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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret er tilfreds med at kommunen både har kapasitet og kompetanse til
å ta imot utskrivningsklare pasienter med rus- og psykiske lidelser, og at kommunen
har et forsvarlig tilbud om øyeblikkelig hjelp for samme pasientgruppene.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en beskrivelse av tilbudet om øyeblikkelig
hjelp, døgnopphold, for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å orientere kontrollutvalget når vedtakets punkt
2 er ferdigstilt, innen utgangen av 2018.
4. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Vedlegg
Endelig rapport_Hemne.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 8/17 forvaltningsrevisjon med tema samhandlingsreformen og
behandlet i sak 20/17 prosjektplan til forvaltningsrevisjonen.
Det overordnede temaet for denne forvaltningsrevisjonen har vært samhandling mellom
primærhelsetjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenestene, i tråd med føringene fra
samhandlingsreformen.
Revisor la fram følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonen:
1. Har kommunen tilfredsstillende kapasitet og kompetanse for mottak av
utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisertbehandling?
2. Har kommunen tilfredsstillende tilbud om øyeblikkelig hjelp (døgnopphold) for
pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer?
Revisor konkluderer med at kommunen har tilfredsstillende kapasitet og kompetanse for å ta
imot utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern og TSB. Tilbudet om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold synes i praksis å være på plass i tråd med lovens krav, men det foreligger
ingen beskrivelse av hvordan kommunen har fordelt ansvar og oppgaver for dette tilbudet.
Revisor har ingen indikasjoner på at pasienter med behov for et slikt tilbud, ikke mottar
forsvarlig helsehjelp. Det er enkelte usikkerhetsmomenter knyttet til kontaktpunktet i
kommunen for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Usikkerhetene
dreier seg i hovedsak om hvor kjent dette tilbudet er blant aktuelle brukere og andre
tjenester, tilgjengelig kompetanse og en uklar ansvarsplassering. På denne bakgrunn
anbefaler revisor at kommunen utarbeider en beskrivelse av tilbudet om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Forvaltningsrevisjonen samsvarer og oppfyller kontrollutvalgets bestilling. Sekretariatet
slutter seg til revisors anbefalinger, noe som kommer til uttrykk i innstillingen. Sekretariatet

anbefaler at utvalget, på selvstendig grunnlag, vurderer om forelagt rapport oppfyller
kontrollutvalgets bestilling, og videre om sekretariatets forslag til innstilling kan vedtas.

