar og oppgaver) framgår det at kommunen skal ha forsvarlig mottak av
pasient hjemme eller i kommunal institusjon. For at pasienter blir mottatt på en forsvarlig
måte forutsetter det at kommunen har rutiner for avklaring av pasientenes hjelpebehov i
kommunen samt at kommunen faktisk tilbyr den hjelp til pasienten som er foreskrevet.
Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•

Kommunen bør være i stand til å ta imot pasienter på det tidspunkt de er vurdert som
utskrivningsklare
Kommunen skal ha rutiner for mottak av meldinger/varsler fra sykehus om innlagte
pasienter
Kommunen skal ha rutiner for mottak og svar på meldinger om utskrivningsklare
pasienter
Kommunen skal ha rutiner som sikrer forsvarlig mottak av utskrivningsklare pasienter

Kommunens kontroll med utgifter for utskrivningsklare pasienter
Ett av målene med samhandlingsreformen har vært å overføre ansvaret for og ressurser
knyttet til utskrivningsklare pasienter fra sykehusene til kommunene.51 I forbindelse med
reformen har kommunen fått full betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.52 I dette ligger
det et økonomisk insitament til å etablere kommunale plasser med lavere kostnader, med
muligheter til å bruke de sparte midlene til andre helsetiltak.
I forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 13 første ledd heter det at
kommunen skal betale for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et
kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. I tjenesteavtale nr. 5 mellom Hammerfest
kommune og Finnmarkssykehuset pkt. 5.4.1 framgår det at betalingskravet gjelder fra og med
den dagen sykehuset har varslet om at pasienten er utskrivningsklar. Betalingskravet gjelder
til den datoen kommunen melder fra om at kommunen er klar til å ta imot pasienten.
Kommunens utgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter kan sees på som en indikasjon på
om kommunen har kontroll på dette området eller ikke. Videre vil kommunens kontroll med
betalingskrav (faktura med mer) fra sykehuset kunne være av betydning for kommunens
utgifter på dette området. Dette innebærer blant annet kontroll med at betalingskrav gjelder
riktig periode og at betalingskrav gjelder pasienter som faktisk er utskrivningsklare.53 Dette
sikres blant annet gjennom etterlevelse av anbefalte krav til håndtering av fakturaer/
utbetalinger54 og kommunens interne regler for attestering og anvisning.55
51

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 32.
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 106.
53
Tjenesteavtale nr. 5 mellom Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset pkt. 9 omhandler prosedyrer som
gjelder ved uenighet mellom kommunen og Finnmarkssykehuset om betalingskrav.
54
Se for eksempel KS: Rådmannens internkontroll: Hvordan holde orden i eget hus?, på side 21. Se også PWC:
Internkontroll i kommuner (2009), på side 16.
55
Se Hammerfest kommune; Økonomiavdelingen; Økonomihåndboka på side 4.
52
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Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterium:
•

Kommunens utgifter til sykehusopphold for utskrivningsklare pasienter bør vise en
nedadgående tendens

•

Kommunen bør ha rutiner som sikrer betryggende kontroll av betalingskrav fra
sykehuset

