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Samhandlingsreformen

SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Loppa 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 Loppa kommune i all hovedsak har implementert
samhandlingsreformen på en tilfredsstillende måte. Undersøkelsen har imidlertid også
avdekket avvik på enkelte punkter. Revisjonens konklusjon har bakgrunn i følgende:

Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og informasjonsflyt?
Loppa kommune har i all hovedsak etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt. Revisjonen vurderer det imidlertid som en svakhet at kommunen ikke i
større grad er involvert i det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan. Revisjonen vurderer det
også som en svakhet at det ikke er etablert ensartede rutiner knyttet til melding og behandling
av avvik.

Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en forsvarlig måte?
Loppa kommune håndterer i all hovedsak utskrivningsklare pasienter på en forsvarlig måte.
Kommunen har formaliserte rutiner for mottak av utskrivningsklare pasienter, men
rutinebeskrivelsen er ikke godt nok kjent for de ansatte. Kommunen har ikke vært i stand til å
ta imot alle utskrivningsklare pasienter i undersøkelsesperioden.

Har kommunen tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for utskrivningsklare
pasienter?
Det foreligger ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å vurdere tendensen knyttet til kommunens
utgifter til sykehusopphold. Revisjonen vurderer det imidlertid slik at kommunen har rutiner
som sikrer en betryggende kontroll av betalingskrav fra sykehus.
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Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning og
kompetanse?
Loppa kommune har i hovedsak iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning.
Kommunen synes å ha økt bemanningen, men ikke kompetansenivået. Revisjonen har funnet
at andelen årsverk med fagutdanning generelt har gått ned siden samhandlingsreformen ble
innført. Kommunen mangler videre en oppdatert kompetanseplan, som både beskriver den
kompetansen kommunen besitter per i dag og den kompetansen kommunen har behov for.

Har kommunen styrket det forebyggende arbeidet?
Loppa kommune har styrket det forebyggende folkehelsearbeidet siden innføringen av
samhandlingsreformen. Revisjonen har imidlertid funnet at kommunens planstrategi ikke
inneholder en drøfting av folkehelseutfordringer, og at det ikke gjøres noen kopling mellom
konkrete folkehelseutfordringer og folkehelse som satsningsområde i kommuneplanens
samfunnsdel, slik folkehelseloven stiller krav om.

0.3 Anbefalinger
Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at
Loppa kommune:
•

Sørger for at rutinebeskrivelsene for melding og behandling av samhandlingsavvik
gjøres kjent blant de ansatte.

•

Sørger for å klargjøre hva som defineres som samhandlingsavvik - og som skal meldes
deretter, og hva som defineres som avvik internt i kommunen.

•

Gjennomfører kartlegging av kompetanse blant ansatte innen helse- omsorg- og
pleietjenestene med mål om å identifisere kompetansebehov.

•

Utarbeider kompetanseplan med bakgrunn i en kompetansekartlegging.

•

I større grad synliggjør muligheten for videre- og etterutdanning.

•

Sørger for at kommunens folkehelseutfordringer drøftes i kommunens planstrategi.

•

Tar utgangspunkt i oversikten over helsetilstanden i befolkningen og
påvirkningsfaktorer knyttet til dette i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan.
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INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av
kommunestyret i Loppa den 25. oktober 2012 (sak 83/12). Det framgår av planen at det skal
utføres en forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens implementering av
samhandlingsreformen.
Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Loppa 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
forbedring.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i én hovedproblemstilling og fem
underproblemstillinger som er vedtatt av kontrollutvalget i Loppa kommune den 20.
september 2016 (sak 13/2016).
Hoved- og underproblemstillingene har vært som følger:
Har Loppa 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?

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.
Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen har blitt utledet fra følgende kilder:
•

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 Loppa kommune (november 2011)
Tjenesteavtale nr. 5 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark HF)
og Loppa kommune; Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av
pasienter fra spesialisthelsetjenesten (juli 2013)
Tjenesteavtale nr. 9 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark HF)
og Loppa kommune; Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (juli 2013)
Tjenesteavtale nr. 10 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark
HF) og Loppa kommune; Samarbeid om forebygging (juli 2013)
KS: Rådmannens internkontroll: Hvordan få orden i eget hus?
Utledning av kriterier

Med bakgrunn i de ovennevnte kildene har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier som
er lagt til grunn i den videre vurderingen:
Samarbeid og informasjonsflyt
•
•
•
•

Kommunen skal være involvert i det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan
Kommunen bør ha rutiner for kontakt med sykehusets 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 utskrivningsklare 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
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•

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

Bemanning og kompetanse
•
•
•

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
•
•
•
•
•

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

En nærmere redegjørelse for utledningen av kriteriene framgår av rapportens vedlegg 2.

1.4 Metode
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 bruk av regnskapstall og statistikk (SSB/KOSTRA).
En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av
rapportens vedlegg 3.
Avgrensing
Samhandlingsreformen inneholder en rekke elementer. Det er derfor nødvendig å gjøre
tematisk avgrensning av undersøkelsen. Undersøkelsen har blant annet ikke tatt for seg
spesielle pasientgrupper, men snarere systemer og rutiner som i utgangspunktet gjelder alle
pasientgrupper. Tidsmessig har undersøkelsen i all hovedsak vært avgrenset til det som er
tilstanden på undersøkelsestidspunktet (første halvår 2017). På enkelte punkter har
undersøkelsen sett på utviklingen over en tiårsperiode. Dette gjelder liggetid for
utskrivningsklare pasienter og ressurser/kompetanse i kommunens helse-, pleie- og
omsorgstjenester.
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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. For å sikre at data som er samlet inn er gyldige og pålitelige, vil de bli
kvalitetssikret.
Datagrunnlaget i rapporten er verifisert av informantene, og rapporten er kvalitetssikret av
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.
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HAR LOPPA KOMMUNE IMPLEMENTERT
SAMHANDLINGSREFORMEN PÅ EN
TILFREDSSTILLENDE MÅTE?
2.1 Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt?
Revisjonskriterier
•

Kommunen skal være involvert i det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan.

•

Kommunen bør ha rutiner for kontakt med sykehusets kommunekoordinator.

•

Det skal foreligge rutiner for håndtering av meldingsutveksling.

•

Det skal foreligge rutiner for håndtering av avvik.
Data

Overordnet samarbeidsorgan
Det er opprettet Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Finnmarkssykehuset og
kommunene i Finnmark. I følge vedtektene1 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».2
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 KS 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.

1
2

Sist revidert i desember 2016.
Vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan (OSO), § 1.
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For perioden 2017-2020 består OSO i Finnmark av følgende representanter:3
Finnmarkssykehuset
-

Administrerende direktør
Tre klinikksjefer
Kvalitets- og utviklingssjef

-

To rådmenn
To kommuneoverleger
En kommunalsjef

KS

I tillegg til de ovennevnte, er det fem medlemmer med møte- og talerett.4 Disse representerer
primært ansatte, pasienter og brukere, og er som følger:
-

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

I intervju har revisjonen fått opplyst at det er samhandlingslederen ved Finnmarkssykehuset
som innehar sekretariatsfunksjonen for samarbeidsorganet.
Loppa kommune er ikke representert med egen representant i OSO i inneværende periode.
En avdelingsleder forklarer i intervju at det sendes ut saksliste ca. én uke før møtet skal
avholdes. Det er også praksis for at OSOs sekretær ringer til kommunene i forkant av møtene
for å undersøke om kommunene har saker man ønsker at samarbeidsorganet skal drøfte i
møtet. Saker kan også fremmes for OSO gjennom å ta kontakt med enkeltrepresentanter.
Revisjonen har ikke funnet at Loppa kommune har kommet med innspill til nye saker, eller til
saker som er til behandling i OSO. I følge avdelingslederen har samhandlingslederen ved
Finnmarkssykehuset forklart at det er sjelden at kommunene kommer med innspill, verken til
nye saker eller til de sakene som er til behandling i organet. Samhandlingslederen har videre
forklart at kommunene generelt har en passiv rolle i forhold til OSO.5 Intensjonen er at de
lokale faglige samhandlingsorganene6 som er under etablering, skal fange opp saker og ta
disse videre i OSO.7
Revisjonen har fått opplyst at det føres referat fra møtene i OSO. Referatene gjøres
tilgjengelige på Finnmarkssykehusets nettsider, og blir i tillegg sendt ut til postmottaket i alle
kommunene. Postmottaket registrerer referatene i saksbehandlings- og arkivsystemet Ephorte.
Det er ikke etablert praksis for å videresende de tilsendte referatene fra postmottaket og ut i
organisasjonen.
3

Jf. vedtak i sak 44/2016 i OSO (5. desember 2016).
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan#medlemmer
5
Jf. telefonsamtale med avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester i Loppa kommune den 23. oktober 2017.
6
Se rapportens s. 9.
7
Jf. telefonsamtale med avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester i Loppa kommune den 23. oktober 2017.
4
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En avdelingsleder har i intervju forklart at hvert møte i OSO starter med godkjenning av
protokoll fra siste møte. Referatene fra OSOs møter regnes som «midlertidige referat» fram til
de er godkjente i påfølgende møte.
I følge samhandlingsleder ved Finnmarkssykehuset har kontakt /drøfting på faglig nivå
generelt blitt ivaretatt gjennom samhandlingskonferanser, samt gjennom de lokale
samarbeidsutvalgene som nå er under etablering. Rådmanns-/direktørnivåets behov for
inkludering ivaretas gjennom Overordnet samarbeidsorgan. Videre har samhandlingslederen
opplyst at Finnmarkssykehusets direktør vil gjennomføre møte med alle kommuner i
Finnmark i løpet av inneværende år (2017). Det er opp til kommunene å bestemme hvem som
skal delta fra deres side, men sykehuset ser gjerne at både politisk og administrativ ledelse er
representert.
Revisjonen har fått opplyst at det avholdes dialogmøte mellom Loppa kommune og
spesialisthelsetjenesten annethvert år. Kommunen representeres av rådmannen, leder for
helse- og omsorgssektoren, leder for sykehjem/hjemmetjeneste og bistandsbolig samt
kommuneoverlegen.
I årets dialogmøte skal følgende punkter avklares:8
-

Status og informasjon fra Finnmarkssykehuset
Samhandlingsreformen og tjenesteavtalene
Utskrivningsklare pasienter

Det er ikke ført referat fra dialogmøtene.
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) har vedtatt etableringen av to lokale faglige
samarbeidsorgan i Finnmark.9 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.10
Revisjonen har fått opplyst at OSO oppnevner representantene til samarbeidsorganet på
bakgrunn av innkomne forslag. Loppa kommune vil ha en representant i det lokale faglige
samarbeidsorganet for Vest-Finnmark.11
Helseforetakets kommunekoordinator
Det er etablert en egen samhandlingsenhet ved Finnmarkssykehuset. Enheten består av
samhandlingsleder, kommunekoordinator Øst-Finnmark, kommunekoordinator VestFinnmark og en praksiskonsulent.12
8

Jf. epost fra avdelingsleder ved Parkveien bofellesskap av 13. juni 2017.
Jf. vedtak i sak 48/2016, (5. desember 2016).
10
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,
Nordkapp, samt klinikk Hammerfest, DPS Vest-Finnmark, DPS Midt-Finnmark (SANKS) og en representant fra
klinikk for prehospitale tjenester.
11
Jf. epost fra samhandlingsleder ved Finnmarkssykehuset HF av 15. juni 2017, videreformidlet til revisjonen
fra avdelingsleder ved Parkveien bofellesskap i Loppa kommune.
9
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Revisjonen har fått opplyst at kommunekoordinatoren pleier å ha telefonkontakt med
avdelingsleder ved sykehjemmet i Loppa kommune 2-3 ganger per år. Formålet med
telefonkontakten har blant annet vært å undersøke hvorvidt kommunen har hatt aktuelle saker
til dialogmøtene mellom kommunen og Finnmarkssykehuset. Samtalene er også gjennomført
via lyd/bilde.
Rutiner for meldingsutveksling
Loppa kommune har utarbeidet skriftlige rutiner for meldingsutveksling med
Finnmarkssykehuset/spesialisthelsetjenesten. Rutinene ble utarbeidet i forbindelse med
kommunens deltakelse i prosjektet FUNNKe, som var et regionalt program for
implementering av elektronisk meldingsutveksling.13 Revisjonen har fått oversendt
rutinebeskrivelsene, som omhandler følgende:
1. Sende meldinger
-

