
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 4-2019 

2019-196/RG/TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FORVALTNING AV 

PASIENTMIDLER 
Gausdal kommune 

Innlandet Revisjon IKS 

 



Forvaltning av pasientmidler 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 2 

 

FORORD 
 

Denne rapporten er et resultat av en mindre undersøkelse om Forvaltning av pasientmidler som er 

gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Gausdal kommune. 

 

Prosjektarbeidet er utført i perioden desember 2018 til februar 2019 av forvaltningsrevisor Tove Grini. 

Reidun Grefsrud har vært oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.  

 

Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. 

 

 

Lillehammer, februar 2019 

 

 

 

Reidun Grefsrud 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  

Tove Grini  

       Forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 
Målet med prosjektarbeidet har vært å undersøke om kommunen har etablert tilfredsstillende rutiner 

og praksis for disponering av kontantytelsen og oppbevaring og regnskapsføring av pasientmidler.   

 

Som beboer/pasient på langtidsopphold i sykehjem, blir deler av pensjonen trukket som egenbetaling 

for oppholdet. Det som er igjen kalles i lovverket for kontantytelsen. Sykehjemmets ansvar for å 

disponere pasienters kontantytelser fra folketrygden reguleres i forskrift om disponering av 

kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i 

helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten som trådte i kraft 01.04.2014.  

 

Undersøkelsen er gjennomført ved dokumentanalyse, intervju og stedlig kontroll ved Forsettunet som 

er kommunens kompetansesenter for demens.   

 

Rutiner og praksis for disponering av kontantytelsen 

Vi har undersøkt om det finnes skriftlige retningslinjer/prosedyrer ved sykehjemmene for disponering 

av kontantytelsen fra Folketrygden og om regelverket for disponering av kontantytelsen følges i 

praksis.   

 

Gausdal kommune har ikke skriftlige retningslinjer for disponering av kontantytelsen. Gjennomført 

kontroll ved et av sykehjemmene i kommunen viste at det ikke var praksis for å fatte vedtak om 

disponering av kontantytelsen for pasienter som ikke var i stand til å disponere ytelsen selv og som 

heller ikke hadde oppnevnt verge. Revisjonen vurderer at dette er i strid med forskrift om disponering 

av kontantytelsen.  

 

Oppbevaring og regnskapsføring av pasientmidler 

Vi har undersøkt om kommunens rutiner og praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter 

for pasienter ved sykehjemmene er i samsvar med prinsipper for god intern kontroll.  

 

Revisjonen konkluderer med at kommunen har felles skriftlig rutine for «Kontantkasse for beboere ved 

Follebutunet/ Forsettunet» som i hovedsak er i samsvar med prinsipper for god intern kontroll. 

Revisjonen mener rutinen mangler presisering av at kassebeholdningen skal avstemmes mot 

kassadagbok og summen av saldoene på pasientenes brukerkort. 

 

Ved Forsettunet er praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter i samsvar med prinsipper 

for god intern kontroll. 

 

Anbefalinger 

Revisjonen anbefaler at kommunen går gjennom forskrift om disponering av kontantytelser som 

grunnlag for å utarbeide prosedyrer/rutiner som sikrer at forskriftens bestemmelser blir etterlevd. 

 

I rutine for kontantkasse for beboere ved Follebutunet/Forsettunet bør det presiseres at 

kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og summen av saldoene på pasientenes 

brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis. 
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1. INNLEDNING 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 

 

Temaet «Forvaltning av pasientmidler» inngår i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. I 

kontrollutvalgets møte 9.mai 2018 ble det bestilt en mindre undersøkelse/etterlevelsesrevisjon for 

dette temaet.  

 

Følgende var tatt inn i planen vedrørende temaet: 

«Pasientmidler til beboere på institusjon kan deles i to kategorier: 

1. Beboerens midler der kommunen har overtatt disposisjonsretten for kontantytelsen 

fra folketrygden i henhold til forskrift fra Helsedept. nr. 1018 av 11.12.1988 "Forskrift 

om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og 

boform for heldøgns omsorg og pleie". Med kontantytelse menes den delen av trygden 

som er igjen når oppholdsutgifter for sykehjemsplassen er trukket i fra. 

 

2. Beboerens midler som er lommepenger som sykehjemmet etter ønske fra pårørende     

oppbevarer for beboeren.» 

 

Innlandet Revisjon IKS gjennomførte i 2010 forvaltningsrevisjonsprosjektet «Gråsoneøkonomi» hvor 

disponering av kontantytelser fra folketrygden ved sykehjemmene og oppbevaring av kontanter for 

pasienter var to av temaene. Revisjonen oppfatter bestillingen i 2018 som en oppfølging av 

undersøkelsen i 2010. 

