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Sammendrag
Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av pleie og omsorg i Rana kommune. Prosjektet ble bestilt
av kontrollutvalget i Rana kommune i sak 032/18, 21. september 2018. Formålet med
forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om Rana kommune har etablert hensiktsmessige systemer
for å sikre gode og ressurseffektive tjenester innenfor helse- og omsorgsavdelingen i kommunen, samt
tilfredsstillende saksbehandling ved vurdering av rett til tjenester som avdelingen har ansvar for.
Som datagrunnlag har revisjonen benyttet intervju, dokumentgjennomgang, spørreundersøkelse samt
stikkprøvekontroll. Forvaltningsrevisjonen har blitt gjennomført fra oktober 2018 til april 2019.
Undersøkelsen viser at Rana kommune har etablert system og rutiner for å sikre god saksbehandling av
søknader om tjenester fra helse- og omsorgsavdelingen, og det foreligger både rutiner for å vurdere og
revurdere brukernes tjenestebehov og for å sikre at vurdering av søknader i minst mulig grad blir
personavhengig. Undersøkelsen viser samtidig at hjemmetjenesten ikke alltid melder endringer i
tjenestebehov, og at en vesentlig andel av medarbeiderne bruker tid på oppgaver som ikke er omfattet av
vedtak eller arbeidsliste. Revisjonen merker seg også at det ikke alltid er samsvar mellom lovpålagt IPLOSregistrering og faktisk tjenesteutførelse. Undersøkelsen viser videre at forvaltningslovens krav til
saksbehandling på mange områder, men ikke fullt ut, blir oppfylt. Dette dreier seg i all hovedsak om
manglende informasjon i enkeltvedtakene om partens rett til å se sakens dokumenter, og revisjonen
registrerer at standardtekst med informasjon om innsynsretten ikke inngår i kommunens nye malverk for
enkeltvedtak.
Samlet sett mener revisjonen at Rana kommune jobber godt med å sikre oversikt over medarbeidernes
kompetanse og behov for opplæring, og det er etablert planer og satt i verk en rekke tiltak for å sikre
nødvendig kompetanse innenfor tjenestene. Samtidig viser undersøkelsen at det er behov for felles rutiner
og praksis knyttet til opplæring av nyansatte og vikarer, samt å bedre utnytte medarbeidernes kompetanse
i og på tvers av avdelinger. Når det gjelder faktisk bemanning i avdelingene, viser undersøkelsen at det
gjennom bemanningsplaner og utarbeiding av turnus i arbeidstidsplanleggeren minVakt er etablert et
system som skal sikre at tjenestene har tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse på jobb til
enhver tid. Det går likevel frem at det ved enkelte avdelinger er relativt store avvik mellom
bemanningsplaner/normer og faktisk bemanning. Dette kan føre til at det er ikke er tilstrekkelig
kompetanse i tjenestene til enhver tid.
Når det gjelder arbeid med å sikre høyt nærvær og lavt sykefravær blant medarbeiderne, er det revisjonens
vurdering at kommunen jobber systematisk og målrettet med dette. Revisjonen mener likevel at
kommunen med fordel kan jobbe videre med å involvere ansatte i sykefraværsarbeidet, da dette både kan
bidra til mer målrettede tiltak og at ansatte i større grad føler eierskap til tiltakene som blir satt i verk.
Undersøkelsen viser også at helse- og omsorgsavdelingen samlet sett var nær målsetningene som var satt
for sykefraværet i avdelingen i 2018, men det er samtidig viktig å merke seg at sykefraværet i de enkelte
underavdelingene varierer.
Rana kommune har etter revisjonens vurdering satt i verk flere hensiktsmessige tiltak for å oppnå
ressurseffektive tjenester til brukerne innenfor helse- og omsorgsavdelingen. Kommunen har satt i gang
en større omorganiseringsprosess som har som mål å oppnå bedre ressursutnyttelse og enhetlig ledelse i
helse- og omsorgsavdelingen, og det satses både på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Samtidig
blir det i undersøkelsen pekt på utfordringer knyttet til feilmeldinger og nedetid med velferdsteknologien.
Undersøkelsen viser at Rana kommune har lagt til rette for at brukerne og ev. pårørende kan medvirke ved
gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, fra vurdering av tjenestebehovet og underveis gjennom
jevnlige samtaler og primærkontaktordning, men revisjonen mener at det ikke i tilstrekkelig grad blir
arbeidet systematisk med å hente inn og benytte innspill fra brukere, pårørende og ansatte i
kvalitetsforbedringsarbeidet
i
tjenestene
(som
for
eksempel
brukerundersøkelser
og
medarbeiderundersøkelser). Revisjonen merker seg at kommunen har planer om å gjennomføre
systematiske medarbeiderundersøkelser fremover gjennom et felles system for medarbeiderundersøkelser,
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og at kommunen også er i prosess med å se på mulige systemer for å kunne gjennomføre
brukerundersøkelser fremover.
Revisjonen mener videre at det ikke er etablert tilfredsstillende system og rutiner for å melde og følge opp
avvik, noe som er en sentral del av et kvalitetsforbedringssystem. Revisjonen merker seg at kommunen
har kjøpt inn et elektronisk kvalitetssystem som også inkluderer behandling av avvik, og som i større grad
kan sikre fullstendige og oppdaterte oversikter over avvik som blir meldt. Det blir videre opplyst at
avviksrutinene er under revisjon i forbindelse med innføringen av det nye kvalitetssystemet.
Undersøkelsen viser at det er etablert rutiner for budsjettering i helse- og omsorgsavdelingen. Disse synes
etter revisjonens vurdering å legge godt til rette for at det utarbeides realistiske budsjett. Det blir på
revisjonstidspunktet heller ikke meldt om særskilte utfordringer knyttet til system og rutiner for
økonomirapportering i helse- og omsorgsavdelingen, men det blir pekt på at ansvaret for
økonomirapportering vil bli mer krevende etter omorganiseringen, som følge av at kontrollspennet til de to
fagsjefene blir større og at de dermed ikke kan være like tett på i økonomioppfølgingen som tidligere.
Undersøkelsen viser videre at det har vært et merforbruk i helse og omsorg fra 2017, som ble overført til
og håndtert i 2018. Revisjonen merker seg at det både er gjort et arbeid for å avdekke årsakene til dette
og satt i verk tiltak for å begrense merforbruket, samt at budsjettet i 2018 ble konsekvensjustert.
Regnskapet for 2018 er ikke ferdigstilt på revisjonstidspunktet, men det blir opplyst at helse- og
omsorgsavdelingen vil ende med et positivt resultat.
Revisjonens vurdering er at det gjøres mye godt utviklingsarbeid i helse- og omsorgsavdelingen i Rana
kommune, og at kommunen har en tilfredsstillende praksis på flere områder som er undersøkt.
Undersøkelsen viser samtidig at det har vært utfordringer knyttet til å sikre lik praksis på tvers av
avdelinger innenfor noen av områdene som denne revisjonen har omfattet. Det er også noen områder hvor
det er behov for ytterligere system og rutiner for å sikre tilfredsstillende tjenester. Revisjonen merker seg
at målet med omstillingsarbeidet som er satt i gang er å bidra til mer enhetlig ledelse, lik implementering
av rutiner og praksis på tvers av avdelinger og bedre ressursutnyttelse. Revisjonen mener at
omstillingsarbeidet som er satt i gang, inkludert implementering av nytt kvalitetssystem, er et viktig og
nødvendig tiltak for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester og kvalitetsforbedring, og kan bidra til
å imøtekomme flere av de forholdene som revisjonen har pekt på som utfordrende.
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen kommer revisjonen med noen anbefalinger til Rana
kommune i det videre arbeidet. Disse går frem i kapittel 8 Konklusjon og anbefalinger.
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1.
1.1

Innledning
Bakgrunn

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av pleie og omsorg i Rana kommune. Prosjektet ble bestilt
av kontrollutvalget i Rana kommune i sak 032/18, 21. september 2018.
1.2

Formål og problemstillinger

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om Rana kommune har etablert
hensiktsmessige systemer for å sikre gode og ressurseffektive tjenester innenfor helse- og
omsorgsavdelingen i kommunen, samt tilfredsstillende saksbehandling ved vurdering av rett til tjenester
som avdelingen har ansvar for.
Med bakgrunn i formålet har følgende problemstillinger blitt undersøkt:
1. Har kommunen etablert system og rutiner for å sikre god saksbehandling av søknader om
tjenester fra helse- og omsorgsavdelingen, herunder institusjonstjenester og tjenester i
hjemmet? Under dette:
a) I hvilken grad har kommunen gode rutiner for å vurdere brukerne sine behov når det blir fattet
vedtak om tjenester fra helse- og omsorgsavdelingen?
b) I hvilken grad meldes det fra om endringer i behov hos brukerne?
c) I hvilken grad har kommunen system og rutiner som sikrer lik behandling av søknader?
d) I hvilken grad blir vedtak utformet i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven?
2. Har kommunen sikret at helse- og omsorgsavdelingen har nødvendig kompetanse og
kapasitet til å ivareta brukerne? Under dette:
a) Har kommunen tilstrekkelig oversikt over kompetansebehovet til tjenestene og de ansattes
kompetanse?
b) Har kommunen utarbeidet målrettede kompetanseplaner og/eller andre relevante planer for å sikre
nødvendig kompetanse innenfor tjenestene?
c) Er det etablert hensiktsmessige systemer for å sikre at tjenestene har tilstrekkelig personell med
nødvendig kompetanse på jobb til enhver tid?
d) I hvilken grad arbeides det målrettet med å sikre høyt nærvær/lavt sykefravær blant
medarbeiderne, og i hvilken grad lykkes avdelingen med eventuelle iverksatte tiltak?
e) I hvilken grad har kommunen et godt opplegg for å lære opp nye ansatte og vikarer innenfor
omsorgsavdelingen?
3. Har kommunen satt i verk hensiktsmessige tiltak for å oppnå ressurseffektive tjenester til
brukerne innenfor helse- og omsorgsavdelingen? Under dette:
a) I hvilken grad har kommunen gjort analyser av «ansikt til ansikt»-tid i hjemmetjenesten?
b) I hvilken grad har tjenestene vurdert og tatt i bruk for eksempel velferdsteknologi,
hverdagsrehabilitering og/eller andre virkemidler for å bidra til at de samlede ressursene i
avdelingen benyttes mest mulig effektivt i tjenesteutøvingen?
4. Har kommunen etablert system og rutiner for å sikre brukermedvirkning og ansattes
medvirkning i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene? Under dette:
a) I hvilken grad er det lagt til rette for at brukerne av tjenestene, og ev. pårørende, kan medvirke
ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester?
b) I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å hente inn erfaringer med tjenestene og innspill
til forbedring av tjenestene fra brukere og pårørende?

8

c) I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å benytte innspill fra brukere og pårørende i
kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenestene?
d) I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å hente inn erfaringer med tjenestene og innspill
til forbedring av tjenestene fra ansatte?
e) I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å benytte innspill fra ansatte i
kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenestene?
f) I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige rutiner for melding og oppfølging av avvik i
tjenestene?
5. Har kommunen hensiktsmessige system og rutiner for å sikre realistisk budsjettering og god
økonomistyring innenfor helse- og omsorgsavdelingen? Under dette:
a) I hvilken grad har kommunen rutiner for å sikre realistisk budsjettering innenfor helse- og
omsorgsavdelingen?
b) I hvilken grad er det etablert systemer for økonomisk rapportering og utarbeidelse av økonomiske
prognoser for avdelingen gjennom året?
1.3
Avgrensninger
Prosjektet er avgrenset til å omfatte pleie- og omsorgstjenester som ytes av helse- og omsorgsavdelingen
i kommunen. Revisjonen har hatt et særlig fokus på hjemmetjenester (praktisk bistand og
hjemmesykepleie) og institusjonstjenester (sykehjem) til eldre.

1.4
1.4.1

Metode
Dokumentanalyse

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har
informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. blitt
samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon er vurdert opp mot revisjonskriteriene.
1.4.2

Intervju

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har Deloitte intervjuet utvalgte personer i kommunen
som arbeider i helse- og omsorgsavdelingen og/eller har et overordnet ansvar for tjenestene som ytes.
Dette omfatter intervju med kommunaldirektør helse og omsorg og medarbeider i kommunaldirektørens
stab, leder for tildelingskontoret og saksbehandler i denne enheten, ledere ved de tre distriktene1 som frem
til 1.1.2019 har ytt hjemmetjenester og institusjonstjenester (område sentrum, område vest og område
øst), to avdelingsledere (en avdelingsleder fra en hjemmetjeneste og en avdelingsleder ved et sykehjem)
og tre tillitsvalgte (en fra hvert distrikt). Revisjonen har totalt gjennomført 12 intervju.
1.4.3

Spørreundersøkelse til ansatte

Revisjonen har gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse til fast ansatte2 i hjemmetjenestene og
institusjonstjenestene for å kartlegge deres erfaringer knyttet til utvalgte problemstillinger i undersøkelsen.
Dette har inkludert spørsmål om hvorvidt det meldes fra om endringer i tjenestemottakernes behov,
kompetanse og kapasitet på jobb, nærvær og sykefravær, samt erfaringer knyttet til ansattes medvirkning
og brukermedvirkning i kvalitetsarbeidet.
Undersøkelsen ble distribuert via e-post, og ble gjennomført anonymt, dvs. at revisjonen ikke kan koble
svarene til enkeltpersoner/epostadresser. Fristen for å svare ble opprinnelig satt til 7. februar, to uker etter

Det ble startet en omorganisering i avdelingen fra 1.1.2019, der tjenestene skal gå fra å være distriktsinndelte (tre
omsorgsdistrikter) til funksjonsinndelte i fagavdeling institusjon og fagavdeling hjemmebasert omsorg. To av
distriktslederne har fått nye stillinger som fagsjefer for fagavdelingene. Disse lederne vil likevel primært bli omtalt som
distriktsledere i denne rapporten siden omorganiseringen under revisjonstidspunktet fortsatt er i prosess og under
iverksetting, og siden erfaringene lederne har i hovedsak knytter seg til at tjenestene har vært distriktsinndelte.
Omorganiseringen vil bli nærmere omtalt i kapittel 2 i rapporten.
2
Ansatte i mindre faste stillinger under 20 % har ikke mottatt spørreundersøkelsen. Dette basert på erfaringer med at
det er svært vanskelig å få ansatte med så små stillinger til å svare på denne type undersøkelser.
1
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at spørreundersøkelsen ble distribuert, men måtte utsettes flere ganger grunnet lav svarprosent. I
forbindelse med at vi så at det var lav svarprosent ble det også sendt ut mange påminnelser i tillegg til at
vi tok kontakt med ledelsen i helse og omsorg for å få bistand til å øke svarprosenten.
Av 459 personer som har mottatt spørreundersøkelsen er det 264 som har svart. Dette utgjør en samlet
svarprosent på ca. 57 %. Det er imidlertid variasjon i svarprosenten ved de ulike avdelingene, og ved
enkelte avdelinger er det svært få ansatte som har svart, mens det ved andre avdelinger er en høy andel
av de ansatte som har svart. Siden svarprosenten er lav, og at det i tillegg er variasjon mellom avdelinger,
må resultatene tolkes med varsomhet.
Det vil alltid kunne være en risiko for at frafallet er systematisk, altså at de som har valgt å svare på
undersøkelsen svarer annerledes enn de som ikke har svart ville gjort. Risikoen for at systematisk frafall
kan påvirke resultatene er særlig stor når svarprosenten i undersøkelsen er lav, slik som i dette tilfellet.
Dette innebærer at resultatene i undersøkelsen ikke er egnet for statistisk generalisering. Basert på
undersøkelsen kan vi med andre ord ikke si noe om hva de ansatte i hjemmetjenestene og
institusjonstjenestene generelt mener. Undersøkelsen kan bare si noe om erfaringene og meningene til de
som har valgt å svare. Selv om resultatene ikke er egnet for statistisk generalisering, gir de viktig
informasjon i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.
Tabellen under viser svar fordelt per distrikt og per tjeneste. Merk at det ikke er alle som har svart på
hvilket distrikt de jobber i.
Tabell 1: Antall svar i spørreundersøkelsen per distrikt og per tjeneste
Total

Område sentrum

Område øst

Område vest

Hjemmebaserte tjenester

98

32

31

27

Institusjonstjenester

166

43

58

46

Antall (N)

264

75

89

73

1.4.4

Stikkprøvegjennomgang

For å undersøke i hvilken grad vedtak om pleie- og omsorgstjenester blir fattet i samsvar med sentrale
krav i forvaltningsloven, har revisjonen gjennomført en stikkprøvekontroll av enkeltvedtak. Vedtakene ble
valgt ut slik at både innvilgelser og avslag om tjenester er representert i stikkprøvene, hvorav også en
klagesak, samt at ulike typer tjenester er omfattet. Utvalget inkluderer enkeltvedtak om dagplass, praktisk
bistand i hjemmet, helsetjenester i hjemmet, korttidsopphold i institusjon, omsorgsbolig og langtidsplass i
institusjon. Totalt har revisjonen gjennomgått og kontrollert 10 enkeltvedtak.
For å sikre at stikkprøvekontrollen gir et oppdatert bilde av saksbehandlingsprosessen og reflekterer dagens
praksis har revisjonen gjort et utvalg av vedtak som er fattet i november 2018, samt et vedtak som er
fattet i oktober 2018. Stikkprøvekontrollen ble gjennomført medio januar 2019.
I stikkprøvekontrollen er innholdet i enkeltvedtakene gjennomgått, med særlig fokus på begrunnelse av
enkeltvedtak samt informasjon om klagerett, klagefrist, klageinstans og rett til å se sakens dokumenter. 3
1.4.5

Verifiseringsprosesser

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de
verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten. I ett tilfelle har ikke revisjonen lyktes med å få
tilbakemelding på forespørsel om verifisering av intervjureferat.

Saksbehandlingstid har ikke stått i fokus siden det primært er selve vedtakene som inngår i stikkprøvekontrollen. Ofte
vil det være nødvendig med en mer omfattende kontroll av flere dokument i saken for å få detaljert kjennskap til
saksbehandlingstiden.
3
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Utkast til rapport har blitt sendt til rådmannen for verifisering og høring, og rådmannens høringsuttalelse
er lagt ved den endelige rapporten (vedlegg 1).
1.5

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot.
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for
forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra helse- og
omsorgstjenesteloven, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og
forvaltningsloven. Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til
rapporten.
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2.
2.1

Om tjenesteområdet
Organisering

Rana kommune er organisert som en trenivå-kommune. Under rådmannen er det fire avdelinger; oppvekst
og kultur, helse og omsorg, tekniske tjenester og stab/sentrale støttetjenester. Avdelingene ledes av
kommunaldirektører.
I januar 2018 ble omsorgsavdelingen slått sammen med helse- og sosialavdelingen, til helse- og
omsorgsavdelingen. Helse- og sosialavdelingen har vært organisert etter en funksjonsinndelt modell.
Omsorgsavdelingen har derimot vært organisert i tre geografiske distrikter. Hvert distrikt har hatt enheter
både innen hjemmebaserte tjenester og sykehjem, og har vært ledet av hver sine distriktsledere.
Organisasjonskartet under viser organiseringen av disse tjenestene frem til 1. januar 2019.
Figur 1: Organisering av hjemmetjenester og institusjonstjenester i helse- og omsorgsavdelingen gjeldende til
1.1.2019. Kilde: Rana kommune
Kommunaldirektør Ann
Jorid B Virik

Stab
1 fagkonsulent

Område øst

Område vest

Område sentrum

Tildelingskontoret

Distriktsleder

Distriktsleder

Distriktsleder

Leder Julia Gruben

Marit Sviggum

Ann- Marit Tverå

Randi Ødegaard

(sektorovergripende)

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Saksbehandling/
tildeling/
Individuell plan

Gruben sykehjem
85 plasser(3 avd)

Ytteren sykehjem og
korttidsavd (2 avd)
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Demenskoordinator/
demensteam

Hauknes oms bolig

Mjølan sykehjem

Sentrumsgården

Hverdags

27 leiligheter
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32 leiligheter

rehabilitering

Mo bosenter
24 leiligheter

Mjølan
Omsorgsbolig
32 leiligheter

Talvikparken bosenter
20 leiligheter

Marcus Thranes gt 26

Ytteren bosenter

Helseparken

7 leiligheter

20 leiligheter

17 plasser

Ytteren sentralkjøkken
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Selfors sykehjem
80 plasser (4 avd)

Kreftkoordinator og
kreftsykepleiere

Fra 1. januar 2019 er det startet en omorganiseringsprosess fra distriktsinndelte til funksjonsinndelte
tjenester innen omsorgstjenestene, noe som innebærer at alle institusjonene i de tre tidligere distriktene
skal samles i fagavdeling institusjon og at de hjemmebaserte tjenestene skal samles i fagavdeling
hjemmebasert omsorg. Avdelingene skal ledes av fagsjefer. Begge disse har tidligere hatt stillinger som
distriktsledere. Revisjonen vil i rapporten primært omtale disse lederne som distriktsledere.
Kommunen opplyser at målet med omorganiseringen i helse- og omsorgsavdelingen er å oppnå bedre
ressursutnyttelse og enhetlig ledelse innenfor tjenestene. Alle distriktene har hatt felles vedtatte
overordnede rutiner, men det går frem at distriktene har praktisert disse noe ulikt. Kommuneledelsen har
en forhåpning om at dette vil bedres når man nå får én leder for hjemmetjenesten og én leder for
institusjonstjenesten som kan implementere rutinene likt i avdelingene innen sine ansvarsområder.
Omorganiseringen er i prosess og det blir fra kommunen opplyst at det blir jobbet med et mandat for det
videre arbeidet, men at dette ikke er ferdigstilt på revisjonstidspunktet.
Når det gjelder saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak, får
revisjonen opplyst at dette gjøres av tildelingskontoret som er kommunens forvaltningskontor for helseog omsorgstjenester. På tildelingskontoret jobber det 11 saksbehandlere i tillegg til leder. Det blir i intervju
opplyst at ni av saksbehandlerne, inkl. leder, jobber med saksbehandling knyttet til tjenestene som er
omfattet av revisjonen.

2.2

Bruk av hjemmetjenester og beboere på sykehjem

Figuren under viser den prosentvise andelen innbyggere på 80 år og over som bruker hjemmetjenester og
andelen innbyggere på 80 år og over som er beboere på sykehjem for Rana kommune, kostragruppen,
landet uten Oslo og fylket.
Figur 2: KOSTRA-tall, hjemmetjenester og sykehjem. Kilde: KOSTRA.

Bruk av hjemmetjenester og beboere på sykehjem 2017
40
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0
Rana

Kostragruppe 13

Landet uten Oslo

Nordland

Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)
Som det går frem av figuren over, er det en lavere andel av innbyggere på 80 år og over som bruker
hjemmetjenester i Rana kommune sammenlignet med kostragruppen, landet uten Oslo og fylket. Størst
forskjell er det mellom Rana kommune og fylkesgjennomsnittet (28,2 % i Rana mot 33,5 % i Nordland).
Videre går det frem av figuren at andelen innbyggere på 80 år og over som er beboere på sykehjem er
høyere i Rana enn i kostragruppen, Landet uten Oslo og Nordland. Størst forskjell er det mellom kommunen
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og kostragruppen med henholdsvis 13,7 % i Rana kommune og 11,7 % i kostragruppen, mens forskjellen
er minst sammenlignet med fylkesgjennomsnittet som ligger på 13,5 %.
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3.

3.1

System og rutiner for å sikre god
saksbehandling
Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:
Har kommunen etablert system og rutiner for å sikre god saksbehandling av søknader om tjenester fra
helse- og omsorgsavdelingen, herunder institusjonstjenester og tjenester i hjemmet?
Under dette:
a) I hvilken grad har kommunen gode rutiner for å vurdere brukerne sine behov når det blir fattet
vedtak om tjenester fra helse- og omsorgsavdelingen?
b) I hvilken grad meldes det fra om endringer i behov hos brukerne?
c) I hvilken grad har kommunen system og rutiner som sikrer lik behandling av søknader?
d) I hvilken grad blir vedtak utformet i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven?
3.2

Revisjonskriterier

3.2.1

Regler for saksbehandling og utredning av tjenestebehov

I helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 blir det slått fast at forvaltningsloven4 gjelder for kommunens
virksomhet innenfor helse og omsorg. Det vil si at tildeling av tjenester blir vurdert som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b), altså «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller
flere bestemte personer». Reglene i forvaltningsloven gjelder ved tildeling av hjemmebaserte tjenester og
institusjonsplass.
Forvaltningsloven stiller en rekke krav til saksbehandlingen i kommunen i forbindelse med enkeltvedtak.
Blant annet skal vedtak som blir fattet
•

•
•

Inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage
jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd første punktum. Etter pasient- og brukerrettighetsloven
§ 7-5 er fristen for å klage fire uker.
Inneholde opplysninger om partens innsynsrett i sakens dokumenter jf. forvaltningsloven § 27
tredje ledd første punktum
Inneholde begrunnelse, jf. forvaltningsloven § 24. Begrunnelsen skal gis samtidig med at
vedtaket blir fattet, jf. forvaltningsloven § 24 første ledd. Kravene til begrunnelsens innhold
fremgår av § 25. Her går det frem at begrunnelsen skal:
o Vise til de regler vedtaket bygger på
o Nevne de faktiske forhold vedtaket bygger
o Nevne de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn

Forvaltningsloven § 17 krever også at kommunen sikrer at en sak er så godt opplyst som mulig før vedtak
fattes. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven, der det er beskrevet at målet med saksbehandling og tildeling av kommunale helseog omsorgstjenester er «at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang.» Når det
gjelder utredningsplikten som følger av forvaltningsloven § 17 blir det i veilederen blant annet vist til en
rekke ulike opplysninger det kan være aktuelt å innhente for å vurdere behovet for tjenester. I veilederen
blir det også vist til at opplysninger som er registrert i IPLOS er en del av pasienten/brukerens journal, og
er en viktig del av den relevante dokumentasjonen som må innhentes når et tjenestebehov blir utredet.
Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.

Justis- og beredskapsdepartementet: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-1967-0210.
4
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3.3
3.3.1

Rutiner for å vurdere brukernes behov når det blir fattet vedtak om tjenester
Datagrunnlag

Tildelingskontoret mottar søknader/henvendelser skriftlig, per telefon eller ved personlig oppmøte.
Henvendelser kan komme direkte fra den det gjelder, fra pårørende eller andre som har en relasjon til den
som har behov for bistand. Det blir opplyst at henvendelser per telefon eller ved personlig oppmøte noteres
på et registreringsskjema av den som mottar henvendelsen, og at det blir etterspurt om bruker er informert
og har samtykket til henvendelsen dersom henvendelsen ikke kommer fra brukeren selv.
Kontoret mottar også søknader/henvendelser elektronisk (elektronisk meldingsutveksling) fra fastleger og
spesialisthelsetjenesten. Disse meldingene kommer rett inn i kommunens fagprogram Visma Profil.
Søknader/henvendelser fordeles til en saksbehandler i morgenmøtet påfølgende dag etter at henvendelsen
er mottatt. Det blir opplyst at saksbehandler så tar kontakt med bruker for å avtale et vurderingsbesøk.
3.3.1.1
Kartlegging av tjenestebehov
Revisjonen får opplyst at det for nye5 brukere gjennomføres vurderingsbesøk i hjemmet for å kartlegge
brukernes behov. I vurderingsbesøket er man i dialog med brukeren for å få en oversikt over behovet og
brukerens ønsker, og det blir benyttet et kartleggingsskjema for å registrere nødvendige opplysninger. Ved
behov noterer saksbehandleren også på et eget ark. Det blir også ved behov innhentet utfyllende
opplysninger fra aktuelle samarbeidsparter. Revisjonen får opplyst at brukeren signerer på
kartleggingsskjemaet når det er ferdig utfylt, og at det skannes inn i fagsystemet Visma Profil, der selve
saksbehandlingen gjøres.
Dersom brukeren ønsker det, får han eller hun tilsendt kopi av
kartleggingsskjemaet.
Ved nye henvendelser vurderer man om det kan være aktuelt å sette inn hverdagsrehabilitering først. Noen
ganger er det team for hverdagsrehabilitering som gjør disse vurderingene og noen ganger gjør
tildelingskontoret og teamet vurderingen sammen. Hvem som bør foreta det første vurderingsbesøket hos
brukeren vurderes ut ifra henvendelsen som foreligger (hverdagsrehabilitering vil bli nærmere omtalt i kap.
5.3.2.4).
I kartleggingsskjemaet6 som benyttes i forbindelse med vurderingsbesøket skal det fylles ut en rekke felt
blant annet knyttet til hvilke tjenester det søkes om, brukers helsetilstand, sosiale forhold, sanser, samt
funksjonsnivå knyttet til generelle gjøremål (her brukes et skårsystem fra 1 (mye selvhjulpen) til 5 (svært
hjelpetrengende)). I tillegg skal bevegelsesevne vurderes, samt en vurdering av arbeidsplassen hjemme
hos bruker (forflytning, tunge løft, forhold rundt smitte mv.).
Det blir i intervju med representant fra tildelingskontoret gitt uttrykk for at det det er tilstrekkelig med
maler og sjekklister og at disse fungerer godt som arbeidsverktøy. Det blir også pekt på at det er lav terskel
for å spørre om hjelp, både fra kollegaer og fra leder. Når det gjelder kartleggingsskjemaet spesielt, blir
det opplyst at det er planlagt å endre dette for å inkludere punkt om velferdsteknologi, og at man i denne
sammenheng skal gå gjennom hele skjemaet og vurdere behov for endringer. Det blir pekt på at
kartleggingsskjemaet er et godt verktøy dersom man bruker det riktig og går gjennom alle punktene, men
at det burde ha vært mer lesbart og forståelig for brukere og pårørende.
I intervju blir det også gitt uttrykk for at tildelingskontoret i hovedsak har tilstrekkelig kapasitet til å kunne
gjøre gode vurderinger av hver enkelt bruker. Det blir opplyst at det i hektiske perioder kan forekomme at
brukere må vente noen dager på vedtaket etter gjennomført vurderingsbesøk, men at vurderingene som
blir gjort er tilstrekkelige.
Revisjonen får opplyst at det alltid gjennomføres vurderingsbesøk hos nye brukere, men at man ikke alltid
rekker å gjennomføre vurderingsbesøk før vedtak fattes dersom det er pasienter som skal skrives ut fra
sykehus. Det blir gitt uttrykk for at tildelingskontoret opplever å ha tilstrekkelig informasjon om brukere
som blir skrevet ut fra sykehus selv om man ikke rekker å gjennomføre vurderingsbesøk før vedtak fattes.

