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Orientering
kommunale

om landsomfattende
tilsyn i 2017-2018 - Forhfindsyarsel
om tilsyn med
tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

Fylkesmennene skal i 2017 og 2018 gjennomfore landsomfattende tilsyn med tjenester til voksne
personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelse).
Tema for tilsynet:

Fylkesmannen skal undersoke om kommunen legger til rette for og folger opp at helse- og
omsorgstjenesten og sosiale tjenester i NAV yter helhetlige og koordinerte tjenester til personer
over 18 Armed samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser).
Det skal undersokes om kommunen gjennom sosialtjenesten i NAV og helse- og omsorgstjenesten:
samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte
ivaretar brukernes rett til a medvirke ved utforming og gjennomforing av det samlede
tjenestetilbudet
kartlegger brukernes samlede behov for tjenester
yter helsetjenester og oppfolging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer
samarbeider med fastlegen og spesialisthelsetjenesten ved behov
bistArmed skaffe bolig og beholde varig bolig
yter tjenester for mestre praktiske oppgaver ved a bo
Kommunens tilrettelegging for samarbeid med andre tjenesteytere, f.eks. spesialisthelsetjenesten,
fastlege og fengsel vil vwre del av tilsynet. Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til brukere
som er uten fast bolig og brukere som eier eller leier bolig, herunder samlokaliserte kommunale
boliger med/uten fast bemanning.

Tilsynet omfatter ikke kommunens tjenester til brukere som bor i kommunal institusjon med
heldogns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige, heller ikke tjenestene til brukere som
har langtidsopphold i spesialisthelsetjenesten eller i fengsel. Tilsynet omfatter heller ikke
kommunens plikt til a vurdere bruk av tvang overfor for personer med rusmiddelproblemer,
kommunelegens rolle i forbindelse med etablering av tvungent psykisk helsevern eller kommunens
plikt til Aha tilbud om dognopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med
behov for oyeblikkelig hjelp.
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Side 2

Gjennomforing ay tilsynet
Tilsynet blir gjennornfort sorn systemrevisjon. Systemrevisjonen vil omfatte gjennorngang av
styrende dokumenter sarnt intervju av ledere og ansatte i kommunene. Opplysninger i
pasientjournaler og pasientadministrative systemer vil vxre en sentral informasjonskilde.
Fylkesmannen viser her til helse- og ornsorgstjenesteloven § 5-9 Opplysningsplikt til Statens
helsetilsyn og Fylkesmannen.
Brukernes meninger om tjenestetilbudet i kommunen er viktig informasjon for tilsynsrnyndigheten.
Et utvalg brukere vil bli intervjuet i forkant av tilsynsbesoket. Det kan ogsá bli aktuelt a innhente
informasjon fra fastleger.

Tilsynet er under forberedelse. Tidspunkt for tilsynet er ikke endelig avklart og det er ikke besluttet
i hvilke kommuner det vil bli gjennomfort tilsyn.
F lkesmannens tils nsteam vil besta.av:
Seniortidgiver Merethe Boyesen, revisjonsleder (fmtemhb@fylkesmannen.no)
Senionidgiver HiIde Boyesen (fmtehbo@fylkesmannen.no)
Ass.fylkeslege May Trude Johnsen (fmtemtj@fylkesmannen.no)

Med hilsen

Steinar Aase
fylkeslege

May Trude Johnsen
Assisterende fylkeslege

Brevet er godlyent elektronisk og liar derfor ingen underskrift

