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Registrering av psykisk utviklingshemmede i Malvik kommune
1. Bakgrunn
Med bakgrunn i «Tolgasaken» som har vært gjenstand for mye debatt og oppmerksomhet nasjonalt i
media den siste tiden, har det kommet et ønske fra politisk ledelse om at rådmannen kan orientere om
hvordan praksisen er i Malvik kommune knyttet til denne tematikken.
Registreringen tar utgangspunkt i til enhver tid gjeldende rundskriv fra Helsedirektoratet. Siste utgave av
rundskrivet fins her.

2. Saksgang
I januar hvert år mottar kommunen nytt rundskriv med informasjon om nye og videreførte kriterier og
beskjed om å registrere antall personer1 som fyller følgende tre krav:
1.
a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller
b) har en diagnostisert sjelden tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (de
vanligste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes syndrom),
eller
c) har skriftlig bekreftelse fra lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommende oppfyller
diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik disse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD102 og diagnosekode P85 i IPCP-23
2.
vedkommende har fylt 16 år per 1.1. det året registreringen gjennomføres
3.
vedkommende har per 1.1. det året registreringen gjennomføres, vedtak om tjenester etter helse- og
omsorgstenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, herunder BPA etter § 3-8, eller får omsorg av en person som
er tildelt omsorgsstønad for dette etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 3

1

Rundskriv IS- 3/2018
Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og relaterte helseproblemer
3
Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten
2

3. Registreringen
Den kommunen der personen bor og får tjenester (dvs. hjemkommunen), og som per 1.1. har det
økonomiske ansvaret for tjenestene til personen, skal registrere personen. Også der hjemkommunen
kjøper tjenester til vedkommende i en annen kommune eller fra private aktører, skal hjemkommunen
registrere personen.
Unntak:
Kommunen skal eksempelvis ikke registrere personer som bor i en av Landsbystiftelsens sine landsbyer.
Dette betyr at personer som fyller vilkårene over og som bor på Jøssåsen ikke skal registreres.
Registreringen blir kontrollert av revisor jfr. føringer i gjeldende rundskriv. Revisor og rådmann eller den
som er delegert denne oppgaven, signerer deretter på registreringen før den sendes inn i Altinn. Frist for
registreringen er som regel den 15. april hvert år.
4. Vedrørende diagnostisering og dialog med fastlegene
Diagnostisering gjøres av fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten. Malvik kommune har ingen rolle i
denne prosessen. Kommunen har et fast samarbeidsutvalg med fastlegene som avholdes ca. hver 6 uke.
Denne registreringen er tatt opp som sak i dette møtet.
Praksisen i Malvik kommune har vært at saksbehandlere på generelt grunnlag, dvs. ved saksbehandling,
innhenter diagnose fra fastlegene eller 2. linjetjenesten. Dette etter samtykke fra den som søker om
tjenester. Da registreres det om en person har en diagnose som tilsvarer føringene i gjeldende rundskriv.
Dersom det er tvil om diagnosen i forbindelse med registreringen som nevnt i dette notatet, tas ikke
personen med i registreringen dersom Malvik kommune ikke har mottatt den nødvendige
dokumentasjonen fra fastlegen.

5. Antall utviklingshemmede som er registrert
Per 9.10.18 er det registrert 51 personer som fyller kravene i rundskrivet fra Helsedirektoratet. Dette
tallet vil mest sannsynlig endres, da det bl.a. har sammenheng med årlig evaluering av behov for tjenester
som til slutt munner ut i et enkeltvedtak.
Oversikt over antallet psykisk utviklingshemmede som fyller kriteriene nevnt i rundskrivet og som er
registrert i siste 5 årene:
2013: 49 personer
2014: 55 personer
2015: 55 personer
2016: 54 personer
2017: 54 personer
Det vises forøvrig til gjeldende budsjett og handlings- og økonomiplan 2018 – 2021, side 49.
Til orientering så gjengis også fremstillingen av Malvik kommune i VG knyttet til dette temaet – se figur
under.

Kilde: VG

6. Svar på spørsmål fra Lundemo (H)
I epost av 19. oktober stiller representanten Lundemo (H) følgende spørsmål:
Registreringen av psykisk utviklingshemmede

I den siste tiden har det vært flere mediesaker hvor registreringen av psykisk utviklingshemmede har vært tema, og hvordan slik
registrering påvirker hvor mye kommunene får i overføringer fra staten.
Konsulentselskapet Sødermann AS skal ha oppgir å ha jobbet med 45 norske kommuner, og at flere skal ha fått tilbud om bistand
knyttet til registreringen av psykisk utviklingshemmede. I den forbindelse ber jeg Rådmannen svare på følgende:
 Har Malvik kommune hatt en befatning med dette firmaet, eller vært i kontakt med dette firmaet eller på annen måte?
 Har Malvik kommune hatt befatning eller kontakt med et tilsvarende firma?
 Hvor mange psykisk utviklingshemmede er registrert i Malvik Kommune pr dd?
 Ber i tillegg om at Rådmannen legger frem en oversikt på antall psykisk utviklingshemmede gjennom de fem siste årene.
Med hilsen
Eva Lundemo
Malvik Høyre

Angående 1. kulepunkt - Har Malvik kommune hatt en befatning med konsulentselskapet
Sødermann AS, eller vært i kontakt med dette firmaet eller på annen måte?
Malvik kommune ble kontaktet av dette firmaet for ca. 1 år siden, der de tilbød sine tjenester. I
etterkant ble det gjennomført et møte med firmaet i januar 2018. Utover dette har ikke Malvik
kommune hatt noen relasjon til firmaet.
Angående 2. kulepunkt - Har Malvik kommune hatt befatning eller kontakt med et tilsvarende
firma?
Nei, ingen andre firma.

Angående 3. kulepunkt - Hvor mange psykisk utviklingshemmede er registrert i Malvik
Kommune pr dd?
Det vises til pkt. 5 over.
Angående 4. kulepunkt - Ber i tillegg om at Rådmannen legger frem en oversikt på antall
psykisk utviklingshemmede gjennom de fem siste årene
Det vises til pkt. 5 over.