5
6

Vurderinger/meldinger om endringer i tjenestebehovet til eksisterende brukere omtales i neste kapittel.
Rana kommune: Kartlegging av behov for pleie og omsorgstjenester (skjema).
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Det blir opplyst at tildelingskontoret i disse sakene gjør en vurdering av tjenestebehovet ut fra
informasjonen som foreligger i elektroniske meldinger fra sykehuset. I et av intervjuene blir det opplyst at
det er dialog med hjemmetjenesten før vedtak fattes i disse sakene. Det blir gitt uttrykk for at dette
fungerer greit, og at hjemmetjenesten gir tilbakemelding dersom de er usikre på behovet og det er
nødvendig eller ønskelig med et vurderingsbesøk før vedtak fattes.
Det blir opplyst at saksbehandlerne fatter et enkeltvedtak basert på de opplysningene som foreligger i
saken og/eller gjennomført vurderingsbesøk, og at enkeltvedtaket sendes til brukeren. Dersom det er
vanskelige saker blir disse drøftet i fellesskap på morgenmøte påfølgende dag, før vedtak fattes. Etter at
det er fattet vedtak blir den aktuelle utføreravdelingen informert om dette og om hvilken hjelp som skal
iverksettes.
Når det gjelder selve tjenesteutmålingen blir det opplyst at prinsippet om lavest effektive omsorgsnivå
benyttes i tildelingen av tjenester, og at det så langt det er mulig tilstrebes å tilby hjelp til selvhjelp og
egenmestring. Det blir utdypet at det er en målsetting å dreie tildeling av tjenester mer mot hjemmebaserte
tjenester og dermed redusere tildeling av institusjonsplasser. Det blir pekt på at det imidlertid er en
krevende prosess å få til holdningsendring når det gjelder mer hjemmebaserte tjenester, både når det
gjelder ansatte i kommunen, pårørende, brukere og samarbeidspartnere som f.eks. sykehuset.
I flere av intervjuene som revisjonen har gjennomført blir det kommentert at det er en utfordring at
sykehuset skaper en forventning hos bruker om hvilke tjenester som skal ytes av kommunen, og at ansatte
på sykehuset ikke i stor nok grad er bevisste på at det er kommunen som skal vurdere hva som er riktig
tjenestenivå etter utskrivning. Flere peker på at det er krevende å snu forventningene til bruker dersom
sykehuset har kommunisert at vedkommende har behov for et høyere tjenestenivå enn det kommunen
vurderer at brukeren har behov for, for eksempel dersom sykehuset har kommunisert at bruker har behov
for institusjonsplass mens kommunen vurderer at vedkommende kan bo hjemme med hjelp fra
hjemmetjenesten.
Det blir videre kommentert at kommunen ifølge KOSTRA-tall har god dekning på institusjonstjenester, men
at man til tross for dette har problemer med å ta imot de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset.
Dersom bruker ikke kan sendes hjem etter sykehusopphold og det ikke er ledig på korttidsavdeling venter
vedkommende på sykehuset til det åpner seg en ledig plass på korttidsavdelingen.
Det blir i intervju pekt på ulike årsaker til hvorfor kommunen har utfordringer med å ta imot
utskrivningsklare pasienter. En av lederne viser til at det skjer en opphopning på korttidsplassene fordi
kommunen ikke har rigget hjemmetjenestene til å kunne ta imot disse pasientene, og videre at det også
er påtrykk på korttidsplassene fordi en del venter på langtidsplass. Det blir av flere også pekt på at en stor
del av brukerne får tildelt et for høyt tjenestenivå. En av de intervjuede viser til at vedkommende ser flere
brukere på institusjon som kunne vært ivaretatt i bemannet omsorgsbolig, men som er «presset» inn i en
institusjonsplass av sykehus og/eller pårørende. Det blir videre pekt på at det er vanskelig å flytte brukere
som først har fått institusjonsplass over på et lavere omsorgsnivå.
Det blir kommentert at det i saker hvor sykehuset har skapt en forventning om tjenestenivå hos bruker er
utfordrende å komme til enighet med bruker/pårørende om brukerens tjenestebehov, og at dette oppleves
som medvirkende til at en for høy andel brukere legges inn på korttidsavdelingen i stedet for å sendes
hjem etter sykehusopphold. Det blir pekt på at dette får følger videre da brukere som har kommet inn på
institusjon ofte har et ønske om å få langtidsplass i stedet for å flytte hjem igjen etter endt opphold på
korttidsavdelingen. Flere har i intervju pekt på at dette skaper institusjonsbrukere med feil omsorgsnivå,
noe som fører til ventelister på institusjonsplasser i kommunen. Det blir opplyst at kommunen har dialog
med sykehuset om dette gjennom samhandlingsmøter og gjennom avviksbehandling. Revisjonen får
opplyst at kommunen er i startgropen av et samarbeid hvor man skal se på samhandlingsforløpet hjemsykehus-hjem og finne flaskehalser og punkter som skal hjelpe til å bygge opp under å trygge og sikre
brukerne der de er.
Det blir videre kommentert at det er en krevende omstillingsprosess med innstramming i
institusjonstjenester og at det dermed er viktig at kommunen snakker med én stemme og at avdelingene
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er enige om hvilket tilbud som skal gis. Det blir opplyst at tildelingskontoret, korttidsavdelingen og
hjemmetjenesten derfor har formøte sammen før de har samordningsmøte med bruker og pårørende.
Ellers blir det i intervjuene i hovedsak gitt uttrykk for at man opplever at brukerne får de tjenestene de har
behov for og rett på. Det er likevel eksempler der det pekes på at det blir ytt flere tjenester/mer hjelp enn
det bruker har vedtak på, primært i hjemmetjenesten, mens enkelte har pekt på at det finnes brukere i
hjemmetjenesten som burde vært ivaretatt på institusjon. Det blir kommentert at dette særlig gjelder
brukere med demenssykdom, og det blir etterlyst egne tilbud til disse brukerne.

3.3.1.2
IPLOS-registrering
Revisjonen får opplyst at det er tildelingskontoret som registrerer nye brukere i IPLOS 7, mens
utføreravdelingene har ansvar for å oppdatere IPLOS ved behov for de brukerne som allerede mottar
tjenester. Det blir opplyst at det blir tatt utgangspunkt i kartleggingsskjemaet for å registrere data i IPLOS
etter endt vurderingsbesøk.
Det blir i flere intervju gitt uttrykk for at det er et forbedringspotensial når det gjelder å få
utføreravdelingene til å oppdatere IPLOS for eksisterende brukere. Det blir opplyst at IPLOS skal registreres
ved endringer, men det blir kommentert at dette kan være utfordrende for utføreravdelingene i en travel
hverdag (meldinger om endringer i tjenestebehov blir nærmere omtalt i neste kapittel). Det går frem av
intervju at tildelingskontoret sender påminnelser til avdelingene om IPLOS-oppdatering ca. hver tredje
måned i forbindelse med innsending av IPLOS-rapportering for kommunen, men at det i utgangspunktet
ikke er tildelingskontorets ansvar å minne avdelingene på dette.
Når det gjelder ansvar for å oppdatere IPLOS ute i avdelingene har revisjonen fått opplyst at dette i
hovedsak er primærkontaktenes8 ansvar. I intervju med en leder går det frem at man i det aktuelle
distriktet har hatt en egen IPLOS-kontakt som kan assistere ved registrering av IPLOS-data. Det blir
utdypet at en del ansatte har behov for hjelp til noen av de skjønnsmessige vurderingene som skal gjøres
ved registrering i IPLOS. Denne lederen gir også uttrykk for at man har blitt flinkere til å registrere i IPLOS
etter at tildelingskontoret for en stund tilbake sendte avdelingslederne en beskrivelse av hvordan
tjenesteutførelse til brukerne er registrert i IPLOS, og der man så at dette ikke stemte overens med faktisk
tjenesteutførelse.
Det blir i et annet intervju vist til at det ligger en perm på arbeidsrommet på avdelingen der de ansatte
kan finne opplysninger om hvordan man skal gå frem for å oppdatere IPLOS. Det blir også vist til at leder
på avdelingen ved flere anledninger har tatt opp at de ansatte må huske på å registrere i IPLOS. Det blir
kommentert at medarbeidere ofte glemmer dette, og at det også kan handle om at de ansatte vurderer
det som viktigere å utføre oppgaver hos brukerne enn å registrere IPLOS-data. En annen avdeling opplyser
å ha tavle med ukemål der IPLOS-registrering er fast tema hver 4. uke.
3.3.2

Vurdering

Undersøkelsen viser at tjenestebehovet til nye brukere kartlegges gjennom vurderingsbesøk der det
benyttes et standardisert kartleggingsskjema. For brukere som blir skrevet ut fra sykehus baserer
tildelingskontoret seg primært på informasjon fra sykehuset, og det blir gitt uttrykk for at tildelingskontoret
opplever å få tilstrekkelig informasjon om disse brukerne til å kunne fatte vedtak om tjenester. I
undersøkelsen blir det også gitt uttrykk for at tildelingskontoret har tilstrekkelig kapasitet til å kunne gjøre
gode vurderinger av tjenestebehovet til brukerne.
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen er det revisjonens vurdering at kommunen har etablert
gode rutiner for å vurdere brukernes behov for pleie- og omsorgstjenester.
Revisjonen registrerer imidlertid at det blir gitt uttrykk for at det er forbedringspotensial når det gjelder å
få tjenesteavdelingene til å oppdatere IPLOS for eksisterende brukere som har endrede tjenestebehov. Det
blir også pekt på at det ikke alltid er samsvar mellom registrert og faktisk tjenesteutførelse. Etter IPLOSIPLOS-registeret er et lovbestemt helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester, og inneholder data fra
kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Kilde:
https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret
8
Det er etablert en ordning med primærkontakter til brukere, se nærmere omtale i kap. 6.3.1.2
7
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veilederen som Helsedirektoratet har utarbeidet skal oppdatert registrering alltid foreligge ved nytt vedtak
eller avgjørelse. Revisjonen mener det er viktig at kommunen fortsetter å holde fokus på og sikrer at
IPLOS-registreringen blir gjort i samsvar med IPLOS-forskriften og tilhørende veiledningsmateriell.

3.4
3.4.1

Melding om endringer i brukernes tjenestebehov
Datagrunnlag

Kommunen har utarbeidet et endringsskjema som tjenestene i samarbeid med bruker skal fylle ut dersom
tjenestebehovet har endret seg i forhold til de tjenestene brukerne har vedtak om. I endringsskjemaet skal
det fylles ut hvilken hjelp brukeren har per dags dato (type hjelp, hyppighet og dag) samt dato for når
vedtaket utløper, hvilke behov for endringer som foreligger og begrunnelse for dette. Det er også et eget
felt for oppsigelse av hjelp. I skjemaet kan det krysses av for om det er behov for nytt vurderingsbesøk
(ja/nei), og det skal krysses av for om ny IPLOS-registrering er foretatt. Videre må den ansatte signere på
skjemaet, og med det bekrefte at brukeren er informert om meldingen og enig i de endringene som blir
foreslått. Skjema skal også signeres av bruker. Revisjonen får opplyst at skjemaet skal sendes til
tildelingskontoret per post.
Kommunen opplyser at det for hjemmebaserte tjenester fattes vedtak for et begrenset tidsrom. Nye vedtak
om tjenester fattes for et kortere tidsrom, mens tjenester som har vart en stund og hvor det er åpenbart
at behovet ikke vil endre seg til det bedre eller opphøre, forlenges med inntil 1 år av gangen.
Utføreravdelingen skal tidlig hver måned gå gjennom vedtakene som går ut den måneden, og deretter gi
beskjed til tildelingskontoret om hvilke vedtak som skal videreføres uten endringer. Der det er behov for
endringer skal det sendes endringsskjema til tildelingskontoret. Det blir opplyst at behovet for endring må
være av en viss varighet for at det skal sendes endringsskjema og nytt vedtak fattes. Det skal ikke sendes
endringsskjema dersom en bruker har utvidet behov for bistand i noen dager. Det blir opplyst at også
brukeren kan ta kontakt med tildelingskontoret dersom hjelpen ikke oppleves som tilstrekkelig.
Når det gjelder vedtak om korttidsplass på institusjon blir det opplyst at disse i utgangspunktet har kort
varighet, og at behov for forlengelse av korttidsoppholdet vurderes fortløpende. Kommunen har opplyst at
tildelingskontoret daglig er i dialog med kommunens korttidsavdelinger når det gjelder kapasitet og
inneliggende pasienter, i tillegg til at det er faste ukentlige møter hvor en går gjennom status på de som
er i korttidsopphold. Dersom det er usikkerhet omkring behovet for forlengelse, arrangeres det et
samordningsmøte for å avklare det videre behovet. Aktuelle deltakere blir oppgitt å være for eksempel
bruker, pårørende, representant fra korttidsavdelingen, hjemmetjenesten og tildelingskontoret. I møtet
avklares eventuelt behov for forlengelse av korttidsoppholdet eller hvilken bistand som er nødvendig ved
utskrivelse.
I intervju går det frem at tildelingskontoret stort sett får tilstrekkelig informasjon fra hjemmetjenesten til
å gjøre en vurdering av om vedtaket til brukerne må endres, men at det forekommer at det tar noe tid på
grunn av mangelfulle endringsskjema. Det blir utdypet at endringsmeldingene ikke alltid inneholder nok
informasjon til å gjøre en god vurdering. Enkelte kommenterer at det ikke er alle som har like lang erfaring
eller kjennskap til bruker, og at dette gjenspeiles i utfylling av endringsskjemaet. Det blir pekt på at det
kunne vært greit å ha noe mer opplæring knyttet til det å skrive endringsskjema.
Det blir opplyst at tildelingskontoret som oftest ringer tilknyttet avdeling i de tilfellene endringsskjemaet
ikke inneholder tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god vurdering. Det blir pekt på at man av og til også
går i journaler for å finne utfyllende informasjon og sjekke kartlegging. Revisjonen får opplyst at det
vanligvis ikke gjennomføres nye vurderingsbesøk ved oppdatering av vedtak, men at dette kan gjøres
dersom tjenestene melder om at det er behov for det, for eksempel dersom det er store endringer hos
bruker.
Når det gjelder i hvilken grad ansatte er flinke til å melde endringer går det frem at det er litt ulike
oppfatninger om dette. I enkelte intervju blir det pekt på at hjemmetjenestene er flinke til å melde
endringer, både ved økt tjenestebehov og dersom brukerne må settes «i minus» dersom de er på reise
eller innlagt på sykehus, mens det av andre blir pekt på at det er forbedringspotensial på dette området. I
et av intervjuene blir det opplyst at man i avdelingen (en hjemmetjenesteavdeling) har snakket mye om
at det er viktig å bruke endringsskjema, men at ikke alle medarbeiderne er like gode på å gjøre dette. Det
blir også kommentert at de ansatte ikke er så flinke til å sende endringsmelding om behov for reduserte

19

tjenester dersom bruker ikke lenger har behov for disse tjenestene. Ellers går det frem at hjemmetjenesten
ikke alltid får utført tjenestene de skal hos demenspasienter, da brukerne motsetter seg besøk og/eller
tjenesteutførelse. Det blir opplyst at man i disse tilfellene ofte har med seg kommunens
demens/hukommelsesteam for å vurdere tjenestebehov hos brukerne.
I spørreundersøkelsen som revisjonen har gjennomført fikk ansatte i hjemmebaserte tjenester spørsmål
knyttet til i hvilken grad det er tydelig på hvilket tidspunkt og hvordan de skal rapportere om at en bruker
har endret tjenestebehov. Et flertall av respondentene har svart at det i stor grad er tydelig på hvilket
tidspunkt de skal rapportere om at en bruker har endret tjenestebehov (79 %), mens ca. en femtedel (18
%) har svart at dette i noen grad er tydelig. Det er også et flertall av respondentene (81 %) som har svart
at det i stor grad er tydelig hvordan det skal rapporteres om at en bruker har endret tjenestebehov, mens
16 % har svart at dette i noen grad er tydelig.
Ansatte i hjemmebaserte tjenester fikk også spørsmål om hvor ofte de melder fra dersom de mener at det
er endringer i tjenestebehovet til brukerne. Svarene fremgår av figuren under.
Figur 3: Meldinger om endringer i brukernes tjenestebehov

Hvor ofte melder du fra dersom du mener at det endringer i tjenestebehovet til
brukerne?
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Som det går frem av figuren over, har en tredjedel av respondentene svart at de ofte melder fra dersom
de mener at det er endringer i tjenestebehovet til brukerne, mens et flertall (61 %) har svart at de alltid
gjør dette. Det er et fåtall av respondentene (5 %) som har svart at de sjelden melder fra ved endringer i
tjenestebehovet. Det er noe variasjon mellom distriktene når det gjelder svarfordelingen. I område sentrum
er det en større andel av respondentene som har svart at de alltid melder fra ved endringer sammenlignet
med de to andre distriktene.
Til de respondentene som ikke svarte at de alltid melder fra om endringer i tjenestebehovene, ble det stilt
oppfølgingsspørsmål om hva som er årsakene til dette. Enkelte har her pekt på tidspress og at det er
tungvint å melde fra gjennom papirskjema som må sendes per post, mens andre har kommentert at det
ikke alltid blir tatt hensyn til hva de ansatte mener om tjenestebehovet til brukerne. Det blir også pekt på
at endringen kan være midlertidig.
Ansatte i hjemmebaserte tjenester fikk også spørsmål om i hvilken grad de bruker tid på oppgaver hjemme
hos bruker som brukeren ikke har vedtak om eller som ikke står på arbeidslisten. Svarene fremgår av
figuren under.
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Figur 4: Utføring av oppgaver utenom vedtak
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Som det går frem av figuren over, har ca. en fjerdedel av respondentene svart at de i stor grad bruker tid
på oppgaver hjemme hos bruker som vedkommende ikke har vedtak om eller som ikke står på
arbeidslisten. Det er til dels stor variasjon mellom distriktene når det gjelder hvor stor andel av
respondentene som har svart dette. Område sentrum har høyest andel, der over en tredjedel av
respondentene har svart at de i stor grad bruker tid på oppgaver utenom vedtak, mens denne andelen er
vesentlig lavere i område vest (15 %). Det er også nær halvparten av respondentene totalt sett (45 %)
som har svart at de i noen grad bruker tid på oppgaver som ikke fremgår av vedtak.
Respondenter som har svart at de i noen eller stor grad bruker tid på oppgaver hos brukerne som ikke
fremgår av vedtak, fikk oppfølgingsspørsmål om hvilke oppgaver dette dreier seg om. Av svarene går det
frem at dette i stor grad dreier seg om praktisk bistand som å ta ut søppel, tørke av benker, husvask,
klesvask, skifte på senger, måke snø, bære ved og bistand knyttet til mat. Det blir også vist til hjelp med
personlig hygiene samt hjelp til samhandling med andre instanser som lege, fysioterapeut mv. Noen peker
også på at de bruker tid på sosial stimulering/samtaler med bruker/pårørende.

3.4.2

Vurdering

Revisjonen mener det er positivt at kommunen har etablert et system der utføreravdelingene hver måned
skal sjekke vedtakene som utløper den aktuelle måneden, og melde behov for endringer til
tildelingskontoret. Det går likevel frem i undersøkelsen at hjemmetjenestene har forbedringspotensial når
det gjelder å melde endringer i tjenestebehov. Selv om et flertall av respondentene som er ansatt i
hjemmebaserte tjenester har svart at de alltid melder fra dersom det er endringer i tjenestebehovet til
brukerne (61 %), viser undersøkelsen at ca. en fjerdedel av respondentene i stor grad bruker tid på
oppgaver hjemme hos bruker utenom det tilbudet som det er fattet vedtak om. Svarene til de ansatte viser
at dette i mange tilfeller dreier seg om praktisk bistand, men også hjelp til blant annet å ivareta personlig
hygiene.
Revisjonen mener i utgangspunktet at det ikke er tilfredsstillende at det utføres oppgaver for brukerne som
ikke er omfattet av vedtakene. Det at det ikke alltid er samsvar mellom hvilke tjenester som ytes og hvilke
tjenester det er fattet vedtak om, kan indikere at det ikke alltid er en samstemt oppfatning mellom
tildelingskontoret og de ansatte når det gjelder hvilket tjenestebehov brukerne har, men kan også indikere
at behovet for endringer ikke i tilstrekkelig grad blir meldt eller at endringene ikke blir oppfattet som så
varige at det er nødvendig å melde ifra.
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Basert på det som kommer frem i undersøkelsen mener revisjonen det er viktig at kommunen tydeliggjør
for de ansatte, gjennom felles rutiner og opplæring, viktigheten av å melde endringer i tjenestebehov, og
i hvilke tilfeller og i hvilket omfang utføring av tjenester uten vedtak er akseptabelt. Dette er viktig for å
sikre lik tjenesteutøvelse og forutsigbar ressursbruk i tjenestene.
Revisjonen vil i denne sammenhengen også vise til vår vurdering i kap. 3.3.2 der vi peker på at kommunen
må sikre at IPLOS-registrering gjøres i tråd med regelverket og nasjonalt veiledningsmateriell.

3.5

System og rutiner som sikrer likebehandling av søknader

3.5.1

Datagrunnlag

3.5.1.1
Vedtaksmyndighet og habilitetsvurderinger
Som det går frem av kapittel 2 gjøres all saksbehandling av pleie- og omsorgstjenester av kommunens
tildelingskontor. Det er leder for tildelingskontoret som har vedtaksmyndighet for tildeling eller avslag på
omsorgstjenester. Revisjonen får opplyst at leders navn står på alle vedtak, men at det i utgangspunktet
bare er avslag og spesielle saker (for eksempel vedtak om brukerstyrt personlig assistent) som blir signert
av leder.
Det blir opplyst at habiliteten til saksbehandler vurderes i hvert enkelt tilfelle ved fordeling av saker. Det
blir i dokumentasjonsoversendelsen fra kommunen vist til at alle som treffer beslutninger og tilrettelegger
for beslutninger i Rana kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler, og at ansatte og
folkevalgte har et selvstendig ansvar for å opplyse om egen habilitet og tre til side når saken krever det jf.
kommunenes etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte.
Tildelingskontoret ble etablert i 2002, og det blir i intervju med flere som har jobbet i tjenestene over
lengre tid gitt uttrykk for at det er en bedret tildelingspraksis og mer rettferdige vedtaksprosesser etter
opprettelsen av tildelingskontoret.
3.5.1.2
Maler og kriterier for tildeling
Som det går frem i kapittel 3.3 fordeles innkomne saker/henvendelser til saksbehandlere på morgenmøte
påfølgende dag, og det gjennomføres vurderingsbesøk der et standardisert kartleggingsskjema blir
benyttet for å innhente nødvendige opplysninger.
Kommunen har også utarbeidet en rekke andre maler/skjema/tildelingskriterier i forbindelse med
saksbehandling av pleie- og omsorgstjenester. Dette inkluderer følgende:
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Vedtaksmaler9 for innvilgelse og avslag innen:
o Hjelp i hjemmet
o Helsehjelp i hjemmet
o Kreftsykepleie – innvilget
o Rehabilitering i hjemmet
o Venteliste langtidsplass i sykehjem
o Langtidsplass i sykehjem
o Korttidsopphold i sykehjem
o Dagplass i sykehjem
o Avlastning i institusjon
o Venteliste kommunal omsorgsbolig – innvilget
o Kommunal bolig
o Omsorgsstønad
o Brukerstyrt personlig assistent
Registreringsskjema
Endringsskjema (se nærmere omtale i kap. 3.4.1)

Vedtaksmalene omtales nærmere i kap. 3.6
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Forskrift for tildeling av kommunale boliger
Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

I kommunens forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem § 1 andre ledd går det frem at
«Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive
hvordan pasienten/brukeren kan ivaretas i påvente av plass».10
Når det gjelder grunnlag for vurdering og tildeling, går dette frem av forskriftens § 4. Her står følgende:
Rana kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester og
tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov møtes med
økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som hovedregel være
forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem.
Vurdering av behovet for helsehjelp skjer via kommunens eget kartleggingsverktøy samt
kartleggingsverktøyet IPLOS. IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov
og ressurser til den som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Ved vurdering tas det
hensyn til søkers:
a) bistandsbehov
b) fysiske og psykiske helsetilstand
c) ressurser
d) bistand fra pårørende og øvrig nettverk
e) boforhold
f) mulighet for bistand gjennom eventuelle andre hjelpetiltak.

Selve kriteriene for tildeling går også frem av forskriften. I § 5 første ledd går det frem at hovedkriteriet er
at langtidsopphold i sykehjem tildeles der dette vurderes å være det eneste tilbudet som kan gi nødvendig
og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. I andre ledd i samme paragraf går det frem at andre kriterier
som skal vektlegges ved vurdering av tildeling er:
a) Andre aktuelle tjenester har vært forsøkt og/eller vurderes ikke å dekke behovet for nødvendige og
forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
b) Behov for tett oppfølging av medisinsk behandling, utover det som er mulig å tilby i hjemmet.
c) Omfattende hjelpebehov der det er nødvendig med tilgjengelig fagkompetanse utover det som er mulig
å tilby i hjemmet.
d) Behov for heldøgns tilsyn, pleie og omsorg i livets sluttfase.
e) Langtkommen demenssykdom som medfører behov for kontinuerlig oppfølgning, skjerming og omsorg
gjennom hele døgnet.

I forskrift om tildeling av kommunale boliger i Rana kommune 11 går det frem at «Omsorgsboliger er et
tilbud til personer som på grunn av alder, helse, funksjonshemming, mv har et omfattende behov for en
tilrettelagt bolig med hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester i, eller i nær tilknytning til boligen, og
som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.» (§ 4). Det går også
frem at boligen kan ha bemanning hele eller deler av døgnet. I forskriftens § 5 går grunnkravene for
tildeling av omsorgsbolig frem. Her går det blant annet frem at mulighet for fortsatt å bo i opprinnelig hjem
med bistand fra hjemmebaserte tjenester skal være prøvd ut, og at dette er vurdert som utilstrekkelig for
å ivareta søkers behov. Videre går det frem at et boligbehov alene ikke gir rett til omsorgsbolig, og at
søkers helsemessige og sosiale forhold tillegges avgjørende vekt ved behandling av søknaden.

Forskrift
for
tildeling
av
langtidsopphold
i
sykehjem,
Rana
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-06-19-872. Ikrafttredelse 01.07.2017
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Forskrift
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tildeling
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boliger,
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https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2015-02-10-147
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kommune
kommune,

Nordland,
Nordland.

Det blir i intervju opplyst at forskriftene blir brukt som kriterier for tildeling, men at det likevel gjøres
individuelle vurderinger da det er mange hensyn å ta både knyttet til brukere og pårørende. Når det gjelder
kriterier blir det også vist til at det eksempelvis er satt noen standarder for hvor ofte man gjennomfører
rengjøring, men at brukerne av ulike årsaker (f.eks. allergi, dårlig syn eller førlighet) kan ha behov for
hyppigere rengjøring. Det blir kommentert at alle søknader ikke skal og ikke kan vurderes likt. Det blir
utdypet at det skal gjøres individuelle vurderinger og at det ikke er alle som etterspør nøyaktig det samme.
Det blir av flere kommentert at saker drøftes i fellesskap på tildelingskontoret dersom saksbehandlerne er
usikre.
I enkelte intervju blir det kommentert at det kan være noe variasjon mellom saksbehandlere knyttet til
tildeling av tjenester, da noen er relativt nyutdannede og andre har lang erfaring. Det blir også av enkelte
kommentert at det varierer hvor «strenge» saksbehandlerne er, og at noen tildeler mer hjelp enn det
avdelingen ser det er behov for. Det blir opplyst at dette i størst grad gjelder hjelp til praktisk bistand. I
intervju med tildelingskontoret blir det likevel gitt uttrykk for at man opplever at saker i stor grad blir
vurdert likt uavhengig av saksbehandler, og at man har felles praksis som er innarbeidet over lang tid og
felles lovverk man forholder seg til. Det blir kommentert at det i enkelte tilfeller forekommer at
saksbehandlerne vurderer saker ulikt og må drøfte saker sammen, men at dette vanligvis ikke er en stor
utfordring. Det blir også kommentert at noen er mer positive til bruk av velferdsteknologi enn andre, men
det blir påpekt at det er en liten gruppe saksbehandlere på tildelingskontoret og at slike tema blir diskutert
på avdelingen. Revisjonen får også opplyst at det er etablert praksis12 for at saksbehandlerne kvalitetssikrer
hverandres avslagsvedtak.
Når det gjelder tildelingspraksis og tjenesteutmåling blir det vist til at det er en dreining i hjemmetjenesten
og hvilken rolle de skal ha, noe som resulterer i effektivisering og innstramming i tjenester som tilbys. Det
blir kommentert at det ikke er innført radikale endringer, men at tildelingskontoret i større grad vurderer
nødvendigheten av tjenester og/eller om det er riktig type tjeneste. Som eksempel blir det vist til at man
tidligere pleide å tildele praktisk bistand knyttet til eksempelvis det å planlegge innkjøp og handle inn varer
for bruker, mens man i dag assisterer bruker med å bestille matvarer. I tillegg henviser man i større grad
til rengjøringsbyrå i stedet for å fatte vedtak om husrengjøring gjennom hjemmetjenestene til brukere som
kun har behov for hjelp til rengjøring.
Revisjonen har fått opplyst at kommunen har venteliste på langtidsplass på institusjon. Det fattes
enkeltvedtak om venteliste i de tilfellene der det blir vurdert at langtidsplass er nødvendig men det ikke er
ledige plasser. På intervjutidspunktet (januar 2018) ble det opplyst å være omtrent 10 personer på
ventelisten. Det blir opplyst at brukerne som er søkt til langtidsopphold kan bli bedre underveis og eventuelt
vurderes for opphold på et annet omsorgsnivå som for eksempel bosenter, men at brukerens omsorgsbehov
er avklart når det fattes vedtak om venteliste. I intervju med tildelingskontoret blir det gitt uttrykk for at
omfanget av brukere på venteliste oppleves som oversiktlig og kontrollerbart og at det i hovedsak er greit
å vurdere hvem som har størst behov for plass. Vurderingen her blir opplyst å være at den som til enhver
tid har størst behov får plass. Det går frem i intervju at de fleste som er innvilget ventelisteplass på
langtidsplass er på korttidsavdeling i ventetiden, men at noen fortsatt bor hjemme eller i
omsorgsbolig/bosenter i ventetiden.
Når det gjelder i hvilken grad brukere som blir satt på venteliste tar kontakt med tildelingskontoret blir det
opplyst at dette sjeldent forekommer, og at kommunen generelt mottar få klager på vedtak om pleie- og
omsorgstjenester.
3.5.2

Vurdering

Det er revisjonens vurdering at kommunen har etablert hensiktsmessige system og rutiner for å sikre at
behandling av søknader i minst mulig grad blir personavhengig, blant annet i form av at det er utarbeidet
standardiserte kartleggings- og registreringsskjema, forskrifter for tildeling av institusjonsplass og

12
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omsorgsbolig som inneholder kriterier for tildeling av disse tjenestene, samt at det er satt standarder for
blant annet hyppighet på rengjøring.
Videre er det etter revisjonens vurdering positivt at saker både drøftes internt på tildelingskontoret og med
tjenesteavdelingene for å kunne gjøre vurderinger av hvilke brukere som har størst tjenestebehov og som
må prioriteres først. Det at saker diskuteres på tildelingskontoret er etter revisjonens vurdering
hensiktsmessig for å sikre en omforent forståelse av vurderings- og tildelingspraksis blant
saksbehandlerne.
Det er lite i undersøkelsen som indikerer at det er utfordringer knyttet til personavhengig
forskjellsbehandling ved vurdering av behov for tjenester, selv om enkelte har pekt på en viss variasjon i
tildelingspraksis, særlig når det gjelder praktisk bistand. Revisjonen merker seg imidlertid at det er fokus
på tildelingspraksis i kommunen, og at det blir gitt uttrykk for at tildelingskontoret i større grad enn tidligere
vurderer nødvendigheten av tjenester og/eller om det er riktig type tjeneste.
3.6

Vedtak i samsvar med sentrale krav i forvaltningsloven

3.6.1

Datagrunnlag

3.6.1.1
Bruk av kommunale vedtaksmaler
Tildelingskontoret har utarbeidet vedtaksmaler for de ulike tjenestene som innvilges eller avslås.
Revisjonen har fått opplyst at malene er endret som følge av kommunens pågående prosjekt Klart Språk,
og at målet med prosjektet er å forenkle malene slik at de blir mer forståelig for mottakerne. Revisjonen
har fått tilsendt følgende maler13:






















Hjelp i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) – innvilget (ny versjon)
Hjelp i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) – avslag (ny versjon)
Helsehjelp i hjemmet – innvilget (ny versjon)
Helsehjelp i hjemmet – avslag (gammel versjon)
Kreftsykepleie – innvilget (ny versjon)
Rehabilitering i hjemmet (gammel versjon)
Venteliste langtidsplass i sykehjem – innvilget (ny versjon)
Langtidsplass i sykehjem – innvilget (ny versjon)
Langtidsplass i sykehjem – avslag (ny versjon)
Korttidsopphold i sykehjem – innvilget (ny versjon)
Korttidsopphold i sykehjem – avslag (gammel versjon)
Dagplass i sykehjem – innvilget (gammel versjon)
Dagplass i sykehjem – avslag (gammel versjon)
Avlastning i institusjon – innvilget (gammel versjon)
Avlastning i institusjon – avslag (gammel versjon)
Venteliste kommunal omsorgsbolig – innvilget (ny versjon)
Kommunal bolig – avslag (ny versjon)
Omsorgsstønad – innvilget (gammel versjon)
Omsorgsstønad – avslag (ny versjon)
Brukerstyrt personlig assistent – innvilget (gammel versjon)
Brukerstyrt personlig assistent – avslag (gammel versjon)

De fleste av malene inneholder standardtekster/felt for utfylling av selve vedtaket, felt for begrunnelse,
felt med informasjon om klageadgang og felt der det fremgår hva som er lovgrunnlag for vedtaket. Det er
vist til ulike regler i lovverket i malene ut i fra hvilken tjenesten malen omhandler.
Revisjonen merker seg at kommunens nye maler ikke inneholder informasjon/standardtekst om retten til
å se sakens dokumenter, slik det gjør i de gamle versjonene av malene. I intervju blir det opplyst at malene
tildelingskontoret tidligere benyttet for å skrive vedtak hadde et avsnitt hvor det ble opplyst om innsynsrett,
men at dette ble tatt bort ved forenkling av malverket i sammenheng med Klart språk-prosjektet. I intervju

Revisjonen fikk tilsendt malene i forbindelse med dokumentoversendelse i november 2018, og det ble opplyst at ikke
alle malene var endret på dette tidspunktet. I februar 2019 blir det fra kommunen opplyst at det er foreligger nye
versjoner av de malene som ikke var ferdigstilt i november. Det blir opplyst at alle er utformet etter samme «lest» som
de malene som ble oversendt i november, dvs. med samme lay-out, samme informasjon om klageadgang, lovgrunnlag
osv.
13
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blir det også opplyst at det i forbindelse med dette prosjektet blant annet er kuttet en del lovtekst og heller
satt inn henvisninger til lovverk for å gjøre vedtakene kortere og enklere for brukerne. Når det gjelder
ansvar for oppdatering av referanser til lovverk i malene får revisjonen opplyst at dette ligger til
tildelingskontorets leder.
Når det gjelder klageadgang, er det ulike varianter av standardtekst ut i fra hvilken tjeneste det dreier seg
om. Flere av de nye malene har følgende standardtekst under overskriften «Du kan klage»:
Vedtak om omsorgstjenester er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan påklages etter lov om
pasient- og brukerrettigheter § 7-2. Dersom du vil klage, så skal klagen sendes til tildelingskontoret. Der
kan du få råd og veiledning. Klagefristen er 4 uker. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, så sender
tildelingskontoret klagen videre til Fylkesmannen i Nordland.

