Landsomfattende tilsyn 2015 – 2016

Kommunenes arbeid med
meldinger til barneverntjenesten
I 2015 og 2016 skal fylkesmennene
undersøke om kommunal barneverntjeneste på en forsvarlig måte vurderer
innkommet informasjon som gir
bekymring for ett eller flere identifiserbare barn. Meldingene kan komme
fra offentlige instanser, privatpersoner
eller være fremsatt anonymt. Det skal
undersøkes om det raskt nok blir
bestemt om saken skal undersøkes
videre eller henlegges,
om barneverntjenesten undersøker
alvorlige forhold og om den ved behov
innhenter ytterligere informasjon fra
melder før meldingen henlegges.
Fylkesmennene skal også undersøke
om barneverntjenestene gir tilbakemelding til melder. Ved dette tilsynet
kan kommunene inviteres til å gjøre
egenvurderinger som senere vil bli
fulgt opp av fylkesmennene.
Samhandling om utskriving
av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen
Fylkesmennene skal undersøke
samhandling ved utskrivning av
pasienter fra spesialisthelsetjenesten til
kommunene. Tilsynet omfatter
somatiske helsetjenester, og ikke rus
og psykiatri.
Tilsynet er ikke avgrenset til bestemte
diagnoser eller aldersgrupper, men
retter seg særlig mot pasienter utskrevet til omsorgsboliger med heldøgns
bemanning, andre omsorgsboliger og
eget hjem med behov for hjemmesykepleie fra kommunen. Pasienter som
utskrives til sykehjem omfattes ikke
av tilsynet.

Tilsynet skal ta utgangspunkt i de
aktivitetene som sykehus og kommuner utfører i samhandlingsprosessen
ved utskrivning/mottak. Fylkesmennene skal undersøke om sykehus/
helseforetak ved systematisk styring
sikrer forsvarlig utskrivning av
pasienter med behov for kommunale
tjenester til egen bolig. Undersøkelsen
skal blant annet omfatte om sykehuset
sikrer vurdering og varsling om antatt
behov allerede ved innleggelsen, og
om sykehuset sikrer at lege har vurdert
og dokumentert at pasienten er
utskrivningsklar ved varsel om
utskrivning. Videre skal fylkesmennene undersøke om kommunen
ved systematisk styring sikrer
forsvarlig mottak og helsehjelp til
pasienter som skrives ut til egen bolig.
Fylkesmennene skal undersøke om
helseforetakene og kommunene
sikrer ivaretakelse av pasientenes/
pårørendes krav til informasjon og
brukermedvirkning ved utskrivning.
Og gjennomgående skal fylkesmennene se på legemidler som markør
for samhandling og informasjonsutveksling mellom tjenestene og til
pasienter/pårørende ved utskrivning.
Som en del av tilsynet skal det
gjøres en undersøkelse for å høre
hvilke erfaringer pasientene har med
informasjon og brukermedvirkning
knyttet til utskrivning fra sykehuset
og mottak i hjemmet. Undersøkelsen
skal gjennomføres ved at det sendes ut
et spørreskjema til utvalgte pasienter
som forholdsvis nylig har blitt skrevet
ut fra sykehuset.

Tilsyn med sosiale tjenester
i NAV
For unge mennesker med ulike
vansker i livet, vil det kunne ha stor
betydning at de tidlig får nødvendig
hjelp og oppfølging. Sosiale tjenester
i Nav skal bidra til at ungdom får
dette. Kommunens plikt til å tilby og
yte sosiale tjenester til personer
mellom 17 og 23 år er tema for
landsomfattende tilsyn i 2015 og
2016. Tilsynet skal undersøke om de
sosiale tjenestene opplysning, råd
og veiledning og økonomisk stønad
er tilgjengelig, og at tildelingen av
tjenestene er forsvarlig. Det skal også
undersøkes om oppfølgingen av de
unge er god nok. Brukermedvirkning
og samarbeid er sentrale områder
for tilsynet. Ved dette tilsynet kan
kommunene inviteres til å gjøre
egenvurderinger som senere vil bli
fulgt opp av fylkesmennene.

Videre skal det gjennomføres en
spørreundersøkelse blant fastlegene
til disse pasientene.
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