 

Undersøkelsen viste at det ikke ble fattet vedtak om disponering av kontantytelsen etter gjeldende 

forskrift for pasientene ved sykehjemmene. Dette var i strid med den gang gjeldende forskrift § 2-2 for 

pasienter som ikke var i stand til å disponere midlene. Departementet hadde tidligere åpnet for 

alternative måter å ta hånd om kontantytelsen for disse pasientene på. Vi vurderte derfor 

sykehjemmenes praksis med å unnlate å treffe disponeringsvedtak og eventuelt bidra til å oppnevne 

hjelpeverge, som også disponerte kontantytelsen, å være i tråd med departementets syn i forhold til 

praktisering av regelverket. Ved sykehjemmene i Gausdal kommune var det i stor grad pårørende som 

disponerte kontantytelsen for disse pasientene. Kravet var da at det måtte foreligge skriftlige 

begrunnelser for å unnlate å oppnevne hjelpeverge i disse tilfellene. Slik dokumentasjon ble ikke 

utarbeidet i 2010. 

 

Ved undersøkelsen i 2010 forelå det ikke skriftlig rutine for vurdering av om pasientene hadde behov 

for hjelp til å ta hånd om sin økonomi/rutine for disponering av kontantytelsen. Revisjonen mente det 

var viktig at sykehjemmene dokumenterer at de har rutiner for vurdering av om pasientene har behov 

for hjelp til å ta hånd om sin økonomi. Videre anbefalte revisjonen at sykehjemmene bør dokumentere 

sine vurderinger og konklusjoner av om pasientene har behov for hjelp til å ta hånd om sin økonomi 

og løpende forsikre seg om at kontantytelsen blir disponert til beste for pasienten.  
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For temaet «Oppbevaring av kontanter for pasienter ved sykehjemmene manglet 

retningslinjer/beskrivelse av den interne kontrollen for området.  Revisjonen konkluderte med at 

sykehjemmet burde sørge for å lage retningslinjer/beskrive den interne kontrollen for området og 

sørge for at retningslinjene ble etterlevd. I den anledning ble det gitt noen konkrete anbefalinger. 

 

1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

 

Målet med prosjektarbeidet er å undersøke om kommunen har etablert tilfredsstillende rutiner og 

praksis for disponering av kontantytelsen og oppbevaring og regnskapsføring av pasientmidler.   

 

Som beboer/pasient på langtidsopphold i sykehjem, blir deler av pensjonen trukket som egenbetaling 

for oppholdet. Det som er igjen kalles i lovverket for kontantytelsen. 

 

Vi har formulert følgende problemstillinger: 

1. Finnes det skriftlige retningslinjer/prosedyrer ved sykehjemmene for disponering av 
kontantytelsen fra Folketrygden og er disse i samsvar med gjeldende regelverk?   
 

2. Følges gjeldende regelverk for disponering av kontantytelsen i praksis? 
 

3. Har kommunen skriftlige rutiner for forsvarlig oppbevaring og regnskapsføring av kontanter 
for pasienter ved sykehjemmene som er i samsvar med prinsipper for god intern kontroll?    
 

4. Er praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter i samsvar med prinsipper for god 
intern kontroll og kommunens egne rutiner? 
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2. METODE 
 

Dette er en mindre undersøkelse som så langt det er mulig er gjennomført i henhold til RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av 

Norges kommunerevisorforening. Innlandet Revisjon IKS har et internt kvalitetssikringssystem som er 

i samsvar med RSK 001. 

 

Undersøkelsen er gjennomført ved dokumentanalyser, intervju og stedlig kontroll på Forsettunet. Vi 

valgte å konsentrere undersøkelsen om Forsettunet som er kommunens kompetansesenter for 

demens. Referat fra kontrollen er verifisert. Vurderinger og konklusjoner vedrørende praksis gjelder 

derfor for Forsettunet; jf. problemstilling 2 og 4.  

 

Vi har orientert rådmannen om undersøkelsen i e-poster av 6.september 2018 og 13.desember 2018.  

Vår kontaktperson ved gjennomføring av undersøkelsen har vært enhetsleder for helse og mestring 

Inger Ellen Walhovd. 

Vi gjennomførte stedlig kontroll på Forsettunet 15.januar 2019. Fra Gausdal kommune deltok 

enhetsleder for helse og mestring Inger Ellen Walhovd, seksjonsleder Gunn Iren Dahle og sekretær 

Anni Bergum. 

 

Problemstilling 1 og 2 

Vi ba om å få tilsendt kommunens rutinebeskrivelser/prosedyrer vedrørende disponering av 

kontantytelsen fra folketrygden for å vurdere om rutinene er i samsvar med gjeldende forskrift.  

