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Forslag om endring av avtaler med selvstendig 
næringsdrivende fysioterapeuter

• Bakgrunn i sak fra januar 2021
• Hovedutvalget vedtok: 

• Rådmannen bes om å gjenoppta dialogen med avtalefysioene for å se på muligheter for å unngå 
rettslige skritt. Saken bes komme tilbake til hovedutvalget innen utgangen av april.

• Eldrerådet sluttet seg til rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
• Tilgang på fysioterapeuter er for lav, med lang ventetid. Antall fysioterapeuter med kommunal 

hjemmel må økes spesielt med hensyn til behov på rehabilitering/sykehjem.

• Gjennomført innspillsmøter med fysioterapiinstituttene og saken er lagt fram 
for Samarbeidsutvalget

• Rådmannen opprettholder innstillingen som ble fremmet for Hovedutvalget i 
januar



Noen sentrale utfordringer

• Innstilte kandidater trekker seg

• Kan miste aktuelle søkere fordi flere 
fysioterapeuter ikke ønsker å gå inn i en 
selskapsavtale etter Drammensavtalen

• Avtaleforhold tar fokus bort fra 
utvikling av tjenestetilbudet

• avtaler med ulike vilkår for kommunens 
avtalefysioterapeuter er 
forskjellsbehandling mellom de 
fysioterapeutene kommunen har avtale 
med 

Illustrasjon først brukt i presentasjon til Hovedutvalg for 
Helse, sosial og omsorg 28.1.2021



Møter med avtalefysioterapeutene

• Alle fysioterapeutene med avtale med Drammen kommune ble invitert til innspillsmøter om saken. 

• Møtene ble gjennomført instituttvis på Teams. 

• Terapeutene ble, med utgangspunkt i forslaget om å besette ledige avtalehjemler i selskapsavtaler 
etter Drammensavtalen med individuelle avtaler etter ASA4313,  utfordret på å uttale seg om:

• Ulemper for instituttet
• Ulemper for avtroppende og påtroppende terapeut
• Ulemper for innbyggerne 
• Ulemper for kommunen 
• Fordeler for instituttet
• Fordeler for avtroppende og påtroppende terapeut
• Fordeler for innbyggerne 
• Fordeler for kommunen 
• Andre innspill på hvordan løse rekrutteringsutfordringene



Noen sitater fra avtalefysioterapeutene*

• En selskapsavtale gir oss en trygghet ifht jobbene våre

• Det er noen fordeler med ASA 4313 ved at man får flere rettigheter, større ryggrad. 
Skulle gjerne visst mer om ASA 4313

• Drammensavtalen har bidratt til høy kvalitet i fysioterapitjenesten ved at den har 
gitt forutsigbare vilkår, og alle er likeverdige parter

• Jeg ble gledelig overasket over å komme inn i en ASA 4313-avtale istedenfor det 
tilbudet jeg fikk som nyutdannet på 1 mill.

• Begge avtalene har fordeler og ulemper. Det med flytting er det viktigste punktet. 

• Ser at det er svært uheldig slik overdragelse foregår i dag. Instituttet kan også 
forplikte hverandre med avtaler gjennom egne selskapsavtaler

*Utklipp fra https://innsyn2020.drammen.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=100843508

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=100843508


Rådmannens innstilling

• Formell tilslutning til sentral avtale som 
innebærer harmonisering med 
avtaleverket Nedre Eiker og Svelvik tok 
med seg inn i ny kommune 

• Ingen kollektiv oppsigelse av 
eksisterende avtaler

• Gradvis overgang til nye individuelle 
avtaler basert på til enhver tid 
gjeldende sentrale avtale

• Nye avtaler tildeles i utgangspunktet 
ved samme institutt som ledig hjemmel 
er lokalisert

Illustrasjon først brukt i presentasjon til Hovedutvalg for 
Helse, sosial og omsorg 28.1.2021



Etablering av etisk råd for helse og omsorg

• Helse og omsorgstjenestene står hver dag i situasjoner som 
innebærer krevende avveininger. 

• Mange av disse finnes det ikke fasitsvar på og heller ikke klare 
helsefaglige anbefalinger. 

• I disse situasjonene og dilemmaene må helsepersonell bruke 
sin etiske vurderingsevne, enten alene eller i samråd med 
kollegaer. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene er vant til og 
trent på å håndtere slike problemstillinger. 

• Etablering av et etisk råd er et supplement til det ordinære arbeidet 
med etikk i kommunen. 

• Det etiske rådet kan ta imot henvendelser i saker der 
tjenestene har behov for brede vurderinger, og fagetiske 
betraktninger 

• Kan ta opp saker som krever mer tid og grundigere 
vurderinger enn det som er mulig i en travel arbeidshverdag 
for ansatte og ledere. 

• Et etisk råd skal både kunne ta opp konkrete enkeltsaker, men 
også saker av mer prinsipiell eller overordnet art. 