Bemanning og kompetanse
Bemanning
I St.meld. nr. 47 (2008-2009) heter det at kommunale helsetjenester gjennomgående er
billigere enn spesialisthelsetjenestens tjenester.56 Det heter videre at dersom kommunene
oppgraderer tilbudet av helsetjenester før, i stedet for etter sykehusopphold, vil de kommunale
tjenestene i noen grad kunne erstatte de dyrere spesialisthelsetjenestene. Det heter videre at
reformen skal bidra på en slik måte at et «helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan
ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON)». I den sammenheng heter det videre at
en framtidig kommunerolle vil kreve en tydeligere politikkutforming med hensyn til innhold,
fagutvikling/kvalitet, kompetanse, utdanning, forskning m.v. I samhandlingsreformen legges
det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad
«må finne sin løsning i kommunene».57 Videre er det lagt til grunn at veksten i legeressurser «i
hovedsak skal komme i kommunene».58 Dette må igjen sees i sammenheng med kommunenes
økte ansvar for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus.
Kompetanse
I helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 framgår det at kommunen skal sørge for at egne
ansatte som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, får påkrevd videre- og
etterutdanning. Dette innebærer at kommunen skal sørge for at dens ansatte som utfører
tjeneste eller arbeid etter helse- og omsorgstjenesteloven får påkrevet videre- og
etterutdanning, slik at de kan holde sine kvalifikasjoner ved like.59 Tradisjonelt sikter
etterutdanning mot ajourføring, supplering og komplettering av grunnutdanning med sikte på
å vedlikeholde kompetanse, og å bedre mestringen i den stilling som innehas.
Videreutdanning kjennetegnes ved at den tar sikte på å gi kvalifikasjoner på et høyere nivå
enn det grunnutdanningen gir.
For at samhandlingsreformen skal lykkes forutsettes det at det må arbeides med
helsepersonellets kompetanse i sektoren.60 I St.meld. nr. 47 (2008-2009) sies det at å
rekruttere og beholde personell er en viktig forutsetning for god kvalitet på tjenesten i
kommunenes pleie- og omsorgstjeneste, og vil bli en stor utfordring i gjennomføringen av
56

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 27.
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 26.
58
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 26 og 29.
59
Prop.91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven),
på side 500.
60
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 125.
57
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samhandlingsreformen.61 Det heter videre at blant annet gode faglige arbeidsmiljøer og
muligheter for fagutvikling innenfor sitt felt er viktige virkemidler i denne sammenheng.
Konkrete virkemidler i den sammenheng vil være de ansattes muligheter til å delta på kurs og
kunne ta etter- og videreutdanning. Kompetanseplaner vil også være et nyttig verktøy i så
henseende.
Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:
•
•
•

Kommunen skal sikre at ansatte får påkrevd etter- og videreutdanning
Bemanningen i kommunens helse-, pleie- og omsorgstjenester bør vise en voksende
trend
Utdanningsnivået blant de ansatte i kommunens pleie- og omsorgstjenester bør vise en
voksende trend

Det forebyggende arbeidet
Ett av de sentrale satsingsområdene i samhandlingsreformen er det forebyggende
folkehelsearbeidet. Som en følge av dette ble kommunene pålagt større ansvar for dette
arbeidet gjennom lov. Kommunenes arbeid med å drive helsefremmende og forebyggende
arbeid er nedfelt i folkehelseloven, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3. Med
folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer
som direkte eller indirekte påvirker helsen, jf. folkehelseloven § 3 bokstav b).
I folkehelseloven § 4 første ledd framgår det at kommunen skal fremme befolkningens helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk
sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å
beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
I folkehelseloven § 5 framgår det at kommunen skal ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder
vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Nærmere krav til oversiktens innhold er fastsatt i
forskrift om oversikt over folkehelsen § 3. Oversikten skal omfatte opplysninger om og
vurderinger av befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk,
kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. Det framgår
videre at kommunen skal ha en løpende oversikt over folkehelsen, som skal dokumenteres på
hensiktsmessig måte.
Den nevnte folkehelseoversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens
planstrategi, jf. folkehelseloven § 6 annet ledd. En drøfting av kommunens
folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

61

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 125.
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Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de
utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd.
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer,
jf. folkehelseloven § 7 første ledd. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og
levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk
aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen
kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom, jf. folkehelseloven § 7 annet ledd.
Helseopplysning innebærer både kunnskapsformidling, bevisstgjøring og holdningsskapende
arbeid med mål om endret adferd.62 Helseopplysning bør videre rette seg mot arenaer der man
når aktuelle målgrupper, og forskjellige virkemidler kan tas i bruk, herunder kampanjer,
skriftlig materiell, direkte kommunikasjon, sosiale medier mv.
I tjenesteavtale nr. 10 mellom Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset reguleres
partenes ansvar for å bidra i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet. Partene
har blant annet som felles oppgave å bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om
helsefremmende og sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer (pkt. 4.1).
Kommunen har blant annet ansvar for å bidra til en samlet folkehelsestatistikk og oversikt
over nødvendige helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for alle befolkningsgrupper
i kommunen (pkt. 6.1). Kommunen er videre ansvarlig for tidlig intervensjon og god
koordinering av forebyggende innsats.

Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende revisjonskriterier:

62

•

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen.
Oversikten skal være gjenstand for oppdatering

•

Folkehelseoversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens
planstrategi

•

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og
strategier for folkehelsearbeidet

•

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer

•

Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og
befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom

Prop.90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), på side 211.
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Tabell 4: Koblingsskjema - Revisjonskriterier

Underproblemstilling
Er det etablert tilfredsstillende
rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt, internt og opp
mot helseforetakene?

Revisjonskriterier

Kilder til revisjonskriterier

Kommunen skal være involvert i det
som skjer i Overordnet samarbeidsorgan
(OSO)

Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-4

Kommunen skal delta i lokalt faglig
samarbeidsorgan
Kommunen bør delta på de årlige
samhandlingskonferansene
Kommunen skal ha rutiner for kontakt
med helseforetakets kommunekoordinator
Det skal foreligge rutiner for håndtering
av meldingsutveksling

Helse- og omsorgstjenesteloven
kapittel 6
Overordnet samarbeidsavtale mellom
Hammerfest kommune og
Finnmarkssykehuset HF
Tjenesteavtale nr. 9 mellom Hammerfest
kommune og Finnmarkssykehuset HF
Vedtak fattet av Overordnet
samarbeidsorgan

Det skal foreligge rutiner for håndtering
av avvik

Blir utskrivningsklare pasienter
håndtert på en forsvarlig måte?

Kommunen bør være i stand til å ta imot
pasienter på det tidspunkt de er vurdert
som utskrivningsklare
Kommunen skal ha rutiner for mottak av
meldinger/varsler fra sykehus om
innlagte pasienter

St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen kapittel 9.5.2
Tjenesteavtale nr. 5 mellom Hammerfest
kommune og Finnmarkssykehuset HF
Forskrift om kommunal betaling for
utskrivningsklare pasienter

Kommunen skal ha rutiner for mottak og
svar på meldinger om utskrivningsklare
pasienter
Kommunen skal ha rutiner som sikrer
forsvarlig mottak av utskrivningsklare
pasienter

Har kommunen tilfredsstillende
kontroll på sine utgifter for
utskrivningsklare pasienter?

Har kommunen iverksatt tiltak
som sikrer tilstrekkelig
bemanning og kompetanse?

Kommunens utgifter til sykehusopphold
for utskrivningsklare pasienter bør vise
en nedadgående tendens
Kommunen bør ha rutiner som sikrer
betryggende kontroll av betalingskrav
fra helseforetaket
Kommunen skal sikre at ansatte får
påkrevd etter- og videreutdanning
Bemanningen i kommunens helse-,
pleie- og omsorgstjenester bør vise en
voksende trend

St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen kapittel 9.5.2
Generelle krav til internkontroll i
kommuner
KS: Rådmannens internkontroll:
Hvordan få orden i eget hus?
Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2
St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen, kapittel 3.3.3
St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen, kapittel 13

Utdanningsnivået blant de ansatte i
kommunens pleie- og omsorgstjenester
bør vise en voksende trend
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Har kommunen styrket det
forebyggende arbeidet?

Kommunen skal ha nødvendig oversikt
over helsetilstanden i befolkningen
Oversikten skal være gjenstand for
oppdatering.
Folkehelseoversikten skal inngå som
grunnlag for arbeidet med kommunens
planstrategi

Lov om folkehelse §§ 3 til 7
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3
Tjenesteavtale nr. 10 mellom
Hammerfest kommune og
Finnmarkssykehuset HF

Kommunen skal i sitt arbeid med
kommuneplaner fastsette overordnede
mål og strategier for folkehelsearbeidet
Kommunen skal iverksette nødvendige
tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer
Kommunen skal gi informasjon, råd og
veiledning om hva den enkelte selv og
befolkningen kan gjøre for å fremme
helse og forebygge sykdom
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Herunder om:
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger
og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:
•
•
•

økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse
at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket
å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med
forvaltningen

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at
kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen.
Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.