I malen som gjelder omsorgsbolig er klageinstans oppgitt å være formannskapet, og det er her vist til at
enkeltvedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. Det blir opplyst at årsaken til at det er en annen
klagefrist og klageinstans i malene som gjelder omsorgsbolig er at enkeltvedtaket ikke gjelder
helsetjenester, men bolig.
Det blir i intervju opplyst at saksbehandlerne alltid bruker malene for tildeling/avslag på søknad om
tjenester og at malene ligger tilgjengelig i fagsystemet. I ni av ti enkeltvedtak som er omfattet av
stikkprøvekontrollen er kommunens nye maler benyttet, mens det er benyttet en eldre mal i ett av
vedtakene. Dette vedtaket er fattet i oktober 2018, mens de øvrige enkeltvedtakene er fattet i november
2018.
3.6.1.2
Klagerett, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage
I alle enkeltvedtakene som er gjennomgått i forbindelse med stikkprøvekontrollen er det opplyst om
klagerett, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage, i tråd med standardformuleringene som
inngår i kommunens vedtaksmaler.
I ni av ti enkeltvedtak er klagefristen opplyst å være 4 uker. I et av enkeltvedtakene, som omhandler
omsorgsbolig, er klagefristen opplyst å være 3 uker. I ni av ti enkeltvedtak går det frem at klageinstans er
fylkesmannen i Nordland. I enkeltvedtaket som omhandler omsorgsbolig går det frem at klagenemnd er
formannskapet.
3.6.1.3
Retten til å se sakens dokumenter
Kun ett av de kontrollerte enkeltvedtakene inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter.
I dette vedtaket er det benyttet en eldre mal (se også omtale over), og det fremgår av vedtaket under
overskriften «Innsynsrett/klage» at forvaltningslovens §§ 18 og 19 om retten til å se denne sakens
dokumenter gjelder for vedtaket.
I de ni andre enkeltvedtakene er det ikke opplyst om retten til å se sakens dokumenter. I disse sakene er
kommunens nye vedtaksmaler benyttet.
3.6.1.4
Begrunnelse
Alle de kontrollerte enkeltvedtakene inneholder en egen overskrift med «Begrunnelse».
I ni av ti av de kontrollerte enkeltvedtakene er kommunens nye maler benyttet, og her blir det i kulepunkt
under overskriften «Lovgrunnlag for vedtaket» vist til hvilke regler som gjelder for vedtaket
(lovhenvisning), eksempelvis Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-1 og §3-2 6b og Lov om
pasient- og brukerrettigheter §2-1a. Innholdet i reglene som det er vist til er ikke gjengitt i disse ni
enkeltvedtakene.
I ett av de kontrollerte enkeltvedtakene er det benyttet en eldre mal. I dette enkeltvedtaket er det i større
grad gjengitt innholdet i reglene enkeltvedtaket bygger på. I dette enkeltvedtaket, som gjelder
korttidsopphold i institusjon, står det «Tildeling av korttidsopphold i somatiske sykehjem eller boform for
heldøgns omsorg og pleie etter lov om helsetjenesten i kommunene § 2-1 jfr. § 1-3».
Når det gjelder opplysninger om faktiske forhold blir det i alle vedtakene vist til søknad/henvendelse, og
flere av enkeltvedtakene inneholder også beskrivelser fra søknad/henvendelse, for eksempel at
hjemmetjenesten melder om behov for økt praktisk bistand som følge av at bruker har redusert
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funksjonsnivå. I de sakene hvor det er gitt avslag eller innvilget andre tjenester enn det bruker har søkt
om (to enkeltvedtak) er det vist til hvilke hovedhensyn (vurderinger og faktiske forhold) som har blitt
vektlagt ved skjønnsutøvelsen. I et av disse vedtakene, som gjelder avslag på søknad om korttidsopphold
i institusjon, blir det vist til at det er stort press på korttidsplasser i kommunen og at det ikke er mulig å
innvilge korttidsopphold i institusjon når hjelpebehovet kan ivaretas i hjemmet. Det blir vist til hvilken
bistand bruker får fra hjemmetjenesten, og at det vurderes at brukerens hjelpebehov kan ivaretas gjennom
de hjemmetjenester som er innvilget. Det aktuelle vedtaket ble påklaget av bruker. Kommunen gjorde i
denne saken en ny saksutredning, blant annet med nytt hjemmebesøk, og valgte å opprettholde vedtaket,
og saken ble sendt over til Fylkesmannen. I dokumentene som er sendt til Fylkesmannen blir det vist til
ytterligere informasjon som begrunnelse for hvorfor kommunen har gitt avslag. Fylkesmannen ga ikke
brukeren medhold i klagen.
I et annet enkeltvedtak, som gjelder avslag om langtidsplass, blir det vist til at det vurderes at brukers
hjelpebehov kan ivaretas gjennom de hjemmetjenester som er innvilget, men at kommunen har forståelse
for at det er ønskelig med et annet botilbud med tettere oppfølging som følge av brukers helsetilstand og
kognitive funksjonsnivå. Det går videre frem at kommunen vurderer at brukers hjelpebehov kan ivaretas i
et bosenter, og at bruker blir satt på søkerlisten14 til dette. Videre går det frem at hjelpebehovet i påvente
av ledig leilighet vil bli ivaretatt gjennom dagplass i institusjon og de hjemmetjenester som allerede er
innvilget.
3.6.1.5
Saksbehandlingstid
Kontroll av saksbehandlingstid har i utgangspunktet ikke vært en del av stikkprøvekontrollen (se omtale i
seksjon 1.4.4.), men revisjonen registrerer at et flertall av sakene har en saksbehandlingstid under en
måned. To av sakene i stikkprøvekontrollen har en saksbehandlingstid som overstiger en måned, regnet
fra søknadsdatoen som det er vist til i enkeltvedtaket og til datoen vedtaket er fattet. I ett av vedtakene
går det ikke frem hva som er søknadsdatoen/dato for henvendelse. Siden saksbehandlingstid ikke har
stått i fokus i stikkprøvekontrollen er det ikke kontrollert om det er sendt foreløpig svar i de aktuelle sakene.
Kommunen har opplyst at det sendes en forvaltningsmelding med informasjon om når en kan forvente at
saken er ferdig behandlet dersom saksbehandler ikke klarer å ferdigbehandle saken innen fire uker etter
mottatt søknad. Det blir i intervju med tildelingskontoret gitt uttrykk for at tildelingskontoret har
tilstrekkelig kapasitet til å kunne behandle saker fortløpende, og det blir opplyst at det sjelden er behov
for å sende foreløpig svar.
Det blir kommentert at man gjerne avventer å sende svar på søknader om korttids- eller langtidsplass som
blir satt på venteliste, fordi man vil se om det åpner seg opp en ledig plass til bruker før man svarer. Det
blir opplyst at dette gjelder inntil en måned.

3.6.2

Vurdering

Undersøkelsen viser at alle de kontrollerte enkeltvedtakene er i samsvar med krav i regelverket når det
gjelder informasjon om klagerett, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage, jf.
forvaltningsloven § 27 tredje ledd første punktum. Det er etter revisjonens vurdering positivt at det blir
lagt til rette for at informasjon om klagerett mv. alltid inngår i enkeltvedtakene ved at dette ligger som
standardtekst i kommunens vedtaksmaler.
Som det går frem av undersøkelsen er klageinstansen i enkeltvedtak som omhandler omsorgsbolig
formannskapet i kommunen. Revisjonen vil gjøre oppmerksom på at helse- og omsorgsdepartementet har
pekt på at tildeling av omsorgsbolig i mange tilfeller er så sammenvevd med, og en forutsetning for å
kunne yte nødvendige helse- og omsorgstjenester, at tildeling av tjenester og bolig av praktiske grunner
må ses under ett. Det blir poengtert at Fylkesmannen vil være klageinstansen der klageren for eksempel
mener at et avslag på omsorgsbolig i seg selv er et brudd på retten til nødvendige tjenester etter pasient-
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Kommunen har opplyst at man med benevnelsen «søkerliste» mener venteliste.
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og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd, fordi han eller hun mener at tjenester i omsorgsbolig er det
eneste som vil gi et forsvarlig tilbud.15
Undersøkelsen viser videre at ni av ti av de kontrollerte enkeltvedtakene ikke er i samsvar med krav i
forvaltningsloven når det gjelder opplysninger om partens innsynsrett. I enkeltvedtak skal det gis
opplysninger om partens adgang til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd første
punktum. Standardtekst med informasjon om innsynsretten inngår ikke i kommunens nye vedtaksmaler,
og disse malene er benyttet i alle tilfellene der det mangler slik informasjon. Revisjonen mener det er viktig
at kommunen ved oppdatering og endring av malverk sikrer at malverket bidrar til at enkeltvedtakene blir
utformet i samsvar med kravene i regelverket, og ikke til det motsatte.
Når det gjelder begrunnelse av enkeltvedtak er det revisjonens vurdering at krav til innholdet i
begrunnelsene i hovedsak er ivaretatt i de kontrollerte enkeltvedtakene, jf. at begrunnelsene skal inneholde
informasjon om reglene vedtaket bygger på, faktiske forhold og hvilke hovedhensyn som har blitt vektlagt
ved skjønnsutøvelse (forvaltningsloven § 25).
Alle vedtakene som er omfattet av stikkprøvekontrollen viser til faktiske forhold gjennom å vise til
søknad/henvendelse. I mange tilfeller er det også gjengitt informasjon fra søknad/henvendelse i
enkeltvedtakene.
De kontrollerte enkeltvedtakene som gjelder avslag eller tildeling av andre tjenester enn det bruker har
søkt om, synes å være tilstrekkelig begrunnet når det gjelder hvilke hovedhensyn som har blitt vektlagt
ved skjønnsutøvelsen.
Når det gjelder informasjon om reglene vedtaket bygger på, blir det i ett av enkeltvedtakene vist til Lov
om helsetjenesten i kommunene. Lov om helsetjenesten i kommunene ble opphevet ved lov 24. juni 2011,
og var ikke gyldig på det tidspunktet vedtaket ble fattet (oktober 2018). Lovhenvisningen i det aktuelle
enkeltvedtaket er følgelig ikke i samsvar med kravene i regelverket, men revisjonen registrerer at det i
denne saken er benyttet en eldre vedtaksmal, og at de nye malene viser til gjeldende lovverk. Det er likevel
etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende at det i enkeltvedtak er vist til lovverk som var opphevet
over syv år før vedtaket ble fattet, og mener at kommunen må sikre at malverket fortløpende blir oppdatert
i tråd med endringer i regelverket.
Revisjonen stiller videre spørsmål ved om kommunen i tilstrekkelig grad sikrer at begrunnelsen er forståelig
for den som er part i saken, jf. at innholdet i reglene ikke blir gjengitt i de enkeltvedtakene der kommunens
nye maler er benyttet (ni av ti av de kontrollerte enkeltvedtakene). Revisjonen vil i denne sammenheng
vise til at forvaltningsloven § 25 første ledd andre punktum sier at begrunnelsen også skal gjengi innholdet
av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på i den utstrekning det er nødvendig for å sette
parten i stand til å forstå vedtaket. I Helsedirektoratets veileder for saksbehandling av tjenester etter helseog omsorgstjenesteloven blir det pekt på at dette «… bør gjøres ved å innta aktuelle bestemmelser i
begrunnelsen, eller – dersom det er mer hensiktsmessig – å skrive med egne ord hva regelen går ut på.
Sitat og nærmere forklaring kan også fremgå av et vedlegg»16. Det blir også pekt på at begrunnelsen må
gjøre det mulig for parten og for klageinstansen å vurdere om lovanvendelsen har vært korrekt.

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Ålesund kommune med kopi til Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet og
landets fylkesmenn. Datert 06.03.2017.
16
Helsedirektoratet: Veileder for saksbehandling - Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr.
6, 3-6 og 3-8, s. 46-47.
15
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4.
4.1

Kompetanse og kapasitet
Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:
Har kommunen sikret at helse- og omsorgsavdelingen har nødvendig kompetanse og kapasitet til å ivareta
brukerne?
Under dette:
a) Har kommunen tilstrekkelig oversikt over kompetansebehovet til tjenestene og de ansattes
kompetanse?
b) Har kommunen utarbeidet målrettede kompetanseplaner og/eller andre relevante planer for å sikre
nødvendig kompetanse innenfor tjenestene?
c) Er det etablert hensiktsmessige systemer for å sikre at tjenestene har tilstrekkelig personell med
nødvendig kompetanse på jobb til enhver tid?
d) I hvilken grad arbeides det målrettet med å sikre høyt nærvær/lavt sykefravær blant
medarbeiderne, og i hvilken grad lykkes avdelingen med eventuelle iverksatte tiltak?
e) I hvilken grad har kommunen et godt opplegg for å lære opp nye ansatte og vikarer innenfor helseog omsorgsavdelingen?
4.2
4.2.1

Revisjonskriterier
Kompetanse og opplæring

I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten går det frem at virksomheten skal
ha oversikt over medarbeiders kompetanse og behov for opplæring, jf. § 6f. Videre står det i § 7b, at
virksomheten skal sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse
i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet.
I Helsedirektoratets veileder til forskriften, blir det i veiledningen til § 6f vist til at øverste leder skal sikre
at det finnes en oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring, samt ansvar for å sørge
for systemer som sikrer at medarbeiderne har kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Det blir
vist til at dette forutsetter at virksomheten gjennomfører jevnlige kompetansekartlegginger, rekrutterer
medarbeidere med riktig kompetanse og sørger for at de får tilstrekkelig opplæring, samt etter- og
videreutdanning. Det blir også gitt eksempler på at relevante interne dokumenter kan være
opplæringsplaner, kompetanseoversikter og kartleggingsskjema for kompetansebehov.
4.2.2

Krav om systematisk arbeid med sykefravær

Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven et ansvar for å sørge for at det blir utført systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS) på alle plan i virksomheten for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø
og sikkerhet blir ivaretatt.17 Systematisk HMS-arbeid at innebærer at arbeidsgiver skal fastsette mål for
dette arbeidet og sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.18
Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.

17
18

Arbeidsmiljøloven § 3-1.
Arbeidsmiljøloven § 3-1, annet ledd, bokstav a og f.
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4.3
4.3.1

Oversikt over tjenestenes kompetansebehov og de ansattes kompetanse
Datagrunnlag

Helse- og omsorgsavdelingen utarbeider årlig kompetanseplan for avdelingen som eies av
kommunaldirektøren for helse og omsorg. Planen fra 201819 er delt opp i tre deler. I del tre av planen er
eksisterende kompetansebeholdning i helse og omsorg kartlagt med hensyn til videreutdanninger og
instruktørkompetanse blant fagpersonell. Revisjonen får opplyst at en slik overordnet kartlegging av
kompetansebeholdningen for første gang ble gjort i 2018 i forbindelse med sammenslåingen av tidligere
helse og sosial og omsorgsavdelingen, og at praksisen tidligere har vært at hver underavdeling i
omsorgsavdelingen har gjort egne kartlegginger av kompetansebeholdning. Det blir opplyst at HRavdelingen i flere runder har forsøkt å få alle ansatte til å registrere sin kompetanse i Visma HRM, men at
helse- og omsorgsavdelingen besluttet å gjøre en egen kartlegging da de ansattes kompetanse ikke i
tilstrekkelig grad ble registrert i systemet. Kommunen har pekt på at målet med denne overordnede
kartleggingen er at kompetansen de ansatte besitter i større grad enn tidligere skal benyttes internt og på
tvers av avdelingene.
I kompetanseplanen for 2018 er det satt opp en tabell med en rad for hver avdeling i helse og omsorg, og
hvor det er oppført hvilken type videreutdanning/instruktørkompetanse som finnes i avdelingen. Se
eksempel i tabellen under, som viser kompetansebeholdning ved en avdeling.
Tabell 2: Utdrag fra kompetanseplan - oversikt over ansattes kompetanse (videreutdanninger)

Avdeling

Antall

Videreutdanning/instruktør

Korttidsavdelingen
Ytteren

2 sykepleiere

Demens

1 helsefagarb.

Demens

2 sykepleiere

Aldring og eldre/eldreomsorg

3 sykepleiere

Lindrende behandling

Det blir i intervju i hovedsak gitt uttrykk for at man har god oversikt over de ansattes kompetanse, men
flere kommenterer at det er et forbedringspotensial når det gjelder å benytte kompetansen på tvers av
avdelingene og at man kan bli bedre på å utnytte opplæring og kompetanseheving i etterkant av
opplæringstiltak. En av de intervjuene viser til at et eksempel der dette er gjort på en god måte er
avdelingens arbeid med demenskompetanse og hvordan man gjennom dette arbeidet har opprettet et
demenslag/hukommelseslag og en demenskoordinator. Dette for å ha en systematisk tilnærming opp mot
personer med demenssykdom. Man har også kreftsykepleier og en kreftkoordinator som benyttes på tvers
av tjenestene i avdelingene
Flere har kommentert at man forventer at det vil bli enklere å utnytte tilgjengelige ressurser i den nye
organiseringen med funksjonsinndelte tjenester og enhetlig ledelse av tjenestene. Enkelte har også pekt
på at man bør ha en felles opplæringsplan for fagområdene i den nye organiseringen.
Når det gjelder oversikt over tjenestenes kompetansebehov har kommunen opplyst at kompetansebehovet
blir vurdert i forbindelse med utarbeidelse av turnus og i forbindelse med utarbeiding av den årlige
kompetanseplanen. Kompetanseplanen utarbeides av en arbeidsgruppe der både tillitsvalgte og øvrige
ansatte involveres, og vedtas av ledergruppen. Kommunen har også opplyst at det ved ledighet i stillinger
alltid vurderes om det er ønskelig å gjøre om stillinger, eksempelvis fra helsefagarbeider til sykepleier
dersom tjenestens karakter tilsier det.
Revisjonen får opplyst at det er tre konsulenter på helse- og omsorgsavdelingen som har vært ansvarlige
for å hente inn tilbakemelding fra de tidligere distriktene før revidering av kompetanseplanen. Det blir pekt
på at det gjennom dette innsamlingsarbeidet har gått frem at noen avdelinger arbeider godt med
kompetanseplaner og kompetansekartlegginger, mens andre avdelinger ikke har like høyt fokus på dette.
Avdelingene som ikke arbeider aktivt med kompetanseplaner og –kartlegginger melder gjerne at de ønsker
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å videreføre det som stod oppført i fjorårets plan eller svarer at de ikke har fått tilbakemeldinger på
kompetansebehov fra de ansatte på avdelingen. Det blir i intervju påpekt at noe av årsakene til at
avdelinger ikke melder om kompetansebehov kan være at man mener at kompetanseplanen dekker
avdelingens behov, eller at kompetansebehovene er så små at man løser det ved intern undervisning på
avdelingen. Kommunen opplyser at det årlig innhentes ønsker om opplæringstiltak fra alle avdelinger i
forbindelse med revidering av kompetanseplanen. Når ønsker om opplæringstiltak er samlet gjøres det et
prioritert valg for opplæringstiltakene for neste år. Noen av innspillene er svært fagspesifikke, eller knyttet
til enkeltavdelinger. Disse ivaretas av internundervisning i den enkelte avdeling og er ikke en del av den
overordnede kompetanseplanen til helse- og omsorgsavdelingen.
Avdelingslederne får mulighet til å legge inn ønsker om satsingsområder i forbindelse med utarbeiding av
kompetanseplanen, og de får planen tilsendt på høring før den ferdigstilles. Enkelte etterlyser mer
samarbeid med de tillitsvalgte og fagorganisasjonene i arbeidet med kompetanseplan, blant annet for å
kunne få innspill på hvordan man kan rekruttere nye fagfolk innenfor helse- og omsorgstjenestene.
Det blir også pekt på at kunnskapen til sykepleiere må oppdateres og at alle innenfor helsetjenestene må
tilegne seg ny kunnskap for å kunne tilby gode tjenester også i fremtiden, og at dette vel så mye dreier
seg om andre måter å arbeide på enn nødvendigvis ny fagkompetanse. Det blir også pekt på som viktig at
alle medarbeiderne får kjennskap og eierskap til planer og strategier for hvordan man skal innrette
tjenestene fremover. Ellers blir det også av enkelte pekt på at hjemmetjenesten har behov for økt
kompetanse på blant annet kreft og demens. Det blir i flere intervju pekt på at man fremover vil få
utfordringer med å rekruttere nok sykepleiere til å dekke dagens bemanning. Det blir blant annet pekt på
at man særskilt bør se på hvordan sykepleietjenesten er organisert i institusjonstjenesten, og det blir i
denne sammenheng kommentert at en spørreundersøkelse av sykepleiestudenter i siste semester av
utdanningen viste at ca. 96 % av studentene ikke ønsket å jobbe i sykehjem. Planer for å sikre nødvendig
kompetanse vil bli omtalt i neste kapittel.

4.3.2

Vurdering

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen er det revisjonens vurdering at kommunen jobber godt
med å sikre oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring, jf. forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 f.
Samtidig går det frem at det er forbedringspotensial når det gjelder å benytte medarbeidernes kompetanse,
både i etterkant av opplæringstiltak, og å sikre at kunnskap og kompetanse brukes på tvers av avdelinger.
Revisjonen mener det er viktig at kommunen har fokus på dette, og merker seg at kommunen forventer
at det vil bli enklere å utnytte tilgjengelig kapasitet/kompetanse i den nye organiseringen med
funksjonsinndelte tjenester og enhetlig ledelse. Revisjonen mener det er viktig at kommunen etter en viss
tid evaluerer i hvilken grad omorganiseringen har hatt ønsket effekt når det gjelder bruk av medarbeidernes
kompetanse.
4.4
4.4.1

Planer for å sikre nødvendig kompetanse
Datagrunnlag

I helse- og omsorgsavdelingens kompetanseplan20 er det oppført en rekke tiltak for å sikre at avdelingen
har nødvendig kompetanse. I tiltaksdelen i kompetanseplanen er det ført opp tiltak både for å sikre
tilstrekkelig grunnutdanning, og for å ivareta behov for videreutdanning og kurs/etterutdanning. Det er
også satt opp et tiltak knyttet til kompetanseutvikling gjennom hospitering.
Når det gjelder grunnutdanning, blir det vist til at planen har et rekrutteringsfokus bl.a. i forhold til
stipendstillinger for sykepleiere og vernepleiere. Tiltaket innebærer at sykepleier- og vernepleierstudenter
kan søke kommunen om stipend21. Studentene forplikter seg bl. annet til å jobbe deltid i helse- og

Rana kommune: Kompetanseplan for helse og omsorg. Vedtatt 22.08.2018.
Stipendet utgjør NOK 50.000 ved signering og NOK 25.000 etter endt utdanning for heltidsutdanning, totalt NOK
75.000. Det kan også gis stipend til desentralisert studie. Dette gjelder fagarbeidere eller assistenter som er ansatt i
min. 50 % stilling og begynner på desentralisert studie i sykepleie/vernepleie. Disse mottar NOK 40.000 hvert studieår
i maks fire år.
20
21
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omsorgsavdelingen under studiet og jobbe to år i full stilling etter endt utdanning og godkjent autorisasjon.
Kommunen har opplyst at de her har sett på hva andre kommuner gjør for å tiltrekke seg denne
kompetansen.
Kommunen har videre opplyst at de har en del utenlandske sykepleiere som jobber som helsefagarbeidere
pga. manglende norsk autorisasjon som sykepleier. Disse må gjennomgå kurs i nasjonale fag for å oppnå
autorisasjon som sykepleiere. Det blir pekt på at det å frigjøre denne ressursen vil være viktig for
avdelingene i framtiden, og at det derfor er et eget kapittel om kvalifisering av utenlandske sykepleiere i
kompetanseplanen. Tiltaket innebærer blant annet at det kan søkes om å få økonomisk støtte for å få
godkjent autorisasjon som sykepleier (dekket kursavgift og andre utgifter med inntil kr. 40.000 i 100%
stilling).
I intervju blir det opplyst at Rana kommune tilbyr sykepleierstipend på til sammen NOK 600.000,- årlig,
men at det som oftest ikke er nok søkere til å bruke opp samlet stipendordning. Revisjonen får opplyst at
man over lengre tid har hatt stipendordninger, men at beløpene tidligere har vært små.
Kommunen har også iverksatt en økonomisk stipendordning som kan benyttes hvis avdelingene ser at det
er behov for grunnutdanning eller videreutdanning av eksisterende personell. Under overskriften
«videreutdanning» i kompetanseplanen står det at:
Avdelingene utarbeider en plan som gir et bilde av hvilken videreutdanningskompetanse det er behov for
og har oversikt over hvilken kompetanse avdelingen har i dag. Som en del av dette skal avdelingen ha en
plan for hvordan fagkompetansen skal brukes inn i avdelingen i etterkant av endt videreutdanning.
Videreutdanningen må være på minimum 15 studiepoeng for å utløse stipend pålydende kr. 8.000,- pr.
semester.

Enkelte har i intervju gitt uttrykk for at det ikke er tilstrekkelig sikret at de som ønsker det får tilbud om
utdanning og/eller videreutdanning, og det blir etterlyst et bedre tilbud om å dekke videreutdanning. I
denne sammenheng blir det pekt på at man taper inntekt ved å videreutdanne seg, noe som bremser folk
i å satse på videreutdanning. I et annet intervju blir det kommentert at tiltakene og stipendordningene i
kompetanseplanen er gode, men at de ikke passer for alle. Revisjonen får også opplyst at det er variasjon
mellom de tidligere distriktene i hvor aktivt man arbeider med å videreutdanne medarbeiderne.
Videre omtaler kompetanseplanen satsingsområder for kurs/etterutdanninger i 2018, og det er listet opp
en rekke kurs. Dette inkluderer blant annet kurs om







velferdsteknologiens ABC
legemiddelhåndtering
bruk av tvang
håndtering av vold og trusler
helserett
gjennomføring av systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV)

Det går også frem at noen avdelinger har interne opplæringsplaner knyttet til de enkelte avdelingenes
behov for opplæring. Ut fra denne planen arrangeres det intern temaundervisning som kan dreie seg om
for eksempel ernæring, sårbehandling, førstehjelp eller systematisk metode for oppfølging i livets siste
dager. Det blir opplyst at opplæringsbehovet ofte er knyttet til brukernes problemstillinger, for eksempel
vil det kunne melde seg et behov for oppdatering/opplæring knyttet til diagnose dersom avdelingen får inn
en bruker med en alvorlig diagnose. I intervju med en distriktsleder går det frem at det ble satset på to
områder for opplæring om våren og to områder om høsten etter tilbakemelding fra avdelingene i dette
distriktet. Dette var da fagområder som var felles for avdelingene. Det blir opplyst at man ser for seg at
dette blir videreført i ny fagavdeling.
Revisjonen får opplyst at det noen ganger også arrangeres større temadager som omfatter større grupper
av ansatte for eksempel knyttet til mer overordnede tema som velferdsteknologi. Det blir opplyst at det
ofte settes en årlig føring fra overordnet ledelse knyttet til hva som skal være tematikk for temadagene,
noe som betyr at deler av eller hele dagen skal ha et bestemt fokus som for eksempel personsentrert
omsorg, oppfølging sykefravær og fra deltid til heltid. Alle avdelinger har tidligere hatt årlig temadag, men
det er ennå ikke avgjort hvordan dette skal videreføres ved ny funksjonsinndelt organisering. I enkelte
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intervju blir det pekt på at mye av den interne kursingen omhandler nærvær/sykefravær og i mindre grad
fag.
Kommunen har opplyst at det også benyttes flere andre læringsarenaer for å sikre kompetanseutvikling.
Dette inkluderer lære av kollegaer, få råd og veiledning, e-læring (både frivillig og etter krav fra
arbeidsgiver) samt internundervisning med forelesere fra eksempelvis Helgelandssykehuset, leverandører
og diverse kompetansesentra.
I spørreundersøkelsen som revisjonen har gjennomført kunne ansatte gjennom et fritekstfelt legge inn
kommentarer knyttet til kapasitet og kompetanse. Her blir det blant annet pekt på at pasientgruppen er
mer kompleks og utfordrende etter samhandlingsreformen og at kompetanse og kapasitet ikke har fulgt
denne utviklingen, at det er lite faglige kurs/internundervisning og ønskelig med flere fagdager. Av svarene
til de ansatte går det også frem at det er variasjon når det gjelder om ansatte opplever at det er tilstrekkelig
kompetanse på avdelingen, noen peker på at det er god kompetanse på sin avdeling, mens andre peker
på at det er lav kompetanse på avdelingen/mangel på sykepleiere, samt utfordringer knyttet til vikarbruk
(grunnbemanning og vikarbruk vil bli nærmere omtalt i seksjon 4.5.1.2).
Som det går frem i kapittel 4.3 blir det av flere pekt på at man fremover vil få utfordringer med å rekruttere
nok sykepleiere til å dekke dagens bemanning. Revisjonen får opplyst at kommunen har hatt ulike
prosjekter for å forsøke å tiltrekke sykepleiere til helse- og omsorgsavdelingen, blant annet har man
intervjuet sykepleiere som har praksis i kommunen for å undersøke hva som gjør at de ønsker/ikke ønsker
fast ansettelse i kommunen. Det fremgår fra disse undersøkelsene at det er forskjell mellom avdelingene
knyttet til hvilken rolle sykepleierne har, og i hvilken grad de får brukt sin sykepleiefaglige kompetanse.
Dette fører til at man ikke får fordelt kompetansen på en effektiv måte. Det blir også pekt på at sykepleiere
per i dag deltar i mange forefallende oppgaver som ikke nødvendigvis må utføres av en sykepleier men
som kan ivaretas av annet fagpersonell.
Revisjonen får opplyst at det over år har vært satset på økt sykepleierkompetanse i avdelingene i institusjon
og hjemmetjeneste, og at det som følge av dette har blitt omgjort endel stillinger fra
hjelpepleier/helsefagarbeider til sykepleierstillinger. De siste årene har det imidlertid på noen avdelinger
vært utfordringer med å dekke opp kompetanse i henhold til bemanningsplanene.
Når det gjelder hvilke planer/tiltak kommunen har iverksatt for å kunne møte denne utfordringen blir det
vist til at man forventer effekter av omorganiseringen ved at en kan utnytte tilgjengelig kapasitet bedre.
Det blir også opplyst at man ser på hvordan sykepleiekompetansen utnyttes i avdelingene og om det er
mulig å organisere denne kompetansen på en annen måte. Revisjonen får opplyst at det er etablert en
arbeidsgruppe som skal se på hva helse- og omsorgsavdelingen har tilgjengelig av sykepleiere, se på om
turnusene er skrevet i forhold til kompetansebehov og på hvordan en kan sikre tjenesten ved bruk av
sykepleiere på tvers av avdelinger (for eksempel sykepleiepatruljer). Revisjonen får opplyst at dette
arbeidet stoppet litt opp når det ble besluttet omorganisering av helse- og omsorgsavdelingen, men at det
er forventet at arbeidet med dette tas opp igjen etter hvert.