 

Ved besøket på Forsettunet fikk vi utlevert rutine for dokumentasjon av vurdering/avgjørelse om 

samtykkekompetanse. Vi fikk gjennomgikk rutiner og kontrollerte hvem sykehjemmet disponerer 

midler for og/eller hvem som har fullmakter til å disponere kontantytelsen for pasientene. Vi 

undersøkte om det foreligger dokumentasjon på at det er gjort vurderinger av om pasienten er i stand 

til å ta hånd om sin økonomi. Vi undersøkte også om det eventuelt er fattet vedtak og disponering i 

samsvar med forskrift. Vi ble presentert for en liste over pasienter. Vi fikk opplyst at 10 av 26 pasienter 

hadde verge. Disse var merket på listen. Vi valgte 6 tilfeldige pasienter for kontroll; 2 som hadde 

oppnevnt verge og 4 som ikke hadde oppnevnt verge. 

 

Problemstilling 3 og 4 

Vi har undersøkt om kommunens skriftlige rutine for kontantkasse for beboere ved Follebutunet og 

Forsettunet er i henhold til prinsipper for god intern kontroll.  

 

Ved kontrollbesøket på Forsettunet undersøkte vi om rutinen er etterlevd i praksis for 5 tilfeldig 

utvalgte pasienter i 2018.  
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3. REVISJONSKRITERIER 
 

Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige 

standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene 

er at det skal settes opp noen autoritative «standarder» som kommunens praksis kan måles opp mot 

og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

3.1 SYKEHJEMMETS ANSVAR FOR Å DISPONERE PASIENTERS KONTANTYTELSER FRA 

FOLKETRYGDEN 

 

Siden revisjonen i 2010 har det kommet ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester1, ny lov om 

vergemål 2  og ny forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 

kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten3.  

 

Sykehjemmets ansvar for å disponere pasienters kontantytelser fra folketrygden reguleres i denne 

forskriften. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-

4 og folketrygdloven § 22-4 og trådte i kraft 01.04.2014.   

 

Nedenfor omtaler vi relevante bestemmelser i forskriften. 

 

Institusjonens disposisjonsrett § 3 

Ledelsen for institusjonen skal disponere kontantytelser som nevnt i § 1 for de pasientene som ikke 

selv er i stand til å disponere ytelsen. Dette gjelder ikke de som er mentalt friske, men som av fysiske 

årsaker er ute av stand til å disponere over sine midler. 

 

Legen avgjør om pasienten er i stand til å disponere midlene selv; jf. §§ 3 og 4 

Det er sykehjemslegen eller kommunelegen som vurderer pasientens helsetilstand og fatter vedtak 

om at kontantytelser skal disponeres av sykehjemmet: 

 Vedtak fattes i samråd med nærmeste pårørende og den som har det daglige ansvaret for 

pasienten 

 Dersom pasienten har verge i henhold til vergemålsloven som skal ta seg av pasientens 

økonomiske interesser, kan vedtaket bare fattes dersom vergen har samtykket i det. 

 Vedtaket kan gjøres tidsbegrenset 

 Vedtaket skal være skriftlig og føres inn i pasientens journal. Pasienten, dennes verge, 

nærmeste pårørende, kommunens helse- og omsorgstjeneste og Fylkesmannen skal ha kopi 

av vedtaket. 

 Oppnevner Fylkesmannen verge for pasienten, kan han samtidig beslutte at midlene i stedet 

skal forvaltes av vergen, jf. § 4 andre ledd. 

                                                           
1 LOV-2011-06-24-30 
2 LOV-2010-03-26-9 
3 FOR 2014-02-14-137 
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Sykehjemmets ledelse delegerer disposisjonsretten; jf. § 5 

Det er sykehjemmets ledelse som i samråd med nærmeste pårørende, bestemmer hvem som skal ha 

fullmakt til å disponere pasientens kontantytelser. Fullmakten skal være skriftlig. Institusjonens ledelse 

fører kontroll med bruken av midlene.  

 

Det er ikke utarbeidet merknader til den nye forskriften. Departementet har i høringsnotat vedrørende 

forslag til nye forskrifter 4  i kapittel 6.2.5, kommet med en utdypende forklaring av hvordan 

departementet ser for seg at forskriften bør praktiseres: 

 

«Institusjonen disponerer kontantytelsene for pasienter som ikke er i stand til å disponere 

midler. Denne situasjonen skaper usikkerhet overfor enkelte pårørende som føler seg tilsidesatt 

og er engstelige for hvordan de praktiske rutiner for innkjøp til pasienten skal ordnes. 