-

Fornye resepter
Innhenting av medisinske opplysninger
IPLOS-rapportering
Bestilling av time til undersøkelse/behandling
Innhenting av legemiddelopplysninger
Legemiddelhåndtering (eksempelvis når lege skal oppdateres på pasientens
medikamenter etter innleggelse på sykehus eller etter konsultasjon hos spesialist)
Helseopplysninger til lege (eksempelvis dersom legen ønsker en statusrapport på
pasient eller medisinskfaglige opplysninger, eller ved ønske om vurdering av lege
vedrørende pasient)
Orientering om tjenestetilbud (når en pasient har fått ny, eller vesentlig endret tjeneste)
Orientering om dødsfall (ved informasjon om at pasienten er død)
Avviksmelding (tre typer avviksmeldinger: annet, feil adressat og mangelfulle
opplysninger)

2. Motta og behandle meldinger14

-

Meldingsansvarlig
Mottak av melding
Fordele nye meldinger
Feilsendte meldinger

-

Meldingsgruppe
Mottak av melding
Lese melding
Status på melding

12

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/samhandlingsenheten
Prosjektet FUNNKe ble avsluttet i 2014 og erstattet av kompetansenettverket KomUT nord – FUNNKe 20152017. Pleie- og omsorgstjenesten i samtlige kommuner i region nord kommuniserer nå elektronisk med
helseforetak og fastleger (http://telemed.custompublish.com/funnke.4509127-247951.html).
14
I pleie- og omsorgstjenesten i Loppa kommune er soneledere/avdelingsledere autoriserte til å fordele
innkomne meldinger. Disse defineres som meldingsansvarlige. Alle sykepleiere, vernepleiere og ansatte innen
psykiatri- og rustjenesten er autoriserte til å saksbehandle meldinger. Disse defineres som meldingsgruppe.
13
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3.
4.
5.
6.

Ikoner for varsling vedrørende applikasjonskvittering
Meldingsutveksling – retningslinjer for PLO og fastleger
Meldingsutveksling – rutiner for meldingsansvarlig
Meldingsutveksling – rutiner for meldingsgruppe

I intervju har revisjonen fått opplyst at kommunen benytter datasystemet Visma Omsorg
Profil.15 All meldingsutveksling innad i helsesektoren i kommunen – og mellom kommunen
og helseforetaket er elektronisk og finner sted i datasystemet. Informantene forklarte at når
kommunen mottar melding om eksempelvis utskrivningsklare pasienter vil det dukke opp et
blinkende varsel i datasystemet. En av informantene viser til at det er opprettet
meldingsgrupper der alle sykepleiere er lagt inn. Minimum én gang om dagen - ofte flere –
skal sykepleieren som har hovedvakt gå inn og sjekke meldingsboksen i datasystemet.
Informanten forklarer at «egentlig er dette veldig greit, for når man logger seg på systemet
står det et varsel og blinker, slik at man får jo varsel om dette umiddelbart». Samtlige av
informantene forklarte at innkomne meldinger i utgangspunktet skal besvares med det samme.
En av informantene har forklart at det likevel hender at meldinger ikke besvares umiddelbart
og dermed kan bli liggende, men «svært sjelden over svarfristen».
Rutiner for håndtering av avvik
Loppa kommune har utarbeidet skriftlige rutiner knyttet til melding og behandling av avvik. I
følge avsnittet Avvik i rutinebeskrivelsen Meldingsutveksling - Retningslinjer for PLO og
fastleger kan avvik deles inn i tre kategorier:
1. Avvik knyttet direkte til pasient (som er registrert eller skal registreres i fagsystemet)
a) Feil adressat (sendt til feil tjenestested)
b) Mangelfulle opplysninger
c) Annet
2. Avvik knyttet til pasient som ikke er registrert og ikke skal registreres i fagsystemet
(feilsendt melding)
3. Avvik knyttet til rutiner eller system
a) Responstid
b) Systemfeil
c) Annet
Rutinebeskrivelsen angir videre behandlingsmåte for hver av de tre avvikskategoriene. Det
framgår også av dokumentet at «Partene forplikter seg til å følge opp meldte avvik».
I intervju forklarte en av informantene at avviksbehandlingen i utgangspunktet skal skje
elektronisk, men at dette «ikke er oppe og går enda». Avviksmeldinger føres derfor på et
papirskjema. Informanten forklarte videre at ettersom kommunen for tiden er uten en helseog omsorgssjef til å behandle avviksmeldingene, blir meldingene tatt opp og drøftet under

15

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/).
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 11

Samhandlingsreformen

avdelingsmøter. Dersom avviket omhandler uønskede samhandlingshendelser, tas det opp
direkte med sykehuset.
En annen informant forklarte i intervju at avvik meldes gjennom en funksjon i
journalsystemet. Informanten forklarte videre at de benytter avviksfunksjonen på
helseforetakets nettsider når de melder inn avvik knyttet til samhandlingshendelser mellom
kommunen og helseforetaket. For eksempel har de opplevd at de mottar meldinger fra
avsendere de ikke er samarbeidspartner med, og at dette er hendelser de skal melde inn som
avvik.
Finnmarkssykehuset HF har utarbeidet to vedlegg til den overordnede samarbeidsavtalen
mellom helseforetaket og Loppa kommune. Vedlegg 1 beskriver rutinen ved melding og
håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og helseforetaket.
Vedlegg 2 er 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».16
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.»17
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
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.
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.
Vurderinger
Overordnet samarbeidsorgan
Det framgår av dokumentet Overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og
Loppa kommune pkt. 6.1 at det skal etableres «et partssammensatt, overordnet rådgivende
organ mellom Helse Finnmark 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.
16

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/fag-og-kvalitet/avvik-og-uonskede-hendelser#andre-avvik-frakommunene
17
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/fag-og-kvalitet/avvik-og-uonskedehendelser#samhandlingsavvik-fra-kommune-i-finnmark
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Kommunen skal være involvert i det som skjer i OSO. Revisjonens undersøkelse viser at
Loppa kommune ikke er representert med egen representant i OSO i inneværende periode.
Undersøkelsen viser videre at Loppa kommune holder seg orientert om saker som behandles i
OSO gjennom sakslister som sendes ut i forkant av OSOs møter, og gjennom telefonkontakt
med samarbeidsorganets sekretær. Kommunen har også mulighet til å holde seg orientert om
det som skjer i OSO gjennom møtereferater som ligger tilgjengelig på helseforetakets
hjemmeside og som i tillegg sendes til postmottaket i kommunen. Revisjonen har imidlertid
funnet at det ikke er praksis for at postmottaket videresender de tilsendte referatene til
relevante deler av kommuneorganisasjonen, og vil i den sammenheng bemerke at en slik
praksis vil være en god måte for kommunen å holde seg orientert sakene som er behandlet i
organet. Dette forutsetter naturligvis også at det etableres en praksis for å lese referatene.
Revisjonens undersøkelse viser også at det gjennomføres dialogmøter mellom Loppa
kommune og helseforetaket annethvert år. Fra kommunens side stiller rådmann, helse- og
omsorgssjef, avdelingsleder for sykehjemmet, avdelingsleder for
hjemmetjenesten/bistandsbolig samt kommuneoverlege i dialogmøtene med helseforetaket.
Helseforetakets kommunekoordinator
I henhold til den overordnede samarbeidsavtalen mellom Finnmarkssykehuset HF og Loppa
kommune pkt. 6.3 skal det etableres en ordning med kommunekoordinator i helseforetaket.
Kommunekoordinatoren skal fungere som et bindeledd mellom sykehuset og det kommunale
helsetilbudet på alle nivåer. Revisjonens undersøkelse viser at det er opprettet en slik ordning
ved Finnmarkssykehuset, med to kommunekoordinatorer. Dette er i tråd med den overordnede
samarbeidsavtalen.
I henhold til samarbeidsavtalen pkt. 7 e) forutsettes det at også kommunen har «én klar
adressat i egen virksomhet som har det overordnede ansvaret for samhandlingsspørsmål».
Revisjonens undersøkelse viser at Loppa kommune har utpekt en avdelingsleder innen
helsesektoren som hovedansvarlig for å veilede og hjelpe ved samhandlingsspørsmål mellom
tjenesteyterne. Dette er i tråd med forutsetningen i samarbeidsavtalen, og revisjonen har
dermed ingen merknader til dette.
Rutiner for meldingsutveksling
Det skal foreligge rutiner for håndtering av meldingsutveksling. Revisjonens undersøkelse
viser at Loppa kommune har utarbeidet skriftlige rutinebeskrivelser for meldingsutveksling,
så vel som rutiner i praksis. Revisjonen vurderer det slik at kommunen har etablert rutiner for
håndtering av meldingsutveksling, og at rutinene både er hensiktsmessige og velfungerende.
Ett av målene i samhandlingsreformen er at meldingsutvekslingen mellom sykehuset og
kommunen skal skje elektronisk.18 Revisjonens undersøkelse viser at all meldingsutveksling
mellom kommunen og helseforetaket skjer elektronisk i datasystemet Visma Omsorg Profil.
Rutiner for håndtering av avvik
Det skal foreligge rutiner for håndtering av avvik. Revisjonens undersøkelse viser at det er
utarbeidet rutinebeskrivelser knyttet til melding og håndtering av uønskede
18

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 136.
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samhandlingshendelser mellom kommunene og helseforetaket. Innholdet i
rutinebeskrivelsene er i tråd med den nasjonale veilederen til samhandlingsreformen.
Rutinebeskrivelsen følger som vedlegg til den overordnede samarbeidsavtalen, og er i tillegg
tilgjengelig på Finnmarkssykehusets nettsider.
Revisjonen har videre funnet at Loppa kommune har utarbeidet skriftlige rutinebeskrivelser
knyttet til melding og behandling av avvik i journalsystemet Visma Omsorg Profil.
Rutinebeskrivelsen beskriver ulike avvikskategorier og angir behandlingsmåte for disse. Av
intervju framgår det imidlertid at det er variasjoner mellom avdelingene innen helsesektoren
knyttet til rutiner for avvikshåndtering. Revisjonen vurderer det slik at dette kan være en
indikasjon på at rutinebeskrivelsene vedrørende melding og behandling av avvik ikke er godt
nok kjent blant relevante ansatte.
Delkonklusjon
Loppa kommune har i all hovedsak etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt. Revisjonen vurderer det imidlertid som en svakhet at kommunen ikke i
større grad er involvert i det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan. Revisjonen vurderer det
også som en svakhet at det ikke er etablert ensartede rutiner knyttet til melding og behandling
av avvik.