4.4.2

Vurdering

Undersøkelsen viser etter revisjonens vurdering at helse- og omsorgsavdelingen har etablert planer og satt
i verk en rekke hensiktsmessige tiltak for å sikre nødvendig kompetanse innenfor tjenestene. Dette
inkluderer blant annet ulike tiltak knyttet til rekruttering og kompetanseheving i helse- og
omsorgsavdelingens overordnede kompetanseplan, årlige temadager og avdelingsvise opplæringstiltak.
Det går også frem at kommunen ser på hvordan sykepleiekompetansen utnyttes i avdelingene og om det
er mulig å organisere denne kompetansen på en annen måte.
Samtidig går det i undersøkelsen frem at det er variasjon når det gjelder hvor aktivt avdelingene jobber
med å videreutdanne medarbeidere, og at kommunen ikke bruker opp stipendbudsjettet som er avsatt.
Undersøkelsen viser også at en del ansatte ønsker mer kursing og fagdager.
På bakgrunn av det som kommer frem i undersøkelsen mener revisjonen det er viktig at kommunen
evaluerer om de tiltakene og stipendordningene som er iverksatt fungerer etter hensikten eller om det er
behov for andre tiltak for å sikre nødvendig kompetanse og kunnskap i tjenestene i tråd med forskrift om
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ledelse og kvalitetsforbedring § 7b. Revisjonen mener også, som påpekt i vår vurdering i seksjon 4.3.2, at
det er viktig at kommunen etter en tid evaluerer i hvilken grad omorganiseringen har hatt ønsket effekt
når det gjelder bruk av medarbeidernes kompetanse.

4.5
4.5.1

System for å sikre tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse på jobb
Datagrunnlag

4.5.1.1
Bemanningsplaner og system for bemanningsplanlegging
Kommunen har opplyst at bemanningsplaner skal ligge til grunn for all arbeidstidsplanlegging.
Bemanningsplaner er oversikt over antall personer som må være tilstede på hver vakt i løpet av uken og
hvilken kompetanse personene må ha. Det blir pekt på at planen skal gi rom for planlegging og koordinering
av tiltak og sikring av kontinuitet ved rapportering og dokumentasjon.
Helse- og omsorgsavdelingen benytter minVakt fra Triangel som arbeidstidsplanlegger, og det opplyses at
det blir utarbeidet turnus i dette systemet basert på bemanningsplanen. Det blir i intervju gitt uttrykk for
at minVakt fungerer godt som bemanningsplanlegger, og flere peker på at dette har gjort det enklere å
holde oversikt over kompetanse og kapasitet på avdelingene. Systemet har blant annet funksjonalitet som
gjør det mulig å søke etter spesifikk kompetanse og sende ut SMS til utvalgte ansatte dersom det for
eksempel er fravær og behov for vikar, eller det kan lyses ut ledig vakt gjennom SMS til alle ansatte.
Tilbudte vakter som blir fylt opp går direkte inn i arbeidsplan.
Det blir også pekt på at minVakt gjør det mulig å få oversikt over ansattes arbeidstimer, og holde kontroll
på overtidsarbeid. Som eksempel blir det vist til at en ansatt som har helgevikarstilling og som jobber
ekstra vakter på fem ulike avdelinger fort kan arbeide overtid, og at det er enkelt å få en samlet oversikt
og kontroll på dette gjennom systemet. Enkelte har etterlyst en kobling mellom minVakt og
personalsystemet, men det blir utover dette ikke gitt uttrykk for mangler/utfordringer med systemet.
Revisjonen får opplyst at kommunen tidligere hadde en vikarbank som tjenestene kunne benytte, men at
kommunen ikke opplevde den gevinsten av vikarbanken som var forventet slik den da var organisert.
Kommunen har opplyst at vikarbanken ble et fordyrende ledd slik den da var organisert siden minVakt ga
kommunen så god oversikt over ansatte og tilgjengelighet, og vikarbanken ble følgelig avviket. Det blir
opplyst at det har blitt vurdert å reetablere vikarbanken, men at det foreløpig er lagt på is.
Når det gjelder hvorvidt den faktiske bemanningen i avdelingene er i samsvar med normen i
bemanningsplanene, går det frem at det til dels er store avvik ved noen avdelinger. Det blir av enkelte
kommentert at det kan stilles spørsmål ved om man har balansert på grensen til det uforsvarlige når man
sammenligner bemanningsnormene med hvordan bemanningen faktisk har vært. Revisjonen får opplyst at
det i 2017 og 2018 ble gjennomført analyser av utvalgte avdelinger der man sammenlignet
bemanningsplanen med den faktiske kompetansen, og at enkelte hadde 40 % avvik. Analysen ble
gjennomført av tillitsvalgte, noen steder med hjelp fra arbeidsgiver, og det blir opplyst at det var Norsk
sykepleierforbund sentralt som var bestiller.
Selv om flere i intervju gir uttrykk for at det i hovedsak er tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i
tjenestene, blir det pekt på utfordringer med kompetansen ved enkelte avdelinger, og utfordringer i
forbindelse med helg, fravær og i hektiske perioder (for eksempel dersom det er mange besøk i
hjemmetjenesten eller dersom det er mange beboere på sykehjem som må ha hjelp til å spise).
En av lederne som revisjonen har gjennomført intervju med trekker frem at det er tilstrekkelig kapasitet
dersom det er fast ansatte på vakt som kjenner rutinene og brukerne, men at det blir utfordringer ved
sykefravær da man får inn mer uerfarne folk på vakt. Det blir opplyst at avdelingslederne gir tilbakemelding
om at det er utfordrende å håndtere svingninger i kapasitet, men at det ikke er mottatt avvik knyttet til
kapasitet og fare for brukerne. En annen leder har pekt på at det er utfordrende å ha tilstrekkelig
fagpersonell på vakt i helgene. Den intervjuede viser likevel til at man ikke er avhengig av å ha sykepleiere
på vakt til enhver tid som følge av at den aktuelle hjemmetjenesten har base på et av sykehjemmene, og
at avdelingene hjelper hverandre og overlapper slik at man ikke trenger å leie inn ekstra personell.
Videre har enkelte pekt på at det er utfordrende kompetansemessig ved sykefravær på helg, og at det
derfor er viktig at det er sikret sykepleier på bakvakt ved fravær av sykepleiekompetanse.
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I et av intervjuene som revisjonen har gjennomført blir det pekt på at noen kanskje vil mene at det er for
høy bemanning på enkelte sykehjem. I denne sammenhengen blir det vist til at noen av sykehjemmene
må ha nattevakt i hver etasje/avdeling på grunn av manglende system eller utfordringer med den fysiske
utformingen i bygget, men at det for andre sykehjem i utgangspunktet ikke er behov for en egen sykepleier
på natt på hver avdeling og at man heller burde hatt en nattjeneste. Ellers blir det kommentert at man i
det aktuelle distriktet har satset bevisst på å ha god bemanning der det er ressurskrevende brukere, blant
annet i form av en forsterket enhet for utagerende pasienter.
Flere gir uttrykk for at man forventer at det vil bli lettere å håndtere svingninger i kapasitet og
arbeidsbelastning i den nye funksjonsinndelte organiseringen, ved at man kan skyve på ressurser innenfor
fagområdene som tidligere har vært delt på tvers av tre distrikter.
De ansatte fikk i spørreundersøkelsen spørsmål om i hvilken grad det på avdelingen der de jobber er
tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse på jobb til enhver tid, se figuren under.
Figur 5: Ansattes oppleves av om det er tilstrekkelig personell og kompetanse på jobb

I hvilken grad er det på din avdeling tilstrekkelig personell med nødvendig
kompetanse på jobb til enhver tid?
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Som det går frem av figuren over, har i overkant av halvparten av de ansatte svart at det i noen grad er
tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse på jobb til enhver tid, mens i underkant av en tiendedel
har svart i liten grad på dette spørsmålet. Det er en del variasjon i svarene mellom distriktene.
Ansatte som svarte at det i noen/liten grad eller ikke i det hele tatt er tilstrekkelig personell med nødvendig
kompetanse på jobb til enhver tid på sin avdeling, fikk anledning til å utdype dette gjennom et fritekstfelt.
I svarene fra de ansatte blir det pekt på utfordringer med å ha tilstrekkelig sykepleiekompetanse på jobb
på kveld og i helger, utfordringer knyttet til at en stor andel av de ansatte på kveld/helg er ufaglærte, at
det i mange tilfeller ikke blir leid inn ekstra personell ved sykefravær eller at det ikke er mulig å leie inn
fagkompetanse ved fravær på grunn av vikarmangel, og at bemanningen er for lav i forhold til
arbeidsbelastningen. Det blir i flere kommentarer pekt på at det som sykepleier er uforsvarlig eller
utfordrende å ha bakvakt for flere avdelinger. I noen av kommentarene blir det pekt på at fordelingen av
fagpersoner på turnus ikke er god nok/gjennomtenkt. Enkelte peker også på språkutfordringer hos noen
av de ansatte.
4.5.1.2
Heltidsstillinger, grunnbemanning og vikarbruk
Revisjonen får opplyst at det blir benyttet mye vikarer i tjenestene. Ved avvikling av ferie og i høytidene
er det en del bruk av vikarbyrå, mens det i helger blir brukt en del faste vikarer, blant annet
sykepleierstudenter.
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Det blir i intervju kommentert at det har vært forskjell mellom de tre tidligere distriktene når det gjelder
grad av vikarbruk, og i den forbindelse blir det pekt på at dette handler om ulik praksis blant lederne. Som
eksempel blir det vist til at noen ledere kontinuerlig skriver om turnus for å dekke inn vaktene med nok
kompetanse og kapasitet, mens andre ikke endrer på turnus, men leier inn ekstra personell. Det blir videre
opplyst at noen avdelinger har økt opp grunnbemanningen, mens andre fortsatt har stort behov for vikarer.
Blant annet går det frem at enkelte avdelinger har måttet bruke vikarbyrå om sommeren for å ha
tilstrekkelig fagpersonell på jobb.
Det blir også gitt uttrykk for at det er variasjon i hvor god tilgang avdelingene har på vikarer, og at enkelte
avdelinger har hatt utfordringer med å få tak i vikarer. Det blir kommentert at dette kan handle om redusert
tilgang på personell, samt større valgfrihet når det gjelder hvor det er attraktivt å jobbe.
Ellers går det frem at det blir gjort vurderinger når det gjelder å leie inn vikar ved fravær, og at det er
fokus på å vurdere om det er nødvendig å leie inn vikar eller om det er mulig å klare seg uten. En av
lederne har pekt på at det kan være vanskelig å få ansatte til å gjøre andre oppgaver ved fravær på
avdelingen, og at dette krever nærledelse for å få til. Når det gjelder lengre fravær blir det gitt uttrykk for
at det blir innhentet vikar for å sikre at man har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på jobb.
Revisjonen har fått opplyst at kommunen har gjort et målrettet arbeid knyttet til å øke andelen
heltidsstillinger, og at det er jobbet med prosjekt for å øke andelen ansatte i heltidsstillinger i flere
avdelinger. Det blir opplyst at andelen heltidsstillinger innenfor helse og omsorg har vært på rundt 30 %,
men at andelen ved sist gjennomførte måling hadde økt til ca. 34 %. Det blir kommentert at man har stor
tro på at flere ansatte i heltidsstillinger er en medvirkende årsak til at man ser positive resultater på
budsjettbalanser, sykefravær og ansvarliggjøring hos de ansatte. Det blir pekt på at innsatsen knyttet til å
få flere medarbeidere opp i heltidsstillinger også har minsket behovet for vikarer. Videre blir det pekt på at
man fremover vil ha utfordringer med å rekruttere sykepleiere, noe som gjør det særskilt viktig å øke
stillingsprosenten til de ansatte man allerede har. Det blir imidlertid pekt på at det er en utfordring at ikke
alle ønsker å jobbe heltid, og at kommunen dermed ikke får utnyttet kapasiteten hos ansatte. Revisjonen
får opplyst at det er gjennomført kartlegginger i kommunen knyttet til heltidsløftet, og at en trend ifølge
den siste undersøkelsen (2016) er at en del ansatte ikke ønsker å arbeide i 100 % stilling.
Revisjonen får opplyst at kommunestyret gjorde vedtak om heltidskultur og rekruttering i helse- og
omsorgsavdelingen i desember 2018. I møteprotokollen22 går det blant annet frem at det er en målsetning
om at minimum 50 % av alle årsverk skal være fulle stillinger innen utgangen av 2019, og at antall helge/rekrutteringsstillinger skal reduseres med 50 %.
Kommunen har også gjort forsøk med økt grunnbemanning på enkelte avdelinger, som en del av arbeidet
med heltidsløftet. Revisjonen får opplyst at man så på kostnader knyttet til vikarbruk ved sykefravær og
om avdelingenes vikarbudsjett heller kunne brukes til å øke grunnbemanningen, men at noe av tanken
også var å forhindre sykemeldinger ved at det skulle bli lettere for ansatte med helseplager å gå på jobb
når det er nok folk tilstede på jobb. Kommunen har opplyst at erfaringen er at økt grunnbemanning har
fungert godt etter intensjonen på den avdelingen det først ble utprøvd på, men at man på en annen avdeling
har måtte starte prosessen på nytt som følge av at det ikke ble gjort tilstrekkelige tilpasninger til forholdene
i avdelingen, og at man ikke oppnådde samme resultater på sykefravær og vikarbruk. Revisjonen har
gjennomført intervju med en avdelingsleder for en avdeling der man har økt grunnbemanningen. I
intervjuet blir det vist til at man ved sykefravær ikke leier inn ekstra bemanning før avdelingen er nede på
opprinnelig nivå når det gjelder dagsverk. Det går frem at avdelingen tilpasser oppgaver på uketavlen etter
bemanning, og at man ved behov flytter oppgaver som kan utsettes til den dagen i uken man er
fullbemannet. Det blir pekt på at man ved å planlegge tiden og være fleksible på oppgaveutføring etter
bemanningskapasitet får timene til å gå opp, og at det er åpning for at ansatte også kan få avspasere noen
timer ved behov. Ellers blir det gitt uttrykk for at erfaringen er at det er positivt både for brukere og ansatte
at det er flere fast ansatte kontinuerlig på jobb. Det går frem at det potensielt kan være en utfordring med
kapasitet ved ferieavvikling da man har økt opp antall heltidsstillinger, men at dette har løst seg greit på
den aktuelle avdelingen.

22

Rana kommune: Møteprotokoll fra møte kommunestyret 10.12.2018, sak 117/18.
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4.5.2

Vurdering

Undersøkelsen viser at det gjennom bemanningsplaner og utarbeiding av turnus i arbeidstidsplanleggeren
minVakt er etablert et system som skal sikre at tjenestene har tilstrekkelig personell med nødvendig
kompetanse på jobb til enhver tid. Det går likevel frem at det ved enkelte avdelinger er relativt store avvik
mellom bemanningsplaner/normer og faktisk bemanning, og det blir av enkelte pekt på at det kan stilles
spørsmål ved om man har drevet på grensen til det uforsvarlige når man sammenligner planlagt og faktisk
bemanning. Det blir opplyst at det ikke er mottatt avvik knyttet til kapasitet og fare for brukerne, men
revisjonen vil i den sammenheng peke på at undersøkelsen viser at en betydelig del av de ansatte sjelden
melder avvik (se kap. 6.6). Revisjonen stiller derfor spørsmål ved om det med sikkerhet kan utelukkes at
det ikke har vært avvik knyttet til manglende kapasitet og kompetanse på avdelingene. På bakgrunn av
det som kommer frem i undersøkelsen mener revisjonen at kommunen må tydeliggjøre for de ansatte
viktigheten av at det blir meldt avvik knyttet til manglende kapasitet og kompetanse, slik at kommunen
får oversikt over i hvilken grad dette er en utfordring i tjenestene, og på bakgrunn av dette vurdere om
det er behov for å sette inn tiltak.
Revisjonen merker seg at kommunen har pekt på at en utfordring med distriktsorganiseringen har vært at
man ikke har klart å benytte seg av de samlede ressursene på tvers av distriktene slik man har ønsket og
hatt behov for, og at det forventes å bli lettere å håndtere svingninger i kapasitet og arbeidsbelastning i
den nye organiseringen med funksjonsinndelte tjenester.
Det er etter revisjonens vurdering av mange årsaker positivt at kommunen arbeider videre med å øke
andelen ansatte i heltidsstillinger, blant annet med tanke på de utfordringene det blir pekt på når det
gjelder rekruttering av sykepleiere, og behov for å benytte den kompetansen man allerede har. Revisjonen
vurderer det også som positivt at man gjør forsøk med økt grunnbemanning for å se om dette har positive
effekter på sykefravær og redusere vikarbehovet, som i sin tur kan bidra til å sikre at den faktiske
bemanningen er i samsvar med bemanningsplanene som er utarbeidet. Revisjonen vil samtidig peke på
viktigheten av at denne typen tiltak blir systematisk evaluert etter noe tid.

4.6
4.6.1

Målrettet arbeid med nærvær/sykefravær
Datagrunnlag

4.6.1.1
Tiltak for å forebygge og redusere sykefravær
Rana kommune er en IA-virksomhet. Kommunen har i tråd med IA-avtalen utarbeidet en egen
handlingsplan for IA-arbeidet i perioden 2015 til 2018.23 I denne handlingsplanen er det utformet en rekke
mål og tiltak knyttet til å redusere sykefravær og øke nærvær. Blant annet går det frem at alle enheter
årlig skal utarbeide en lokal HMS/IA-handlingsplan og at enhetene også skal jobbe jevnlig med holdninger
i personalgruppen, med fokus på å komme på jobb med det som er friskt. Et av tiltakene er at enhetene
skal utarbeide oppgavelister med alternative arbeidsoppgaver som er kjent for alle i egen enhet.
Handlingsplanen omtaler også involvering av ansatte. Et av tiltakene er at «Alle ansatte på det enkelte
arbeidssted deltar i dialog om hva som fremmer god helse og nærværskultur, og medvirker til konkrete
tiltak i forhold til dette».
I forbindelse med dokumentasjonsoversendelsen til revisjonen har kommunen pekt på at de vektlegger
arbeidstakernes funksjon og nærvær med økt oppmerksomhet, fremfor ensidig fokus på fravær og
begrensninger. Det blir vist til at et tiltak som skal bidra til økt nærvær er målsetningen om
medarbeidersamtale og/eller kartlegging av arbeidsmiljøet. Videre blir det opplyst at utviklingen innen
sykefravær med mulige årsaksforhold og tiltak kontinuerlig vil vurderes.
Videre har kommunen opplyst at de nå deltar med flere avdelinger i et prosjekt initiert av KS i samarbeid
med NAV, NED-prosjektet. Prosjektstart var oktober 2018. Prosjektet skal tilrettelegge for en systematisk
innsats rettet mot arbeidsplasser i kommunen som over tid har hatt mer enn 10 % sykefravær. Det blir
opplyst at det skal avholdes prosjektkonferanser i hver kommune som deltar, og at disse skal vise
23

Rana kommune: Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv 2015-2018
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sammenhengene mellom mestringsorientert ledelse og redusert sykefravær og støtte opp under
kommunenes arbeid for å sikre en varig reduksjon i sykefraværet. Revisjonen får opplyst at flere avdelinger
i helse og omsorg deltar i dette prosjektet. Revisjonen får videre opplyst at kommunen også tidligere har
deltatt i et sykefraværsprosjekt sammen med NAV, Helgelandsprosjektet.
Det blir i intervju kommentert at prosjektene kommer i tillegg til kommunens egne opplegg, herunder god
støtte fra HR-avdelingen, NAV og bedriftshelsetjenesten, både i enkeltsaker og på avdelingsnivå.
Som tidligere omtalt har kommunen også lenge arbeidet med å få flere ansatte inn i heltidsstillinger (se
nærmere omtale av dette i seksjon 4.5.1.2). Det blir pekt på at man har tro på at dette er en medvirkende
årsak til at man ser positive resultater på sykefravær i helse- og omsorgsavdelingen. Flere kommenterer
at man i større grad ansvarliggjør de ansatte i heltidsstillinger, og at det å gi ansatte mer ansvar har vært
nyttig for å øke trivsel og nærvær.
Samtidig blir det pekt på at erfaringen er at de som lykkes i arbeidet med sykefravær er de lederne som
føler eierskap til prosjektene og tilpasser tiltakene etter behov i sin egen organisasjon. Selv om flere gir
uttrykk for at økt grunnbemanning har ført til positive effekter i form av redusert sykefravær og redusert
vikarbruk, blir det pekt på at dette ikke har fungert på samme måte på alle avdelinger. Det blir vist til at
en avdeling oppnådde nedgang i sykefraværet etter økning i grunnbemanning, mens en annen avdeling
som økte grunnbemanningen ikke så de samme resultatene på sykefravær.
Oppsummert blir det likevel gjennomgående gitt uttrykk for at det jobbes målrettet og bevisst med
sykefravær og nærvær, både i form av fokus på tilretteleggingsmuligheter og arbeid med
holdningsendringer blant de ansatte gjennom dialog og samtaler bl. annet på personalmøter. Blant annet
blir det kommentert at man har jobbet aktivt med å få til en holdningsendring der man går fra å tenke
«min sykemelding/diagnose» til å åpne opp for at det er mulig å tilrettelegge for at man kan komme på
jobb. Det blir pekt på at dette også handler om tillit mellom leder og ansatt, og at ledere rapporterer at det
oppleves som frustrerende å få en sykemelding uten at det har vært en samtale med den ansatte i forkant.
Revisjonen får opplyst at ansatte oppfordres til å bruke egenmelding fremfor sykemelding. Enkelte har pekt
på at det er mer arbeidsrelatert sykefravær enn de ansatte ønsker å opplyse om, men at lederne er flinke
til å spørre om dette og flinke til å tilrettelegge arbeidsoppgaver og ta hensyn. Ellers blir det av enkelte
også pekt på at det per i dag ikke er stor nok aksept for å bli spurt om å gjøre andre oppgaver når man er
syk. Det blir fremhevet at også lederne har noe å gå på når det gjelder dette.
Når det gjelder muligheter for tilrettelegging blir det av flere kommentert at et savnet tiltak i
sykefraværsarbeidet er tettere dialog med fastlegene om muligheter for tilrettelegging, og at legene i større
grad vurderer restarbeidsevne ved sykemelding. Det blir pekt på at helse- og omsorgsavdelingen går glipp
av en del arbeidskapasitet fordi legene ikke er flinke nok til å vurdere dette. En av de intervjuede peker på
at et nyttig tiltak hadde vært en veiledende lege som kommunen kunne ha samarbeidet med omkring
problemstillinger knyttet til sykefravær.
I intervju med avdelingsledere blir det pekt på som viktig å ha en god og åpen dialog med de ansatte, og
det blir gitt uttrykk for at man opplever at dette er tilfelle på de aktuelle avdelingene. Blant annet blir det
vist til at man erfarer at de ansatte er flinke til å ta kontakt dersom det er noe de opplever utfordringer
med og at man opplever at de ansatte er gode på å vurdere om de kan komme på jobb eller ikke. En av
lederne poengterer også at det er viktig å ha jevnlige møter med personalgruppen selv om det ikke
nødvendigvis er meldt inn saker i forkant. Erfaringen er at det alltid er saker man kan ta opp til drøfting.
Ellers blir det opplyst at avdelingslederne bruker/har brukt kompetanse fra NAV arbeidslivssenter og
bedriftshelsetjenesten i sykefraværsarbeidet.
Videre går det frem at det også jobbes aktivt på ledernivå når det gjelder sykefravær. Det blir blant annet
av en distriktsleder opplyst at alle avdelingslederne månedlig gjennomgår sykefraværsstatistikken. Det blir
også opplyst at det har blitt jobbet inn mot lederne i helse- og omsorgstjenestene blant annet gjennom at
man har diskutert mulige årsaker til at noen avdelinger har høyere sykefravær enn andre. Det blir av
enkelte pekt på at alle ledere, på tross av lang erfaring, har behov for økt lederkompetanse når det gjelder
sykefravær.
Det blir kommentert at tidligere omsorgsavdeling har fått god tilbakemelding fra HR-avdelingen i
kommunen om at lederne er flinke når det gjelder sykefraværsarbeid. Samtidig blir det kommentert at en
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utfordring er at det ofte er de lederne som allerede jobber godt med nærvær og sykefravær som deltar i
sykefraværsprosjekt og at man ser at de lederne som har fokus på sykefravær evner å få det ned.
Det blir opplyst at kommunen jobber med å sikre erfaringsdeling mellom lederne når det gjelder
sykefravær, blant annet gjennom avdelingsledermøter, diskusjon av problemstillinger og å veilede
hverandre om tiltak og fremgangsmåter i nærværsarbeidet samt fadderordning for nye ledere. Det blir
også kommentert at det ved deltakelse i prosjekt er praksis å inkludere avdelinger som har hatt lavt
sykefravær over tid for å få delt erfaring inn i prosjektarbeidet.
I spørreundersøkelsen fikk de ansatte flere spørsmål knyttet til sykefravær/nærvær. Figuren under viser i
hvilken grad respondentene opplever at det blir jobbet på en god måte med å sikre høyt nærvær/lavt
sykefravær på avdelingen.
Figur 6: Ansattes opplevelse av arbeidet med å sikre høyt nærvær/lavt sykefravær

I hvilken grad opplever du at avdelingen din jobber på en god måte for å
sikre høyt nærvær/lavt sykefravær?
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Som det går frem av figuren over, er det variasjon mellom distriktene når det gjelder i hvilken grad
respondentene opplever at det blir jobbet på en god måte for å sikre høyt nærvær/lavt sykefravær. I
distrikt øst har nærmere en fjerdedel av respondentene (22 %) svart at de i liten grad opplever at det blir
jobbet på en god måte med dette, mens andelen respondenter som har svart dette i de andre distriktene
er betydelig lavere, med hhv. 15 % i distrikt vest og 7 % i distrikt sentrum.
De ansatte fikk også spørsmål om det er iverksatt særskilte tiltak for personalgruppen for å sikre et høyt
nærvær/lavt sykefravær. Nesten halvparten av respondentene (48 % av 262 personer) har svart vet ikke
på dette spørsmålet, mens nesten en fjerdedel (24 %) har svart at det er satt i verk særskilte tiltak. I
overkant av en fjerdedel (29 %) har svart at det ikke er satt i verk særskilte tiltak. Det er noe variasjon
mellom de tidligere distriktene når det gjelder dette spørsmålet; i område vest er det en mindre del av
respondentene som har svart at det er satt i verk tiltak (17 %) sammenlignet med de andre to (hhv. 26 %
for område øst og 27 % for område sentrum).
Når det gjelder hvilke tiltak som er satt i verk fikk de ansatte anledning til å utdype dette gjennom et
kommentarfelt. Flere peker her på fokus på arbeidsmiljø, tilrettelegging, god oppfølging fra leder,
kursing/temadager, økt grunnbemanning og trivselstiltak. Flere trekker også frem NED-prosjektet.
Respondenter som har svart ja på spørsmål om det er iverksatt særskilte tiltak for å sikre et høyt
nærvær/lavt sykefravær fikk oppfølgingsspørsmål om i hvilken grad de opplever at iverksatte tiltak er
nyttige. Svarene fremgår av figuren under.
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Figur 7: Ansattes opplevelse av om sykefraværstiltak er nyttige
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Som figuren over viser, har nær halvparten av respondenten som har svart at det er satt i verk særskilte
sykefraværstiltak på avdelingen, svart at de i noen grad opplever at disse er nyttige, mens nest flest (37
%) har svart at de i stor grad opplever tiltakene som nyttige. Et mindretall har svart i liten grad. Figuren
viser også at det er noe variasjon mellom de tidligere distriktene, men vi gjør oppmerksom på at det også
er forskjeller i hvor mange som har svart per distrikt og at det er relativt få respondenter som har svart på
dette spørsmålet (62 personer totalt).
Det ble også rettet spørsmål til alle ansatte om i hvilken grad de opplever at ansatte får medvirke i
utforming av tiltak for personalgruppen for å sikre et høyt nærvær/lavt sykefravær. Se figuren under.
Figur 8: Involvering av ansatte i utforming av tiltak for å sikre høyt nærvær/lavt sykefravær

I hvilken grad opplever du at ansatte får medvirke i utforming av tiltak for
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Som det går frem av figuren over er det stor variasjon når det gjelder i hvilken grad respondentene opplever
at ansatte får medvirke i utforming av tiltak for personalgruppen for å sikre et høyt nærvær/lavt
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sykefravær. Det er også noe variasjon mellom distriktene. Totalt sett har en fjerdedel av respondentene
(25 % av 260 personer) svart at de i noen grad opplever at ansatte får medvirke, mens ca. en femtedel
har svart at de i liten grad opplever at ansatte får medvirke. I overkant av en tiendedel (11 %) har svart
at ansatte ikke i det hele tatt får medvirke i utforming av tiltak for personalgruppen for å sikre et høyt
nærvær/lavt sykefravær.
I et åpent kommentarfelt kunne respondentene gi andre kommentarer til hvordan avdelingen jobber med
å sikre et høyt nærvær/lavt sykefravær. Her blir det blant annet pekt på følgende:








Ønskelig med mer involvering/medbestemmelse
Sykefravær er i liten grad et tema
Behov for mer tilstedeværende ledelse og bedre kommunikasjon med leder når det gjelder
sykefravær
For lite personale på jobb/ønskelig med høyere grunnbemanning
Det er satt i verk lite tiltak knyttet til sykefravær
Sikre at det er tilstrekkelig fagpersonell på jobb
Sikre at det blir leid inn vikar ved fravær for å forhindre arbeidspress på øvrig personell

4.6.1.2
Mål for sykefravær
Revisjonen får opplyst at det er satt mål om et samlet sykefravær på 7 % i kommunen, og at mål for
sykefravær i omsorgsavdelingen var 8,7 % i 2018. Det blir også vist til at de enkelte distrikt/avdelinger
har sett egne mål for sykefravær i HMS-planer.
Revisjonen har fått tilsendt oversikt over sykefraværet for de ulike underavdelingene fra 1. januar 2018 til
31. desember 2018. Oversikten inkluderer ledelse og administrasjon. Oversikten viser at
fraværsprosenten24 ved de ulike underavdelingene varierer fra 2,1 % til 22,7 % i 2018. Det totale
sykefraværet ved avdelingen var 8,8 %, med andre ord nært målet på 8,7 %.
I intervju blir det opplyst at sykefraværet totalt sett i sektoren har gått ned, og det blir ellers kommentert,
som statistikken også viser, at det er variasjon og at enkelte avdelinger har utfordringer med høyt
sykefravær.
Når det gjelder sykefraværsstatistikker er det enkelte som har pekt på at sykefraværet til ansatte som det
er avklart ikke skal tilbake i jobb ikke burde inngå i sykefraværsstatistikkene da dette gir et uriktig bilde
av hvilket fravær det er mulig å redusere.
4.6.2

Vurdering

Undersøkelsen viser at det er satt i verk flere tiltak for å redusere og forebygge sykefravær. Dette
inkluderer deltakelse i større prosjekt som søker å redusere/forebygge sykefravær, fokus på å sikre et høyt
nærvær gjennom å jobbe med holdninger og tilretteleggingsmuligheter på avdelingene, og som tidligere
omtalt i rapporten forsøk med økt grunnbemanning og arbeid med heltidskultur.
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen er det revisjonens vurdering at kommunen jobber
systematisk og målrettet med å sikre høyt nærvær og lavt sykefravær blant medarbeiderne, jf. krav i
regelverket25 om at arbeidsgiver skal sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av
sykefravær. Revisjonen vil likevel peke på at undersøkelsen indikerer at kommunen ikke i tilstrekkelig grad
sikrer at ansatte blir involvert i sykefraværsarbeidet, da mange ansatte opplever at de bare i liten grad
eller ikke i det hele tatt får medvirke i utforming av tiltak for personalgruppen for å sikre høyt nærvær/lavt
sykefravær. Det å involvere ansatte i dette arbeidet kan både bidra til mer målrettede tiltak og at ansatte
i større grad føler eierskap til tiltakene som blir satt i verk.
Undersøkelsen viser også at helse- og omsorgsavdelingen samlet sett var nær å nå målsetningene som var
satt for sykefraværet i avdelingen i 2018. Samtidig er det viktig å merke seg at det er store forskjeller
mellom avdelingene. Dette tydeliggjør etter revisjonens vurdering viktigheten av å legge til rette for

24
25

Sammenlagt korttids- og langtidsfravær.
Arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd, bokstav f
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erfaringsdeling på tvers av avdelingene, og sikre at avdelinger med høyt sykefravær får nødvendig bistand
i arbeidet med å redusere sykefraværet/øke nærværet.