Forskriften gir institusjonsledelsen adgang til å bestemme hvem som skal ha fullmakt til å utta 

midler på pasientens bankkonto. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at institusjonene 

kan gi pårørende som har varig og god kontakt med pasienten, fullmakt til å disponere midlene 

etter nærmere avtale. Institusjonens ledelse bør vurdere denne situasjonen for hver enkelt 

pasient og komme frem til praktiske løsninger som både vil være til glede for beboer/pårørende 

og til hjelp/avlastning for institusjonen. 

 

I hvilken grad man skal stille krav om regnskap og dokumentasjon av pårørendes forvaltning 

må vurderes i det enkelte tilfelle. Dersom det er ektefelle som gis fullmakt til å disponere midler, 

finner departementet det rimelig at kravet til dokumentasjon og regnskapsførsel ikke stilles for 

strengt. Hvis ingen pårørende gis fullmakt, kan ledelsen for institusjonen gi en eller to ansatte 

fullmakt til å utta midler fra beboerens konto. Kontroll må føres med uttak av midler. En 

hensiktsmessig måte kan være å fremlegge kvittering for uttak og kjøp. Det er institusjonenes 

ledelse som skal sikre nødvendig kontroll.  

 

Departementet vil anbefale at de muligheter som ligger i regelverket til å komme frem til 

fleksible løsninger til beste for alle parter blir benyttet.» 

 

Midlene skal brukes til det beste for pasienten jf. § 6 

Den enkelte pasients midler skal brukes til å dekke vedkommendes personlige behov, interesser og 

ønsker. Dersom sykehjemmet disponerer midlene, skal pårørende tas med på råd når det gjelder større 

disposisjoner. Midlene kan ikke brukes til dekning av driftsutgifter til sykehjemmet. 

 

Begrensninger i disposisjonsretten jf. § 7 

Ledelsens myndighet til å disponere midler på pasientens konto gjelder ikke oppsparte midler som 

overstiger ¾ av folketrygdens grunnbeløp. 

 

Midler som overstiger dette beløpet, skal settes inn på sparekonto i pasientens navn, eventuelt 

forvaltes av fylkesmannen dersom pasienten har verge.  

                                                           
4  Jf. Høringsnotat fra helse- og omsorgsdepartementet: Samhandlingsreformen – forslag til forskriftsendringer og nye 

forskrifter som følge av Prop.91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
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Regnskap jf.§ 9 

Institusjonen skal føre regnskap for bruken av de midler som tas ut av de enkelte pasientkonti. Det skal 

føres særskilt regnskap for hver enkelt pasient. Midler satt inn på særskilt konto (midler som overstiger 

¾ av grunnbeløpet) skal også være undergitt revisjon. Regnskapet skal revideres av kommunerevisor.  

Utskrift av revidert regnskap og bankkonto for pasient skal sendes nærmeste pårørende eller verge en 

gang årlig. 

 

Meldeplikt til fylkesmannen jf. vergemålslovens § 57 

Dersom sykehjemmet vurderer at en pasient har behov for verge, skal sykehjemmet melde fra til 

Fylkesmannen. Meldingen skal begrunnes. Dette er i tilfeller det er interesser å ivareta for pasienten 

utover sykehjemmets disponering av kontantytelsen. Eksempelvis kan det være hensiktsmessig å 

oppnevne verge når pasienten har mange arvinger, uoversiktlige familieforhold og/eller store verdier. 

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

Kommunene er underlagt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsesektoren[1]. Av § 3 i 

forskriften går det frem at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at 

det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskriften. 

Styringssystem betyr den delen av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens 

aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav. Forskriften beskriver 

hvilke oppgaver som inngår i styringssystemets ulike deler[2].  

 

Øverste leder skal sikre at virksomheten utvikler og iverksetter nødvendige prosedyrer, instrukser, 

rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og 

omsorgslovgivningen; jf. § 7c.  

 

Utledede revisjonskriterier 

1. Det bør foreligge skriftlige rutiner/prosedyrer for sykehjemmene i kommunen for å sikre at 

forskrift om disponering av kontantytelsen fra folketrygden blir etterlevd. 

2. Dersom institusjonslegen/kommunelegen finner at pasienten ikke selv er i stand til å disponere 

ytelsen, skal institusjonslegen/kommunelegen fatte vedtak om at ledelsen for institusjonen 

skal disponere kontantytelsen. Vedtaket skal fattes i samråd med nærmeste pårørende og den 

som har det daglige ansvaret for pasienten. Dersom pasienten har verge som skal ivareta 

pasientens økonomiske interesser, kan vedtaket bare fattes dersom vergen har samtykket i det. 

3. Dersom det er fattet vedtak om disponering av kontantytelsen, gir ledelsen ved sykehjemmet i 

samråd med nærmeste pårørende fullmakt til den som kan ta ut midler fra pasientens 

bankkonto. Ledelsen skal føre kontroll med at midlene brukes til å dekke vedkommendes 

personlige behov, interesser og ønsker.  