2.2 Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en forsvarlig måte?
Revisjonskriterier
•
•

Kommunen bør være i stand til å ta imot pasienter på det tidspunkt de er vurdert som
utskrivningsklare
Kommunen skal ha rutiner som sikrer forsvarlig mottak av utskrivningsklare pasienter
Data

Kapasitet for mottak av utskrivningsklare pasienter
I intervju ble det uttrykt at kommunen i all hovedsak er i stand til å ta imot utskrivningsklare
pasienter på det tidspunktet pasienten blir vurdert som utskrivningsklar. En av informantene
mente at kapasiteten ikke har blitt dårligere i perioden etter at samhandlingsreformen trådte i
kraft, men påpekte også at det er vanskelig å gjøre en reell vurdering av kapasiteten før og
etter reformen ettersom det ikke er gjort noen måling av kapasiteten før reformen trådte i
kraft. Informanten mente at overbelegg på KAD-plassen19 de siste to årene imidlertid er en
god indikasjon på at kommunen faktisk er i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter. I
2016 hadde kommunen et overbelegg på KAD-plassen på 102 %. Informanten har påpekt at
tallene vedrørende KAD-plassen er noe misvisende. Dette forklares med at dersom en pasient
legges inn på KAD-plass samme dag som en annen pasient skrives ut, registreres dette som
om to pasienter har vært innlagt samtidig, da dette vil falle på samme dato. På spørsmål fra
revisjonen om hvordan kommunen løser det i praksis dersom to pasienter faktisk er innlagt på
KAD samtidig, har informanten svart at kommunen i ytterste konsekvens kan plassere to
19

KAD er en forkortelse for kommunal akutt døgnenhet.
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pasienter på samme rom, men at pasienter i all hovedsak blir plassert i enerom. Revisjonen
har ikke sett nærmere på liggetid på KAD-plassen eller forutsetninger og pasientkategorier i
forhold til innleggelse.
I intervju blir kapasiteten ved sykehjemmet vurdert til å ha blitt dårligere den siste tiden. Dette
skyldes at alle langtidsplasser og avlastningsplasser er fylte. En av informantene mente at
mange pleietrengende ute i distriktene flytter på institusjon tidlig ettersom de ikke har tilgang
til nødvendig helsepersonell der de bor. Informanten mente at kommunen mangler noen av
trinnene i omsorgstrappa.20 Loppa kommune har for eksempel ingen omsorgsboliger med
heldøgnbemanning. Dette blir i intervju trukket fram som noe som ville ha frigjort kapasitet
ved sykehjemmet. En annen informant har påpekt at hjemmebasert omsorg er tilgjengelig 24
timer i døgnet.
I følge Loppa kommunes årsmelding for 2015 og 2016 har alle søkere som har hatt et
kvalifisert behov for helsetjenester fått et tilbud. Det er ingen søkere som står på venteliste.
Det framgår videre av årsmeldingene at søknader til om helse- og omsorgstjenester blir
behandlet fortløpende. I følge årsmeldingene har kommunen hatt kapasitet til å ta imot alle
utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.
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
hvorvidt samhandlingsreformen medfører at pasienter skrives ut for tidlig, og at både det
faglige og økonomiske ansvaret dermed skyves over på kommunene. Antall reinnleggelser21
kan være en indikator på om pasienter er skrevet ut for tidlig. I følge tall fra Helsedirektoratet
har ingen av pasientene hjemmehørende i Loppa kommune som ble meldt utskrivningsklare i
perioden 2012-2015 blitt reinnlagt.
Revisjonen har gjennomgått Loppa kommunes utgifter til sykehusopphold for
utskrivningsklare pasienter for perioden 2012-2017. For perioden 2012-2014 har det ikke vært
mulig å framskaffe tall fra kommunen over utgifter til og antall liggedøgn for
utskrivningsklare pasienter. Dette skyldes at kommunen i denne perioden ble fakturert akonto for kommunal medfinansiering. Sluttfaktura for de aktuelle årene spesifiserer ikke hvor
stor del av de faktiske kostnadene som omhandlet liggedøgn på sykehus for utskrivningsklare
pasienter.
Revisjonens gjennomgang av kommunens utgifter til utskrivningsklare pasienter for perioden
2015-2017 (per juni) viser at dette omhandler til sammen 28 liggedøgn ved sykehus, derav
fire liggedøgn i 2015, tre liggedøgn i 2016 og syv liggedøgn i 2017 (per juni 2017).

20

Omsorgstrappa er et begrep som beskriver det kommunale tilbudet av tjenester som en tiltakskjede.
Tankegangen bak trappebegrepet er at de kommunale helse- og omsorgstjenestene kan plasseres eller rangeres
på ulike nivå. Omsorgstrappa bygger på LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå), som innebærer at
helsetjenester skal ytes på l aveste effektive omsorgsnivå i helsevesenet (Kilde:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1155/Helse,-omsorgs,%20og%20rehabiliteringsstatistikk.%20Eldres%20helse%20og%20bruk%20av%20kommunale%20helse%20og%20omsorgstjenester.%20IS-2375.pdf).
21
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).
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Samhandlingsstatistikk fra Helsedirektoratet22 (2011-2015) viser at Loppa kommune har hatt
utskrivningsklare pasienter som har blitt liggende på sykehuset i perioden. I følge tallene
hadde Loppa kommune 28 liggedøgn ved sykehus i 2012 og 14 liggedøgn i 2015.23
Det kan være flere årsaker til avviket mellom fakturerte liggedøgn og antall liggedøgn som
framgår av samhandlingsstatistikken. Noen liggedøgn skyldes eksempelvis forhold utenfor
kommunens kontroll, herunder manglende transportkapasitet o.l.
Rutine for mottak av utskrivningsklare pasienter
Revisjonens undersøkelse viser at Loppa kommune har skriftliggjorte rutiner knyttet til
mottak av utskrivningsklare pasienter. Den skriftlige rutinebeskrivelsen var imidlertid ikke
kjent for to av informantene. I intervju har revisjonen fått opplyst at når en pasient som er
hjemmehørende i Loppa kommune blir vurdert som utskrivningsklar, får kommunen melding
om dette i Visma Omsorg Profil.24 I følge informantene blir denne meldingen alltid bekreftet
mottatt. I enkelte tilfeller inneholder meldingen også en kartlegging av hvilket hjelpe/pleiebehov den utskrivningsklare pasienten vil ha ved hjemkomst. En av informantene
påpekte imidlertid at det hender at sykehuset skriver ut pasienten uten å ha kartlagt pasientens
hjelpebehov ved utskrivning.
Rutinen for mottak av utskrivningsklare pasienter varierer etter hvilket pleie- eller
hjelpebehov pasienten vil ha ved hjemkomst. En del har behov for kort- eller langtidsplass
ved institusjon. Dersom pasienten har behov for dette, vil pasienten komme direkte til
sykehjemmet. Når kommunen har mottatt varsel om utskrivningsklar pasient – og eventuelt
om pasientens pleiebehov, gjøres det en vurdering av plassering. Avdelingsleder ved
sykehjemmet har i intervju forklart at rutinen er at ansvarlig sykepleier har en gjennomgang
med pasienten når vedkommende ankommer sykehjemmet. Det er også praksis for at
pasienten får legetilsyn ved ankomst. Dersom pasienten har hatt eller skal ha
hjemmesykepleie, vil pasienten få besøk av hjemmesykepleieren samme dag som pasienten
kommer hjem.
En av informantene påpekte i intervju at Loppa kommune er en liten kommune. Dette gjør at
kommunen som regel kjenner til pasientens behov og utfordringer før de skrives ut fra
sykehuset. De små forholdene gjør også at kommunen kjenner til pasienter som kommunen
kommer til å få melding om utskrivning om før meldingen faktisk kommer. I følge en av
informantene medfører dette at de kan være litt i «forkant» i forhold til å forberede mottak av
pasienten. Dersom pasienten vil ha behov for kort- eller langtidsplass ved institusjon, gjøres
det plass til vedkommende, eksempelvis ved å opprette tomannsrom. En av informantene har
påpekt at dette kun gjelder for en kort periode og at det forutsetter at begge pasientene
samtykker til dette.

22

Tallene baserer seg på data fra Norsk pasientregister (https://helsedirektoratet.no/statistikk-oganalyse/samhandlingsstatistikk#datagrunnlag-).
23
Det er ikke publisert tall for perioden etter 2015.
24
Se for øvrig kap. 3.1.2 (Rutiner for meldingsutveksling, s. 13) for en nærmere beskrivelse av rutiner rundt
mottak av meldinger om utskrivningsklare pasienter.
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Vurderinger
Kapasitet for mottak av utskrivningsklare pasienter
Kommunen bør være i stand til å ta imot pasienter på det tidspunkt de er vurdert som
utskrivningsklare. I følge Loppa kommunes årsmeldinger for 2015 og 2016 har kommunen
hatt kapasitet til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter. Revisjonens gjennomgang av
utgifter til utskrivningsklare pasienter samt samhandlingsstatistikk viser imidlertid at
kommunen ikke har vært i stand til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter, verken i de to
årene som årsmeldingene omhandler, eller i undersøkelsesperioden for øvrig. Revisjonen
finner grunn til bemerke at antallet fakturerte liggedøgn er forholdsvis lavt, men innebærer
like fullt at kommunen ikke har vært i stand til å ta imot pasienten på det tidspunktet pasienten
har vært vurdert til å være utskrivningsklar.
Revisjonen finner videre grunn til å bemerke at den pressede kapasiteten på både kort- og
langtidsplasser ved sykehjemmet er bekymringsverdig, særlig sett i sammenheng med at det
framstår som om flere av plassene opptas av pasienter som i utgangspunktet skulle vært
plassert på et lavere trinn i omsorgstrappa. Det bør være slik at de som har størst behov for
hjelp også er de som får mest hjelp. Overbelegg på den kommunale øyeblikkelig hjelp-plassen
(KAD) underbygger den pressede situasjonen ved sykehjemmet. Statens helsetilsyn har
anbefalt et gjennomsnittlig belegg på 85 %.25 Anbefalt belegg gjelder i utgangspunktet for
akuttavdelinger ved sykehus, men har også relevans som rettesnor i denne sammenhengen.
KAD-plassen i Loppa kommune har hatt overbelegg de siste to årene, altså langt over anbefalt
beleggsprosent. Revisjonen vil i den forbindelse bemerke at overbelegg ikke må vurderes
positivt i sammenheng med kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Loppa
kommune har kun én KAD-plass, og bemanningen er etter all sannsynlighet dimensjonert i
forhold til antall sengeposter. Et overbelegg på denne plassen kan i verste fall gå ut over
kvaliteten på behandlingen av pasientene og medføre risiko for uforsvarlig behandling.
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 utskrivningsklare
pasienter. Rutinebeskrivelsen er skriftliggjort, men informantene ved sykehjemmet kjente
ikke til disse. Revisjonen vil i den sammenhengen påpeke viktigheten av å dokumentere
interne prosesser og rutiner – og å gjøre disse kjent. Når rutiner og prosedyrer innenfor et
område er utviklet gjennom etablert praksis, vil ofte kjennskap til og kunnskap om disse
rutinene og prosedyrene avhenge av nøkkelpersoner i virksomheten. Dersom kommunen
eksempelvis opplever høy turnover, nyansettelser eller høyt sykefravær og bruk av vikarer, vil
risikoen for svikt i tjenesten være større dersom man ikke har skriftliggjorte rutiner og
prosedyrer for arbeidet som skal utføres. I tillegg risikerer kommunen å måtte bruke mye tid
og ressurser på å få på plass «nye» rutiner og prosedyrer som skal sikre at arbeidet utføres i
tråd med gjeldende avtale- og regelverk på området.
Delkonklusjon
Loppa kommune håndterer i all hovedsak utskrivningsklare pasienter på en forsvarlig måte.
Kommunen har formaliserte rutiner for mottak av utskrivningsklare pasienter, men
rutinebeskrivelsen er ikke godt nok kjent for de ansatte.
25

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/fa-ledige-senger-pa-norske-sykehus
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Kommunen har ikke vært i stand til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter i
undersøkelsesperioden.