Bestilling fra kontrollutvalget
Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.63
Kontrollutvalget i Hammerfest kommune vedtok den 19. november 2015 (sak 23/15) oppstart
av prosjektet med følgende hoved- og underproblemstillinger:
63

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10.
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Har Hammerfest kommune implementert samhandlingsreformen på en tilfredsstillende
måte?
1. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og informasjonsflyt?
2. Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en forsvarlig måte?
3. Har kommunen tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for utskrivningsklare
pasienter?
4. Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning og kompetanse?
5. Har kommunen styrket det forebyggende arbeidet?

Oppstart
Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.64
Revisjonen sendte oppstartsbrev til rådmannen i Hammerfest kommune den 11. oktober 2017.
Rådmannen utpekte kommunalsjef helse og omsorg, Stina Løkke, som kontaktperson for
prosjektet.
Det ble ikke avholdt oppstartsmøte før oppstarten av forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Datainnsamling
Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju,
spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og
systemanalyse.65 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av
data (data- og metodetriangulering). Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for
innsamling av data som er benyttet i denne undersøkelsen.
For å finne svar på denne undersøkelsens hovedproblemstilling og tilhørende
underproblemstillinger er følgende metoder for innsamling av data benyttet:
•
64
65

Dokumentanalyse
Faktura
Folkehelsebarometeret
Folkehelseplan
Kommunal planstrategi
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse
Referat fra Overordnet samarbeidsorgan
Referat fra lokalt faglig samarbeidsorgan – Vest-Finnmark
Reglement/retningslinjer
Rutinebeskrivelser

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 53

Samhandlingsreformen

-

Samhandlingsstatistikk fra Helsedirektoratet
Statistikk fra SSB/KOSTRA
Vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan
Årsregnskap
Årsmeldinger

•

Intervju
For å kartlegge kommunens rutiner og praksis har revisjonen gjennomført individuelle
intervju med rådmannen, kommunalsjef helse og omsorg, fagutviklingssykepleier i
hjemmetjenesten og folkehelsekoordinatoren. Intervjuene ble gjennomført i februar
2018, og samtlige ble gjennomført via lyd/bilde. Det ble utarbeidet individuelle
intervjuguider som informantene fikk tilsendt i forkant av intervjuene.

•

Elektronisk korrespondanse
Revisjonen har hatt elektronisk korrespondanse med de ovennevnte informantene i
forbindelse med oversendelse av dokumentasjon og/eller oppfølgingsspørsmål i
etterkant av intervjuene.
I forbindelse med kartleggingen av kontroll med faktura vedrørende utskrivningsklare
pasienter har revisjonen hatt elektronisk korrespondanse med nestleder/teamansvarlig i
hjemmetjenesten samt økonomisjefen.

•

Telefon
Revisjonen har hatt telefonsamtaler med kommunalsjef helse og omsorg, rådgiver i
rådmannens stab og nestleder/teamansvarlig i hjemmetjenesten. I all hovedsak har
telefonsamtalene vært knyttet til avklaringer i forhold til spørsmål fra revisjonen eller
etterspurt/oversendt dokumentasjon.

Gyldighet og pålitelighet
I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til
problemstillingen(e).66 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens
pålitelighet (reliabilitet).
Dataens gyldighet er sikret ved at revisjonen har innhentet eller etterspurt all dokumentasjon
som kan tenkes å ha informasjon om kommunens praksis. Revisjonen har innhentet alle
tjenesteavtalene som regulerer forholdet mellom helseforetaket og kommunen. Videre har
revisjonen innhentet rutinebeskrivelser og annen dokumentasjon som er relevante for
prosjektets tema. I de tilfeller der revisjonen har hatt spørsmål knyttet til den tilsendte
dokumentasjonen, har vi hatt fortløpende korrespondanse med avsender, enten per epost eller
per telefon.
Dataens pålitelighet er sikret ved at fakta i rapporten er verifisert av informantene. Bruk av
flere metoder for datainnsamling, samt revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring bidrar
også til å sikre at innsamlet data er pålitelig.