 

 

                                                           
[1] Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-10-28-1250. 
[2] § 6, pkt. g. 
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3.2 OPPBEVARING OG REGNSKAPSFØRING AV KONTANTER 

 

For å sikre en forsvarlig oppbevaring og regnskapsføring av kontanter for pasientene, bør kommunen 

ha en skriftlig rutine.  

 

Revisjonskriteriene for oppbevaring og regnskapsføring av pasientmidler er utledet fra anerkjente 

prinsipper for god intern kontroll for å redusere risikoen for feil eller misbruk:  

 

- Det skal være betryggende oppbevaring av kontanter og regnskap  

- Det er fastsatt en begrenset sum pr. beboer/pasient  

- Regnskapsskjema og bilag må gi tilstrekkelig dokumentasjon av utgifter og inntekter 

- Det må være kvittert av to personer for mottatt beløp og ved uttak/bruk av kontanter 

- Saldo i regnskapet må til enhver tid stemme med den enkeltes kontantbeholdning 
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4. DATA 

4.1 DISPONERING AV KONTANTYTELSEN FRA FOLKETRYGDEN  

 

4.1.1 SKRIFTLIGE RUTINER 

 

Rutine for disponering av kontantytelsen 

Enhetsleder opplyste at det ikke er laget egne skriftlige retningslinjer for disponering av kontantytelsen 

fra folketrygden i Gausdal kommune.  

 

Rutine for samtykkekompetanse 

Kommunen har et rutinedokument for dokumentasjon av vurdering/avgjørelse om 

samtykkekompetanse. Samtykkekompetanse5 betyr at en person kan ta egne avgjørelser og forstå 

konsekvensene av egne valg. En person kan ha begrenset samtykkekompetanse, det vil si at 

vedkommende kan ha samtykkekompetanse i noen situasjoner og ikke i andre. Samtykkekompetanse 

kan også endre seg over tid. Begrepet brukes f.eks. i forbindelse med helsehjelp og vergemål; jf. lov 

om pasient- og brukerrettigheter § 4-3 og vergemålsloven § 20. Lovgrunnlaget for rutinedokumentet 

er lov om pasient- og brukerrettigheter som gjelder for samtykke til helsehjelp. 

 

Dokumentet er et felles rutinedokument for Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Kvalitetsmålet er at 

begrunnede avgjørelser om samtykkekompetanse skal dokumenteres i Gerica. Dokumentasjon av den 

situasjonen som lå til grunn for avgjørelse om pasientens manglende samtykkekompetanse er opphørt, 

skal dokumenteres i Gerica. Rutinen inneholder seks punkter.  

1. Dokumentasjon 

Alle vurderinger av og avgjørelser om samtykkekompetanse skal dokumenteres i Gerica. Det 

opprettes journaltype 233 «Samtykkekompetanse» og tilhørende tekstbank fylles ut. Journaltypen 

skal brukes i alle situasjoner der helsepersonell må vurdere pasient/brukers samtykkekompetanse. 

2. Oppnevning av vergemål 

Hvis pasient har oppnevnt verge registreres dette på pasientens/brukers kontakter på 

brukerkortet i Gerica. Oppnevning av vergemål er skannet inn i journaltype 216 

«Vergemål/fullmakt» og vil vise hva verge kan bistå pasient/bruker med. 

3. Avgjørelse om at pasienten er samtykkekompetent 

Vurderingen av samtykkekompetanse skal alltid forholde seg til en gitt 

situasjon/spørsmål/utfordring.  

Dersom pasient/bruker er vurdert å være samtykkekompetent, avgjør vedkommende selv om han 

ønsker å motta det aktuelle tiltaket/helsehjelpen. 

4. Samtykke på vegne av pasient/bruker 

For pasient/bruker som selv ikke har samtykkekompetanse skal det dokumenteres opplysninger 

om hvem som kan samtykke på vegne av pasient/bruker. Jf. lov om pasient- og brukerrettigheter 

§§ 4-4 til 4-6. Det skal dokumenteres når vedkommende fikk rett til å samtykke for pasient/bruker, 

og eventuelt når denne retten opphørte. 

                                                           
5 Buf.dir.no, helsekompetanse.no og NHI.no 
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5. Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse 

Vurderingen av samtykkekompetanse skal alltid forholde seg til en gitt 

situasjon/spørsmål/utfordring. Det skal angis om situasjonen antas å være midlertidig eller 

permanent. Det skal angis den/de forhold mangelen på samtykkekompetanse gjelder for. Dersom 

pasient/bruker er vurdert til ikke å være samtykkekompetent i spørsmålet, kan ikke 

tiltak/helsehjelp utføres uten gyldig lovhjemmel. 