2.3 Har kommunen tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for
utskrivningsklare pasienter?
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
Data

Gebyr for utskrivningsklare pasienter
Som en del av samhandlingsreformen ble det i 2012 innført kommunal medfinansiering av
utgifter til spesialisthelsetjenesten for de somatiske pasientene, i tillegg til at det ble innført
betalingsplikt for kommunene for utskrivningsklare pasienter med somatiske sykdommer.
Revisjonen har gjennomgått Loppa kommunes utgifter til sykehusopphold for
utskrivningsklare pasienter for perioden fra og med 2012 til og med 2014. I denne perioden
ble Loppa kommune fakturert a konto. Alle utgiftene er ført på art 13001 Kjøp fra Helse
Finnmark – Samhandlingsreformen. Kommunen har regnskapsført 1,4 mill. kr i 2012, 1,3
mill. kr i 2013 og 1,4 mill. kr i 2014. Totalt utgjør dette 4,1 mill. kr for perioden 2012-2014.
Dette sier imidlertid ikke noe om kommunens faktiske kostnader knyttet til utskrivningsklare
pasienter. Revisjonen har etterspurt sluttfaktura for de aktuelle årene, men har kun mottatt
sluttfaktura for 2012, pålydende 18 634 kr. Denne var regnskapsført i 2013, og spesifiserer
ikke hvilke kostnader som kan knyttes til utskrivningsklare pasienter. Ordningen med
kommunal medfinansiering ble avviklet fra og med 1. januar 2015.
I perioden fra og med 2015 til og med vårhalvåret 2017 er kommunen fakturert for til sammen
14 liggedøgn ved sykehus. Tre av fakturaene er fra 2015 (omhandler totalt fire liggedøgn for
til sammen 17 578 kr), to av fakturaene er fra 2016 (omhandler tre liggedøgn for til sammen
13 515 kr) og én faktura er fra 2017 (omhandler syv liggedøgn for til sammen 32 354 kr). Alle
er ført som utgifter på sykehjemmet, og er kontert på samme måte. Kommunens totale utgifter
til sykehusopphold for utskrivningsklare pasienter for perioden 2015-201726 er på kr 63 417.
Samtlige av fakturaene i perioden 2015-2017 spesifiserer antall liggedøgn.
Tabell 1: Liggedøgn som utskrivningsklar og gebyrer for utskrivningsklare pasienter
Årstall
2015
2016
2017
26

Antall liggedøgn som
utskrivningsklar
4
3
7

Sum gebyr for
utskrivningsklare pasienter
17 578 kr
13 515 kr
32 354 kr

Per juni 2017.
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Samhandlingsstatistikk fra Helsedirektoratet27 (2011-2015) viser at Loppa kommune har hatt
utskrivningsklare pasienter som har blitt liggende på sykehuset i perioden. I følge tallene
hadde Loppa kommune 28 liggedøgn ved sykehus i 2012 og 14 liggedøgn i 2015.28
Revisjonen har kontaktet Helsedirektoratet for å forsøke å finne en mulig årsak til differansen
mellom antall liggedøgn som framgår av samhandlingsstatistikken og antall liggedøgn som
kommunen er fakturert for. I en epost skriver direktoratet at tall over utskrivningsklare
pasienter og registreringen av disse i sykehusene, kan variere betydelig fra de tallene
kommunene sitter med, blant annet fordi kommunene tar imot de fleste av de
utskrivningsklare pasientene før det blir opprettet en betalingssak ut av det.
Kontroll av betalingskrav
På spørsmål fra revisjonen om hvorvidt kommunen har etablert rutiner som sikrer
betryggende kontroll av betalingskrav fra sykehuset, svarer økonomisjefen at kommunen på
generelt grunnlag har som rutine å kontrollere fakturaer før attestasjon og anvisning finner
sted – enten det er fra sykehus eller andre leverandører. Videre har økonomisjefen forklart at
kontroll av faktura fra sykehus utføres av avdelingsleder ved sykehjemmet.
Avdelingsleder ved sykehjemmet har forklart at hun er involvert i kontroll av gebyrkrav fra
sykehus vedrørende utskrivningsklare pasienter. Gebyrkravene oversendes avdelingslederen
månedlig, og hun kontrollerer og anviser disse. I praksis består kontrollen av at
avdelingslederen logger seg inn i kommunens økonomiprogram. Her ligger faktura fra
sykehuset med et bilag som beskriver hva fakturaen omhandler; utskrivningsklar pasient,
antall liggedøgn, pris per døgn. Dette kontrolleres opp mot kommunens oversikt over
innskrevne pasienter. Det kontrolleres også at beløp, art, ansvar og funksjon er korrekt, før
faktura anvises.
Kommunen fører ikke oversikt eller register over liggedøgn på sykehus for utskrivningsklare
pasienter. I følge en av informantene gjør journalsystemet det mulig å følge med på
liggedøgnstatistikk på sykestueplass på sykehjemmet.
Vurderinger
Gebyr for utskrivningsklare pasienter
Kommunens utgifter til sykehusopphold for utskrivningsklare pasienter bør vise en
nedadgående tendens. Revisjonen har ikke funnet dokumentasjon som sier noe om
kommunens faktiske utgifter til liggedøgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter for
perioden med kommunal medfinansiering (2012-2014), og kan derfor ikke gjøre en vurdering
av denne perioden.
For perioden etter at ordningen med kommunal medfinansiering ble avviklet (2015-d.d.), har
revisjonen funnet at utgiftene viser en stigende tendens. Revisjonen finner imidlertid grunn til
å bemerke at utgiftene ikke er av betydelig størrelse. Likevel er en stigende tendens ikke i tråd
med intensjonen bak innføringen av full betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.
Innføringen av betalingsplikt medfører et økonomisk insitament til å etablere kommunale
27

Tallene baserer seg på data fra Norsk pasientregister (https://helsedirektoratet.no/statistikk-oganalyse/samhandlingsstatistikk#datagrunnlag-).
28
Det er ikke publisert tall for perioden etter 2015.
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plasser med lavere kostnader, og dermed muligheter til å benytte sparte midler til andre
helsetiltak i kommunen. Imidlertid er det i prinsippet slik at kommunene selv avgjør om de vil
la pasientene ligge på sykehus og betale for oppholdet eller finne løsninger lokalt.
Kontroll av betalingskrav
Kommunen bør ha rutiner som sikrer betryggende kontroll av betalingskrav fra sykehuset.
Revisjonen vurderer det slik at ansvarsfordelingen knyttet til kontroll av faktura som
omhandler utskrivningsklare pasienter framstår som klar. Revisjonen har videre fått opplyst at
det er etablert kontrollrutiner knyttet til fakturaene, samt hva kontrollen består av. Revisjonen
vurderer det slik at kommunen har en betryggende kontroll av betalingskrav fra sykehus.
Delkonklusjon
Det foreligger ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å vurdere tendensen knyttet til kommunens
utgifter til sykehusopphold. Revisjonen vurderer det imidlertid slik at kommunen har rutiner
som sikrer en betryggende kontroll av betalingskrav fra sykehus.

2.4 Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig
bemanning og kompetanse?
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
Data

Etter- og videreutdanning
Av Loppa kommunes årsmelding for 2016 framgår det at helse- og omsorgssektoren har som
målsetning å holde «fokus på å rekruttere og beholde personell til kompetansearbeidsplasser
som leger, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og ledere».29 Av årsmeldingen framgår
det videre at en av de viktigste oppgavene innenfor rammeområdet helse, sosial, pleie og
omsorg er å «følge opp intensjonene i samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen har
medført at flere oppgaver er overført til kommunene og dette krever både økt helsefaglig
kompetanse og økt tilgjengelighet til fagkompetansen».30
Loppa kommune har i 2010 utarbeidet en kompetanseplan for alle ansatte i kommunen.
Kompetanseplanen omhandler perioden 2010-2014. I tillegg til en generell del inneholder
dokumentet også handlingsplaner for å øke kompetansen innen alle sektorer, herunder også
innen pleie- og omsorgssektoren.
29
30

Årsmelding 2016, s. 36.
Årsmelding 2016, s. 29.
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Tiltakene som listes opp under pleie og omsorg er som følger:
1.
2.
3.
4.

Videreutdanning psykisk helsearbeid (målgruppe: høgskoleutdannede/faglærte)
Utdanning sykepleiere/vernepleiere (målgruppe: faglærte/ansatte m/gen. studiekomp.)
Videreutdanning miljøarbeid (målgruppe: faglærte)
Formell kompetanseheving av ufaglærte (målgruppe: ufaglærte)

I intervju var det kun én av informantene som kjente til en kompetanseplan eller
kompetansekartlegging innen sektoren. I følge informanten skulle kompetanseplanen vært
revidert, men gjelder så lenge dette ikke er gjort. Kommunen har i 2017 igangsatt arbeidet
med å slå sammen kommunens lønnspolitiske plan, seniorpolitiske plan samt
kompetanseplanen til ett dokument.
Bemanning
Bemanningssituasjonen i helse- og omsorgssektoren blir i intervju beskrevet som utfordrende.
Særlig gjelder dette situasjonen ved sykehjemmet. Avdelingen har over tid manglet
sykepleiere, og har i perioder også vært uten leder. En av informantene forklarer at
avdelingens personellstørrelse gjør at man er svært sårbar ved både kort- og langtidsfravær.
Fravær sliter også på øvrig personale. En av informantene forklarte situasjonen slik: «Det blir
en ond sirkel. Det spinner jo på seg, selv om man forsøker å sette plaster på her og der».
I intervju blir det også trukket fram utfordringer i forhold til å benytte vikarbyrå ved fravær da
det på landsbasis er mangel på sykepleiere. Det ble også vist til at opplæring av vikarer er tidog ressurskrevende, særlig sett i forhold til at vikarene ofte drar videre etter en ukes tid. En
avdelingsleder uttrykte at det er viktig med kontinuitet og trygghet for de andre ansatte også,
og at man i større grad må tenke rekruttering og stabilisering. Fagmiljøet innen kommunens
helsetjeneste og kommuneledelsen vurderer ulike turnusordninger som kan være attraktive,
som et virkemiddel i rekrutteringen av sykepleiere. Kommunen har flere med
sykepleierutdanning og annen fagutdanning fra andre land. Disse må arbeide som
helsefagarbeidere inntil de får norsk godkjenning.
Revisjonen vil i det følgende presentere tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)/KOSTRA som
viser utviklingen i andelen årsverk innen brukerrettede tjenester samt legeårsverk.31
Figur 1 på neste side viser utviklingen i andelen årsverk i brukerrettede tjenester per
mottaker32 over en tiårsperiode.

31

Se for øvrig vedlegg 4 for en oversikt over tallene som inngår i de enkelte figurene.
Årsverkene er avtalte, fratrukket legemeldt sykefravær og fødselspermisjon, slik at en kommer nærmest mulig
det antall årsverk mottakerne opplever.
32
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Figur 1: Årsverk i brukerrettede tjenester per mottaker
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For Loppa kommune har det totalt sett vært en økning i perioden, fra henholdsvis 0,39 % i
2007 til 0,59 % i 2016. Dersom vi tar for oss perioden etter at samhandlingsreformen ble
innført (2012-2016), har det også vært en økning, tilsvarende 0,13 prosentpoeng. Med unntak
av Finnmark fylke, ser vi at tendensen hos sammenligningskommunene også er en økning i
andelen årsverk per mottaker.
Figur 2 viser utviklingen i legedekning over en tiårsperiode. Vi ser at det samlet sett har vært
en økning i legedekningen i Loppa kommune i perioden, fra henholdsvis 27,1 legeårsverk per
10 000 innbyggere i 2007 til 31 legeårsverk per 10 000 innbyggere i 2016. Dersom vi tar for
oss perioden etter at samhandlingsreformen ble innført, ser vi at det samlet sett har vært en
økning i denne perioden, imidlertid med en liten nedgang fra 2015 til 2016. For
sammenligningskommunene har det også vært en økning i tiårsperioden, dog er den
prosentvise økningen lavere enn økningen for Loppa i samme periode. Legedekningen i
sammenligningskommunene har også vært noe lavere i tiårsperioden.
Figur 2: Legeårsverk per 10 000 innbyggere
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Utdanningsnivå
I intervju har revisjonen fått opplyst at flere ansatte innen sektoren har tatt etter- og
videreutdanning i tiden etter at samhandlingsreformen ble innført, og at dette er noe
kommunen forsøker å legger til rette for. Blant annet har flere tatt etter- og/eller
videreutdanning innen velferdsteknologi og psykiatri, mange ufaglærte har tatt fagbrev som
helsefagarbeidere, og flere har spesialisert seg innen ulike fagfelt. To av avdelingslederne
innen helse- og omsorgssektoren holder på med mastergradutdanning. I intervju ble det også
vist til at samtidig som mange fullfører videreutdanningen, er det mange som går av med
pensjon. Dermed vil ikke kompetansehevingen nødvendigvis komme til syne i statistikker. En
avdelingsleder har forklart at en gjennomgang av turnus fra henholdsvis 2013 og 2017 viser at
det er tilnærmet likt antall sykepleiere og fagarbeidere innen sykehjemmet og i hjemmebasert
omsorg da som nå. Revisjonens gjennomgang av tilsendt turnus bekrefter dette.
En av informantene forklarte i intervju at det er opp til den ansatte selv å ta initiativ i forhold
til kompetanseheving. Informanten understreket at det kun oppleves som positivt dersom en
ansatt ønsker å øke sin egen kompetanse og trygghet i sin stilling gjennom etter- og/eller
videreutdanning, og påpekte at «det er jo en investering».
Loppa kommune har også tatt i bruk ABC-opplæring, som er tiltak for kompetanseutvikling i
kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike
fagområder33, tverrfaglige ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med
undervisning. Deltakerne mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent
gjennomføring. Revisjonen ble i intervju fortalt at det gis noe avspasering for de som tar
kursene. De siste tre årene er det om lag 30 ansatte som har fullført et av ABC-kursene. Disse
har vært alt fra renholdere og kjøkkenpersonale til helsearbeidere og vaktmestere. Intensjonen
er at alle som arbeider innen helse- og omsorgssektoren skal ha samme forståelse.I intervju
viste flere også til mulighetene for kurs i regi av Norsk Sykepleierforbund (NSF) og
Fylkesmannen i Finnmark.
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.34 Andel
årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning sier noe om de formelle kvalifikasjonene
til de som jobber i sektoren.