«Jeg sverger ved legeguden Apollon, 
ved Asklepios, Hygieia, Panakeia og alle guder og 
gudinner, og tar dem til vitne på at jeg skal 
overholde denne eden og kontrakten etter egen evne 
og vurdering.

Jeg skal ære ham som lærte meg denne kunsten som 
mine egne foreldre, og gi ham del i mine midler og 
hjelpe ham når han trenger det. Jeg skal regne hans 
avkom som mine egne brødre og lære dem denne 
kunsten hvis de ønsker å lære den, uten betaling og 
kontrakt. Jeg skal gi mine egne sønner, min lærers 
sønner og de elever som har underskrevet 
kontrakten og sverget i tråd med skikken blant leger, 
del i forskriftene, forelesningene og resten av 
undervisningen, men ingen andre.

Jeg skal bruke diett til de sykes beste etter egen evne 
og vurdering og avstå fra å skade eller gjøre urett. 
Jeg skal ikke gi noe dødelig legemiddel til noen eller 
gi råd om noe slikt. På samme måte skal jeg heller 
ikke gi noen kvinne fosterfordrivende middel. Jeg skal 
leve og utøve min kunst rent og fromt. Jeg skal ikke 
operere, ikke engang dem som lider av stein, men 
overlate det til dem som utfører slike handlinger. I de 
hus jeg kommer skal jeg komme til de sykes beste, og 
enhver bevisst urett eller skade skal ligge meg fjernt, 
og særlig seksuelt samvær med mann eller kvinne, fri 
eller slave. Det jeg måtte se eller høre under 
behandlingen eller også utenfor behandlingen ute 
blant folk, som ikke bør bringes videre, skal jeg tie 
om og regne som hellige hemmeligheter. Hvis jeg 
overholder denne eden og ikke bryter den, la meg bli 
æret for min livsførsel og min kunst av alle 
mennesker for alltid. Men hvis jeg bryter eden og 
sverger falskt, la det motsatte av dette skje.»

Den Hippokratiske ed (Kilde: hippokratiske ed – Store medisinske leksikon (snl.no))

https://snl.no/Apollon
https://snl.no/Asklepios
https://snl.no/Hygieia
https://sml.snl.no/hippokratiske_ed


Utdrag av forslaget til mandat
• Rådet skal:

• På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer for enkeltpersoner eller grupper kan løses 

• Bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas 

• Bidra med etikkfaglige råd til virksomhetenes øvrige kvalitetsarbeid 

• Organisering, oppnevning og økonomi:
• Etisk råd skal være frittstående og uavhengig

• Medlemmene av rådet oppnevnes av rådmannen

• Leder og medlemmer oppnevnes for 3- 4 år av gangen med mulighet for forlengelse

• Første driftsår oppnevnes medlemmene for ett år med mulighet for forlengelse

• Rådet skal sikres nødvendige ressurser

• Rådet evalueres etter et driftsår

• Arbeidsform:
• Alle innbyggere, pårørende og ansatte kan henvende seg til det etiske rådet

• Rådet kan behandle både saker som angår grupper og enkeltpersoner

• Rådet vurderer på fritt grunnlag hvilke saker det behandler

• Behandling av saker som angår enkeltpersoner skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. 

• Rådet skal avholde minst fire møter per år

• Rådet skal skrive referater og årsrapport



Sammensetning

• Eksterne medlemmer:
• Innbyggerrepresentant
• Representant med tros/livssynsbakgrunn
• Representant fra Senter for medisinsk etikk ved UiO

• Interne medlemmer
• Ansatt fra Organisasjonsutvikling og kompetanse
• Ansatt fra Hjemmetjenester og institusjon/Tjenestetildeling og 

koordinerende enhet
• Kommuneoverlege
• Ansatt fra Psykisk helse og rusarbeid
• Ansatt fra Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Ansatt fra Aktivitet og rehabilitering

Innbyggerrepresentant 
rekrutteres basert på 
innkomne søknader 
etter offentlig utlysning

Andre eksterne 
representanter 
oppnevnes av 
rådmannen basert på 
innkomne forslag 



Arbeid i et etisk råd

• Arbeidsformen utvikles over tid

• Avhenger av blant annet mengde og 
type saker som kommer inn

• Veiledning og nettverk i regi av 
Senter for medisinsk etikk

Eksempel på skjema for etikkdrøfting fra 

manual-etikk-kommunehelsetjenesten2011.pdf (uio.no)

https://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/praksis/systematisk-etikkarbeid/manual-etikk-kommunehelsetjenesten2011.pdf


Nøkkeltall for helse, sosial og omsorg til og 
med februar 2021

• Hensikten med saken er å legge fram 
relevante nøkkeltall for virksomhetene under 
ansvarsområdet til Hovedutvalg for helse, 
sosial og omsorg

• Nøkkeltallene baserer seg på uttrekk av data 
fra fagsystemer og på manuelle tellinger

• Det er utarbeidet kommentarer til tallene, 
hvor utviklingen vurderes. Kommentarene er 
utarbeidet i samarbeid med respektive 
tjenester

• Det er utarbeidet indikatorbeskrivelser som 
forklarer hva tallene sier noe om

 Vurderingene av indikatorene er på 
ulikt nivå

 Vurderingene er gjort av ulike 
analyselag med ressurspersoner fra 
tjenesteområdene 

 Ny måte å arbeide med nøkkeltall og 
styringsdata på med tettere 
involvering av de utøvende tjenestene 
i tillegg til plan- og økonomiressurser.

