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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2. 
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen 31.03.2021. 
 
Vedlegg 
Rapport fra forvaltningsrevisjon av Samhandlingsreformen 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Melhus 
kommune vurdert samhandlingsreformen som et viktig område å se nærmere på i 2020.  
Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020 foretok kontrollutvalget en 
bestilling av prosjektet på sitt møte 13.02.2020.  
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden april til november 2020. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert 
følgende problemstillinger for prosjektet: 
1. Har kommunen kapasitet til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten?  
2. Har kommunen kompetanse til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten?  
3. Er kommunikasjonen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

tilfredsstillende? 
 
Revisjonens konklusjon 
Melhus kommune har brukt konsulentselskapet Agenda Kaupang til å skrive to rapporter om 
hvordan helse- og omsorgstjenestene best mulig kan organiserer seg i etterkant av 
ikraftsettelsen av samhandlingsreformen. Kommunen har fulgt en god del av disse rådene, 
og har blant annet opprettet helse- og velferdskontoret, og endret strukturen i tjenesten. 
Flere informanter nevner en økning i pasienter med demenssykdom, og mangel på 
institusjonsplasser til disse. Revisor mener likevel at kommunen har gjort nødvendige tiltak 
for å møte økt behov for kapasitet.  
 
Antallet på overliggerdøgn for pasienter boende i Melhus er varierende, og utpeker seg 
hverken positivt eller negativt i en oversikt over utvalgte kommuner. Antall overliggerdøgn 
kan aldri bli 0, og revisor har forståelse for at kommunen i noen tilfeller trenger tid på å 
forberede tilbud til pasienter med stort hjelpebehov. Revisor mener dog at Melhus kommune 
har litt å gå på for å holde antallet overliggerdøgn på et minimum.  
 
Kommunen arbeider for tiden med å utarbeide kompetanseplaner, som også inneholder 
kompetanseoversikt, ute i enhetene. Det virker på revisor som om enhets- og 
avdelingslederne har god oversikt over kompetansen i sine enheter/avdelinger, men denne 
er ikke satt i system – noe som gjør det utfordrende for kommunen å vite hvilken 
videreutdanning de trenger. Revisor kan derfor ikke konkludere med at Melhus har eller ikke 



har kompetanse til å ta imot alle utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, men 
stadfester at kommunen aktivt arbeider med å få satt dette i system.  
 
Kommunikasjonen mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er formalisert i form av en 
samarbeidsavtale som oppfyller lovens krav. I praksis skjer den daglige kommunikasjonen 
gjennom elektroniske meldinger. Kommunen har skriftliggjorte rutiner på hvem som skal 
gjøre dette på de ulike avdelingene og på ulike tidspunkt. Rutinene, som ifølge informantene 
følges, legger imidlertid ikke opp til at praksisen kan følge retningslinjene i 
samarbeidsavtalen. Ved å kontrollere de elektroniske meldingene ved vaktens start og slutt 
risikerer kommunen at de ikke får svart spesialisthelsetjenesten innen de tre timene de har 
forpliktet seg til å svare. Dette øker risikoen for at utskrivningen av en pasient med 
hjelpebehov ikke blir fanget opp av kommunen. Revisor mener derfor at kommunikasjonen 
mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ikke er tilfredsstillende. 
 
Revisors anbefaling 
Revisor anbefaler at Melhus kommune:  
• Fortsetter arbeidet med å holde antall overliggerdøgn hos spesialisthelsetjenesten på et 

minimum.  
• Ferdigstiller arbeider med kompetansekartlegging og -plan.  
• Sikrer at rutine og praksis for lesing av elektroniske meldinger samsvarer med 

samarbeidsavtalen med spesialisthelsetjenesten.  
 
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat mener at revisor har svart ut problemstillingene som var satt for 
forvaltningsrevisjonen, og at rapporten gir nyttig informasjon om samhandlingsreformen i 
Melhus kommune.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for 
kommunestyret med forslag om at revisors anbefalinger følges opp av rådmannen. 
 
 