6. Avgjørelse om samtykkekompetanse er gjenvunnet 

Gjelder barn/ungdom. 

 

4.1.2  PRAKSIS VED FORSETTUNET 

 

Disponering av kontantytelsen 

Det fattes ikke disponeringsvedtak ved Forsettunet. Ledelsen for sykehjemmet disponerer ikke 

kontantytelsen for noen beboere ved sykehjemmet og det føres ikke pasientregnskap.  

 

Pasienter som får plass på Forsettunet må ha diagnose opp mot kognitiv svikt for å få plass. Det er 35 

plasser herav 8 korttidsplasser og 27 langtidsplasser. Av pasientene på langtidsopphold er det 11 som 

har verger. For de øvrige er det ektefelle eller barn som er hoved-pårørende. Dette opplyses via skjema 

ved innleggelse. I tilfeller hvor det er flere barn, må oppnevnelsen av hoved-pårørende være godkjent 

av de andre barna. 

 

Vurdering av samtykkekompetanse 

Det foretas vurderinger av samtykkekompetanse ved Forsettunet. Pasienter kan ha 

samtykkekompetanse på noen områder, men ikke nødvendigvis på andre områder. 

Samtykkekompetanse testes for eksempel i forhold til ivaretakelse av egen helse og evne til å ta hånd 

om egen økonomi. Det er ikke fast opplegg for testing av pasientenes evne til å ta hånd om egen 

økonomi ved innleggelse på langtidsplass. Pasienter som legges inn på langtidsplass, har vært på 

korttidsplass først. På korttidsoppholdet er det foretatt tester.  Kognitiv utredning foretas ut fra tester 

og adferd i hverdagen. Dette kan være test av alle egenskaper en person har.  

 

Det er sykehjemslegen som bestemmer hvem som skal testes og hvilken testing/utredning som skal 

foretas. Fagsykepleier for demens og annet helsepersonell ved Forsettunet er opplært til å utrede og 

utfører testene. Testene/utredningene leveres sykehjemslegen og/eller fastlegen som stiller diagnose 

og avgjør om pasienten er samtykkekompetent på det undersøkte området. Forsettunet har tett 

samarbeid med spesialist-helsetjenesten avdeling Sanderud som kommer til Forsettunet en gang pr 

måned.  

 

Vi fikk opplyst at alle langtidspasienter som er på Forsettunet pr i dag er vurdert i forhold til 

samtykkekompetanse på et/flere områder. Vurderingene skal være dokumentert i Gerica. Resultatet 

av vurderingen kan være at det blir søkt om verge.  
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Oppfølging av pasientenes personlige behov  

Hver pasient har primærkontakt som følger opp at pasienten har det han/hun trenger av sko og klær 

mv. Dersom pasientene ikke ivaretas på en god måte av de pårørende, går gruppeleder, som er 

sykepleier, og primærkontakt i dialog med sykehjemslegen som kan innstille på oppnevnelse av verge. 

 

Undersøkelse av sykehjemmets praksis 

Revisor valgte 6 pasienter for å kartlegge om det foreligger dokumentasjon på vurderinger av om 

pasienten er i stand til å ta vare på egen økonomi, hvem som er hoved-pårørende, hvem som tar hånd 

om pasientenes økonomi mv.  

 

Det forelå ikke vedtak om disponering av kontantytelsen for noen av pasientene. 

 

 For de to pasientene som hadde fått oppnevnt verge er det hoved-pårørende (barn, søsken) 

som er oppnevnt som verger og disponerer kontantytelsen. Det ble forevist dokumentasjon 

på vedtak om vergemål for begge pasientene.  

 

 For de resterende fire pasientene som ikke har verge, er det hoved-pårørende (ektefelle eller 

barn) som tar hånd om pasientenes økonomi og disponerer kontantytelsen.  

o For to av disse pasientene har legen skrevet i pasientjournalene i 2017 at «pasienten 

mangler samtykkekompetanse i alle anliggender». Det ble ikke forevist 

dokumentasjon i Gerica på hvilke vurderinger som er gjort/ev hvilke ytterligere steg 

som er aktuelle i forhold til legens konklusjoner. 

o For en av pasientene har legen skrevet i Gerica at pasienten er generelt 

samtykkekompetent. 

o For en av pasientene ble det ikke forelagt dokumentasjon på om pasienten er vurdert 

i forhold til samtykkekompetanse.  

 

4.2 OPPBEVARING AV KONTANTER FOR PASIENTER  

 

4.2.1  RUTINE KONTANTKASSE FOR BEBOERE VED FOLLEBUTUNET/FORSETTUNET 

 

Vi har innhentet rutinebeskrivelse for kontantkasse ved Follebutunet/Forsettunet. Den er fra januar 

2018 og inneholder følgende punkter: 

 «Det føres brukerkort pr beboer som ønsker å oppbevare kontanter ved sykehjemmet. 