4.7
4.7.1

Opplæring av vikarer og nyansatte
Datagrunnlag

Revisjonen har fått opplyst at alle nyansatte får en «Velkommen til oss»-perm ved oppstart. Avdelingsleder
er ansvarlig for overordnet gjennomgang med nyansatte på de reglement og retningslinjer som er
gjeldende, og som inngår i permen. Revisjonen har fått tilsendt den første siden av permen som viser
hvilke dokumenter som skal gjennomgås ved oppstart. I del en av permen inngår blant annet politiattest,
taushetserklæring og kommunalt tjenestebevis. I del to inngår blant annet dokumenter knyttet til oppstart
i det aktuelle distriktet, f.eks. «Velkommen som medarbeider områder øst», arbeidsreglement,
retningslinjer knyttet til fravær/egenmelding, hygieniske retningslinjer mv.
Det skal kvitteres for om de ulike dokumentene/aktivitetene er gjennomgått, og arket skal signeres av
avdelingssykepleier og ansatt.
Kommunen opplyser at det er en målsetning at alle avdelinger skal bruke denne malen for opplæring av
nyansatte, både fast ansatte og vikarer, for at alle skal få den samme informasjonen når de blir ansatt i
helse- og omsorgsavdelingen. Det blir opplyst at noen avdelinger har implementert og jobber systematisk
etter mal, mens andre avdelinger arbeider med innføring nå. Malen er utarbeidet av lederne. Videre går
det frem at de fleste avdelinger har egne opplæringsopplegg til tillegg til fellesdokumentene. Revisjonen
har fått tilsendt eksempel på dette, «Velkommen som medarbeider hjemmetjenesten sentrum».
Opplæringsplanen for hjemmetjenesten sentrum inneholder en generell del som omtaler informasjon om
kommunen og omsorgsavdelingen, informasjon om IA, omsorgskontoret26, innsatsteam for
hverdagsrehabilitering, rapportering/journalføring mv.
Den neste delen av planen omhandler område sentrum, og det inngår blant annet informasjon om
sykehjemmet og hjemmetjenesten. I planen inngår også en sjekkliste for opplæring i hjemmetjenesten.
Sjekklisten inneholder punkt som skal gjennomgås knyttet til personal (timelister, lønn, organisasjonsplan,
omvisning mv.), tjenester/legemidler (inn- og utskrivning av pasienter, rutiner, gjennomgang av
legemiddelhåndtering, ukeprogram mv.), økonomi og teknisk (biler, brannvern, nøkkelbokssystem mv).
Nyansatte og vikarer får også praktisk opplæring på den avdelingen de skal arbeide, samt e-læringskurs.
Revisjonen får opplyst at opplæringstiden/vaktene kan variere med bakgrunn i tidligere erfaring og
profesjon/kompetanse. Revisjonen får opplyst at det ved en del avdelinger er etablert praksis med fadder
for nyansatte/vikarer som kan være tilgjengelig for hjelp/spørsmål i oppstartsfasen. I intervju blir det
kommentert at man ikke har gode nok systemer for fadderordning, men at det er ønskelig å utvikle dette
videre, og at man har fått tips fra andre kommuner om hvordan de organiserer fadderordningen.
Revisjonen får videre opplyst at det ved en del avdelinger blir gjennomført fellesopplæring for
sommervikarer og vikarer. Blant annet går det frem at man i det ene distriktet har et opplegg for opplæring
av sommervikarer i forkant av oppstart. I opplæringen for sommervikarer går man blant annet gjennom
språkbruk, etikk, holdninger og mobilbruk ved arbeid i helse- og omsorgstjenestene. Sommervikarene er
inndelt i grupper og går gjennom opplæring med avdelingslederne.
Kommunen har også et eget opplæringsopplegg for legemiddelhåndtering som blir opplyst å fungere godt.
Ellers går det frem at det er laget opplæringsopplegg for nye avdelingssykepleiere og andre fagstillinger,
men at det varierer i hvilket grad dette opplæringsopplegget blir brukt og arbeidet systematisk med.
Revisjonen får opplyst at kommunen nylig har anskaffet kvalitetssystemet Extend Quality System (EQS)
og at det ble gjennomført oppstartsmøte for implementering av dette systemet i slutten av januar 2019.
Det blir opplyst at kommunen planlegger at obligatorisk opplæring for ansatte skal ligge tilgjengelig i det
nye kvalitetssystemet, slik at de ansatte kan gjennomføre og kvittere for opplæring i kvalitetssystemet.

26

Revisjonen registrerer at tildelingskontoret er omtalt som omsorgskontoret.

42

Per i dag kvitterer ansatte for gjennomført opplæring i sjekkliste som oppbevares i perm på avdelingene.
Det blir også pekt på at man trolig vil få mer spissede opplæringsopplegg i den nye organiseringen med
funksjonsbaserte tjenester.
Lederne som er intervjuet med gir i hovedsak uttrykk for at det er god opplæring for nye ansatte og vikarer,
selv om det blir pekt på at det i noen tilfeller kan glippe litt. Blant annet blir det kommentert at sjekklisten
som er utformet bare brukes av noen ledere, og at enkelte bruker den for tidlig i opplæringsløpet, altså før
den ansatte har fått gjort seg erfaringer og kan si noe om opplæringen har vært tilstrekkelig eller ikke. Det
blir i denne sammenheng pekt på at det hadde vært ønskelig med et bedre system for å sjekke med den
ansatte hva vedkommende selv mener de har fått tilstrekkelig opplæring i og hva som eventuelt mangler.
En av avdelingslederne har opplyst at hun gjennomfører samtaler med nyansatte når de har vært på
avdelingen en stund for å høre om hva som fungerer/ikke fungerer, og at tilbakemeldingen som oftest er
at det fungerer godt.
Gjennom spørreundersøkelsen til de ansatte ble det stilt spørsmål knyttet til opplæring. Figuren under viser
i hvilken grad respondentene opplever at avdelingene har gode opplæringsopplegg.
Figur 9: Opplæring av nye ansatte og vikarer

I hvilken grad opplever du at avdelingen du jobber i har et godt opplegg
for å lære opp nye ansatte og vikarer?
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Som figuren over viser, har nær halvparten av respondentene totalt sett (46 % av 263 personer) svart at
de i noen grad opplever at avdelingen de jobber i har et godt opplegg for å lære opp nye ansatte og vikarer,
mens en noe mindre andel (41 %) svarer i stor grad på dette spørsmålet. Et mindretall har svart at de i
liten grad eller ikke i det hele tatt opplever at avdelingen de jobber på har et gode opplæringsopplegg (hhv.
8 % og 3 %). Figuren viser også at det er noe variasjon mellom de tidligere distriktene.
Respondenter som svarte at avdelingen i noen/liten grad eller ikke i det hele tatt har et godt
opplæringsopplegg for nye ansatte og vikarer, fikk mulighet til å utdype hva som mangler og hva som ev.
kunne ha vært gjort annerledes med tanke på opplæring. Her blir det av flere pekt på at det er behov for
flere opplæringsvakter enn det som gis per i dag (mange peker på at praksisen er 3 opplæringsvakter), at
det ikke er et fast opplegg for opplæring, og at det er behov for struktur og retningslinjer/skjema på dette
området, at opplæringen som gis er personavhengig og at man føler at opplæringen skyves over på de
ansatte. Flere peker på at opplæringen ikke blir optimal som følge av at det er mye som skal gjøres på
jobb. En del har også kommentert at det er utfordringer knyttet til språkkompetanse. Ellers blir det vist til
at det med fordel kunne vært gjennomført forkurs for nyansatte/vikarer uten erfaring fra pleie og omsorg
eller som er ufaglærte.
Også i enkelte intervju blir det kommentert at opplæringen i hovedsak blir overlatt til personalet, og det
blir pekt på at det er noe tilfeldig hvordan dette gjøres. Videre blir det kommentert at det ikke settes av
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nok tid til for at den ansatte kan gi god opplæring, og at dette skal foregå mellom alle de faste oppgavene.
Det blir også pekt på at det er en stor utfordring å gi opplæring til de som ikke kan norsk godt nok. I
intervju med en leder blir det pekt på at det har vært nødvendig med ekstra opplæring som følge av språk.
Det blir kommentert at det tidligere var slik at alle nyansatte fikk tre opplæringsvakter, men at man har
gått bort fra dette på den aktuelle avdelingen da det er individuelt hvor mye opplæring man har behov for.
Det blir pekt på at man må være trygg på at en ansatt kan språket og forstår pasientenes behov.

4.7.2

Vurdering

Undersøkelsen viser at det er utarbeidet en felles sjekkliste som skal brukes i forbindelse med opplæring
av nyansatte og vikarer, men at ikke alle avdelinger har tatt sjekklisten i bruk.
Selv om mange ansatte opplever at avdelingen der de jobber har et godt opplegg for å lære opp nyansatte
og vikarer, viser undersøkelsen at ansatte etterlyser bedre system og rutiner for opplæring. Mangelen på
system og rutiner øker etter revisjonens vurdering risikoen for at opplæringen blir personavhengig og kan
medføre ulik praksis både i og mellom avdelinger. Dette kan også medføre at det ikke gis tilstrekkelig og
nødvendig opplæring.
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen mener revisjonen at kommunen bør utarbeide en
overordnet opplæringsplan(er) for institusjonstjenesten og hjemmetjenesten som tydelig beskriver bruk
av sjekklister, opplæringsvakter, obligatoriske kurs/e-læring og ev. fadderordninger, og sørger for at dette
blir tatt i bruk på alle avdelingene. Revisjonen merker seg at kommunen planlegger at obligatorisk
opplæring for ansatte skal ligge tilgjengelig i det nye kvalitetssystemet, og at de ansatte skal gjennomføre
og kvittere for opplæring i dette. En slik ordning vil etter revisjonens vurdering kunne bidra til å sikre mer
lik praksis på tvers av avdelingene, og etterprøvbarhet når det gjelder gjennomført opplæring.
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5.

5.1

Tiltak for å oppnå ressurseffektive
tjenester
Problemstilling

I dette kapitlet vil vi svare på følgende problemstilling med underproblemstillinger:
Har kommunen satt i verk hensiktsmessige tiltak for å oppnå ressurseffektive tjenester til brukerne innenfor
helse- og omsorgsavdelingen?
Under dette:
a) I hvilken grad har kommunen gjort analyser av «ansikt til ansikt»-tid i hjemmetjenesten?
b) I hvilken grad har tjenestene vurdert og tatt i bruk for eksempel velferdsteknologi,
hverdagsrehabilitering27 og/eller andre virkemidler for å bidra til at de samlede ressursene i
avdelingen benyttes mest mulig effektivt i tjenesteutøvingen?
5.2

Revisjonskriterier

5.2.1

Nasjonale anbefalinger for innføring av velferdsteknologi

På nettsidene til direktoratet for e-helse blir velferdsteknologi definert som en «… fellesbetegnelse på
tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og
bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren».28
Helsedirektoratet29 peker på at velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter
i sykehjem, innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne, og at erfaringer viser at
velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.
Helsedirektoratet framhever videre at gevinstene er betydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger
i kommunene, og anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:










Lokaliseringsteknologi (GPS)
Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
Elektroniske dørlåser (e-lås)
Digitalt tilsyn
Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
Logistikkløysing for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
Digitale trygghetsalarmer
Responstjenester
Tekniske krav til trygghetsteknologi

KS, NHO og Virke har utarbeidet en veileder30 for beregning av enhetskostnader i pleie- og
omsorgstjenester. I denne blir det vist til at en rekke kommuner de siste årene har kartlagt ansikt-tilansikt-tiden (ATA-tiden), altså hvor stor andel av tilgjengelige timeverk som brukes sammen med eller hos

KS omtaler hverdagsrehabilitering som «… en ny måte å tenke «omsorg» på. Istedenfor å tilby brukere med
funksjonssvikt kompenserende og passiviserende tiltak, vil de få et skreddersydd rehabiliteringstilbud med mål om bedre
mestring av dagligdagse gjøremål. Et tverrfaglig team veileder og tilrettelegger for aktiviteter som er satt ut fra
brukerens egne ressurser».
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/rehabilitering/hverdagsrehabilitering---for-oktlivskvalitet/
28
Fra direktoratet for e-helse sine nettsider: https://ehelse.no/velferdsteknologi
29
Fra Helsedirektoratets nettsider: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi
30
KS, NHO og Virke: Beregning av enhetskostnader i pleie- og omsorgstjenester, s. 10. URL:
https://www.nhosh.no/contentassets/f6e31f366f6b4457a99fd3abbb4ef197/veileder-enhetskostnader-pleie-ogomsorg-rapport_-nov2014_web.pdf
27
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bruker. I følge veilederen viser erfaringstall at ATA-tiden varierer fra under 50 % til over 70 %, og at de
viktigste årsakene til variasjoner mellom kommuner er:


Hvor mange ganger spesielt hjemmesykepleien er på basen/tjenestestedet pr. dag og rapporterer
mv. Erfaringer viser at hvis hjemmesykepleien er 3 ganger på basen, så vil ATA-tiden være under
50%, 2 ganger pr. dag gir ofte en ATA-tid på 60%, og kommuner som bruker tekniske
hjelpemidler som nettbrett mv. og kun er på basen 1 gang pr. dag kan ha en ATA-tid på 70%



Kjørelogistikk: Avstander mellom brukerne i kommunen, og hvordan man har planlagt kjøreruten
i forhold til lokasjonen av disse brukerne



Lengden på besøkene og antall besøk – flere korte besøk med en gitt kjøreavstand mellom vil gi
lavere andel av arbeidstiden som går til ansikt til ansikt tid enn færre lengre besøk, fordi forholdet
mellom tid hos bruker og tid mellom brukere økes

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.

5.3

Datagrunnlag

5.3.1

Analyser av «ansikt til ansikt»-tid

Revisjonen har fått opplyst at det ikke er gjennomført konkrete analyser av ATA-tid i hjemmetjenesten,
men at det jevnlig blir tatt ut rapporter med antall tildelte timer opp mot årsverk for å følge med på
utviklingen. Gjennom intervju går det frem at tildelingskontoret stipulerer hvor mye tid hjemmetjenesten
skal bruke på f.eks. morgenstell og utdeling av medisiner hos bruker når de gjør vedtak om tildeling av
tjenester til bruker. Vedtak på timer ligger tilgjengelig i fagsystemet slik at man kan ha oversikt over
vedtatte timer og antall årsverk og vurdere om man har tilstrekkelig med ressurser for å dekke inn vedtatte
timer. Tildelingskontoret tar hvert tertial ut rapport til kommunaldirektøren knyttet til antall tildelte timer
til brukere i hjemmebaserte tjenester sammenlignet med årsverk.
Det går videre frem av intervju at et av de tidligere distriktene har arbeidet med fleksibilitet knyttet til
fordeling av pasienter over lang tid, og tar månedlig ut rapport over antall tildelte timer i hjemmebasert
tjeneste og ser i sammenheng med hvor mange ansatte de har ute i tjenestene.
Som det går fram av kapittel 3.4.1 er det en del ansatte i hjemmetjenesten som i spørreundersøkelsen
svarer at de bruker tid på oppgaver hjemme hos bruker som vedkommende ikke har vedtak om eller som
ikke står på arbeidslisten. Det er variasjon mellom distriktene når det gjelder hvor stor andel av de
ansatte som har svart dette (se figur 4 i kap. 3.4.1).
5.3.2

Virkemidler for effektiv ressursutnyttelse

5.3.2.1
Omorganisering for bedre ressursutnyttelse og mer enhetlig ledelse
Som tidligere omtalt i rapporten (se blant annet kapittel 2) gjennomfører helse- og omsorgsavdelingen en
omorganisering fra distriktsinndelte til funksjonsinndelte tjenester. Kommunen opplyser at målet med
omorganiseringen er å oppnå bedre ressursutnyttelse og enhetlig ledelse innenfor tjenestene.
Per i dag er det stort press på institusjonsplassene, spesielt korttidsplassene i kommunen.
Kommuneledelsen ser for seg at én felles leder for hjemmetjenesten og én felles leder for
institusjonstjenesten, samt at lederne under samme tjenesteområde jevnlig samles i ukentlige
ledersamlinger, vil bidra til en større fellesskapsfølelse og økt grad av erfaringsutvekslinger.
Det blir opplyst at hensikten med å dele omsorgsavdelingen i distrikter i sin tid (2000) var å få til et
samarbeid mellom hjemmetjenesten og institusjonene, men at man ikke har lyktes med dette etter
intensjonen. Det blir pekt på at man har fått til noe internt i distriktene, da med tanke på den
hjemmebaserte tjenesten, men at man ikke har lyktes så godt med å få til et samarbeid på tvers av
distriktene. En utfordring som det blir pekt på knyttet til distriktsmodellen er at tjenestene i de ulike
distriktene ble ulike, fordi den enkelte distriktsleder har satt «farge på» sin organisasjon, og at man ikke
har klart å få til et systematisert og godt samarbeid mellom distriktene. En annen utfordring som det blir
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pekt på er knyttet til at det har vært knapphet i ressurser, og at man ikke har klart å benytte seg av de
samlede ressursene på tvers av distriktene slik man har ønsket og hatt behov for.
En annen gevinst man ønsker å oppnå ved omorganisering er at man innenfor et tjenesteområde i større
grad kan dra veksler på hverandres kompetanse til det beste for brukerne. Blant annet blir det fortalt i
intervju at man ønsker å benytte sykepleierkompetansen på tvers av de tidligere distriktene, og at man
dermed kan dimensjonere tjenestene på et noe mindre antall sykepleiere i kommunen. Det blir i intervju
pekt på at dersom dette skal fungere etter intensjonen må man i kommunen arbeide med holdninger og
tenkemåter hos ledere og ansatte omkring hva som skal dekkes av helsetjenesten og hva som må dekkes
av andre aktører. Et eksempel er utfordringer knyttet til ensomhet hos brukerne. Det blir kommentert at
dette er vanskelige men nødvendige spørsmål å arbeide med for å kunne forberede helsetjenesten i
fremtiden, med tanke å økning i antall brukere og utfordringer med å rekruttere nok sykepleiere og
helsefagarbeidere.
Kommunen opplyser at det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan man skal utforme
tjenestene i overgangen fra distrikts- til funksjonsinndeling. I intervju blir det pekt på at erfaringer med
omorganiseringer tilsier at det kan by på utfordringer, at enkelte vil være skeptiske til endringer, ha
meninger om hva som bør gjøres og ikke gjøres, og at det er ulike oppfatninger om kontrollspenn, grenser
og kontorplassering. Det blir kommentert at ansatte i hjemmebaserte tjenester i større grad vil bli påvirket
av omorganiseringen enn de ansatte i institusjonene, da det sannsynligvis vil bli andre grenseinndelinger,
og at noen avdelinger i de hjemmebaserte tjenestene etter hvert vil bli lokalisert kontormessig andre steder
enn de er i dag. En del ansatte vil dermed få endret arbeidsplass. Det blir videre opplyst at det foreligger
planer om å endre avdelingene i hjemmetjenesten fra seks «like» avdelinger til fem og at en sjette avdeling
skal være et innsatsteam for nye brukere. Dette teamet skal kartlegge brukerens ressurser og behov før
brukeren overføres til ordinær hjemmetjenesteavdeling.
Mandatet for det videre arbeidet med omorganiseringen blir opplyst å fortsatt være i prosess og ikke avklart
på revisjonstidspunktet.
5.3.2.2
Plan for velferdsteknologi
Revisjonen får opplyst at kommunens plan for velferdsteknologi31 ble utviklet i januar 2019, basert på
anbefalinger fra nasjonalt velferdsteknologiprogram.32 Kommunen har før dette ikke hatt en formalisert
plan, men opplyser å ha fulgt Helsedirektoratets anbefalinger.33
I følge kommunens plan for velferdsteknologi er følgende velferdsteknologitiltak hovedsatsningsområder
for 2019 – 2022:







Digitale trygghetsalarmer
Elektronisk medisineringsstøtte
Oppgraderte sykesignalanlegg
Digitalt tilsyn/avstandsoppfølging
Lokaliseringsteknologi
Teknologi for aktivitet og rehabilitering

Videre går planen kort inn på hvordan en vellykket implementering av velferdsteknologi avhenger av en
del faktorer, blant annet endringer i arbeidsrutiner og kompetanse hos de ansatte og det må tenkes nytt
omkring hvordan oppgavene skal løses, hvem som løser dem og hvordan det organiseres. Innsatsområdene
som ifølge planen skal bidra til en god implementering av velferdsteknologi er kompetanse og samarbeid,
brukermedvirkning og informasjon, teknisk infrastruktur, effektivisering og gevinstrealisering. Det blir i
tillegg beskrevet i kulepunkt hva som skal inngå under hvert av innsatsområdene, for eksempel er noen
av punktene som beskrives under «kompetanse og samarbeid» å etablere en ressursgruppe som skal bidra
til planlegging, samt iverksetting og koordinering av den velferdsteknologiske utviklingen og søke

Plan for velferdsteknologi 2019-2022. Versjon 1.2. Januar 2019. Planen er ikke ferdig utviklet.
Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som
skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#ta-i-brukvelferdsteknologi---verkt%C3%B8y33
Velferdsteknologi. Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#ta-i-bruk-velferdsteknologi--verkt%C3%B8y31
32
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deltakelse i nettverk for velferdsteknologi for samarbeid på overordnet nivå og kompetanseoverføring på
tjenesteutførernivå.
Kommunen påpeker at innføring og oppstart med bruk av velferdsteknologi er krevende. Det blir
kommentert at det å ta i bruk selve teknologien bare er en liten del av prosessen, og at den største
endringen går på endrede handlingsmønster, det å stole på teknologien og det å ha nok kunnskap om bruk
av teknologien.
Kommunen opplyser at neste prioriterte oppgave er ordning for digitale tilsyn, men at det ikke er satt noen
oppstartdato for prosjektet. Videre har kommunen diskutert e-lås og ruteplanlegger, men det blir opplyst
at dette foreløpig ikke er prioritert.
Kommunaldirektøren for helse og omsorg opplyser i intervju at kommunen også deltar i ulike fora for å
lære om velferdsteknologi, og for å dele erfaringer med andre kommuner. Blant annet deltar kommunen i
prosjektet Digitale Helgeland. Videre går det frem at lederne på helse- og omsorgsavdelingen har deltatt
på konferanser for å lære om velferdsteknologi og høre om erfaringer fra andre kommuner.
Kommunaldirektøren opplyser videre i intervju at kommunen skal søke midler for 2019 fra Fylkesmannen
til en prosjektstilling knyttet til virtuell trening (VT), der man inviterer nabokommuner og sykehus inn i et
samarbeid.
Det er fagkonsulent i kommunaldirektørens stab som i hovedsak arbeider med innføring av
velferdsteknologi i helse- og omsorgsavdelingen. Det blir i intervju pekt på at det er knyttet høye
forventninger til velferdsteknologiprosjektene, samtidig som det er en utfordring knyttet til at det er få
ressurser satt av til å arbeide med prosjektene. Det er store årlige innsparingskrav på avdelingen mens
mange av velferdsteknologitiltakene krever mye tid og ressurser til for eksempel opplæring og oppfølging.
Det blir videre pekt på at kommunen erfarer at det tar 4-5 år å innføre teknologitiltak og å få det til å
fungere etter planen.
En annen utfordring i sammenheng med innføring av velferdsteknologitiltak har vært at IKT-avdelingen
ikke i stor nok grad har prioritert å bistå helse- og omsorgsavdelingen med å innføre ny teknologi. Det går
blant annet frem i intervju at representanter fra IKT-avdelingen har blitt invitert inn i arbeidsgrupper, men
at de i liten grad har deltatt i disse. Revisjonen får opplyst at IKT-avdelingen nylig har opprettet et
prosjektkontor med en dedikert person som skal følge opp IKT-prosjekter i helse- og omsorgsavdelingen.
Det går videre frem i intervju at det skal utføres kost/nytte-vurderinger og budsjettmessige vurderinger
ved innkjøp av velferdsteknologi34, men at det kan være utfordrende å gjøre disse vurderingene.
Utfordringen ligger i at det i lengre perioder etter innkjøp og innføring av teknologi vil være en
overgangsperiode hvor man bruker mer ressurser enn det som vil være tilfelle når teknologien er ferdig
implementert, blant annet ligger det en del kostnader i å endre handlingsmønster. På konkrete
innføringsprosjekter har man hatt forskjellige målinger før og etter utprøving, som gir en pekepinn på
nytten opp mot kostnader. Ved innføring av mobil pasientjournal hadde kommunen for eksempel en intern
revisjon over bruk og bruksområder et år etter at nettbrettene ble tatt i bruk. Det går også frem at man
har gjort vurderinger knyttet til elektroniske medisindispensere (se omtale i neste delkapittel).
5.3.2.3
Implementert velferdsteknologi i kommunen
Kommunen opplyser at de over tid har arbeidet med anskaffelse og implementering av velferdsteknologi.
Det blir vist til at kommunen allerede har tatt i bruk







34

Komfyrvakter
Løftestol for bruk til personer som ligger på gulvet (Raizer)
Elektronisk meldingsutveksling med fastleger og spesialisthelsetjenesten
Mobil omsorg (mobil elektronisk pasientjournal med digitale arbeidslister (nettbrett))
Paro Robotsel på alle sykehjemmene (robotdyr til terapeutisk bruk for personer med kognitiv
svikt)
Digitale sykesignalanlegg på tre sykehjem

Det blir opplyst at kommunen ikke har skriftliggjorte krav om kost/nytte-vurderinger ved innkjøp av velferdsteknologi
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Revisjonen får videre opplyst at kommunen arbeider med innføring av digitale trygghetsalarmer med
sensorteknologi, inkludert heldigital plattform (skyløsning) og responssenter, samt mobile digitale
trygghetsalarmer med GPS.
I tillegg har kommunen gjennomført et prosjekt over 6 måneder med elektronisk medisineringsstøtte hvor
de har tatt i bruk 10 elektroniske medisindispensere for multidose-brukere. Det blir opplyst at kommunen
snart skal i gang med sluttevalueringer for dette prosjektet. Det blir i intervju fortalt at effekten på tidsbruk
ved innføringen av digitale medisindispensere har vært positiv, og har redusert antall hjemmebesøk til
tilknyttede brukere fra over 400 til 87 per måned. Videre har prosjektet virket tryggende for mange brukere
og ansatte. Hjemmetjenesten fyller på medisin på den elektroniske medisindispenseren når de er på
hjemmebesøk. Dersom en bruker med elektronisk medisindispenser ikke har tatt medisin på oppsatte
tidspunkt får hjemmetjenesten beskjed om dette via telefon og kan følge opp.
Det blir i intervju opplyst at det ikke i like stor grad er innført teknologiske hjelpemidler i
institusjonstjenestene som i de hjemmebaserte tjenestene. For eksempel er mobil omsorg/nettbrett innført
i alle avdelinger i hjemmetjenesten, men ikke pålagt innført i sykehjemmene enda. Noen sykehjem har fått
innført nytt sykesignalanlegg og sensorteknologi, og bruker nettbrett ved utdeling av medisin, mens det i
intervju går frem at andre sykehjem ikke har innført nettbrett på avdelingen, og at det er i liten grad er
tatt i bruk annen teknologi.
Kommunen opplyser at man forsøker å informere og gjennomføre møter i forkant av innføring av ny
velferdsteknologi, blant annet for å kunne gi informasjon til de ansatte om lovlighet av tiltakene.
Når det gjelder opplæringstiltak ved innføring av velferdsteknologi opplyses det at dette har blitt
gjennomført ved innføring av nettbrett i tjenestene og at det er fagkonsulent i helse- og omsorgsavdelingen
som har hatt ansvar for denne opplæringen. Det går også frem at noen av de ansatte har fått opplæring i
bruk av elektronisk medisindispenser, og det blir gitt uttrykk for at dette har fungert godt. Det blir
fremhevet at medarbeiderne også hjelper hverandre dersom det går lang tid mellom hver gang man
arbeider med dette.
Flere av de intervjuede gir uttrykk for at en del ansatte er skeptiske til endringer og bruk av teknologi i
tjenestene. Enkelte har pekt på at det ikke i tilstrekkelig grad blir gitt opplæring på dette området, og at
det da blir vanskelig for de ansatte å ta teknologien i bruk.
Det blir i enkelte av intervjuene også gitt uttrykk for at det er mange feilmeldinger og systemer som er
nede, og at dette gjør noe med tilliten til teknologien. Dette gjelder blant annet sensorene som er tatt i
bruk på sykehjem. Det går frem at det ved et av sykehjemmene er de samme avvikene som går igjen
nesten daglig og at problemstillingen har pågått over flere måneder. Det blir i intervju kommentert at de
ansatte ikke lenger ser hensikten med å melde avvik på dette da meldingene i liten grad blir fulgt opp fra
arbeidsgivers side (se nærmere omtale av avvik i kap. 6.6.). Det blir pekt på behov for systemer for å
sjekke at velferdsteknologien fungerer som den skal i tjenestene.
5.3.2.4
Hverdagsrehabilitering
Revisjonen har fått opplyst at kommunen har gjennomført et toårig prosjekt med innføring av
hverdagsrehabilitering, og at det etter endt prosjekt ble opprettet et innsatsteam for hverdagsrehabilitering
som en del av den daglige driften. Teamet består av en ergoterapeut (100 % stilling), en fysioterapeut
(100 % stilling), en hjemmetrener (100 % stilling) og en sykepleier (50 % stilling).
Revisjonen får opplyst at team for hverdagsrehabilitering til å begynne med var underlagt en distriktsleder
og hadde kontorer nært to av kommunens hjemmetjenesteavdelinger, men at de etter hvert ble flyttet til
tildelingskontoret for å få tettere samarbeid og for å tidligere få fanget opp nye brukere med behov for
hverdagsrehabilitering. Som det går frem i kapittel 3.3 blir det ved nye henvendelser om tjenestebehov
vurdert om det kan være aktuelt å sette inn hverdagsrehabilitering.
Revisjonen får opplyst at team for hverdagsrehabilitering har gode resultater, blant annet driver teamet
trimgrupper på Mo aktivitetssenter og Selfors sykehjem som er populære og som når mange. Det blir pekt
på at en del private fysioterapeuter i kommunen har startet opp trimgrupper etter modell fra kommunen.
Målsettingen er at brukerne ved introduksjon av trimgruppene fortsetter å holde seg aktive.
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Det blir kommentert at en utfordring når det gjelder hverdagsrehabilitering er at man blir oppmerksom på
behovet hos brukere for sent, og at brukeren dermed har blitt for dårlig før behovet meldes inn. I tillegg
er det en problemstilling at brukerne selv ikke ser behovet for rehabiliteringen tidligere i forløpet.
Som det går frem tidligere i dette kapitlet (se seksjon 5.3.2.1) er det i prosessen med omorganisering fra
distrikts- til funksjonsinndeling planer om å etablere et eget innsatsteam som skal kartlegge brukerens
ressurser og behov før brukeren overføres til ordinær hjemmetjenesteavdeling. Det blir opplyst at det
vurderes om hverdagsrehabiliteringen skal legges inn i dette innsatsteamet.
5.3.2.5
Andre tiltak som er iverksatt for å oppnå ressurseffektive tjenester
Kommunen har videre opplyst at det er satt i verk en rekke andre tiltak knyttet til å effektivisere tjenestene
med hensyn til ressursbruk. Dette inkluderer effektivisering av handling av matvarer, der ansatte hjelper
til med å bestille matvarer som blir levert på dør av butikk. Videre har det blitt gjort et arbeid knyttet til å
effektivisere kjørelister for hjemmetjenesten, der man har hatt en gjennomgang i alle avdelingene.
Kommunen har også utarbeidet sjekklister for helhetlige pasientforløp i samarbeid med sykehuset som er
under innføring, samt tatt i bruk Multidosepakkede legemidler for de brukerne som er egnet for ordningen.
Ellers blir det også opplyst at det er bestemt at helse- og omsorgsavdelingen skal ha fokus på
hverdagsmestring og at det er bestemt at man skal jobbet etter «hva er viktig for deg»-prinsippet. Målet
er å stimulere alle brukere til egeninnsats og mestring.