33

Herunder aldring og omsorg, psykiske sykdommer, funksjonshemning og aldring, musikkbasert
miljøbehandling, og demensomsorg.
34
Se for øvrig vedlegg 4 for en oversikt over tallene som inngår i de enkelte figurene.
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Figur 3: Årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning
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Figur 3 viser at det har vært relativt store svingninger i andelen årsverk i brukerrettede
tjenester med fagutdanning i Loppa kommune i tiårsperioden. Dersom vi ser perioden under
ett, er det imidlertid en økning på tre prosentpoeng, fra henholdsvis 73 % i 2007 til 76 % i
2016. Dersom vi tar for oss perioden etter at samhandlingsreformen ble innført, har det
imidlertid vært en nedgang i andelen årsverk med fagutdanning, fra 81 % i 2012 til 76 % i
2016.
Samlet sett er det en økning for sammenligningskommunene også i tiårsperioden. Imidlertid
ser vi samme tendens hos sammenligningskommunene som vi ser i Loppa etter innføringen av
samhandlingsreformen; en nedgang som særlig kommer til syne i perioden 2014-2015, før vi
ser en økning fra 2015-2016.
Figur 4: Andel årsverk med fagutdanning fra vgs.
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Figur 4 viser andelen årsverk innen brukerrettede tjenester med fagutdanning fra videregående
skole. For Loppa kommune har det vært en økning i perioden, fra henholdsvis 46 % i 2007 til
54 % i 2016. Økningen tilsvarer åtte prosentpoeng. Dersom vi tar for oss perioden etter at
samhandlingsreformen ble innført, ser vi imidlertid en klar nedgang i andelen årsverk med
fagutdanning fra videregående skole. Nedgangen tilsvarer ni prosentpoeng for perioden 2012
til 2015. I 2016 ser vi at denne andelen igjen har økt med syv prosentpoeng.
Med unntak av for Finnmark, har det vært en nedgang for sammenligningskommunene i
tiårsperioden. I likhet med Loppa, ser vi at det også for sammenligningskommunene har vært
en økning i andelen årsverk med fagutdanning fra videregående skole fra 2015 til 2016.
Figur 5 viser andelen årsverk med fullført relevant fagutdanning fra høgskole eller universitet
av totalt antall årsverk i brukerrettede tjenester i pleie- og omsorgstjenesten.
Figur 5: Andel årsverk med fagutdanning fra høgskole/universitet
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Figuren viser at Loppa kommune har hatt en nedgang i andelen årsverk med fagutdanning fra
høgskole/universitet tilsvarende fem prosentpoeng, fra henholdsvis 27 % i 2007 til 22 % i
2016. Dersom vi ser på perioden etter innføringen av samhandlingsreformen, ser vi at det var
en økning fra 2012 til 2013, før en nedgang på seks prosentpoeng fra til 2016. For
sammenligningskommunene har tendensen vært en økning i samme periode.
Vurdering
Etter- og videreutdanning
Kommunen skal sikre at ansatte får påkrevd etter- og videreutdanning. Revisjonens
undersøkelse viser at Loppa kommune legger til rette for at ansatte innen helse- og
omsorgssektoren skal ta videre- og etterutdanning. Revisjonen vil likevel trekke fram at det
framstår som om kompetanseheving skjer noe tilfeldig og på bakgrunn av initiativ fra ansatte
selv, snarere enn på bakgrunn av et kompetansebehov identifisert og initiert av arbeidsgiver.
Revisjonen vil i den forbindelse påpeke at videre- og etterutdanningsmuligheter både bør
synliggjøres og gjøres attraktive. Videre er en vurdering av kompetansesammensetningen i
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sektoren viktig for en positiv og riktig utvikling av tjenestetilbudet så vel som arbeidsmiljøet.
Kommunen som arbeidsgiver har en utfordring i å skape en kultur for at det skal være
attraktivt å drive med kompetansebygging, både for ledere ut fra et organisasjons- og
tjenesteperspektiv, men også for den enkelte ansatte i forhold til egen utvikling. Bruk av
kompetanseplaner er et nyttig verktøy i denne sammenhengen – både for kommunen og den
ansatte. Loppa kommune har utarbeidet en kompetanseplan. Denne omhandler imidlertid
perioden 2010-2014, og kan dermed anses for å være utdatert. Revisjonen vil i den
sammenheng legge til at for å kunne beskrive framtidens kompetansebehov, er det viktig at
kommunen starter med å kartlegge og beskrive den kompetanse kommunen har per i dag. Å
utvikle en god kompetanseplan vil signalisere profesjonalitet i kommunens tjenesteproduksjon
og kunnskapsutvikling, samt bidra til identitetsbygging hos de ansatte.
Bemanning
Bemanningen i kommunens helse-, pleie- og omsorgstjenester bør vise en voksende trend.
Revisjonens undersøkelse viser at det har vært en nedgang i andelen årsverk i brukerrettede
tjenester siden innføringen av samhandlingsreformen. Revisjonen har videre funnet at det har
vært en økning i andelen legeårsverk i samme periode. Revisjonen vil bemerke at
bemanningssituasjonen i helse- og omsorgssektoren generelt, og sykehjemmet spesielt, i
intervju har blitt beskrevet som utfordrende. Det er også påpekt at avdelingen er svært sårbar
ved fravær.
Utdanningsnivå
Det er ikke bare bemanningen i helse-, pleie- og omsorgstjenestene som bør øke;
utdanningsnivået blant de ansatte i kommunens pleie- og omsorgstjenester bør også vise en
voksende trend. Revisjonens undersøkelse viser at det har vært en nedgang i andelen årsverk
med fagutdanning og med fagutdanning fra videregående skole. Undersøkelsen har videre vist
at det har vært en nedgang i andelen årsverk med fagutdanning fra høgskole og universitet.
Delkonklusjon
Loppa kommune har i hovedsak iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning.
Kommunen synes å ha økt bemanningen, men ikke kompetansenivået. Revisjonen har funnet
at andelen årsverk med fagutdanning generelt har gått ned siden samhandlingsreformen ble
innført. Kommunen mangler videre en oppdatert kompetanseplan, som både beskriver den
kompetansen kommunen besitter per i dag og den kompetansen kommunen har behov for.

2.5 Har kommunen styrket det forebyggende arbeidet?
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.
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•

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.
Data

Folkehelseoversikt
Revisjonen har fått opplyst at Loppa kommune har oversikt over helsetilstanden til
innbyggerne i kommunen. Kommunen benytter blant annet folkehelsebarometeret,35 som
inngår i Folkehelseprofilen, til dette. Folkehelseprofilen utgis av Folkehelseinstituttet, og er et
bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og
faktorer som påvirker denne.
Frisklivssentralen i Loppa kommune har gjennomført en kartlegging av helsetilstanden blant
innbyggerne i kommunen.36 I følge kartleggingen har kommunen utfordringer som går på
tvers av tjenester innen helse- og omsorgstjenesten. Prosjektplanen identifiserer videre
folkehelseutfordringene i kommunen, og angir også mulige årsaker og konsekvenser.
I følge dokumentet har kommunen helsemessige utfordringer innen følgende grupper:
•
•
•
•
•
•

Personer med hjerte- og karsykdommer
Personer med KOLS
Personer med diabetes
Personer med livsstilsrelaterte tilstander som overvekt/fedme
Personer med muskel- og skjelettlidelser
Personer med psykiske lidelser, angst og depresjon37

Folkehelse i kommunens planstrategi
Av planstrategi for Loppa kommune for perioden 2012-201538 framgår det at «befolkningens
helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Å ivareta innbyggernes helse er en viktig
oppgave for kommunen som tjenesteyter.» Det framgår videre at det er viktig at alle sektorer i
kommunen er involvert i arbeidet med å tilrettelegge for bedre folkehelse. Det vises videre til
hovedmomentene i folkehelseloven som trådte i kraft 1. januar 2012, og på bakgrunn av dette
skisseres følgende hovedutfordringer for planperioden:
-

Kartlegging av befolkningens helse
Inkludere helseperspektivet i alle sektorer
Jobbe forebyggende mot befolkningen

35

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=2014&sp=1&PDFAar=2017
Kartleggingen framgår av dokumentet Prosjektplan for Frisklivssentralen i Loppa kommune (2017).
37
Prosjektplan for Frisklivssentralen i Loppa kommune 2017, s. 4.
38
Planstrategi for Loppa kommune 2012-2015, s. 12.
36
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I planstrategien er det et avsnitt som omhandler samhandlingsreformen. Her framgår det at
«en virkning av samhandlingsreformen er at kommunene skal ta større ansvar for
forebyggende helsearbeid.»39
I utkast til planstrategi for Loppa kommune for perioden 2017-2020 vises det til kommunens
folkehelseprofil og folkehelsebarometeret. Det framgår at kommunen kommer signifikant
dårligere ut enn landet som helhet innen levekår, miljø og helse og sykdom. Videre framgår
det av planstrategien at det bør nedsettes en tverrsektoriell folkehelsegruppe som skal
utarbeide en oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, samt forslag til det videre
folkehelsearbeidet. I planstrategien heter det at «det skal være folkehelse i alt vi gjør».40
Folkehelse i kommunale planer
Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2027 for Loppa kommune41 har et eget kapittel som
omhandler folkehelse. Her framgår det at kommunen har fått ansvaret for det forebyggende
folkehelsearbeidet som skal gjennomføres på tvers av alle sektorer. Det framgår videre at
arbeidet er igangsatt, og at det «blir viktig å synliggjøre dette i framtidige planer». I
kommuneplanen er det fastsatt konkrete tiltaksområder knyttet til folkehelse, herunder at det
skal arbeides aktivt for:
-

Å bedre lys langs veier som benyttes til turgåing
Å bygge idrettshall/flerbrukshus for å bedre folkehelsa
Å utvikle turløyper langs strandsonen som blir et godt mosjonstilbud
Forebyggende helsearbeid som skal innarbeides i all kommunal virksomhet
At folkehelsevurderinger blir en del av all kommunal planlegging42

Av kommunens årsmelding for 2016 framgår det at «folkehelseperspektivet [er] et
gjennomgående fokusområde for kommunen.»43
På spørsmål om hvorvidt folkehelsearbeidet er innarbeidet i kommunens planverk, får
revisjonen opplyst i intervju at det er «folkehelse i alt vi gjør» og at «alle planverk tar hensyn
til folkehelseloven».
Folkehelsetiltak
Frisklivssentralen i Loppa kommune er et tverrfaglig samarbeid innenfor områdene fysisk
aktivitet, ernæring og psykisk helse. I følge kommunens hjemmeside er Frisklivssentralen
fortsatt i etableringsfasen etter oppstart i desember 2016. Frisklivssentralen har som mål å
hjelpe personer med behov for eller ønske om endring av egne levevaner innenfor fysisk
aktivitet, kosthold og psykisk helse.44 I følge Prosjektplan for Frisklivssentralen i Loppa
kommune (2017) er dette i første omgang et tverrfaglig folkehelseprosjekt med en tiltenkt
prøveperiode på to år. Prosjektplanen for Frisklivssentralen er ikke vedtatt av kommunestyret
per august 2017.

