Tildeling av korttidsopphold på sykehjem.
Tildelingspraksis og samhandling med Ahus. Nannestad kommune november 2015

Bakgrunn og formål
Praksis for tildeling av institusjonsplasser skal bidra til å sikre at kommunen holder seg innenfor lovens minstestandard for hjelp. Den skal i tillegg bidra til å sikre likebehandling ved vurdering av
behov for hjelp. Formålet er å undersøke i hvilken grad tildeling av korttidsopphold i institusjon bygger på faglige standarder og krav i forvaltningsloven, og om samhandlingen med sykehusene om
utskrivningsklare pasienter er tilfredsstillende og i overensstemmelse med inngåtte avtaler.

Er kommunens praksis for tildeling av institusjonsplasser forankret i faglige kriterier og er saksbehandlingen i
samsvar med krav i forvaltningsloven?
•
•
•
•

Nannestad kommune har lagt til grunn en «omsorgstrapp» for tildeling av helse- og omsorgstjenester, og har
etablert kriterier for tildeling av institusjonsplasser.
Kriteriene er gjort kjent for innbyggerne på kommunens hjemmesider. Kriteriene er også gjengitt i andre
dokumenter på hjemmesiden med noe ulike formuleringer og informasjonen kan derfor fremstå som lite helhetlig.
Det administrative delegeringsreglementet i Nannestad er ikke oppdatert med hensyn til ny organisering av
tildelingsfunksjonen for helse- og omsorgstjenester.
Revisjonens gjennomgang av søknader og enkeltvedtak viser at saksbehandlingen oppfyller grunnleggende krav i
forvaltningsloven. Etter revisjonens vurdering er imidlertid begrunnelsene i vedtakene knappe og kunne i større
grad reflektere den individuelle helse- og omsorgsfaglige vurderingen som ligger til grunn for vedtaket.

Samhandling med Ahus
Innføring en av elektroniske meldinger
oppleves som et stort fremskritt i
samhandlingen mellom kommuner og Ahus.
Mottak av utskrivningsklare pasienter skjer
raskt, og Nannestad har god kommunikasjon
med Ahus før pasientene skrives ut.
Nannestad oppfyller sitt ansvar i
meldingsutvekslingen med Ahus på en god
måte.
Samtidig viser undersøkelsen at Nannestad i
svært liten grad benytter systemet som er
etablert for avviksmeldinger.

Revisjonens anbefalinger:
 Kommunen bør vurdere å gjøre kriteriene for tildeling av korttidsopphold tilgjengelig mer samlet og helhetlig på kommunens hjemmesider
 Det bør tilstrebes at enkeltvedtakene, særlig ved avslag på søknad om korttidsopphold, i større grad inneholder en individuell begrunnelse.
 Kommunen bør i større grad benytte systemet som er etablert for avviksmelding i samhandlingen med Ahus.
 Kommunen må oppdatere sitt delegeringsreglement når det gjelder vedtakskompetanse innenfor omsorgstjenestene slik at det ivaretar ny organisering av området, jf.
kommuneloven § 6, se også kommuneloven § 23 og § 39 nr. 2.