5.4

Vurdering

Rana kommune har etter revisjonens vurdering satt i verk flere hensiktsmessige tiltak for å oppnå
ressurseffektive tjenester til brukerne innenfor helse- og omsorgsavdelingen. Blant annet arbeides det
aktivt med innføring av ulike typer velferdsteknologi som Helsedirektoratet anbefaler kommunene å
innføre. Revisjonen mener det er positivt at dette arbeidet den senere tiden har blitt ytterligere
systematisert gjennom utarbeidelse av en egen plan for velferdsteknologi. Samtidig går det frem at det er
utfordringer knyttet til feilmeldinger og nedetid på velferdsteknologien, og det blir gitt uttrykk for at ansatte
ikke lenger ser hensikten med å melde avvik på dette da avvikene i liten grad blir fulgt opp. For å sikre
systematisk informasjon om hvordan innførte tiltak fungerer, og kunne sette inn målrettede tiltak der det
er behov for det, er det svært viktig at det meldes avvik når feil eller mangler forekommer. Dette er en
viktig del av kvalitetsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten. Kvalitetsarbeid generelt og avvikssystem spesielt er nærmere omtalt i kapittel
6 i rapporten.
Rana kommune har ikke gjennomført konkrete analyser av ATA-tid i hjemmetjenesten, men det tas jevnlig
ut rapporter med antall tildelte timer opp mot årsverk for å følge med på utviklingen. Et av målene med
omorganiseringsprosessen fra distriktsinndelte til funksjonsinndelte tjenester er å bedre ressursutnyttelsen
både i de institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenestene. Revisjonen mener, som påpekt også tidligere
i rapporten, at kommunen bør evaluere hvorvidt man har lykkes i dette arbeidet etter en viss periode.
Analyser av ATA-tid kan være en viktig del av en slik evaluering, for å vurdere om det er potensiale for
ytterligere tiltak.
I undersøkelsen går det frem at kommunen over tid har jobbet med hverdagsrehabilitering, og har gode
erfaringer med dette. Det blir imidlertid pekt på som en utfordring at man blir oppmerksomme på behovet
hos brukere for sent, og at brukeren dermed er blitt for dårlig før behovet meldes inn. Revisjonen merker
seg at kommunen vurderer om hverdagsrehabilitering vurderes å inngå i det planlagt etablerte
innsatsteamet som skal kartlegge brukerens ressurser og behov før overføring til ordinær
hjemmetjenesteavdeling.
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6.

6.1

System og rutiner for brukermedvirkning
og ansattes medvirkning
Problemstilling

I dette kapitlet vil vi svare på følgende problemstilling med underproblemstillinger:
Har kommunen etablert system og rutiner for å sikre brukermedvirkning og ansattes medvirkning i arbeidet
med kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene?
Under dette:
a) I hvilken grad er det lagt til rette for at brukerne av tjenestene, og ev. pårørende, kan medvirke
ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester?
b) I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å hente inn erfaringer med tjenestene og innspill
til forbedring av tjenestene fra brukere og pårørende?
c) I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å benytte innspill fra brukere og pårørende i
kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenestene?
d) I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å hente inn erfaringer med tjenestene og innspill
til forbedring av tjenestene fra ansatte?
e) I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å benytte innspill fra ansatte i
kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenestene?
f) I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige rutiner for melding og oppfølging av avvik i
tjenestene?

6.2

Revisjonskriterier

I § 4-2 i helse- og omsorgstjenesteloven står det at den som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge
for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Etter §
7d i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene skal virksomheten «sørge for
at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes».
I veileder til forskriften blir det pekt på at det er avgjørende at medarbeiderne involveres aktivt for å lykkes
i å styre og forbedre virksomheten, og at det er viktig at det legges til rette for og oppmuntres til at
medarbeidere skal gi tilbakemeldinger om svikt og mulige forbedringsområder. Som eksempel blir det vist
til at medvirkning kan tilrettelegges ved etablering av forbedringsgrupper, medarbeidersamtaler,
forslagskasser samt gjennom melde- og avviksbehandling og forbedringsarbeid.35
I forskriftens § 6g går det frem at virksomheten skal ha oversikt over avvik, «… herunder uønskede
hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om
virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og
om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet».
Videre skal virksomheten etter § 8e i forskriften «gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at
lignede forhold kan forebygges». I veiledningen til dette punktet blir det presisert at øverste leder har
ansvar for at virksomheten jevnlig gjennomgår avvik og uønskede hendelser, og at denne informasjonen
skal brukes til å avdekke årsakene til hendelsene, fremme læring og for å forebygge at tilsvarende skjer
igjen. Videre blir det pekt på at:
Når avvik og uønskede hendelser er analysert, er det viktig at læringspunktene tas inn i relevante rutiner
og prosedyrer. Bestemmelsen må sees i sammenheng med plikten til å ha oversikt over avvik, herunder
uønskede hendelser m.m. som fremgår av § 6 g.36

35
36

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, s. 34.
Ibid, s. 45.
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§ 7e i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten sier at virksomheten skal
«sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende».
I veileder til forskriften går det frem at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge
for at erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende blir innhentet og tas i bruk. Videre står det i veilederen
at:
I kravet ligger at det må skaffes informasjon om hvordan pasienter, brukere og pårørende opplever
tilbudet og de tjenestene de mottar, og hva de mener bør forbedres. Pasienter, brukere og pårørende skal
aktivt involveres i forbedringsarbeidet.37

Veilederen gir også eksempel på relevante interne dokumenter i dette arbeidet, blant annet blir det vist til
rutiner for innhenting og bruk av pasient-, bruker- og pårørendeerfaringer fra det enkelte
opphold/besøk/undersøkelse, rapporter fra undersøkelser om brukererfaringer, og rutiner for å inkludere
pasienter/brukere/pårørende i forbedringsgrupper.
Videre sier § 8d i forskriften at virksomheten skal «vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter,
brukere og pårørendes erfaringer». Det blir i veilederen vist til at ledelsen systematisk må gjennomgå og
drøfte resultatene av faste evalueringer som PasOpp38, klager og andre tilbakemeldinger, og at forbedringer
som skal gjennomføres bør ta utgangspunkt i det som er viktig for pasienter, brukere og pårørende.39
Også pasient- og brukerrettighetsloven40 omtaler pasientens eller brukerens rett til medvirkning, da knyttet
til gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Av § 3-1 går det frem at:
Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient eller
bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og
undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og
motta informasjon.

Videre står det i samme paragraf at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med
pasient eller bruker.
Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.

6.3
6.3.1

Tilrettelegging for brukermedvirkning i gjennomføring av helse- og omsorgstjenester
Datagrunnlag

6.3.1.1
Brukermedvirkning ved vurdering av tjenestebehov
Som det går frem i kapittel 3.3 gjennomføres det vanligvis vurderingsbesøk i forbindelse med
tildelingskontorets kartlegging av tjenestebehov. I vurderingsbesøket er det dialog med brukeren og ev.
pårørende både om behov for tjenester og brukerens ønsker. Det blir pekt på at brukermedvirkningen
dermed allerede starter her. Brukeren kan også ta kontakt med tildelingskontoret dersom tjenestene som
ytes ikke oppleves som tilstrekkelige, samt påklage vedtakene som er fattet av tildelingskontoret. Som det
går frem i kap. 3.3 opplyser kommunen at de mottar få klager på vedtakene.
6.3.1.2
Primærkontaktordning
Kommunen opplyser at det er opprettet en ordning med primærkontakt til hver bruker i institusjonene og
hjemmetjenesten. Dette skal sikre brukermedvirkning i tjenesteutøvelsen. Av dokumentet primærkontakt
hjemmetjeneste41 går det blant annet frem at primærkontakten har ansvar knyttet til oppdatert
informasjon om/til/fra bruker og pårørende og at primærkontakten videre er ansvarlig for følgende:

Ibid, s. 35.
PasOpp er nasjonale brukererfaringsundersøkelser som blir gjennomført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helseog omsorgsdepartementet. Brukerundersøkelsene har til nå vært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men framover
satses det også på prosjekter innenfor kommunehelsetjenesten. Kilde: Helsebiblioteket.
39
Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, s. 44.
40
Helse- og omsorgsdepartementet: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).
41
Primærkontakt hjemmetjeneste. Rana kommune, omsorgsavdelingen. Ikke datert.
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Ansvarlig for nødvendige opplysninger samt opprettelse av tiltaksplan (tiltak med
tiltaksbeskrivelser) i Profil.
Sørge for å holde IPLOS42 oppdatert.
Opprettholde regelmessig kontakt med bruker og/eller eventuelt pårørende, sykehus, lege
etc.
Kartlegge brukers ressurser, hjelpebehov og evt. bestilling av nødvendige hjelpemidler
Delta i samarbeidsmøter og ansvars-/primærgrupper evt. bistå tildelingskontoret ved
vurderingsbesøk
Bistå bruker ved klagesak.

Ved endringer i brukerens status er det primærkontakt som blant annet har ansvar for at
pårørendeinformasjon er oppdatert og at behov for informasjon er avklart.
I intervju blir det opplyst at primærkontaktene43 årlig eller halvårlig har samtale med de pårørende, samt
dialog med pårørende ved eventuelle endringer hos beboer på sykehjemmet. Primærkontakt-sykepleier
har egen avtale med hver pårørende om ønsket kontaktmengde. Det går frem av intervju at det ved et av
sykehjemmene er plakat på alle rom med navn på primærkontaktene og hvilke oppgaver de har knyttet til
oppfølging av beboer/pårørende.
6.3.1.3
Fastsatte møter og dialog
Kommunen opplyser at det er vanlig med innkomstsamtaler med brukere og pårørende på institusjonene,
i tillegg til halvårssamtaler. Som nevnt i avsnittet over er det primærkontakt-sykepleier som har ansvar for
møter og dialog med bruker og pårørende. Revisjonen har mottatt en sjekkliste 44 for innkomstsamtalene
ved et av sykehjemmene i kommunen. Punkt som går frem innledningsvis i sjekklisten er:











Samtykkekompetanse avklart
Nærmeste pårørende avklart
Presentasjon om sykehjemmet, dets tilbud og plass i kommunen
Avklar muligheter og ønsker til å delta/bidra i fellesarrangementer
Avklar grad av ønsket involvering ved endring av sykdomstilstand,
Funksjonsnivå og medikamentendringer
Avklar tanker om grad av medisinsk utredning ved alvorlig sykdom
Avklar om det er ønsker/tanker i forhold til livets sluttfase/død
Spesielle ønsker fra pårørende avklart
Pårørende informert om 6 mnd. samtale

Videre går det frem av dokumentet at samtalene skal journalføres i «pårørendemappen» i fagsystemet
VismaProfil. Sjekklistedokumentet går deretter mer grundig inn på hva som skal gjennomgås med bruker
og pårørende ved innkomstsamtale ved det ene sykehjemmet; blant annet dele ut en «velkommen til
område øst»-folder, opplyse om primærkontaktordningen, informasjon om pårørendesamtaler og
gjennomgang av helsetilstand. Det er i samme dokumentet også lagt inn sjekklister for informasjon til
pårørende ved endring hos bruker og sjekkliste for semistrukturerte halvårssamtaler. Det blir bekreftet i
intervju at det blir gjennomført innkomstsamtale på sykehjemmene og at de pårørende ofte deltar i disse
samtalene. Institusjonstjenestene benytter felles mal for innkomstsamtaler.
Det blir også fortalt i intervju at det avholdes møte i forkant av hjemsending fra institusjon der
representanter fra hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og tildelingskontoret er med i møte med
pårørende og bruker.
I intervju med en leder for en hjemmetjenesteavdeling blir det opplyst at leder har informert om at det
skal gjennomføres pårørendemøte minst en gang i året, men at det avhengig av bruker er ulikt behov for
kontakt mellom primærkontakt og pårørende; noen har for eksempel behov for ukentlige møter. Både
hjemmetjenesten og pårørende kan be om pårørendemøte ved behov. Det blir kommentert i intervju at

IPLOS-registeret inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og
omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og
omsorgstjenesten. Jf. Forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk (forskrift om IPLOSregisteret): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-17-204?q=IPLOS+forskriften
43
Hver pasient har en primærkontakt-sykepleier og en primærkontakt-helsefagarbeider
44
Bedre samhandling med og informasjon til pårørende. Vedtatt 20.11.2008.
42
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noen ansatte opplever det som utfordrende å avholde møter med pårørende, da det å avholde møter ikke
er en type oppgave de er vant med å utføre.
Det blir i flere intervju vist til at det er utstrakt brukermedvirkning i selve tjenesteutøvelsen. Det går blant
annet frem at hjemmeboende brukere som er innforstått med sin egen situasjon og ikke har utfordringer
med for eksempel demens har løpende dialog med hjemmetjenesten og ytrer sine ønsker. Noen brukere
har også notatbøker der pårørende kan skrive inn beskjeder til hjemmetjenesten. Det blir også vist til at
hjemmetjenesten strekker seg langt for å ivareta brukere som er innlagt på institusjon men som har ønske
om å få dø hjemme. I disse tilfellene sitter hjemmetjenesten fastvakt hos bruker så lenge det kreves.
En avdelingsleder ved et av sykehjemmene i kommunen forteller at det har skjedd endringer i pleie og
omsorgssektoren når det gjelder medvirkning fra brukerne i hverdagen; brukerne blir i stor grad lyttet til
og får for eksempel selv styre hvor ofte de ønsker å dusje og når de vil stå opp/legge seg. Likevel er det
slik at beboerne på sykehjemmet ofte er veldig syke og ikke stiller så mange individuelle krav. Men dersom
de for eksempel er vant til/ ønsker å sitte lenge oppe så får de gjøre det, og dersom det er typer mat de
ikke ønsker så blir det tatt hensyn til dette.
Det går videre frem i intervju med avdelingsleder at sykehjemmet har egen aktivitør som har aktiviteter
både med større grupper beboere og enkeltvis. For eksempel har aktivitøren tatt med en beboer til byen
for å gå på bingo da dette var en aktivitet beboeren tidligere hadde brukt mye tid på. Aktivitør følger også
beboere til privat frisør om de ønsker dette.
Som vist i figur 10 under fikk de ansatte spørsmål i spørreundersøkelsen om i hvilken grad avdelingen der
de arbeider legger til rette for at brukere/pårørende kan medvirke ved gjennomføring av helse- og
omsorgstjenester:
Figur 10: Tilrettelegging for medvirkning fra brukere/pårørende ved gjennomføring av tjenester

I hvilken grad legger avdelingen der du arbeider til rette for at brukere/pårørende
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Som figuren over viser har totalt sett 14 % av respondentene svart at avdelingen der de arbeider i liten
grad (12 %) eller ikke i det hele tatt (2 %) legger til rette for medvirkning fra brukere og/eller pårørende.
Ca. halvparten av respondentene i område øst mener at det i noen grad blir lagt til rette for
bruker/pårørendemedvirkning i gjennomføringen av tjenestene, mens 15 % av respondentene under det
samme distriktet opplever at man i liten grad eller ikke i det hele tatt legger til rette for dette. 11 % av
respondentene i område sentrum og område vest oppgir at det i liten grad blir tilrettelagt for
bruker/pårørendemedvirkning ved gjennomføring av tjenestene.
Dersom man fordeler svarene fra respondentene etter hvorvidt man er ansatt på institusjon eller i
hjemmebaserte tjenester, går det frem at totalt 18 % av de ansatte i institusjonstjenestene svarer i liten
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grad eller ikke i det hele tatt på dette spørsmålet om tilrettelegging for bruker-/pårørendemedvirkning,
mens 9 % av de ansatte i hjemmebaserte tjenester svarer i liten grad.45
Respondentene i spørreundersøkelsen fikk mulighet til å komme med innspill blant annet til hvordan
avdelingen der de arbeider kan bli bedre på å legge til rette for at brukere og pårørende får medvirke ved
gjennomføring av helse- og omsorgstjenester46. I tilbakemeldingene fra de ansatte blir det av flere nevnt
at det kreves flere ansatte på jobb dersom man skal ha tilstrekkelig tid til å følge opp samtaler og dialog
med brukere og pårørende. Noen nevner videre at man bør bli bedre og mer systematiserte i
gjennomføringen av innkomstsamtaler/pårørendesamtaler og at pårørende i større grad bør blir lyttet til i
dialogen som gjennomføres. De aller fleste som svarer på spørsmålet om tilrettelegging for bruker- og
pårørendemedvirkning oppgir at avdelingen har et godt samarbeid med brukere og pårørende og at det er
lagt godt til rette for medvirkning.

6.3.2

Vurdering

Kommunen har etablert flere rutiner og retningslinjer som skal bidra til å sikre brukermedvirkning ved
gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, fra vurdering av tjenestebehovet og underveis gjennom
jevnlige samtaler og primærkontaktordning. Disse synes etter revisjonens vurdering å være godt egnet til
å sikre at brukerne, og ev. pårørende, får medvirke ved utforming, gjennomføring og endring av
tjenestetilbudet. Revisjonen vil likevel fremheve viktigheten av at system og rutiner er kjent og tatt i bruk
på avdelingene og at det jevnlig evalueres i hvilken grad disse er egnet til å ivareta brukermedvirkning, jf.
at en del ansatte bare i noen eller liten grad opplever at avdelingen legger til rette for at brukere/pårørende
kan medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Revisjonen vil også peke på viktigheten
av at det jevnlig blir undersøkt hvorvidt brukere og pårørende opplever at de system og rutiner som er
etablert er egnet til å ivareta brukermedvirkning i gjennomføringen av helse- og omsorgstjenester. Dette
kan for eksempel gjøres gjennom brukerundersøkelser. Brukerundersøkelser er nærmere omtalt i neste
delkapittel.

6.4
6.4.1

System og rutiner for å hente inn og benytte innspill fra brukere og pårørende 47
Datagrunnlag

6.4.1.1
Brukerundersøkelser
Kommunen opplyser at det er en målsetting å gjennomføre brukerundersøkelser hvert andre år. Tidligere
har kommunen bestilt brukerundersøkelser gjennom KS («Bedre kommune»), men undersøkelsene ble
oppfattet som ressurskrevende og kommunen har følgelig valgt å ikke gjennomføre disse lenger. Den siste
brukerundersøkelsen i omsorgsavdelingen ble utført gjennom Netigate48 i 2016. Undersøkelsen ble delt ut
i papirform av de ansatte til alle brukerne i kommunen med konvolutter til retur. Dersom det var brukere
som hadde behov for hjelp med å svare på undersøkelsen, ble ansatte fra andre avdelinger bedt om å
utføre hjelpen. Det var få som benyttet seg av andre enn pårørende for å hjelpe til med utfylling av
undersøkelsen. Undersøkelsen ble avslutningsvis samlet inn og lagret elektronisk. Det går frem at
gjennomføringen fra 2016 blir ansett som ressurskrevende på grunn av at man i etterkant måtte legge inn
alle svar manuelt på en datamaskin. Revisjonen har fått opplyst at kommunen ser på mulige system for å
kunne gjennomføre brukerundersøkelser fremover, men at det ikke er tatt en beslutning på dette. Det blir
kommentert at det er arbeidskrevende å gjennomføre felles brukerundersøkelser og at man per i dag ikke
har funnet et godt alternativ som kan brukes i hele kommunen.

Antall respondenter: hjemmebaserte tjenester= 98, institusjon=160. Ingen av respondentene fra hjemmebasert
tjenester oppgir «ikke i det hele tatt» som svar på spørsmålet.
46
Spørsmålet var todelt ved at respondentene ble bedt om å komme med innspill på «hvordan avdelingen der du
arbeider kan bli bedre på å hente inn erfaringer fra brukere/pårørende og/eller legge til rette for at brukere og pårørende
får medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester?» Til sammen var det 85 respondenter som svarte på
dette spørsmålet. 31 av respondentene har svart at de ikke har innspill.
47
I dette kapitlet vil vi svare på problemstillingene: I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å hente inn
erfaringer med tjenestene og innspill til forbedring av tjenestene fra brukere og pårørende? og I hvilken grad er det
etablert system og rutiner for å benytte innspill fra brukere og pårørende i kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenestene?
48
Netigate er leverandør av online nett undersøkelser. https://www.netigate.net/no/
45
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Når det gjelder hvordan innspill og erfaringer fra brukere blir tatt i bruk, får revisjonen opplyst at
kommunen mangler system for å følge opp denne typen brukerundersøkelser.
Videre går det frem at enkelte avdelinger gjennomfører egne undersøkelser. Revisjonen får opplyst at det
er etablert fast rutine på at man leverer ut brukerundersøkelser til utskrivningsklare brukere på
korttidsavdelingen på Helseparken. Dette organiseres ved at for eksempel noen på kveldsvakt får ansvar
for å dele ut undersøkelse til pasienter som skal skrives ut påfølgende dag. Undersøkelsen blir levert ut i
papirform og svarene blir lagret elektronisk. Kommunen informerer om at man av og til får konkrete
tilbakemeldinger og/eller forslag til forbedring knyttet til fysiske fasiliteter, tilfredshet og totalopplevelsen
på oppholdet gjennom brukerundersøkelsene som blir delt ut på korttidsavdelingen. Gjennom intervju
fremgår det videre at avdelingsleder på Helseparken tar ut rapporter som presenteres i avdelingsmøter
flere ganger i året. Der ser de om de har oppnådd forbedringer på tiltak som er iverksatt og vurderer nye
tiltak/korrigeringer av tiltak ved behov for det. Viktige forbedringspunkt overføres til handlingsplanen for
avdelingen.
6.4.1.2
Brukerutvalg
Revisjonen får gjennom intervju med kommunaldirektøren opplyst at kommunen har et eldreråd som også
fungerer som brukerutvalg for institusjonene, og at det henger oppslag med informasjon om eldrerådet på
alle institusjonene i kommunen. Revisjonen har fått tilsendt informasjon der det fremgår at Rana eldreråd
den 1. september 2010 vedtok å opprette dette brukerutvalget for sykehjemmene i kommunen.
I følge saksfremlegget er mandatet til brukerutvalget å
arbeide for å gi beboerne innflytelse i saker som vedrører sykehjemmets drift og utvikling, og behandler
saker som angår beboernes leve- og livsstandard, omsorg og trivsel. Brukerutvalget skal være et
rådgivende organ for ledelsen i disse sakene.

Det går videre frem at brukerutvalget har to møter i året der ledelsen for sykehjemmene deltar. I tillegg
holdes ett fellesmøte årlig hvor alle pårørende og pasienter inviteres lokalt for hvert sykehjem.
Brukerutvalget skal holdes løpende orientert om problemstillinger og tema innenfor ansvarsområdet og
kan på eget initiativ innhente informasjon om saker av interesse.
Revisjonen har fått tilsendt informasjonen som fremgår av oppslag på sykehjemmene, der blant annet
navn og telefonnummer på utvalgsmedlemmene går frem, i tillegg til mandat og hvordan utvalget arbeider.
6.4.1.3
Ansattes opplevelse av brukermedvirkning på avdelingsnivå
De ansatte som deltok i spørreundersøkelsen fikk et spørsmål om i hvilken grad avdelingen der de er
ansatt legger til rette for at brukere/pårørende kan melde fra om erfaringer og komme med innspill til
forbedringer. Svarene på spørsmålet fremgår i figur 11:
Figur 11: Tilrettelegging for at brukere/pårørende kan komme med innspill til forbedringer
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Område sentrum
(N=72)
I noen grad

Område øst (N=87)
I liten grad

Område vest (N=73)

Ikke i det hele tatt

Av svarene i figuren over fremgår det at 40 % svarer at man i noen grad legger til rette for
tilbakemeldinger om erfaringer og innspill til forbedringer fra brukere/pårørende. Totalt melder 15 % av
respondentene at man i liten grad eller ikke i det hele tatt legger til rette for denne typen
tilbakemeldinger og innspill.
Videre ble det i spørreundersøkelsen stilt spørsmål om «i hvilken grad legger avdelingen der du arbeider
til rette for at brukernes/pårørendes erfaringer og innspill blir benyttet i kvalitetsforbedringsarbeidet i
tjenestene». Svarene fra respondentene er fremstilt i figur 12 under:
Figur 12: Tilrettelegging for å benytte innspill fra brukere/pårørende i kvalitetsforbedringsarbeidet
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Som det går frem av figuren over, har totalt 17 % av respondentene svart at det i liten grad blir lagt til
rette for at brukernes/pårørendes innspill blir benyttet i kvalitetsforbedringsarbeidet, mens 43 % har svart
at avdelingene i noen grad legger til rette for dette. Som det går frem av figuren er det noe variasjon
mellom distriktene når det gjelder hvor stor del av de ansatte som har svart at det i liten grad legges til
rette for at brukernes/pårørendes erfaringer og innspill blir benyttet i kvalitetsforbedringsarbeidet.
I et oppfølgingsspørsmål fikk respondentene mulighet til å gi innspill på hvordan avdelingen der de arbeider
kan bli bedre på å hente inn erfaringer fra brukere/pårørende. 49 Åtte av respondentene nevner at
evalueringsskjema, digitale verktøy, spørreundersøkelse eller lignende vil være en god måte for
brukerne/pårørende å komme med innspill og erfaringer. En respondent legger også til at man burde sette
ned en gruppe som kan innhente slik informasjon, mens en annen respondent svarer at pårørende og
brukere kan komme med innspill men at det ikke er etablert rutiner for å følge dette opp på avdelingen.
Også i intervju blir det pekt på at man mangler system som skal sikre at innspill fra bruker/pårørende blir
tatt i bruk, og at dette blir opp til den enkelte primærkontakt/avdeling å vurdere.
6.4.2

Vurdering

Undersøkelsen viser at det på overordnet nivå er lagt til rette for brukermedvirkning gjennom
brukerutvalget for sykehjemmene i kommunen. Undersøkelsen viser videre at kommunen gjennom flere
år har gjennomført brukerundersøkelser, men at det ikke er gjennomført brukerundersøkelse i
omsorgsavdelingen siden 2016. Det går videre frem at helse- og omsorgsavdelingen mangler system for å
følge opp slike undersøkelser. Også i spørreundersøkelsen til de ansatte er det en del som har svart at det
bare i liten grad er lagt til rette for at brukernes/pårørendes erfaringer og innspill blir benyttet i
kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenestene. Selv om det går frem at enkelte avdelinger gjennomfører egne
brukerundersøkelser, og opplyser å inkludere viktige forbedringspunkt fra brukerne til avdelingens

Spørsmålet var todelt ved at respondentene ble bedt om å komme med innspill på «hvordan avdelingen der du
arbeider kan bli bedre på å hente inn erfaringer fra brukere/pårørende og/eller legge til rette for at brukere og pårørende
får medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester?» Til sammen var det 85 respondenter som svarte på
dette spørsmålet. 31 av respondentene har svart at de ikke har innspill.
49
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handlingsplan, mener revisjonen at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har lagt til rette for å ta i bruk
innspill og erfaringer fra brukerne i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten § 7e. Revisjonen merker seg at kommunen ser på mulige system for å kunne
gjennomføre brukerundersøkelser, men at man per i dag ikke har funnet et godt alternativ som kan brukes
i hele kommunen. Uavhengig av om kommunen anskaffer et system til felles bruk i alle avdelinger eller om
helse- og omsorgsavdelingen etablerer et eget system, er det viktig at kommunen sørger for at dette kan
ivareta kravene i regelverket både når det gjelder å hente inn og ta i bruk erfaringer fra pasienter, brukere
og pårørende.