39

Planstrategi for Loppa kommune 2012-2015, s. 13.
Høringsutkast – Planstrategi for Loppa kommune, s. 17.
41
Loppa kommune: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2027, s. 16.
42
Loppa kommune: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2027, s. 17.
43
Årsmelding 2016, s. 2.
44
http://www.loppa.kommune.no/frisklivssentralen.5951279-405128.html
40
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Prosjektet baserer seg på kommunens folkehelseprofil, og har ifølge prosjektplanen følgende
målsetninger:
•
•
•
•
•
•
•

Økt fokus på folkehelse
Tverrfaglig og samlet satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid
Bedre pasientforløp og ivaretakelse av pasienter med sammensatte problemstillinger
Bedre samarbeid internt i kommunen
Helhetlig pasienttilnærming
Bidra til bedre ressursutnyttelse og økt effektivitet
Tidlig og bred intervensjon for barn og unge

Revisjonen har fått opplyst at de som arbeider innen Frisklivssentralen er kommunalt ansatte
som har dette som en forlenging av sin opprinnelige stilling. Kommunens fysioterapeut er
leder for Frisklivssentralen, mens de øvrige medlemmene er helsesøster, ruskonsulent,
psykiatrisk vernepleier og laboratoriesykepleier. Av kommunens hjemmeside framgår det at
Frisklivssentralen på sikt ønsker å bidra positivt til folkehelsa i kommunen. Videre framgår
det at sentralen er åpne for nye ideer, og at man gjerne samarbeider med frivillige
organisasjoner og foreninger i forhold til prosjekter som kan være aktuelle.45
Loppa kommune er også medlem i Finnmark Friluftsråd (FFR). FFR er et interkommunalt
samarbeid der de aller fleste av fylkets kommuner deltar. Det er ventet at samtlige 19
kommuner vil være medlemskommuner i løpet av 2017. Friluftsrådet arbeider allsidig og
utadrettet der målet er å oppnå resultater som kommer medlemskommunene, friluftslivet og
innbyggerne til gode.46 I følge vedtektene skal FFR, i samarbeid med medlemskommunene,
andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv til
det beste for befolkningens trivsel og helse.47 Punkt 6 i friluftsrådets arbeidsplan for 2017
omhandler friluftsliv og folkehelse. Her framgår det at rådet skal «etablere samarbeid med
folkehelsekoordinatorer, frisklivssentraler og arbeide for at friluftsliv, naturopplevelser og
fysisk aktivitet blir en sentral del av kommunenes folkehelsearbeid».48
I følge kommuneplanens samfunnsdel er det oppnevnt folkehelsekoordinator for Loppa
kommune.49 Revisjonens undersøkelse viser at det ikke er noen som innehar denne
stillingsbenevnelsen i kommunen.50 Det er imidlertid ansatte i kommunen som ivaretar
stillingens funksjoner.

45

http://www.loppa.kommune.no/frisklivssentralen.5951279-405128.html
http://www.alta.kommune.no/ledig-stilling-som-daglig-leder-i-finnmark-friluftsraad.5958215-60024.html
47
Vedtekter for Finnmark Friluftsråd, § 1.
48
http://www.perletur.no/site/img/201438/Arbeidsplan_2017.pdf
49
Loppa kommune: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2027, s. 16.
50
Per august 2017.
46
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Figur 6 viser utviklingen i netto driftsutgifter til forebyggende helsearbeid per innbygger over
en tiårsperiode. 51

Figur 6: Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid per innbygger
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Figuren viser at det har vært relativt store svingninger i kommunenes utgifter til forebyggende
helsearbeid i tiårsperioden. Dersom vi ser perioden under ett, har det imidlertid vært en
relativt klar nedgang i utgiftene til forebyggende arbeid i Loppa kommune tilsvarer
nedgangen 79 kr per innbygger.
Informasjon, råd og veiledning
Revisjonen har fått opplyst at det i all hovedsak er Frisklivssentralen som gir informasjon, råd
og veiledning knyttet til å fremme helse og forebygge sykdom i kommunen. I intervju ble det
vist til at Frisklivssentralen både benytter kommunens hjemmeside og sosiale medier for å
informere om ulike tiltak og arrangementer, herunder gruppetilbud til mennesker i
risikogruppene.52
Vurderinger
Folkehelseoversikt
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Oversikten skal
være gjenstand for oppdatering. Revisjonens undersøkelse viser at Loppa kommune har
utarbeidet en oversikt over helsetilstanden blant befolkningen i kommunen. Oversikten
identifiserer folkehelseutfordringene i kommunen, angir risikogrupper og mulige årsaker og
konsekvenser i forhold til disse.
51

Netto driftsutgifter til funksjon 233 Forebyggende arbeid, helse omfatter driftsutgiftene inkludert
avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er
trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra
staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebyggende arbeid, helse.
52
Risikogruppene framgår på s. 28 i denne rapporten.
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Folkehelse i kommunens planstrategi
Folkehelseoversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.
Revisjonens undersøkelse viser at kommunens planstrategi inneholder en overordnet oversikt
over områder der helsetilstanden i befolkningen i Loppa kommune skiller seg fra landet for
øvrig. Områdene som er gjengitt baserer seg på informasjon fra folkehelsebarometeret.
Revisjonen vurderer det slik at dette er i tråd med folkehelseloven §§ 5 og 6. I henhold til
folkehelseloven § 6 bør en drøfting av kommunens folkehelseutfordringer også inngå i
planstrategien. Revisjonen vurderer det slik at Loppa kommunes planstrategi ikke inneholder
en slik drøfting.
Folkehelse i kommunale planer
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for
folkehelsearbeidet. Revisjonens undersøkelse viser at Loppa kommune har fastsatt
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Revisjonen har funnet at folkehelse
omtales som et fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel, men revisjonen har ikke funnet
at det gjøres noen kopling mellom konkrete folkehelseutfordringer og folkehelse som
satsningsområde. I så måte kan ikke kommuneplanen sies å ta utgangspunkt i oversikten over
helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer knyttet til dette, slik folkehelseloven §§ 5
og 6 stiller krav om.
Folkehelsetiltak
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.
Revisjonens undersøkelse viser at Loppa kommune, gjennom Frisklivssentralen, har iverksatt
ulike tiltak, fremmer fysisk helse og søker å forebygge sykdom gjennom flere ulike
lavterskeltilbud. Revisjonen vurderer det slik at kommunens praksis er i tråd med
folkehelseloven § 7.
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 Loppa
kommune, gjennom Frisklivssentralen, gir informasjon, råd og veiledning i forhold til å
fremme helse og forebygge sykdom.
Delkonklusjon
Loppa kommune har styrket det forebyggende folkehelsearbeidet siden innføringen av
samhandlingsreformen. Revisjonen har imidlertid funnet at kommunens planstrategi ikke
inneholder en drøfting av folkehelseutfordringer, og at det ikke gjøres noen kopling mellom
konkrete folkehelseutfordringer og folkehelse som satsningsområde i kommuneplanens
samfunnsdel, slik folkehelseloven stiller krav om.
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KONKLUSJONER
Revisjonens undersøkelse viser at Loppa kommune i hovedsak har implementert
samhandlingsreformen på en tilfredsstillende måte. Undersøkelsen har imidlertid også
avdekket avvik. Revisjonens konklusjon har bakgrunn i følgende:

3.1 Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt?
Loppa kommune har i all hovedsak etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og
informasjonsflyt. Revisjonen vurderer det imidlertid som en svakhet at kommunen ikke i
større grad er involvert i det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan. Revisjonen vurderer det
også som en svakhet at det ikke er etablert ensartede rutiner knyttet til melding og behandling
av avvik.

3.2 Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en forsvarlig måte?
Loppa kommune håndterer i all hovedsak utskrivningsklare pasienter på en forsvarlig måte.
Kommunen har formaliserte rutiner for mottak av utskrivningsklare pasienter, men
rutinebeskrivelsen er ikke godt nok kjent for de ansatte. Kommunen har ikke vært i stand til å
ta imot alle utskrivningsklare pasienter i undersøkelsesperioden.

3.3 Har kommunen tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for
utskrivningsklare pasienter?
Det foreligger ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å vurdere tendensen knyttet til kommunens
utgifter til sykehusopphold. Revisjonen vurderer det imidlertid slik at kommunen har rutiner
som sikrer en betryggende kontroll av betalingskrav fra sykehus.

3.4 Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig
bemanning og kompetanse?
Loppa kommune har i hovedsak iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning.
Kommunen synes å ha økt bemanningen, men ikke kompetansenivået. Revisjonen har funnet
at andelen årsverk med fagutdanning generelt har gått ned siden samhandlingsreformen ble
innført. Kommunen mangler videre en oppdatert kompetanseplan, som både beskriver den
kompetansen kommunen besitter per i dag og den kompetansen kommunen har behov for.

3.5 Har kommunen styrket det forebyggende arbeidet?
Loppa kommune har styrket det forebyggende folkehelsearbeidet siden innføringen av
samhandlingsreformen. Revisjonen har imidlertid funnet at kommunens planstrategi ikke
inneholder en drøfting av folkehelseutfordringer, og at det ikke gjøres noen kopling mellom
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konkrete folkehelseutfordringer og folkehelse som satsningsområde i kommuneplanens
samfunnsdel, slik folkehelseloven stiller krav om.
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ANBEFALINGER
Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at
Loppa kommune:
•

Sørger for at rutinebeskrivelsene for melding og behandling av samhandlingsavvik
gjøres kjent blant de ansatte.

•

Sørger for å klargjøre hva som defineres som samhandlingsavvik - og som skal meldes
deretter, og hva som defineres som avvik internt i kommunen.

•

Gjennomfører kartlegging av kompetanse blant ansatte innen helse- omsorg- og
pleietjenestene med mål om å identifisere kompetansebehov.

•

Utarbeider kompetanseplan med bakgrunn i en kompetansekartlegging.

•

I større grad synliggjør muligheten for videre- og etterutdanning.

•

Sørger for at kommunens folkehelseutfordringer drøftes i kommunens planstrategi.