 Målsetting om enda mer relevante 
indikatorsett for tjenesteområdene og 
til forbedring av analysene. 

 Analyselagene vurderer forløpende 
muligheter for å utvide 
indikatorsettet. 



Vurdering av utvalgte nøkkeltall fordelt på 
tjenesteområdene

• P04 Helse
• Varierende belegg ved Helsehuset. Driften er tilpasser pandemien

• Isolasjonspost påvirker belegget

• Har i perioder vært flere personer med langtidsvedtak på Helsehuset i påvente av 
plass ved ordinære sykehjem

• P05 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Antall brukere i private bolig- og avlastningstilbud er lavt og stabilt. 

• Boligtjenesten melder om flere personer med behov for boligtilbud

• I ny kommune er muligheten til å gi tjenester i egen regi styrket, men tilgangen på 
egnede boliger er lavere enn behovet. 



Vurdering av utvalgte nøkkeltall fordelt på 
tjenesteområdene forts.

• P06 hjemmetjenester og institusjon
• Beleggsprosent sykehjemmene i kommunen har vært noe varierende

• Primært grunnet periodevis inntaksstopp

• Det er behov for å ha en liten ledighet for å kunne gi tilbud til personer som trenger dette raskt

• Hjemmesykepleie og hjemmehjelp
• Normale variasjoner gjennom året

• Relativt liten og stabil andel (17,5 %) som velger privat leverandør av praktisk bistand 
rengjøring 

• Utskrivningsklare pasienter fra somatisk sykehus
• Antall meldte utskrivningsklare pasienter og betalingsdøgn i januar og februar har vært lavt, 

sammenliknet med et normalt år. Dette skyldes hovedsakelig noe redusert planlagt aktivitet i 
sykehuset på grunn av pandemien.



Vurdering av utvalgte nøkkeltall fordelt på 
tjenesteområdene forts. 2

• P07 Rus og psykisk helse
• Antall henvendelser til rus- og psykiske helsetjeneste

• Det er noe variasjon i antall henvendelser, med desember 2020 med lavest antall. Mottaket var 
kun stengt høytidsdagene i forbindelse med jul og nytt år. 

• Antall meldte utskrivningsklare pasienter fra sykehus - rus og psyk 
• Antall utskrivningsklare har vært relativt stabilt. Pasientene som skrives ut med behov for 

kommunale tjenester har allerede tjenester fra kommunen
• Det er et mål å redusere antallet betalingsdøgn for utskrivingsklare pasienter. Utvikling i 2021 

går i positiv retning.

• Antall kjøpte langtids botilbud, rus og psyk, hos private leverandører
• Det er en målsetting om å kunne tilby tjenester i egen regi fremfor å kjøpe tilbud hos private.
• Arbeid med dette har gitt resultater i allerede i 2020 og det arbeides med å redusere private 

kjøp ytterligere i 2021



Vurdering av utvalgte nøkkeltall fordelt på 
tjenesteområdene forts. 3
• P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig

• Arbeidsledighet
• Arbeidsledigheten siste 6 måneder er sterkt påvirket av nasjonale og lokale restriksjoner i forbindelse med pandemien. 

Størst ledighet innenfor reiseliv og transport, butikk og handel og øvrige serviceyrker

• Økonomisk sosialhjelp
• Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr måned har ligget stabilt gjennom hele 2020 og inn i 2021
• Mange av de ledige nå, har liten eller ingen utdanning. Stor risiko for at de forblir ledige og langtidsmottakere av 

sosialhjelp
• Svak tendens til økning av antall mottakere som har sosialhjelp som hovedinntektskilde. Dette kan ha en sammenheng 

med konsekvenser av pandemien og økt arbeidsledighet

• Boligsosiale virkemidler 
• Antall søkere til kommunale utleieboliger og tildelte kommunale utleieboliger. Gjelder tre kategorier søkere: 

• nye søkere til kommunale bolig, søknader om bytte fra en kommunal bolig til en annen kommunal bolig og søknader om 
forlengelse av leiekontrakt 

• Svingninger fra måned til måned skyldes primært varierende saksbehandlingskapasitet. Det jobbes med å forbedre 
rapportmuligheter for lettere å kunne se forholdet mellom kategoriene

• Bosetting av flyktninger 
• Bosetting av flyktninger i tråd med kommunestyrets bosettingsvedtak i 2020
• Lav bosetting så langt i 2021.