6.5
6.5.1

System og rutiner for å hente inn og benytte innspill og erfaringer fra ansatte
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Datagrunnlag

6.5.1.1
Tillitsvalgte og vernegrupper
Revisjonen får opplyst at kommunen har en innarbeidet rutine med å involvere tillitsvalgte i
arbeidstidsplanlegging, og at det er vernegrupper i hver enkelt avdeling bestående av verneombud,
avdelingsleder og vernegruppemedlem. Vernegruppen tar opp saker som angår HMS på avdelingen og
lager hvert år en HMS handlingsplan for avdelingen. I tillegg utformes det en overordnet HMS-plan for
hvert distrikt. Revisjonen har fått tilsendt eksempel på overordnet HMS-plan for område øst og område
sentrum. Planen er i tabellform med kolonner som beskriver sak/problemområde, tiltak/løsning, hvem som
har ansvar, frist og utført. Det går frem av dokumentet at handlingsplanene er utarbeidet med bakgrunn i
planer utviklet i avdelingene.
Videre blir det fortalt i intervju at det på sykehjemmene blir gjennomført felles vernemøter, og at referat
fra disse møtene er tilgjengelig for alle ansatte.
I et intervju går det frem at det ved en av avdelingene har vært utfordringer knyttet til langvarige
sykemeldinger hos leder og at det ikke har vært satt inn vikar i disse periodene. På grunn av manglende
tilstedeværelse fra leder har det blitt opplevd som utfordrende for de ansatte å medvirke på avdelingen og
dermed har heller ikke vernegruppa gjennomført møter like systematisk som tidligere.
Revisjonen får videre opplyst at kommunaldirektøren månedlig har møte med tillitsvalgte innenfor helseog omsorgsavdelingen, som også er en arena for å gi innspill.

6.5.1.2
System og rutiner for å hente innspill og erfaringer fra medarbeidere
Revisjonen får opplyst at det ikke er utført medarbeiderundersøkelse i omsorgsavdelingen i Rana kommune
de siste årene. Kommunen opplyser at det i løpet av 2019 skal anskaffes et felles system for gjennomføring
av medarbeiderundersøkelser i kommunen som HR-avdelingen skal ha ansvar for, og at gjennomføring av
medarbeiderundersøkelse avventes til dette systemet er på plass.
Kommunen opplyser videre at det skal gjennomføres medarbeidersamtaler i kommunen hvert år og at
mange av samtalene som blir gjennomført er en-til-en samtaler mens noen er gjennomført i grupper. Det
går frem i intervju at rådmannen i 2018 satte som krav at det skulle gjennomføres medarbeidersamtaler i
alle avdelinger, og at dette ble utført på de fleste avdelinger dette året. I intervju blir det opplyst at det
ikke tidligere har blitt gjennomført årlige medarbeidersamtaler, og noen forteller at det heller ikke ble
gjennomført på alle avdelinger i løpet av 2018.
I intervju blir det opplyst at det var tillitsvalgte som i forbindelse med «Helgelandsprosjektet: fra fravær til
nærvær» tok initiativ til at det burde gjennomføres medarbeidersamtaler på alle avdelinger. Det blir vist til
at det i sammenheng med dette prosjektet kom flere tilbakemeldinger fra ansatte som ikke følte seg sett,
og flere som uttrykte at de ikke følte at de kunne ta initiativ til samtale med leder angående sin egen
private helse/situasjon.

I dette kapitlet vil vi svare på følgende problemstillinger: I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å hente
inn erfaringer med tjenestene og innspill til forbedring av tjenestene fra ansatte? og I hvilken grad er det etablert system
og rutiner for å benytte innspill fra ansatte i kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenestene?
50
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Noen av tilbakemeldingene i intervju dreier seg om at det krever mye arbeid når man skal gjennomføre
medarbeidersamtale med alle ansatte og videre at erfaringene tilsier at det kommer lite ny informasjon ut
av samtalene. Både ledere og tillitsvalgte forteller om avdelingsledere med åpen dør for de ansatte året
rundt og at de opplever at problemstillinger blir tatt opp fortløpende.
I intervju fremgår det videre at ansattes medvirkning skal sikres gjennom avviksmeldinger og
personalmøter (avvik omtales nærmere i kap. 6.6). Enkelte avdelinger har også forslagskasser der ansatte
kan gi innspill. Det blir videre fortalt i intervju at det jevnlig blir avholdt personalmøter i avdelingene, men
at det varierer mellom avdelingene hvor ofte dette blir gjennomført.
I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om i hvilken grad avdelingene legger til rette for at
medarbeiderne kan melde fra om sine erfaringer med tjenesten og komme med innspill til forbedring av
tjenestene:

Figur 13: Tilrettelegging for tilbakemeldinger og innspill fra medarbeiderne i avdelingene

I hvilke grad legger avdelingen der du arbeider til rette for at medarbeidere kan
melde fra om sine erfaringer med tjenesten og komme med innspill til forbedring
av tjenestene?
60%
50%
40%

52%

50%

49%
38%

36%

47%
38%

35%

30%
20%
10%

16%

13%

11%

8%
2%

1%

0%
Total (N=262)
I stor grad

Område sentrum
(N=73)
I noen grad

4%

0%
Område øst (N=89)

I liten grad

Område vest (N=73)

Ikke i det hele tatt

Som det går frem av figur 13 oppgir halvparten av respondentene at det i stor grad er lagt til rette for at
man kan melde fra om erfaringer og komme med innspill til forbedring av tjenestene, mens i overkant av
en tredjedel svarer i noen grad. Videre har 13 % svart at det i liten grad er lagt til rette for denne typen
tilbakemeldinger fra de ansatte, mens 2 % oppgir at det ikke i det hele tatt er tilrettelagt for dette på deres
arbeidsplass. Når man fordeler svarene til respondentene på om de er ansatt i distriktene sentrum, øst
eller vest fremgår det at svarfordelingen er relativt lik på tvers av områdene.
Videre fikk respondentene spørsmål om i hvilken grad avdelingen legger til rette for at medarbeidernes
innspill blir benyttet i arbeidet med å forbedre tjenestene. Svarene til respondentene fremgår i figur 14
under:
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Figur 14: Tilrettelegging for å benytte ansattes innspill i forbedring av tjenestene

I hvilken grad legger avdelingen der du arbeider til rette for at medarbeidernes
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Totalt oppgir 16 % av respondentene at det i liten grad eller ikke i det hele tatt er lagt til rette for at
medarbeidernes innspill blir benyttet i forbedringsarbeid. Utfra fordelingen av svar på område sentrum, øst
og vest fremgår det at de ansatte fordeler seg relativt likt på svaralternativene uavhengig av hvilket område
de arbeider/har arbeidet innenfor.
Fordeler man svarene fra respondentene på om de er ansatt i hjemmebaserte tjenester eller innenfor
institusjonstjenestene fremgår det at det er en høyere andel av respondentene som svarer at det i liten
grad/ikke i det hele tatt er lagt til rette for å benytte innspill fra ansatte dersom de er ansatt i
institusjonstjenesten: 20 % av respondentene som er ansatt innenfor institusjonstjenestene mot 10 % av
respondentene som er ansatt i hjemmebaserte tjenester svarer dette.51
Respondentene fikk mulighet til å komme med innspill til hvordan avdelingen kan bli bedre på å legge til
rette for at erfaringer og innspill fra ansatte brukes i kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenesten.52 En stor del
av tilbakemeldingene er at man på avdelingene bør bli bedre på kommunikasjon mellom ledere og ansatte.
Flere etterlyser hyppigere personalmøter der man kan lytte til hverandre og medarbeiderne kan komme
med erfaringer og innspill. Noen gir også uttrykk for at man har etablert en felles arena for å ta opp saker,
men at medarbeidernes innspill i liten grad blir lyttet til og tatt videre i forbedringsarbeid på avdelingen.
Videre er det enkelte som nevner at det er behov for å opprette vernegruppe, stabilitet i tilstedeværelse
fra avdelingsleder og at man opplever at melding av avvik ikke fører frem.

6.5.2

Vurdering

Det er etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende at
det ikke er gjennomført
medarbeiderundersøkelser i omsorgsavdelingen de siste årene. Medarbeiderundersøkelser er en viktig
arena for å gi medarbeidere mulighet til å komme med innspill, og for å avdekke områder der det er behov
for å iverksette tiltak, både med tanke på tjenestetilbudet og det systematiske HMS-arbeidet. Revisjonen
merker seg at kommunen skal anskaffe et felles system for medarbeiderundersøkelser og at det er planer
om å gjennomføre systematiske medarbeiderundersøkelser fremover. Revisjonen mener videre at det ikke
er tilfredsstillende at ikke alle avdelinger gjennomførte medarbeidersamtaler i 2018, til tross for at det fra
rådmannen var stilt krav om dette. Medarbeidersamtaler er en viktig arena for systematisk dialog mellom
leder og ansatte, der både forhold knyttet til den enkelte medarbeider og saker på systemnivå kan tas opp.
Samlet sett er det revisjonens vurdering at kommunen ikke i tilstrekkelig grad arbeider systematisk med
å hente inn og bruke medarbeideres innspill og erfaringer i tjenestene, selv om en del avdelinger jobber

51
52

Antall respondenter: Hjemmebaserte tjenester=97. Institusjonstjenester=163.
N=82. 23 av svarene er uten innspill (f.eks. nei/vet ikke)
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godt med dette. Revisjonen mener det er viktig at kommunen utarbeider system og rutiner som sikrer at
det på alle avdelinger jobbes systematisk med å hente inn erfaringer med tjenestene og innspill til
forbedring av tjenestene fra de ansatte, og at det legges til rette for å benytte innspill fra ansatte i
kvalitetsforbedringsarbeidet, jf. § 7d i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenestene som sier at virksomheten skal sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik
at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. I veileder til forskriften blir det vist til at medvirkning kan
tilrettelegges ved etablering av forbedringsgrupper, medarbeidersamtaler, forslagskasser samt gjennom
melde- og avviksbehandling og forbedringsarbeid. Revisjonen vil peke på at det kan være hensiktsmessig
at avdelinger som arbeider godt med vernegrupper, medarbeidersamtaler og andre typer tiltak for å sikre
medvirkning fra ansatte deler sine erfaringer med andre avdelinger. Når det gjelder system for å melde og
følge opp avvik vil dette bli nærmere omtalt i neste kapittel (kap. 6.6).

6.6

Rutiner for melding og oppfølging av avvik

6.6.1

Datagrunnlag

6.6.1.1
System og rutiner knyttet til melding av avvik
Revisjonen har fått opplyst at kommunen har anskaffet et elektronisk kvalitetssystem som også inkluderer
behandling av avvik, men at avvik hittil og inntil det nye kvalitetssystemet er implementert skal skrives på
papirskjema og leveres nærmeste leder. Det går frem av informasjon fra kommunen at det er et mål å få
all avviksbehandling inn i det nye kvalitetssystemet.
På kommunens intranett53 finnes rutiner for avviksbehandling. Det blir opplyst at rutinene er under revisjon
i forbindelse med arbeidet med innføring av elektronisk kvalitetssystem. I avviksrutinen går det frem at
kommunen benytter avviksmelding synonymt med kvalitetsmelding, og at «Melding av avvik skal gjøres
både i kvalitetsarbeid, HMS og internkontroll». Videre står det at:
Alle avvik skal registreres i avviksskjema. Hvis skjemaet ikke er helt tilpasset det
avviket/kvalitetsmeldingen som skal meldes, tilpasser man beskrivelsen. Det er viktig å registrere
avvikene skriftlig slik at vi får mulighet til å utføre endringer.
Alle ansatte skal vurdere avvik/kvalitetsmelding vedrørende det er:


Avvik,



Helse, - miljø og sikkerhet



Ressursbehov



Anskaffelser



Beredskap



Informasjonssikkerhet

Rutinene omtaler også registrering og behandling av meldinger:
Registrering av melding


Alle ansatte har ansvar for at avvik og uønskede hendelser blir registrert



HMS-avvik som blir avdekket under vernerunder eller i risikovurderinger skal registreres i
meldingssystemet.



Nærmeste leder har ansvar for at medarbeiderne blir informert.

Behandling av meldinger

Revisjonen har fått tilsendt kopi av det som står om avvik på kommunens intranett. Det går frem av dokumentet at
rutinene sist ble oppdatert/endret 23.02.2017.
53
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Behandler som mottar meldingen delegerer nødvendige tiltak.



Medarbeideren som meldte får informasjon endret status



Behandler vurderer om avviket kan lukkes eller ikke.



Dersom behandler ikke har nødvendig myndighet eller kompetanse til å vurdere avviket, kan
avviket sendes videre til overordnet leder eller andre med spesial-/fagkompetanse.



Behandler bestiller/beordrer evt. nødvendige tiltak, plasserer ansvar og setter tidsfrister.



Medarbeideren som registrerte avviket får tilbakemelding



Avviket blir lukket.

Revisjonen registrerer at det i punkt under registrering av melding går frem at HMS-avvik som blir avdekket
under vernerunder eller i risikovurderinger skal registreres i «meldingssystemet», men det går ikke frem
hvilket system det her er snakk om.
Både i avviksrutinen og i intervju går det frem at det er nærmeste leders ansvar å vurdere avviket og
iverksette tiltak, ev. melde avviket videre til overordnet ledelse. Revisjonen får opplyst at
kommunaldirektøren blir involvert dersom det er avvik som ikke kan lukkes på lavere nivå i helse- og
omsorgsavdelingen.
Kommunen har opplyst at avdelingene i helse og omsorg skiller mellom legemiddelavvik og andre avvik.
Revisjonen har fått tilsendt avviksskjema for legemiddelhåndtering og et avviksskjema for HMS som er
felles for hele kommunen. Revisjonen får opplyst at sistnevnte skjema ikke er avgrenset til rene HMSavvik, og at dette skal benyttes for å melde alle typer avvik som ikke omhandler legemidler, for eksempel
avvik knyttet til tjenesteutførelse. I tillegg til disse to skjemaene blir det opplyst at det finnes egne
avviksskjema for samhandlingsavvik med spesialisthelsetjenesten og til apotek i forbindelse med
multidosepakkede legemidler. Revisjonen har gjennomført intervju med to avdelingsledere. Begge
avdelingsledere har opplyst at skjema for legemiddelavvik er tilgjengelig på medisinrommet og at skjema
for andre avvik er tilgjengelig på arbeidsrom/personalrom.
Når det gjelder opplæring knyttet til avvik, får revisjonen opplyst at det ikke er et felles opplegg for dette,
og at hvilken opplæring som gis er avhengig av den enkelte avdelingsleder. I intervjuene som revisjonen
har gjennomført med to av avdelingslederne går det frem at det på en av avdelingene ikke er egen
opplæring knyttet til melding av avvik, mens verneombudet har opplæring med nyansatte på den andre
avdelingen.
Figuren under viser ansattes svar på spørsmål knyttet til i hvilken grad det er tydelig hvor de kan finne
retningslinjer for melding av avvik.
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Figur 15: Retningslinjer for melding av avvik
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Som det går frem av figuren over, er det noe variasjon mellom distriktene når det gjelder i hvilken grad
det er tydelig for respondentene hvor de finner retningslinjer for melding av avvik. Totalt sett har en
fjerdedel av de ansatte (25 %) svart at det i noen grad er tydelig hvor de kan finner retningslinjer for
melding av avvik, mens 7 % har svart at dette i liten grad er tydelig. Det er også noen personer som har
svart at dette ikke i det hele tatt er tydelig (3 % utgjør her 8 personer). Flertallet har svart at det i stor
grad er tydelig hvor man finner retningslinjer for melding av avvik (65 %).
De ansatte fikk også spørsmål om i hvilken grad er tydelig for dem i hvilke tilfeller og hvordan de skal
melde avvik. Et flertall av de ansatte svart at det i stor grad er tydelig for dem i hvilke tilfeller de skal
melde avvik (73 % av 262 personer), mens ca. en fjerdedel (24 %) har svart at dette i noen grad er tydelig.
Et fåtall personer har svart at dette i liten grad eller ikke i det hele tatt er tydelig (hhv. 2 % og 1 %).
Det er også et flertall av de ansatte som har svart at det i stor grad er tydelig hvordan avvik skal meldes
(80 % av 258 personer), mens ca. en femtedel (18 %) har svart at dette i noen grad er tydelig. Et fåtall
har svart at dette i liten grad er tydelig (2 %).
6.6.1.2
Melding og oppfølging av avvik
Tabellen under viser meldte avvik54 fordelt på distriktene for perioden januar t.o.m. oktober 2018.
Tabell 3: Meldte avvik i perioden 1.1.2018 – 31.10.2018
Område

Avvik knyttet til
legemiddelhåndtering

Andre avvik

Omsorgsdistrikt vest

283

64

Omsorgsdistrikt sentrum

483

198

Omsorgsdistrikt øst

374

85

I oversikten over meldte avvik som revisjonen har fått tilsendt går det frem at det er variasjon i hvor
mange avvik som meldes fra hver avdeling. Når det gjelder avvik knyttet til legemiddelhåndtering varierer

Kommunen opplyser at det ikke er mottatt tall på avvik knyttet til legemiddelhåndtering fra avdelingen Selforsstua
samt tall på avviksmeldinger fra Hauknes omsorgsbolig.
54
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det fra 3 meldte avvik ved en avdeling til 167 meldte avvik ved en annen avdeling. Når det gjelder andre
typer avvik varierer det fra 0 meldte avvik til 69 meldte avvik. Revisjonen registrerer at fem av ni avdelinger
under det tidligere området distrikt øst ikke har meldt noen andre avvik i løpet av den aktuelle perioden.
Det er i tillegg en avdeling som ikke har rapportert på dette (kommunen har ikke mottatt tall på avvik fra
denne avdelingen). I de to andre distriktene er det meldt om andre avvik fra alle avdelinger.
Det blir i intervju pekt på at det skal være lav terskel for å melde avvik, og at de skal meldes i det de
oppstår, men det går frem at det er variasjon på tvers av avdelinger når det gjelder hva som meldes som
avvik og hvor flinke de ansatte er til å melde avvik. Enkelte peker på at det blir meldt en del «slurveavvik»
som manglende søppeltømming og vask av toalett på beboerrommene eller avvik som ikke er reelle (for
eksempel at det har blitt glemt å fylle på engangshansker), mens andre gir uttrykk for at ikke alt som skal
meldes som avvik blir meldt. Det blir også av enkelte gitt uttrykk for at man ikke er sikker på om de ansatte
er trygge på hva som skal meldes som avvik. En av de intervjuede peker på at enkelte ledere har høyt
sykefravær, og at det meldes flere avvik fra de ansatte på disse avdelingene.
Når det gjelder legemiddelavvik får revisjonen opplyst at helse- og omsorgsavdelingen har oppfordret
avdelingene om å skrive legemiddelavvik. Det blir kommentert at dette er ønsket da helse- og
omsorgsavdelingen over tid har drevet et stort forbedringsarbeid på retningslinjer, prosedyrer og
internkontroll knyttet til legemiddelhåndtering.
Kommunen opplyser at legemiddelkomiteen årlig gjennomgår samlelister for å se om det er noe som kan
endres på systemnivå når det gjelder retningslinjer og rutiner for legemiddelhåndtering. Det blir også
opplyst at det ved gjennomgang er avdekket at en del avvik ikke er reelle på legemiddelhåndtering, og at
dette vil være i fokus fremover når det gjelder opplæring knyttet til avvik. Kommunen opplyser at de har
årlige internrevisjoner, både meldte og uanmeldte, på medikamenthåndtering. I et av intervjuene blir det
kommentert at de avdelingene som er flinke til å melde avvik ikke får større avvik på slike revisjoner.
Revisjonen får opplyst at det er faste sykepleiere som gjennomfører disse revisjonene, og at det blir
gjennomført undervisning og møter med de ansatte for å korrigere dersom det avdekkes uheldige praksiser
gjennom revisjonene.
Når det gjelder oversikt/statistikker over meldte avvik, får revisjonen i intervju opplyst at det ikke er fast
avviksrapportering til kommunaldirektøren for helse og omsorg, men at slik statistikk etterspørres ved
behov og i forbindelse med legemiddelrevisjon. Det blir pekt på at kommunen til enhver tid vil ha oversikt
over meldte avvik når det nye kvalitetssystemet er implementert. Revisjonen får opplyst at det utarbeides
oversikter over meldte legemiddelavvik, og at skjemaet for melding av legemiddelavvik inneholder mange
kategorier for ulike typer legemiddelavvik for at man skal kunne få en fullstendig oversikt over hva avvikene
gjelder. Når det gjelder avvik som ikke omhandler legemidler, blir det ikke utarbeidet systematiske
oversikter.
I dokumentoversendelsen fra kommunen blir det opplyst at det skal rapporteres på legemiddelavvik og
HMS avvik til distriktsleder månedlig, og at distriktsleder skal varsles umiddelbart ved store avvik eller
akutte hendelser. Det fremgår av intervju at det er variasjon i hvilken grad distriktslederne etterspør og
får fremlagt fullstendige oversikter over meldte avvik. En av distriktslederne har opplyst at hun etterspør
og får fremlagt oversikt over alle avvik, men at hvor ofte dette gjøres varierer litt ut i fra type avvik
(medisinavvik blir etterspurt hvert halvår, vold/trusler hvert kvartal og småskader på personell årlig). De
to andre distriktslederne opplyser at de ikke får oversikt/statistikk over alle meldte avvik, men alle peker
på at de blir involvert ved alvorlige avvik. Det blir også gitt uttrykk for at avdelingsledere er flinke til å gi
beskjed dersom det er avvik de ikke klarer å lukke. Det blir av en distriktsleder kommentert at hun er
usikker på om ansatte melder andre typer avvik og dermed om ledelsen har tilstrekkelig oversikt over
problemstillinger i tjenestene. Det blir gitt uttrykk for at det er positivt at kommunen skal ta i bruk et
kvalitetssystem som kan ivareta avviksbehandling.
Avdelingslederne som revisjonen har gjennomført intervju med har opplyst at de sender årlige statistikker
over avvik, men det varierer om dette har blitt sendt til distriktsleder eller til konsulent på
omsorgsavdelingen. Det blir opplyst fra avdelingsledere at disse statistikkene omfatter både
legemiddelavvik og andre typer avvik.
Når det gjelder oppfølging av avvik blir det i intervju med en avdelingsleder opplyst at legemiddelavvik blir
behandlet på ukentlige møter der brukerne diskuteres, og at alle ansatte som er på jobb denne dagen
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deltar på disse møtene. Det blir pekt på at avdelingen er dårlig på å melde «andre avvik» på skjema som
kalles forbedringsskjema, og at melding av andre avvik ikke blir tatt opp regelmessig og dermed heller ikke
meldt inn. En annen avdelingsleder har opplyst at avvik blir gjennomgått ukentlig av lege og i tillegg
gjennomgått på personalmøter.
Figuren under viser ansattes svar på spørsmål om hvor ofte de melder fra om avvik knyttet til legemidler.
Figur 16: Hvor ofte melder ansatte avvik knyttet til legemidler

Hvor ofte melder du fra om avvik knyttet til legemidler?
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Som figuren over viser, har i overkant av en fjerdedel av respondentene (27 %) svart at de sjelden melder
fra om avvik knyttet til legemidler. Figuren viser imidlertid at det er variasjon på tvers av distriktene.
Andelen respondenter som har svart at de sjelden melder avvik knyttet til legemidler er høyest i område
sentrum (33 %), mens denne andelen er noe lavere i område øst (27 %) og område vest (21 %).
De ansatte fikk også spørsmål om hvor ofte de melder fra om avvik knyttet til andre uønskede
hendelser/situasjoner/forhold. Svarene fremgår i figuren under.
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Figur 17: Hvor ofte melder ansatte andre avvik
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Som figuren over viser, er det en betydelig del av respondentene (42 % totalt sett) som har svart at de
sjelden melder avvik knyttet til andre uønskede hendelser/situasjoner/forhold. Hvor stor andel av
respondentene som har svart dette varierer en del mellom distriktene. I område øst har nær halvparten av
respondentene (49 %) svart at de sjelden melder slike avvik, mens denne andelen hhv. er 41 % og 34 %
i område sentrum og område vest.
Det ble i spørreundersøkelsen stilt oppfølgingsspørsmål om hva som er årsaken til at det ikke alltid meldes
avvik til respondenter som hadde svart dette. I svarene fra respondentene blir det pekt på flere årsaker til
at det ikke alltid meldes avvik, blant annet:














Avviket blir lagt til side, ikke behandlet eller ikke fulgt opp av ledelsen
Avviket blir tatt opp direkte med vedkommende som har vært på jobb
Man føler at man henger ut andre ved å melde avvik
Det er ikke helt tydelig hva som skal meldes som avvik av uønskede hendelser
Det er usikkerhet knyttet til hvor avvikene havner
Forglemmelser
For dårlig tid til å skrive avvik
Usikkerhet knyttet til hvordan avvik skal meldes
Ubehag knyttet til at avvik ikke behandles anonymt, og blir liggende i en perm
Opplevelse av at det ikke fører frem å melde avvik, vanskelig å se at det settes inn tiltak for å
forhindre gjentakende avvik eller at rutiner endres
Innviklede skjema for melding av avvik, blant annet legemiddelskjemaet
Fordi man vet at avvikene skjer grunnet lav bemanning
En del av respondentene peker også på at avvik blir meldt dersom det oppstår avvik, men at det
ikke oppstår avvik. 55

Spørsmålsformuleringene slik de fremgår i figur 15 og figur 16 kan tolkes ulikt. En gjennomgang av
fritekstkommentarene i oppfølgingsspørsmålet indikerer at ca. en femtedel av respondentene (av 113) som har svart at
de ikke alltid melder avvik har tolket spørsmålet til å omhandle hvor ofte det oppstår avvik, og ikke om det blir meldt
fra om avvik når avvik oppstår. I fritekstkommentarene fra disse respondentene blir det vist til at de har svart at de ikke
alltid melder avvik som følge av at avvik ikke oppstår, og/eller at avvik blir meldt dersom avvik oppstår. Det synes
55
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Figuren under viser ansattes svar på spørsmål knyttet til oppfølging og håndtering av legemiddelavvik.
Figur 18: Oppfølging av legemiddelavvik

I hvilken grad opplever du at legemiddelavvik blir fulgt opp og håndtert på en god
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Som figuren over viser, har halvparten av respondentene svart at de i stor grad opplever at legemiddelavvik
blir fulgt opp og håndtert på en god måte, mens ca. en fjerdedel har svart at de i noen grad opplever dette.
13 % av respondentene opplever i liten grad at legemiddelavvik blir fulgt opp og håndtert på en god måte.
Det er også 10 % av respondentene som har svart «vet ikke».
Figuren under viser i hvilken grad ansatte opplever at andre avvik blir fulgt opp og håndtert på en god
måte.

likevel som at hovedvekten av respondentene (basert på kommentarene som blir gitt) har tolket spørsmålet til å
omhandle hvor ofte de melder fra om avvik når avvik oppstår.
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Figur 19: Oppfølging av andre avvik

I hvilken grad opplever du at andre avvik blir fulgt opp og håndtert på en god
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Som det går frem av figuren over, opplever omtrent en femtedel av respondentene (22 %) at andre avvik
i liten grad blir fulgt opp og håndtert på en god måte. Det er ikke vesentlige forskjeller mellom distriktene
når det gjelder hvor stor andel av respondentene som har svart dette (fra 20 – 22 %). Flest respondenter
(36 %) har svart at de opplever at andre avvik i noen grad blir fulgt opp og håndtert på en god måte.

6.6.2

Vurdering

Etter revisjonens vurdering har ikke helse- og omsorgstjenesten i Rana kommune et tilfredsstillende system
for melding og oppfølging av avvik. Selv om det er utarbeidet skjema for melding av avvik, viser
undersøkelsen at det er variasjon når det gjelder i hvilken grad avvik blir meldt, hvordan de ansatte
opplever at avvik blir fulgt opp og håndtert og om og det blir gitt opplæring knyttet til avvik. En betydelig
del av de ansatte har svart at de sjelden melder avvik, og særlig gjelder dette for avvik som ikke er knyttet
til legemidler. Revisjonen mener også at avviksrutinene som er tilgjengelig på kommunens intranett ikke i
tilstrekkelig grad inneholder tydelige beskrivelser av hva som skal meldes som avvik.
Revisjonen mener videre at det ikke foreligger tilstrekkelige oversikter over de avvikene som blir meldt jf.
at virksomheten etter § 6g i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal
ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser m.m. De oversiktene som foreligger gir etter
revisjonen sin mening ikke i tilstrekkelig grad oversikt over hvor i tjenestene det er risiko for feil og
mangler.
Etter forskriftens § 8e skal virksomheten «gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignede
forhold kan forebygges». For å kunne sette i verk hensiktsmessige og nødvendige forbedringstiltak, er det
viktig å ha gode oversikter over meldte avvik. En fullstendig og oppdatert oversikt over avvikene som blir
meldt, vil kunne vise om det er avvik som går igjen, og kan på denne måten gi indikasjoner på om avvikene
dreier seg om systemsvikt eller enkelthendelser. Revisjonen merker seg at kommunen har kjøpt inn et
elektronisk kvalitetssystem som i større grad kan sikre fullstendige og oppdaterte oversikter over avvikene
som blir meldt, og at avviksrutinene er under revisjon i forbindelse med innføring av nytt kvalitetssystem.
For å sikre at avvik blir meldt og fulgt opp på en måte som bidrar til å oppfylle kravene i forskrift om ledelse
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, er det viktig å ha tydelige rutiner for melding og
oppfølging av avvik, men det er også viktig å sikre en god avvikskultur der ansatte er bevisst på viktigheten
av å melde avvik og hva som er formålet med å melde avvik. For å skape en god avvikskultur er det også
viktig at avvik blir fulgt opp på en god måte, og at det ved gjentatte avvik blir satt i verk forbedringstiltak.

68

7.
7.1

Budsjettering og økonomistyring
Problemstilling

I dette kapitlet vil vi svare på følgende problemstilling med underproblemstillinger:
Har kommunen hensiktsmessige system og rutiner for å sikre realistisk budsjettering og god
økonomistyring innenfor helse- og omsorgsavdelingen?
Under dette:
a) I hvilken grad har kommunen rutiner for å sikre realistisk budsjettering innenfor helse- og
omsorgsavdelingen?
b) I hvilken grad er det etablert systemer for økonomisk rapportering og utarbeidelse av økonomiske
prognoser for avdelingen gjennom året?

7.2
7.2.1

Revisjonskriterier
Internkontroll

Administrasjonssjefens overordnede ansvar for internkontrollen i kommunen går frem av kommuneloven
§ 23 nr. 2, ved at «administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll».
7.2.2

Krav til realistisk budsjettering

Krav til utforming av økonomiplan og årsbudsjett for kommunen går frem av kommuneloven kapittel 8. Av
§ 46, som omtaler årsbudsjettets innhold, går følgende frem:
1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i
budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om
budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen
er rettslig forpliktet til å foreta.
2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen
eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.
4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer,
samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram.
5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.
6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige
avsetninger.
7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.
8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan
det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede
virksomhet.