•

Tar utgangspunkt i oversikten over helsetilstanden i befolkningen og
påvirkningsfaktorer knyttet til dette i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan.
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KILDER OG LITTERATUR
Lovverk
•
•
•
•
•

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

Stortingsmeldinger
•

Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

Tjenesteavtaler
•
•

•
•

Overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse
Finnmark HF) og Loppa kommune (november 2011)
Tjenesteavtale nr. 5 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark HF)
og Loppa kommune; Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av
pasienter fra spesialisthelsetjenesten (juli 2013)
Tjenesteavtale nr. 9 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark HF)
og Loppa kommune; Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (juli 2013)
Tjenesteavtale nr. 10 mellom Finnmarkssykehuset HF (daværende Helse Finnmark
HF) og Loppa kommune; Samarbeid om forebygging (juli 2013)
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Kommunale dokumenter
•
•
•
•
•
•
•

Loppa kommune: Planstrategi for Loppa kommune 2012-2015
Loppa kommune: Kommunal planstrategi (høringsutkast) 2017
Loppa kommune: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2027
Loppa kommune: Prosjektplan for Frisklivssentralen i Loppa kommune 2017
Loppa kommune: Årsmelding 2015
Loppa kommune: Årsmelding 2016
Loppa kommune: Årsregnskap for perioden 2012-2016

Referat
•

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

Vedtekter
•
•

Vedtekter for Finnmark Friluftsråd
Vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Andre kilder
•

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

Internett
Finnmarkssykehuset: Avvik og uønskede hendelser:
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/fag-og-kvalitet/avvik-og-uonskede-hendelser
Finnmarkssykehuset: Overordnet samarbeidsorgan:
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnetsamarbeidsorgan#medlemmer
Finnmarkssykehuset: Samhandlingsavvik fra kommune i Finnmark:
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/fag-og-kvalitet/avvik-og-uonskedehendelser#samhandlingsavvik-fra-kommune-i-finnmark
Finnmarkssykehuset: Samhandlingsenheten:
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/samhandlingsenheten
Helsedirektoratet: Utskrivningsklare pasienter:
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/utskrivningsklare-pasienter
Helsedirektoratet: Samhandlingsstatistikk:
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samhandlingsstatistikk#datagrunnlagLoppa kommune: Frisklivssentralen:
http://www.loppa.kommune.no/frisklivssentralen.5951279-405128.html
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Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet:
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/kvalitetsindikatoren-30-dagers-reinnleggelseetter-sykehusopphold.resultater-for-sykehus-og-kommuner-2014)
Om FUNNKe region nord 2011-2014:
http://telemed.custompublish.com/funnke.4509127-247951.html
Statistisk sentralbyrå: KOSTRA:
http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/kostra-databasen
Telemarksforskning: Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene:
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?r_ID=2794
Visma Omsorg Profil:
https://www.visma.no/unique/pasientjournal/
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
Høringsnotat til forvaltningsrevisjonsrapporten om implementering
av samhandlingsreformen i Loppa kommune.
Loppa kommune viser til oversendt forvaltningsrevisjonsrapport og har følgende høringsnotat
til rapporten:
Innledningsvis vil vi presisere at revisjonen har foregått i en periode med utskiftning i stillinger
på overordnet ledernivå og mellomleder nivå. Det skal også bemerkes at noen av informantene
har svært kort ansettelses tid i kommunen.

Sammendrag:

Kommentar til følgende punkter:
Punkt 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner:
Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning og kompetanse?
-

-

-

Revisor har funnet at andelen årsverk med fagutdanning har gått ned siden
samhandlingsreformen ble innført. Revisor har fått tilsendt oversikt over andelen
årsverk med fagutdanning før og etter innføringen av samhandlingsreformen som viser
at dette ikke stemmer. Andelen er på samme nivå som før samhandlingsreformen ble
innført. Flere ansatte med fagutdanning har gått av med pensjon eller sluttet og det har
vært gjennomført et målrettet arbeid bl a med å kompetanseheve eget personell i denne
perioden.
Rapporten sier at Loppa kommune ikke synliggjør mulighetene for videre og
etterutdanning. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Videre- og etterutdanningstilbud
synliggjøres i dag ved at informasjon om aktuelle tilbud som kommunen har behov for
henges opp på oppslagstavle, tas opp på personalmøter og i tillegg kontaktes
enkeltpersoner ut fra behov og interesser. Det gjøres oppmerksom på at 7 personer fra
Loppa er søkere til desentralisert sykepleierutdanning som starter i Hammerfest januar
2018, dette etter generell og individuell rekruttering fra kommunens side. I tillegg
bemerkes det at Loppa kommune har fått 20 nye utdannede helsefagarbeidere de siste
årene. Her har kommunen gjort et arbeid både for å legge til rette for deltakelse og
motivere søkere til å gjennomføre studiet. 2 ledere er startet på masterstudie for ledere i
primærhelsetjenesten.
Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov er startet i en avdeling høsten 2017 og
de andre avdelingene vil gjennomføre dette i 2018. Kompetansehevningsplan 2018-2022
skal utarbeides med bakgrunn i dette.

Under punkt 0.3 kommer det fram hvilke anbefalinger revisjonen gir Loppa kommune ut fra
funnene. Loppa kommune vil her presisere følgende:
-

Skriftlig rutine for utskrivningsklare pasienter er utarbeidet/revidert i 2016. Revisjonen
har fått denne tilsendt og dette beskrives i sammendrag og konklusjon. Derimot
anbefaler revisjonen under pkt 0.3 punkt 3 at Loppa kommune skriftliggjør rutinene for
utskrivningsklare pasienter.
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-

Folkehelsestrategi; det er startet et arbeid der kommunens folkehelseplan er under
utarbeidelse. Kommunen har i november 2017 tilsatt folkehelsekoordinator. Kommunen
deltar i nettverk ift folkehelse i plan. (de 2 siste punktene i anbefalingen)

1.4.3: Rapporten framholder at dataene er kvalitetssikret, uten at dette er nærmere utdypet. En
av informantene har gitt tilbakemelding på foreløpig rapport og vi finner ikke igjen alle
presiseringene i endelig rapport. Bl a har vi informert om at 2 ledere er sluttet i 2017 og at en av
disse var informant til rapporten. Det er oppgitt at den ene informant er avdelingssykepleier ved
sykehjemmet. Dette stemmer ikke. Når det gjelder utvikling av andelen årsverk med
fagkompetanse i brukerrettede tjenester, viser SSB/KOSTRA store svingninger med en nedgang i
2014-2015 for så å se en økning i perioden 2015-2016. Det er flere årsaker til dette, f eks at
utdanningsinstitusjonene har opptak annethvert år og da får en enkelte år med få eller ingen
ferdigutdannede.

Revisjonens merknader til rådmannens kommentarer
Revisjonen fant det nødvendig å komme med oppklaringer på bakgrunn av enkelte punkter i
rådmannens høringsnotat. Disse punktene ble oversendt rådmannen i epost av 20. desember
2017. Revisjonens svar følger nedenfor:
Revisjonen ser behovet for å komme med noen oppklaringer i forhold til enkelte punkter
i rådmannens høringsnotat.
1. Rådmannen har vist til at revisjonen har fått tilsendt oversikt over andelen
årsverk med fagutdanning før og etter innføringen av samhandlingsreformen.
Revisjonen vil i den sammenheng bemerke at den tilsendte oversikten er utskrift
av turnus fra henholdsvis 2013 og 2017, altså etter innføringen av
samhandlingsreformen. Dette er for øvrig også beskrevet på rapportens s. 23.
Revisjonen har videre benyttet tall fra SSB/KOSTRA. For perioden 2012 – 2016
viser tallene en nedgang i andelen årsverk i brukerrettede tjenester med
fagutdanning (fra 81 % i 2012 til 76 % i 2016), i andelen årsverk med
fagutdanning fra vgs. (fra 56 % i 2012 til 54 % i 2016), og i andelen årsverk med
fagutdanning fra høgskole/universitet (fra 24% i 2012 til 22 % i 2016).
Revisjonen vil legge til at revisjonskriteriet, altså det kravet som vi måler
datagrunnlaget opp mot, er at «utdanningsnivået blant de ansatte i kommunens
pleie- og omsorgstjenester bør vise en voksende trend». Det er dette kriteriet
revisjonen har gjort vurderingen opp mot, og som igjen danner bakgrunnen for
vår delkonklusjon.
2. Rådmannen har vist til at rapporten sier at Loppa kommune ikke synliggjør
mulighetene for videre- og etterutdanning. Revisjonen vil i den sammenheng vise
til rapportens s. 23, der det framgår at kommunen legger til rette for at ansatte
skal ta etter- og videreutdanning. Revisjonen har videre tatt med de videre- og
etterutdanningsmulighetene som informantene nevnte i intervju. Revisjonen har
imidlertid anbefalt at kommunen «i større grad synliggjør muligheten for videreog etterutdanning». Denne anbefalingen har bakgrunn i at det i intervju ble
uttrykt at kompetanseheving skjer på initiativ fra den ansatte selv.
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3. Rådmannen har vist til at revisjonen har fått tilsendt skriftlig rutine for mottak
av utskrivningsklare pasienter, men til tross for dette har anbefalt at kommunen
skriftliggjør rutinene for mottak av utskrivningsklare pasienter. Revisjonen vil
beklage at denne anbefalingen fortsatt framgikk av rapporten ved oversendelse
til rådmannen. Under gjennomføringen av intervju kjente ikke informantene til
skriftlige rutiner for mottak av utskrivningsklare pasienter. Dette ble imidlertid
bemerket som feil under verifiseringen av rapport, og revisjonen fikk på
bakgrunn av dette tilsendt den skriftlige rutinebeskrivelsen. Det ble gjort
endringer i henhold til denne merknaden, men beklageligvis har den nevnte
anbefalingen ikke blitt tatt bort i henhold til endringene.
4. Rådmannen har vist til at en av informantene har gitt tilbakemelding på
verifiseringsutkast til rapport, men at man ikke finner igjen alle presiseringene i
endelig rapport. Revisjonen vil i den sammenheng bemerke at man har tatt
hensyn til de merknadene som omhandlet faktafeil, og at rapporten ble endret i
henhold til disse. Enkelte av merknadene gikk direkte på utsagn og/eller
beskrivelser fra andre informanter i undersøkelsen. Revisjonen har gitt alle
informantene samme mulighet til å komme med tilbakemeldinger og merknader
til datagrunnlaget i rapporten, men har kun mottatt tilbakemelding fra én.
Rådmannens høringsuttalelse vil følge som vedlegg til rapporten i den videre
behandlingen. Revisjonen ønsker å gi rådmannen mulighet til å ta stilling til hvorvidt det
er ønskelig å opprettholde den oversendte høringsuttalelsen, eller hvorvidt rådmannen
ønsker å gjøre endringer i denne før rapporten oversendes kontrollutvalgssekretariatet.

Rådmannens tilsvar
I epost av 5. januar 2018 har helse- og omsorgsleder Vera Meyer, på vegne av rådmannen, gitt
et tilsvar til revisjonens punkter. Tilsvaret framgår nedenfor:
Jeg viser til mail der revisjonen ber rådmannen ta stilling til hvorvidt det er ønskelig å
opprettholde den oversendte høringsuttalelsen, eller om rådmannen ønsker å gjøre
endringer i denne før rapporten oversendes kontrollutvalgssekretariatet.
Rådmannen ønsker at følgende presiseringer tas med, evt innledningsvis til rapporten:
Punkt 1, annet avsnitt:
Rådmannen er kjent med at det er ulik praksis i innrapportering av tall i KOSTRA, noe
som har medført feile i tall fra SSB. Dette har kommunen sett ved flere anledninger. I
tillegg er kommunen klar over at vi har et etterslep i forhold til å sikre at alle ansatte har
fått rett stillingskode og utdanningskode. Dette arbeidet starter nå i 2018.
Revisjonen har videre benyttet tall fra SSB/KOSTRA og for perioden 2012 – 2016 viser
tallene en nedgang i andelen årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning, i
andelen årsverk med fagutdanning fra vgs. og i andelen årsverk med fagutdanning fra
høgskole/universitet. Fra og med 2015-årgangen har all register basert
personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det betyr at ingen tall for avtalte årsverk
eksklusive lange fravær for 2015 vil bli publisert. Omleggingen kan ha betydning for
tallene som Revisjonen har registrert, og vi ser den største nedgang i 2014/15.
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Rådmannen vil også bemerke at i en liten kommune som Loppa vil små endringer vises
som betydelige prosentvis.
Rådmannen er usikker på om SSB/KOSTRA tallene er valide fordi vi ikke kjenner oss
igjen i disse ut fra historikken fram mot dagens faktiske situasjon.
Punkt 2:
Med den informasjonen revisjonen har fått i kommentar til punktet om hvordan
kommunen synliggjør muligheten for videre- og etterutdanning, mener rådmannen at
dette må komme fram. At Revisjonen i intervju har fått informasjon om at
kompetanseheving skjer på initiativ fra den ansatte selv, må også komme fram.
Punkt 4:
I innledningen til rapporten må det opplyses om at en av hoved-informantene hadde
vært i stillingen i svært kort tid, (ca 2 mnd) og sluttet i stillingen i oktober 2017. Derfor
har denne ikke gitt tilbakemelding på foreløpig rapport. En informant er oppgitt som
leder for sykehjemmet, noe som ikke var tilfelle på tidspunktet revisjonen gjennomførte
intervjuene. Dvs at revisjonen fikk en informant med en oppgitt rolle som denne ikke
hadde.