 Innskudd/uttak signeres av 2 stykker. 

 Bilag nummereres og føres inn på brukerkortet. 

 Kasse telles opp 1 gang i måneden av 2 personer. 

 Kontantene oppbevares i låsbar safe. 

 Anbefalt maksimumsbeløp pr beboer er kr 2000.» 
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4.2.2 HÅNDTERING AV KONTANTKASSE VED FORSETTUNET 

 

Bevegelser i kassa føres i kassadagbok løpende. I tillegg føres et brukerkort(regnskapsskjema) for hver 

pasient. I januar 2019 ble det tatt i bruk nye skjemaer for brukerkort på Forsettunet slik at de to 

sykehjemmene i kommunen bruker like skjemaer.   

 

Ved revisjonens besøk 15.01.2019 ble det oppbevart kontanter for 26 pasienter i kontantkassa. 

 

Revisor valgte 5 tilfeldige pasienter for å påse at rutinen for kontantkasse var etterlevd i 2018.  

 

Innskudd i kontantkasse var signert av kasserer og den som setter inn pengene. Utgifter var 

dokumentert med kassalapper eller kvitteringer hvor det fremgikk hva som var kjøpt. Kassalappene 

var signert av den som hadde handlet. Det var ofte ansatte som hadde handlet for pasientene. Bilagene 

var nummererte, vedlagt, vedlagt og ført på brukerkortene. Brukerkortene var summert fortløpende. 

 

Det var utført månedlige kassetellinger ved Forsettunet fra 04.10.2018. Saldo på brukerkortene 

summeres og avstemmes mot saldo i kassadagbok og opptalt beholdning. Kassabeholdningen kontroll-

telles av en annen ansatt. Kassetellingene er underskrevet i kassadagbok av de to som har utført 

kassetellingene. Kontanter blir oppbevart i låst safe. For en pasient(nr.11) var kassebeholdningen av 

praktiske årsaker høyere enn anbefalt maksimumsgrense. 
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5. REVISJONENS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 
 

5.1 DISPONERING AV KONTANTYTELSEN 

 

5.1.1  VURDERINGER  

 

Det følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring at leder skal sikre at virksomheten utvikler og 

iverksetter nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og 

forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen.  Revisjonen vurderer derfor at det bør 

finnes skriftlige rutiner/prosedyrer for sykehjemmene i kommunen for å sikre at forskrift om 

disponering av kontantytelsen fra folketrygden blir etterlevd.  Gausdal kommune har ikke rutine for 

disponering av kontantytelsen, men har en rutine for dokumentasjon av vurdering/avgjørelse om 

samtykkekompetanse.  

 

I rutinen for dokumentasjon av vurdering/avgjørelse om samtykkekompetanse, er det ingen 

henvisninger til forskrift om disponering av kontantytelsen. Ut fra lovgrunnlaget som er lov om pasient- 

og brukerrettigheter § 4-3, vurderer revisjonen at rutinen for dokumentasjon av vurdering/avgjørelse 

om samtykkekompetanse gjelder for samtykke til helsehjelp. Etter revisjonens vurdering sikrer ikke 

rutinen at forskrift om disponering av kontantytelsen blir etterlevd.  

 

Paragraf 3 i forskriften sier at ledelsen for institusjonen skal disponere kontantytelser som nevnt i § 1 

for de pasientene som ikke selv er i stand til å disponere ytelsen. Dette gjelder ikke de som er mentalt 

friske, men som av fysiske årsaker er ute av stand til å disponere over sine midler. Sykehjemslegen eller 

kommunelegen skal fatte vedtak om disponering av kontantytelsen på grunnlag av en vurdering av 

pasientens helsetilstand. Dersom pasienten har verge skal vergen samtykke i vedtaket. Ved vår kontroll 

gikk det fram av pasientjournalen for to av pasientene at de manglet samtykkekompetanse i alle 

anliggender uten at det var fattet disponeringsvedtak eller oppnevnt verge. Vi fikk opplyst at det ved 

Forsettunet er de pårørende som disponerer kontantytelsen for pasienter som ikke selv er i stand til 

det, uten at det fattes disponeringsvedtak og gis fullmakt til den som kan ta ut midler fra pasienters 

konto. 

 

Revisjonen vurderer at manglende vedtaksfatting for pasienter som ikke er i stand til å disponere 

ytelsen selv, og som ikke har oppnevnt verge, er i strid med forskrift om disponering av kontantytelsen 

§ 3. Vedtaket skal fattes i samråd med nærmeste pårørende og den som har det daglige ansvaret for 

pasienten. Det vil sannsynligvis medføre at det ofte er pårørende som får fullmakten.   