66

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27.
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Verifisering
Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.67 I praksis
innebærer dette at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for
gjennomlesing. Dette gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som
undersøkelsen bygger på blir mest mulig fullstendig og pålitelig.
Rapporten ble sendt på verifisering til informantene i undersøkelsen den 11. april 2018, med
påminnelse den 23. april. Revisjonen har tatt hensyn til innkomne merknader og
kommentarer. Merknadene har for øvrig ikke vært av en slik karakter at det har medført
nevneverdige endringer i rapporten.

Intern kvalitetssikring
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.68 Kvalitetssikringen skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at
det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og
konklusjoner.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kjerstin Johnsen har vært prosjektleder for
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Forvaltningsrevisor Bård Larsson har vært
prosjektmedarbeider. Fagansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann har
kvalitetssikret rapporten. Kvalitetssikringen har bestått av gjennomgang av og
tilbakemeldinger knyttet til henholdsvis prosjektplan og utkast til rapport.

Høring
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår
av rapporten.69 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i
kontrollutvalget.
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 24. april 2018. Revisjonen mottok
rådmannens uttalelse til rapporten per epost den 7. mai 2018.

67

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45.
69
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16.
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VEDLEGG 4: TALLENE BAK FIGUR 3-8
Tabell 5: Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Hammerfest
0,41
0,55
0,55
0,64
0,56
0,51
0,52
0,57
0,53
0,56

Finnmark
0,53
0,50
0,47
0,49
0,51
0,50
..
0,53
0,55
0,51

KG 16
0,74
0,72
0,71
0,51
0,53
..
0,49
0,57
0,59
0,51

Landet u/Oslo
0,47
0,47
0,46
0,47
0,48
0,48
0,49
0,49
0,50
0,50

Landet
0,47
0,46
0,45
0,46
0,47
0,48
0,48
0,49
0,50
0,50

Landet u/Oslo
9,3
9,4
9,5
9,6
9,6
10,0
10,2
10,4
10,5
10,7

Landet
9,3
9,4
9,5
9,7
9,7
9,9
10,2
10,3
10,5
10,6

Tabell 6: Legeårsverk per 10 000 innbyggere

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Hammerfest
14,9
14,5
15,4
15,1
15,1
16,9
16,5
16,3
14,3
19,5

Finnmark
14,3
14,8
14,5
15,1
15,8
15,9
15,5
15,3
15,7
16,6

KG 16
17,9
15,5
16,3
16,9
17,2
18
19
18,5
19,6
20

Tabell 7: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Hammerfest
72
60
65
65
65
62
61
60
66
67

Finnmark
67
67
69
68
69
69
71
71
68
69
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KG 16
72
68
71
71
71
71
77
75
72
74

Landet u/Oslo
72
72
73
73
73
74
75
75
73
75

Landet
71
72
72
72
73
74
74
75
73
74
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Tabell 8: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra vgs.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Hammerfest
41
33
34
28
30
27
23
23
29
30

Finnmark
40
40
41
39
39
38
39
38
38
43

KG 16
43
41
41
38
38
37
45
44
41
42

Landet u/Oslo
43
43
43
42
42
42
41
41
40
40

Landet
42
42
42
42
41
41
41
40
39
40

Tabell 9: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høgskole/universitet

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Hammerfest
32
27
32
37
35
35
38
38
37
37

Finnmark
27
27
27
29
30
31
32
33
30
30
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KG 16
29
27
29
33
33
34
31
31
32
32

Landet u/Oslo
29
29
30
31
31
33
34
34
33
34

Landet
29
30
30
31
32
33
34
35
34
34
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