Revisjonens avsluttende kommentarer
Revisjonen merker seg at rådmannen stiller spørsmål ved validiteten til SSB/KOSTRA-tallene
som er benyttet i undersøkelsen. Tallene som publiseres på SSB/KOSTRA er basert på tall
som kommunene selv innrapporterer til Statistisk sentralbyrå, og tallene må leses med et visst
forbehold om at det kan være feilrapporteringer. Likevel er det slik at kommunene har et
selvstendig ansvar for at tallene som rapporteres inn er av tilfredsstillende kvalitet, jf.
rapporteringsforskriften § 8. I veilederen KOSTRA – Kvalitetssikring av registrering og
verifisering av data har Kommunal- og regionaldepartementet videre påpekt at tallene som
publiseres årlig den 15. mars bør følges opp i kommunen av den enkelte rapportør, og at
eventuelle feil i disse må meddeles SSB.
Revisjonen merker seg videre at det opplyses om at informanten som var oppgitt som
avdelingsleder ved sykehjemmet ikke innehadde denne stillingen på det tidspunktet intervjuet
ble gjennomført. I denne sammenheng vil revisjonen vise til at informanten har blitt benevnt
som avdelingsleder ved sykehjemmet i forkant, under gjennomføringen og i etterkant av
gjennomføringen av intervjuene. Videre er benevnelsen avdelingsleder benyttet i
informantens signatur ved epostkorrespondanse. Informanten er også benevnt som
avdelingsleder av de øvrige informantene, senest ved tilbakemeldinger på oversendt utkast til
rapport.
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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.53
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.54
Loppa 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 samarbeidsrutiner, herunder
deltakelse i overordnet samarbeidsorgan (OSO), deltakelse i 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, ettersom dette er det gjeldende navnet på foretaket.
Overordnet samarbeidsorgan
I overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Loppa kommune punkt 6.1
framgår det at det skal etableres et overordnet samarbeidsorgan (OSO), sammensatt av fem
representanter fra kommunene i Finnmark og 5 representanter fra Finnmarkssykehuset HF.
Kommunenes representanter velges av styret i KS Finnmark55. 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.
Helseforetakets kommunekoordinator
I overordnet samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Loppa kommune punkt 6.3
framgår det at Finnmarkssykehuset HF skal ha en kommunekoordinator, som skal fungere

53

Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og
omsorgstjenesteloven), på side 327.
54
Praksis er at det inngås èn overordnet avtale og 11 tjenesteavtaler.
55
Dette framgår av Overordnet samarbeidsorgans vedtekter, § 3 første avsnitt andre setning.
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som bindeledd mellom sykehuset og kommunene. Dette forutsetter at kommunen også har
«èn klar adressat» vedrørende samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne.56
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.57 Ett av målene i
samhandlingsreformen er at meldingsutvekslingen skal skje elektronisk.58 Dette framgår også
av tjenesteavtale nr. 9 mellom Loppa 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 Loppa 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 bør holde seg orientert om det som skjer i Overordnet samarbeidsorgan
Kommunen bør ha rutiner for kontakt med sykehusets kommunekoordinator
Det skal foreligge rutiner for håndtering av meldingsutveksling
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.59 I forbindelse med
reformen har kommunen fått full betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.60 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.61 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

56

Se overordnet avtale mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF, punkt 7, bokstav e).
Se blant annet tjenesteavtale nr. 3, nr. 5 og nr. 9.
58
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 136.
59
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 32.
60
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 106.
61
Se tjenesteavtale nr. 5 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF, pkt. 5.3.2.
57
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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 Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF 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 Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF 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.62 En forutsetning for at dette fungerer på en forsvarlig måte er at kommunen har
rutiner for mottak av meldinger fra sykehuset om utskrivningsklare pasienter.
Håndtering av pasienter som har blitt utskrevet
I tjenesteavtale nr. 5 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF 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

62

Tjenesteavtale nr. 5 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF pkt. 4.3.1 (Kommunens ansvar og
oppgaver).
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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.63 I forbindelse med
reformen har kommunen fått full betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.64 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 Loppa kommune og
Finnmarkssykehuset HF 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.65 Dette
sikres blant annet gjennom etterlevelse av anbefalte krav til håndtering av fakturaer/
utbetalinger.66
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.67 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,
63

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 32.
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 106.
65
Tjenesteavtale nr. 5 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF pkt. 9 omhandler prosedyrer som
gjelder ved uenighet mellom kommunen og Finnmarkssykehuset HF om betalingskrav.
66
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.
67
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 27.
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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».68 Videre er det lagt til grunn at veksten i legeressurser «i
hovedsak skal komme i kommunene».69 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.70 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.71 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
samhandlingsreformen.72 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
68

St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 26.
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 26 og 29.
70
Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), på side 500.
71
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 125.
72
St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, på side 125.
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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.
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.73 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 Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF 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.

73

Prop. 90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), på side 211.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 47

Samhandlingsreformen

Utledning av revisjonskriterier
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor kan det utledes følgende 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
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING
5.1.1.1 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.

5.1.1.2 Bestilling fra kontrollutvalget
Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.74
Kontrollutvalget i Loppa kommune vedtok den 20. september 2016 (sak 13/2016) oppstart av
prosjektet med følgende hoved- og underproblemstillinger:

74

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10.
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Har Loppa 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?

5.1.1.3 Oppstart
Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.75
Revisjonen sendte oppstartsbrev til rådmannen i Loppa kommune den 21. april 2017.
Rådmannen utpekte seg selv som kontaktperson for prosjektet.
Det ble ikke avholdt oppstartsmøte før oppstarten av forvaltningsrevisjonsprosjektet.

5.1.1.4 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.76 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.
Har Loppa kommune implementert samhandlingsreformen på en tilfredsstillende måte?
For å finne svar på denne undersøkelsens hovedproblemstilling og tilhørende
underproblemstillinger er følgende metoder for innsamling av data benyttet:
•
-

75
76

Dokumentanalyse
Faktura
Folkehelsebarometeret
Kommunal planstrategi
Kommuneplanens samfunnsdel
Prosjektplan for Frisklivssentralen
Reglement/retningslinjer
Rutinebeskrivelser
Samhandlingsstatistikk
Årsregnskap
Årsmeldinger

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

Intervju
For å kartlegge kommunens rutiner og praksis har revisjonen gjennomført intervju
med avdelingsleder ved hjemmebaserte tjenester/Parkveien bofellesskap, Solgunn
Hansen. Hansen er for øvrig også kommunens kontaktperson i forbindelse med
samhandlingsrelaterte spørsmål. Intervjuet ble gjennomført i lokalene til Parkveien
bofellesskap. Intervjuet ble tatt opp, og senere transkribert i sin helhet.
Revisjonen har også gjennomført intervju med daværende avdelingsleder ved
sykehjemmet, Marit Toset, samt spesialsykepleier ved sykehjemmet, Karin Jahr.
Intervjuet ble gjennomført som gruppeintervju, på avdelingslederens kontor ved
sykehjemmet. Intervjuet ble tatt opp, og senere transkribert i sin helhet.
I etterkant av at intervjuet fant sted har avdelingsleder ved sykehjemmet sluttet i
kommunen.

•

Elektronisk korrespondanse
Revisjonen har hatt elektronisk korrespondanse med de ovennevnte informantene i
forbindelse med oppfølgingsspørsmål i etterkant av intervjuene.
I forbindelse med kartleggingen av kommunens folkehelsearbeid har revisjonen hatt
elektronisk korrespondanse med kommunens fysioterapeut, Cathrine Jensen.
I forbindelse med datainnsamlingen har revisjonen også hatt elektronisk
korrespondanse med rådmann Marion Høgmo og økonomisjef Camilla Hansen.

•

Telefon
Revisjonen har gjennomført telefonsamtaler med avdelingsleder ved hjemmebaserte
tjenester/Parkveien bofellesskap. Det er ført referat fra telefonsamtalene.

5.1.1.4.1.1 Gyldighet og pålitelighet
I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til
problemstillingen(e).77 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.

77

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27.
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5.1.1.5 Verifisering
Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.78 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.
Den 22. november 2017 ble rapporten sendt på verifisering til informantene som revisjonen
hadde gjennomført intervju med. Revisjonen mottok tilbakemelding fra én av informantene
den 29. november 2017. Tilbakemeldingene var av en slik karakter at det ble foretatt
endringer i rapporten.
Som nevnt under kap. 5.1.1.4 har daværende avdelingsleder ved sykehjemmet sluttet i Loppa
kommune i etterkant av intervjuet. Intervjuet ble gjennomført som gruppeintervju med
daværende avdelingsleder samt spesialsykepleier ved sykehjemmet. Revisjonen har sendt
rapporten på verifisering til begge informantene som deltok i det aktuelle intervjuet. Det er
også sendt påminnelse om frist for å komme med tilbakemelding. Revisjonen har ikke mottatt
tilbakemelding fra noen av informantene som deltok i intervjuet.

5.1.1.6 Intern kvalitetssikring
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.79 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.
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.

5.1.1.7 Høring
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår
av rapporten.80 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i
kontrollutvalget.
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 11. desember 2017. Høringsfristen ble satt
til 18. desember 2017.
Revisjonen mottok rådmannens høringssvar den 18. desember 2017. Revisjonen fant grunn til
å komme med noen oppklarende kommentarer på bakgrunn av rådmannens høringssvar. Disse
ble oversendt rådmannen den 20. desember 2017. Revisjonen ga samtidig rådmannen
mulighet til å eventuelt gjøre endringer i sin høringsuttalelse. Revisjonen mottok rådmannens
tilsvar til dette den 5. januar 2017.
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VEDLEGG 4: TALLENE BAK FIGUR 1-6
Figur 1: Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Loppa
0,39
0,45
0,41
0,38
0,39
0,46
0,48
0,45
055
0,59

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

KG6
0,52
0,50
0,50
0,53
0,54
0,53
0,50
0,49
0,53
0,53

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

Figur 2: Legeårsverk per 10 000 innbyggere

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Loppa
27,1
27,6
27,6
31,1
27,6
28,0
29,2
30,3
34,7
31,0

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

KG6
16,7
17,5
17,7
17,6
17,6
18,4
18,2
17,8
18,4
18,0

Figur 3: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Loppa
73
79
72
70
75
81
82
77
71
76

Finnmark
67
67
69
68
69
69
71
71
68
69

KG6
69
71
72
72
72
74
73
74
70
72
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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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Figur 4: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra vgs.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Loppa
46
48
45
45
50
56
54
50
47
54

Finnmark
40
40
41
39
39
38
39
38
38
43

KG6
44
45
45
46
44
45
44
44
42
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

Figur 5: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høgskole/universitet

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Loppa
27
31
27
25
26
24
28
27
24
22

Finnmark
27
27
27
29
30
31
32
33
30
30

KG6
26
26
26
27
27
29
29
30
28
29

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

Landet
29
30
30
31
32
33
34
35
34
34

Figur 6: Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid per innbygger

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Loppa
100
155
231
302
234
212
174
142
145
179

Finnmark
92
64
237
186
156
274
213
274
234
251

KG6
113
103
164
206
214
248
256
269
265
254
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Landet u/Oslo
63
76
101
105
121
139
150
162
170
182

Landet
71
86
104
111
131
145
155
158
157
182
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