 

Dersom det er fattet vedtak om disponering av kontantytelsen, skal ledelsen føre kontroll med at 

midlene disponeres slik at de kommer pasienten til gode og dekker personlige behov, interesser og 

ønsker.  Siden det ikke er fattet disponeringsvedtak eller gitt fullmakter, kan det heller ikke føres 

kontroll med bruken av midlene i samsvar med forskriften. Selv om det ikke er fattet 

disponeringsvedtak eller gitt fullmakter har institusjonen en oppfølging av pasientene som kan gi en 

indikasjon på at midlene kommer pasientene til gode. 
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5.1.2  KONKLUSJONER 

 
Problemstilling 1  
Vi skulle undersøke om det finnes skriftlige retningslinjer/prosedyrer ved sykehjemmene for 
disponering av kontantytelsen fra Folketrygden og er disse i samsvar med gjeldende regelverk.   
 
Gausdal kommune har ikke skriftlige retningslinjer for disponering av kontantytelsen.  

 
Problemstilling 2  
Vi skulle undersøke om gjeldende regelverk for disponering av kontantytelsen følges i praksis. 
 
Gjennomført kontroll ved et av sykehjemmene i kommunen viste at det ikke var praksis for å fatte 
vedtak om disponering av kontantytelsen for pasienter som ikke var i stand til å disponere ytelsen selv 
og som heller ikke hadde oppnevnt verge. Revisjonen vurderer at dette er i strid med forskrift om 
disponering av kontantytelsen.  
 

5.2 OPPBEVARING OG REGNSKAPSFØRING AV KONTANTER 

 

5.2.1 VURDERINGER 

 

For å sikre en forsvarlig oppbevaring og regnskapsføring av kontanter for pasientene, bør kommunen 

ha en skriftlig rutine. Mottatt rutine inneholder bestemmelser om oppbevaring av kontanter og 

regnskap, anbefalt maksimumsgrense pr pasient, kvittering av to personer for mottatt beløp og ved 

uttak av kontanter, føring av brukerkort(regnskapsskjema) pr pasient, nummerering og føring av bilag 

og kassetelling foretatt av to personer 1 gang i måneden.  Revisjonen vurderer at kommunens rutine 

for kontantkasse i hovedsak sikrer forsvarlig oppbevaring og regnskapsføring av kontanter, men det 

fremgår ikke av rutinebeskrivelsen at kassabeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og 

summen av saldoene på pasientenes brukerkort. 

 

Våre kontroller viste at rutinen for kontantkasse etterleves ved Forsettunet. Det foretas også 

avstemming av kontantbeholdning mot kassadagbok og summen av saldoene på pasientenes 

brukerkort noe som ikke fremgår av rutinebeskrivelsen. Etter revisjonens vurdering er det betryggende 

oppbevaring av kontanter og føring av regnskap. Anbefalt maksimumsgrense overholdes i hovedsak, 

brukerkort og bilag gir tilstrekkelig dokumentasjon av utgifter og inntekter, og det er to personer som 

kvitterer for mottatt beløp og ved uttak/bruk av kontanter. 

 

5.2.2  KONKLUSJONER 

 

Problemstilling 3  

Vi skulle undersøke om kommunen har skriftlige rutiner for forsvarlig oppbevaring og regnskapsføring 

av kontanter for pasienter ved sykehjemmene som er i samsvar med prinsipper for god intern kontroll. 

 

Revisjonen konkluderer med at kommunen har felles skriftlig rutine for «Kontantkasse for beboere ved 

Follebutunet/ Forsettunet» som i hovedsak er i samsvar med prinsipper for god intern kontroll. 
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Revisjonen mener rutinen mangler presisering av at kassebeholdningen skal avstemmes mot 

kassadagbok og summen av saldoene på pasientenes brukerkort. 

 

Problemstilling 4  

Vi skulle undersøke om praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter er i samsvar med 

prinsipper for god intern kontroll.  

 

Ved Forsettunet er praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter i samsvar med prinsipper 

for god intern kontroll. 

 

5.3 ANBEFALINGER 

 

Revisjonen anbefaler at kommunen går gjennom forskrift om disponering av kontantytelser som 

grunnlag for å utarbeide prosedyrer /rutiner som sikrer at forskriftens bestemmelser blir etterlevd. 

 

I rutine for kontantkasse for beboere ved Follebutunet/Forsettunet bør det presiseres at 

kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og summen av saldoene på pasientenes 

brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis. 
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VEDLEGG 1  RÅDMANNENS UTTALELSE 
 

 