Når det gjelder punkt 3 om at årsbudsjettet skal være realistisk, innebærer dette at de enkelte bevilgninger
og inntektsrammer som budsjettet bygger på skal være ført opp ut ifra hva en kan påregne, og at også
overslag over inntekter og utgifter skal være realistiske (jf. Ot.prp. nr. 43, 1999-2000).
I følge kommuneloven (§ 46 nr. 6) kan ikke kommuner budsjettere med underskudd. Dette betyr at dersom
det ligger an til underskudd må det settes i verk tiltak for å få økonomien i balanse. Dersom en enhet/et
område ikke får økte rammer, må det settes i verk tiltak for å redusere utgiftene.
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7.2.3

Budsjettoppfølging og rapportering

Det er flere forhold som bidrar til god budsjettoppfølging. Dette omfatter blant annet relevant innhold i
rapporter og oppfølging av avvik.
Tidsriktig økonomirapportering: Overordnet administrativt nivå og politisk nivå skal få informasjon om den
økonomiske utviklingen. Det er et krav i budsjettforskriften § 10 at administrasjonssjefen gjennom
budsjettåret «[skal] legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i
inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett.»
Rapporteringsinnhold: Innholdet i rapporteringen må være nøyaktig og av god kvalitet. Dette betyr blant
annet at det bør utarbeides realistiske prognoser for forventet resultat ved årets slutt.
Oppfølging av avvik: Vesentlige endringer i forhold til opprinnelig budsjetterte inntekter og utgifter skal
innarbeides i budsjettet. I kommuneloven § 47, punkt 2 og 3 går det frem at:
2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som
årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi
melding til kommunestyret eller fylkestinget.
3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i
budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig
svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Videre går det frem av forskrift for årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner:
§ 10. Budsjettstyring
«Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram
rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter
og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller
fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller
regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.
§ 11. Endringer i årsbudsjettet
Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når det må anses påkrevd. Kommunestyret skal selv foreta de
nødvendige endringer i årsbudsjettet.

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.
7.3
7.3.1

Rutiner for å sikre realistisk budsjettering
Datagrunnlag

7.3.1.1
Budsjettprosess
Revisjonen har fått tilsendt årshjul for økonomi i Rana kommune for 2018, se figur 20 under.
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Figur 20: Årshjul for økonomi 2018 (kilde: Rana kommune)
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I forbindelse med utarbeidelse av nytt budsjett legger kommunen til grunn tidligere års budsjett og
regnskap, og gjør justeringer ut ifra disse. I tillegg gjør kommunen justeringer basert på KOSTRAsammenligninger og behovsprofil. Revisjonen får opplyst at kommunen har en budsjettpolicy hvor
endringer i behovsprofil følges opp i budsjetteringen, og det går frem at demografi, antall psykisk
utviklingshemmede og ressurskrevende brukere er viktige stikkord for helse- og omsorgsavdelingen i
denne sammenheng. Det blir i intervju opplyst at demografi har vært med i beregningen for
rammeutmålingen siden 2009, internt betegnet som «demografimidler». For helse- og omsorgsavdelingen
betyr dette at utvikling av antallet eldre teller inn i budsjettet, og det blir opplyst at kommunen har
utarbeidet en beregningsnøkkel for dette. Modellen fungerer slik at avdelingen får kompensasjon ved
økning i antall eldre, mens det gis nedtrekk dersom det er færre eldre. Revisjonen får opplyst at
kommunaldirektørens ledergruppe sammen ser på hvordan man skal benytte demografimidlene som
avdelingen får tildelt årlig. Det går frem at fordelingen av disse midlene ikke er basert på for eksempel
områder med størst avvik i økonomien, men blir plassert der man ser at det er behov for utvikling.
Videre får revisjonen opplyst at kommunen har praksis med konsekvensjusteringer, hvor budsjettene
kompenseres for endringer i rammebetingelsene for å få produsert tjenestene, det vil si endringer utover
ordinær pris- og lønnsvekst. I følge kommunen bidrar dette til at budsjetteringen over tid blir realistisk.
I intervju blir det gjennomgående gitt uttrykk for at det er en god og grundig budsjettprosess. Blant annet
blir det vist til at det gjennom hele høsten pågår budsjettprosesser der man vurderer behov og tiltak i
tjenestene. Videre blir det gitt uttrykk for at distriktslederne har mange muligheter til å melde fra om hvilke
behov som foreligger i tjenestene, for eksempel gjennom kommunaldirektørens ledermøter der budsjett er
oppe som fast post. Blant annet går det frem at institusjonstjenestene over tid har hatt utfordringer med
økonomien, og at budsjett per plass ble økt noe i 2019 som følge av dette. Det blir pekt på at erfaringen
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viser at det for eksempel koster mer å drifte en korttidsavdeling nå enn tidligere, blant annet fordi
brukernes behov er mer komplekse og personellintensive enn tidligere. Revisjonen får også opplyst at
kommunestyret de senere år har bevilget ekstra utviklingsressurser, blant annet er det i 2019 bevilget
NOK 3 millioner ekstra til hjemmetjenestene for å lykkes med omorganiseringen.
Ellers blir det også vist til at budsjettprosessen er transparent, og at politikerne får anledning til å stille
spørsmål underveis, blant annet på budsjettsamlinger.
Når det gjelder bistand i forbindelse med budsjettarbeidet får revisjonen opplyst at helse- og
omsorgsavdelingen blir bistått med rådgivning, analyser og rapporter av to økonomirådgivere fra
økonomiavdelingen. I intervju med kommunaldirektøren blir det vist til at det er god bistand fra
støttefunksjonene i budsjettarbeidet, og at kommunaldirektøren opplever å ha god oversikt.
7.3.1.2
Økonomisk måloppnåelse i helse- og omsorgsavdelingen
Tabellen under viser økonomisk måloppnåelse i helse og omsorg56 de siste 10 årene.
Tabell 4: Resultat helse og omsorg 2008 – 2017. Kilde: Rana kommune.

Resultat Helse og omsorg 2008 - 2017
År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regnskap Budsjett
379 136
382 798
370 770
374 974
388 514
391 493
409 936
408 317
478 846
477 340
493 775
495 416
498 597
502 424
473 840
474 676
496 965
503 219
529 932
525 013

Avvik
3 662
4 204
2 980
-1 619
-1 506
1 640
3 827
835
6 255
-4 919

Tabellen viser at helse og omsorg har hatt positive resultater syv av de siste ti årene, men at det var et
avvik fra budsjett på henholdsvis 1,6 mill. kr. i 2011, 1,5 mill. kr. i 2012 og nesten 5 mill. kr. i 2017.
I budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 går det frem at avdelingen styrkes gjennom budsjettregulering
for noen av driverne til merforbruket (se delkapittel 7.4 for nærmere informasjon om bakgrunnen for denne
styrkingen). Styrkingen i budsjettet for 2019 er på 27,1 mill. kr, hvorav 6,6 mill. er konsekvensjustering.
Avdelingen er også gitt rammereduksjoner på tiltak knyttet til struktur (pågående omstillingsprosess
forventes å ha en effektiviseringsgevinst), økte inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester samt
redusert tjenestenivå. Revisjonen får opplyst at redusert tjenestenivå både er knyttet til tjenester/personell
(bl. annet restriktiv praksis på innleie av vikarer, begrensninger på innkjøp, vurderinger av stillinger og
turnuser) og at det skal innføres strengere tildelingspraksis når det gjelder brukere. I budsjettet går det
frem at dette gjelder «høyere terskel inn, strengere tildeling av tjenester, lengre ventelister mv». De totale
reduksjonskravene er på ca. 8,3 mill. kr. i 2019 med ytterligere opptrapping i økonomiplanperioden. I
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 blir det pekt på at det ikke vil være mulig å opprettholde
nåværende struktur med et slikt kraftig reduksjonskrav kombinert med forventet kraftig vekst i etterspørsel
av tjenester, og at ytterligere reduksjon av sykehjemsplasser er ett av tiltakene som må vurderes igjen,
samtidig som man også ser på andre måter å løse oppgavene på til andre målgrupper.

Tabellen viser ikke avdelingsvis regnskap og budsjett for hhv. omsorgsavdelingen og avdeling for helse og sosial, selv
om de først ble sammenslått til helse- og omsorgsavdelingen 1. januar 2018. Tabellen viser altså tall for helse og omsorg
samlet.
56
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7.3.2

Vurdering

Rutiner for budsjettering i helse- og omsorgsavdelingen synes etter revisjonens vurdering å legge godt til
rette for at det utarbeides realistiske budsjett, ved at det tas utgangspunkt i tidligere års budsjett og
regnskap, og at det i tillegg gjøres justeringer basert på KOSTRA-sammenligninger og endringer i
behovsprofil (blant annet knyttet til demografi og ressurskrevende brukere) i beregningen for
rammeutmålingen. Revisjonen har ikke avdekket særskilte utfordringer knyttet til rutinene for
budsjettering.

7.4
7.4.1

Systemer for økonomisk rapportering og utarbeidelse av økonomiske prognoser
Datagrunnlag

7.4.1.1
Rapporteringssystem
Kommunen har prinsipp om rammestyring, og det er rammen det styres etter og som sektoren samlet sett
blir målt opp mot. Det blir pekt på at det derfor kan oppstå avvik mellom budsjett og regnskapstall på
lavere nivå i driften, uten at budsjettet på overordnet sektornivå dermed er urealistisk. I intervju vises det
til at sykehjem og hjemmetjenestene enkelte ganger må sette i verk tiltak uten at det er budsjettert med
dette, men at avdelingene har frihet til å styre innenfor sine budsjettrammer. Det er den enkelte leder med
budsjett-, fag og personellansvar som svarer for tildelt ramme. I helse- og omsorgsavdelingen gjelder det
distriktsledere (to av dem nå fagsjefer) innen sine ansvarsområder, mens kommunaldirektør svarer for
resultatet for avdelingen samlet.
I tabell 5 under går årsplan for regnskapsrapportering 2018 frem. Tabellen viser at avdelingene i
kommunen har ansvar for månedlig egenkontroll og intern rapportering.

Tabell 5: Årsplan for regnskapsrapportering 2018. Kilde: Rana kommune57

I tabellen går det frem at det blir rapportert på regnskap til økonomiavdelingen i mars, april, august og
november i sammenheng med at strategisk ledergruppe går gjennom regnskapet. Rådmannen får tilsendt
rapport for første tertial i mai og andre tertial i oktober og orienterer om dette i kommunestyret og
formannskapet i henholdsvis juni og november.
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Forkortninger i figuren: SLG: strategisk ledergruppe, FSK: formannskapet, KST: kommunestyret.
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Revisjonen får opplyst at den månedlige rapporteringen på økonomi er etter fastlagt mal i økonomisystemet
(Web-økonomi). Rapporteringen skjer tjenestevei fra avdelingsnivå gjennom linjen opp til sektornivå (helse
og omsorg), som igjen rapporterer til rådmannen.
Månedsrapporteringen inneholder informasjon om avvik, tiltak, sykefravær og utvikling i antall ansatte,
samt prognoser og analyser knyttet til blant annet tildelte midler, fratrekk og refusjoner. Revisjonen får
opplyst at økonomirådgivere bistår helse- og omsorgsavdelingen i rapporteringen og at det jevnlig
utarbeides årsprognoser basert på utvikling underveis i året. Det blir opplyst at det særskilt i vårhalvåret
blir lagt fram prognoser som viser forventet årsresultat gitt utviklingen. Revisjonen får også opplyst at
helse- og omsorgsavdelingen periodiserer budsjettet.
I intervju med ledere på ulike nivå går det frem at det er variasjon når det gjelder hvor ofte det rapporteres
fra avdelingsnivå til distriktsledere. Det blir opplyst at distriktslederne har det overordnede
økonomiansvaret og at de enkelte distriktslederne gjør en vurdering på hvorvidt en avdeling skal rapportere
månedlig eller ikke. En av distriktslederne opplyser i intervju at de avdelingene som har utfordringer når
det gjelder økonomi, og der det er risiko for økonomisk merforbruk, må rapportere månedlig etter fastlagt
mal, og at det her må gjøres rede for hvorfor man ligger over eller under budsjett og hvilke tiltak som skal
settes i verk. Dette blir også gjort i forbindelse med tertialrapportering blir det opplyst.
Revisjonen får videre opplyst at det i tillegg til den faste rapporteringen årlig utarbeides detaljrapporter
som for eksempel lønnsrapporter, og ellers analyser etter behov.
Gjennom intervju med ulike ledere blir det i hovedsak gitt uttrykk for at økonomirapportering- og styring
fungerer godt, og at man har god oversikt. Det blir kommentert at det primært er distriktslederne som har
hatt ansvar for økonomiske analyser og rapportering, og det blir opplyst at distriktslederne er tett på
avdelingslederne i disse prosessene både når det gjelder å snakke om kostnadsdrivere, vurdere
overtidsinnleie/vikarbruk, foreslå tiltak for å redusere avvik og håndtere oppgaver som ikke er lagt inn i
budsjettet, for eksempel ved tilflytting av ressurskrevende brukere. Når det gjelder ressurskrevende
brukere blir det også pekt på at det er viktig å kunne flytte på ansattressurser mellom avdelinger.
En distriktsleder opplyser at hun kontrollerer hvorvidt tiltak som blir satt i gang for å redusere kostnader
blir fulgt opp, f.eks. ved å sjekke bemanning i minVakt. Distriktsleder forteller videre at hun opplever at
avdelingslederne er løsningsorienterte når det gjelder å finne tiltak for å redusere kostnader.
Det blir videre pekt på at ansvaret som lederne har hatt knyttet til økonomirapportering vil bli mer krevende
etter omorganiseringen som følge av at de to fagsjefene nå får flere avdelingsleder under seg, og at de
dermed ikke kan være like tett på i økonomioppfølgingen som tidligere. Enkelte har gitt uttrykk for at det
som følge av dette er behov for bedre opplæring i økonomi og regnskap for avdelingslederne fremover.
7.4.1.2
Håndtering av avvik
Fra 1. januar 2018 ble tidligere omsorgsavdeling og helse og sosial sammenslått til helse- og
omsorgsavdelingen. Som det går frem i figur 5 hadde helse og omsorg samlet (altså omsorgsavdelingen
og helse og sosial tilsammen) et avvik på nærmere 5 mill. kr. i 2017. Kommunen opplyser at merforbruket
fra 2017 ble overført til og håndtert i 2018, og i 2. tertialrapport for helse og omsorg 2018 fremgår det at
avdelingen ikke vil komme ut i balanse ved årsslutt og at merforbruket kan bli rundt 15 mill. kr. før man
har tatt i bruk tidligere års overskudd.
Når det gjelder årsakene til merforbruket blir det i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 vist til at det
regnskapsmessig over år har vært merforbruk i avdelingene fra tidligere helse og sosial, og at det i
hovedsak er avdeling for helse og rehabilitering og miljøterapeutisk avdeling som har stått for
merforbruket, mens omsorgsavdelingen samlet sett har driftet i balanse og noen ganger med
mindreforbruk. I intervju blir det pekt på at omsorgsavdelingen har hatt god budsjettdisiplin og har levert
regnskap innen tildelte rammer. Det blir opplyst at avdelingen setter inn ekstra ressurser dersom det er
særskilte ting som oppstår, og har klart å balansere dette slik at man ved årsslutt kommer ut i balanse.
2. tertialrapport 2018 omtaler årsakene til merforbruket i helse og omsorg nærmere. Her går det frem at
hovedforklaringene til det store avviket er en kombinasjon av manglende håndtering av rammenedtrekk
over år og endrede behov som ikke har hatt tilstrekkelig budsjettmessig dekning. Det blir utdypet at en
gjennomgang av økonomi på tidligere helse- og sosialavdelingen viser at nedtrekk, fra 2013 til i dag, ikke
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synes å være tilstrekkelig effektuert med varige og reelle driftsmessige tiltak. Gjennomgangen viser i tillegg
at igangsetting av nye tilbud, som omsorgsboligene i Marcus Thranesgate, ikke har vært tilstrekkelig
budsjettmessig fundamentert. Det går også frem at tidligere års nedtrekk akkumulerer seg til en økende
ubalanse i driften, og at det er valgt midlertidige løsninger for å drifte innen rammen, som for eksempel å
forskyve oppstart av nye tilbud eller bruk av inntekter som har engangskarakter. Det blir påpekt at man i
ettertid ser at det i stedet for å kopiere velprøvde kostnadskrevende driftsløsninger, burde ha blitt vurdert
og prøvd ut andre strukturer og modeller. Revisjonen får opplyst at det har blitt rapportert om merforbruk,
men at tiltakene som er satt i verk ikke har vært tilstrekkelige for å løse disse utfordringene. I
tertialrapporten blir det foreslått at budsjettet blir konsekvensjustert med nesten 11 millioner kroner, noe
som ble vedtatt av kommunestyret 15. november 2018 i sak 96/18.
I budsjettet for 2019 blir det vist til at det i 2018 er satt i verk tiltak i alle fagavdelinger i helse og omsorg
for å redusere merforbruket, slik at man ikke tar dette med seg i neste budsjettår. Regnskapet for 2018 er
ikke ferdigstilt på revisjonstidspunktet, men det blir opplyst at helse- og omsorgsavdelingen vil komme ut
med et positivt resultat etter at man har fått konsekvensjustering og jobbet målrettet med å redusere
merforbruket i avdelingen.

7.4.2

Vurdering

Undersøkelsen viser at det er etablert systemer for økonomisk rapportering og utarbeidelse av økonomiske
prognoser for helse- og omsorgsavdelingen, gjennom månedsvis rapportering etter fastlagt mal fra
distriktsleder til kommunaldirektør, og videre til rådmannen og til politisk nivå i kommunen. Undersøkelsen
indikerer at denne rapporteringen fungerer godt, og det blir ikke meldt om særskilte utfordringer knyttet
til disse prosessene per i dag.
Videre går det frem av undersøkelsen at helse og omsorg hatt positive resultater syv av de siste ti årene,
men at det i 2017 var et avvik på nærmere 5 mill. kr., som ble overført til, og håndtert, i 2018. I
undersøkelsen går det frem at merforbruket i 2018 i hovedsak er knyttet til merforbruk i tidligere helseog sosialavdeling. Revisjonen merker seg at det etter sammenslåingen av de to avdelingene til helse- og
omsorgsavdelingen både er gjort et arbeid for å avdekke årsakene til merforbruket og satt i verk tiltak for
å begrense dette, samt at budsjettet i 2018 ble konsekvensjustert. Regnskapet for 2018 er ikke ferdigstilt
på revisjonstidspunktet, men revisjonen merker seg at det blir opplyst at helse- og omsorgsavdelingen vil
komme ut med et positivt resultat.
I undersøkelsen blir det pekt på at ansvaret for økonomirapportering vil bli mer krevende etter
omorganiseringen fra distriktsinndeling til funksjonsinndeling av tjenestene, som følge av at
kontrollspennet til de to fagsjefene blir større og at de dermed ikke kan være like tett på i
økonomioppfølgingen som tidligere. Revisjonen mener dette kan medføre en risiko for mangelfull
oppfølging av økonomien gjennom året, og at kommunen bør vurdere om det er behov for å sette i verk
tiltak for å sikre tilstrekkelig oversikt og kontroll. Dette kan for eksempel dreie seg om månedlig
rapportering fra alle avdelingsledere samt opplæring for å øke avdelingsledernes kompetanse innen
økonomi og regnskap.
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8.

Konklusjon og anbefalinger

Revisjonens vurdering er at det gjøres mye godt utviklingsarbeid i helse- og omsorgsavdelingen i Rana
kommune, og at kommunen har en tilfredsstillende praksis på flere områder som er undersøkt.
Undersøkelsen viser samtidig at det har vært utfordringer knyttet til å sikre lik praksis på tvers av
avdelinger innenfor noen av områdene som denne revisjonen har omfattet. Det er også noen områder hvor
det er behov for ytterligere system og rutiner for å sikre tilfredsstillende tjenester. Revisjonen vil påpeke
følgende forhold:
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Rana kommune har etablert system og rutiner for å sikre god saksbehandling av søknader om
tjenester fra helse- og omsorgsavdelingen, og det foreligger både rutiner for å vurdere og
revurdere brukernes tjenestebehov og for å sikre at vurdering av søknader i minst mulig grad blir
personavhengig. Undersøkelsen viser samtidig at hjemmetjenesten ikke alltid melder endringer i
tjenestebehov, og at en vesentlig andel av medarbeiderne bruker tid på oppgaver som ikke er
omfattet av vedtak eller arbeidsliste. Dette kan føre til ulik tjenesteutøvelse og manglende
forutsigbarhet knyttet til ressursbruk i tjenestene. Revisjonen merker seg også at det ikke alltid
er samsvar mellom lovpålagt IPLOS-registrering og faktisk tjenesteutførelse.



Det mangler informasjon i enkeltvedtakene om partens rett til å se sakens dokumenter. Revisjonen
registrerer at standardtekst med informasjon om innsynsretten ikke inngår i kommunens nye
malverk for enkeltvedtak.



Samlet sett mener revisjonen at Rana kommune jobber godt med å sikre oversikt over
medarbeidernes kompetanse og behov for opplæring, og det er etablert planer og satt i verk en
rekke tiltak for å sikre nødvendig kompetanse innenfor tjenestene. Samtidig viser undersøkelsen
at det er behov for felles rutiner og praksis knyttet til opplæring av nyansatte og vikarer, samt å
bedre utnytte medarbeidernes kompetanse i og på tvers av avdelinger.



Når det gjelder faktisk bemanning i avdelingene, viser undersøkelsen at det gjennom
bemanningsplaner og utarbeiding av turnus i arbeidstidsplanleggeren minVakt er etablert et
system som skal sikre at tjenestene har tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse på jobb
til enhver tid. Det går likevel frem at det ved enkelte avdelinger er relativt store avvik mellom
bemanningsplaner/normer og faktisk bemanning. Dette kan føre til at det er ikke er tilstrekkelig
kompetanse i tjenestene til enhver tid.



Når det gjelder arbeid med å sikre høyt nærvær og lavt sykefravær blant medarbeiderne, er det
revisjonens vurdering at kommunen jobber systematisk og målrettet med dette. Revisjonen mener
likevel at kommunen med fordel kan jobbe videre med å involvere ansatte i sykefraværsarbeidet,
da dette både kan bidra til mer målrettede tiltak og at ansatte i større grad føler eierskap til
tiltakene som blir satt i verk. Undersøkelsen viser også at helse- og omsorgsavdelingen samlet
sett var nær målsetningene som var satt for sykefraværet i avdelingen i 2018, men det er samtidig
viktig å merke seg at sykefraværet i de enkelte underavdelingene varierer.



Undersøkelsen viser at Rana kommune har lagt til rette for at brukerne og ev. pårørende kan
medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, fra vurdering av tjenestebehovet og
underveis gjennom jevnlige samtaler og primærkontaktordning, men det blir ikke i tilstrekkelig
grad arbeidet systematisk med å hente inn og benytte innspill fra brukere, pårørende og ansatte
i kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenestene (som for eksempel brukerundersøkelser og
medarbeiderundersøkelser). Revisjonen merker seg at kommunen har planer om å gjennomføre
systematiske
medarbeiderundersøkelser
fremover
gjennom
et
felles
system
for
medarbeiderundersøkelser, og at kommunen også er i prosess med å se på mulige systemer for å
kunne gjennomføre brukerundersøkelser fremover.



Det er ikke etablert tilfredsstillende system og rutiner for å melde og følge opp avvik, noe som er
en sentral del av et kvalitetsforbedringssystem. Revisjonen merker seg at kommunen har kjøpt

inn et elektronisk kvalitetssystem som også inkluderer behandling av avvik, og som i større grad
kan sikre fullstendige og oppdaterte oversikter over avvik som blir meldt. Det blir videre opplyst
at avviksrutinene er under revisjon i forbindelse med innføringen av det nye kvalitetssystemet.


Rana kommunes rutiner for budsjettering i helse- og omsorgsavdelingen synes etter revisjonens
vurdering å legge godt til rette for at det utarbeides realistiske budsjett. Det blir på
revisjonstidspunktet heller ikke meldt om særskilte utfordringer knyttet til system og rutiner for
økonomirapportering i helse- og omsorgsavdelingen, men det blir pekt på at ansvaret for
økonomirapportering vil bli mer krevende etter omorganiseringen, som følge av at kontrollspennet
til de to fagsjefene blir større og at de dermed ikke kan være like tett på i økonomioppfølgingen
som tidligere. Når det gjelder merforbruket i helse og omsorg fra 2017, som ble overført til og
håndtert i 2018, merker revisjonen seg at det både er gjort et arbeid for å avdekke årsakene til
dette og satt i verk tiltak for å begrense merforbruket, samt at budsjettet i 2018 ble
konsekvensjustert. Regnskapet for 2018 er ikke ferdigstilt på revisjonstidspunktet, men det blir
opplyst at helse- og omsorgsavdelingen vil ende med et positivt resultat.

Revisjonen merker seg at målet med omstillingsarbeidet som er satt i gang er å bidra til mer enhetlig
ledelse, lik implementering av rutiner og praksis på tvers av avdelinger og bedre ressursutnyttelse.
Revisjonen mener at omstillingsarbeidet som er satt i gang, inkludert implementering av nytt
kvalitetssystem, er et viktig og nødvendig tiltak for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester og
kvalitetsforbedring, og kan bidra til å imøtekomme flere av de forholdene som revisjonen har pekt på som
utfordrende.
Revisjonen vil anbefale at kommunen i sitt videre arbeid ivaretar følgende tiltak:
1. Sikrer samsvar mellom vedtak om tjenester og utførte tjenester, og at det blir meldt om endringer
dersom tjenestebehovet avviker fra vedtaket, samt sikre at IPLOS-registrering gjøres i tråd med
regelverket.
2. Sikrer at maler og standardtekster for enkeltvedtak er i samsvar med og fortløpende oppdateres i
tråd med gjeldende lov- og regelverk.
3. Sikre samsvar mellom bemanningsplaner og faktisk bemanning i tjenestene til enhver tid.
4. Etablerer felles system og rutiner for opplæring av nyansatte og vikarer som blir benyttet av alle
avdelinger.
5. Sikrer at alle avdelinger har satt i verk målrettede tiltak for å øke nærvær.
6. Sikrer at erfaringer og innspill fra brukere, pårørende og ansatte systematisk blir tatt i bruk i
kvalitetsforbedringsarbeidet i tjenestene.
7. Etablerer system og rutiner for melding og oppfølging av avvik.
8. Etablerer rutiner for systematisk gjennomgang og analyse av meldte avvik for å kunne identifisere
mønster, forebygge lignende forhold, samt sørge for korrigerende tiltak.
9. Vurderer om det er behov for å sette i verk tiltak for å sikre tilstrekkelig oversikt og kontroll over
økonomioppfølgingen i helse- og omsorgsavdelingen gjennom året.
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: Høringsuttalelse
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Deloitte

Unntatt offentlighet:Offl. § 5
Mo i Rana, 30.04.2019

Saksnr.-dok.nr.
2018/3520-5

Arkivkode
217

Avd/Saksb
HO/MWES

Deres ref.

Høringssvar- forvaltningsrevisjon pleie og omsorg
Rana kommune vil takke for en godt gjennomført og grundig revisjon, som vil bli brukt i det
kontinuerlige forbedringsarbeidet.
For Rana kommune er det positivt at forhold som påpekes, er på områder som er kjent. Noen av
forholdene som påpekes er en del av bakgrunnen for den pågående omorganiseringen av tjenesten,
andre forhold jobbes det med kontinuerlig, med tanke på kvalitetsforbedring.
Spørreundersøkelsen til ansatte hadde en svarprosent på 57 prosent. Av 459 var det 264 som hadde
besvart undersøkelsen. Dette medfører at en ikke kan generalisere statistisk av analyseresultatene.
Uansett gir undersøkelsen verdifull informasjon i det videre arbeidet med kvalitetsforbedring innad
i tjenesten.
Det er likevel to forhold jeg ønsker å kommentere spesielt:
1) Det står at vedtaksmalen mangler opplysninger om retten til innsyn i sakens dokumenter.
Kommentar: Dette sto i tidligere vedtaksmaler, men ble fjernet etter «klart-språk»
konsulentenes anbefaling. Vi ser at dette må inn igjen. Dette er det nå ordnet opp i.
2) Det står at tjenesten yter mer hjelp enn det som er vedtaksfestet (skriftlig i vedtakene). Noe
av denne hjelpen vil aldri kunne vedtaksfestes, da det ofte er utøvelse av faglig skjønn som
genererer mer hjelp enn det som er vedtaksfestet. Denne hjelpen er ofte av veldig kortvarig
karakter (engangstilfeller), ofte pga. kortvarig forverring av helsetilstand, eller for å
forebygge forverring av helsetilstand. Det er uhensiktsmessig å ha slike små oppdrag i
vedtaksform. Når det er sagt vil man likevel gå gjennom anmerkningen.

Med hilsen
Adresse:
Rådhusplassen 2
Pb 173, 8601 Mo i Rana

Telefon: + 47 75 14 50 00

Internett: www.rana.kommune.no

Org.nr: 872 418 032

E-post: postmottak@rana.kommune.no

Bankgiro: 4516.23.78264
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Robert Pettersen
Rådmann
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

: Revisjonskriterier
Krav i lov og forskrift
Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenester er nedfelt i Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.v. (helse- og omsorgstjenesteloven)58 § 3-1. Kommunen skal ifølge loven sørge for at
personer som oppholder seg i kommunen, får tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester. I dette
prosjektet er oppmerksomheten rettet mot den delen av helse- og omsorgstjenestene som er omfattet av
§ 3-2 første ledd nr 6, bokstav a-c:
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
(…)
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
a. helsetjenester i hjemmet,
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og
c. plass i institusjon, herunder sykehjem.

I § 3-2a i helse- og omsorgstjenesteloven blir kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester nærmere omtalt. Her står det:
Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten
eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester

Krav til systematisk kvalitetsforbedring og styringssystem i helse- og omsorgstjenestene
§ 4-2 i helse- og omsorgstjenesteloven omhandler kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Her
står det at den som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk
for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
Kravet til styringssystem går frem i § 3 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten59:
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres
systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og at medarbeiderne i
virksomheten medvirker til dette.

Helsedirektoratet har laget en veileder60 til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten. Om § 3 i forskriften skriver Helsedirektoratet at den som har det overordnede ansvaret
for virksomheten, det vil si øverste leder, også har det overordnede ansvaret for styringssystemet. Videre
skriver Helsedirektoratet at det med styringssystem er ment den del av virksomhetens styring som
omfatter hvordan virksomhetenes aktiviteter er planlagt, gjennomført, evaluert og korrigert i samsvar med
krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.61 Dette innebærer en rekke oppgaver som
er nærmere definert i forskriften, jf. plikten til å planlegge (§ 6), plikten til å gjennomføre (§ 7), plikten til

Helse- og omsorgsdepartementet: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30.
59
Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR2016-10-28-1250.
60
Helsedirektoratet: Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Sist endret
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å evaluere (§ 8) og plikten til å korrigere (§ 9). Noen av disse er nærmere gjort rede for i overskriftene
under.
Kompetanse og opplæring
I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten går det frem at virksomheten skal
ha oversikt over medarbeiders kompetanse og behov for opplæring, jf. § 6f. Videre står det i § 7b at
virksomheten skal sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse
i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet.
I Helsedirektoratets veileder til forskriften, blir det i veiledningen til §6f vist til at øverste leder skal sikre
at det finnes en oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring, samt ansvar for å sørge
for systemer som sikrer at medarbeiderne har kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Det blir
vist til at dette forutsetter at virksomheten gjennomfører jevnlige kompetansekartlegginger, rekrutterer
medarbeidere med riktig kompetanse og sørger for at de får tilstrekkelig opplæring, samt etter- og
videreutdanning. Det blir også gitt eksempler på at relevante interne dokumenter kan være
opplæringsplaner, kompetanseoversikter og kartleggingsskjema for kompetansebehov.
Medvirkning fra pasienter, brukere og pårørende
§ 7e i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten sier at virksomheten skal
«Sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende».
I veileder til forskriften går det frem at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge
for at erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende blir innhentet og tas i bruk. Videre står det i veilederen
at:
I kravet ligger at det må skaffes informasjon om hvordan pasienter, brukere og pårørende opplever
tilbudet og de tjenestene de mottar, og hva de mener bør forbedres. Pasienter, brukere og pårørende skal
aktivt involveres i forbedringsarbeidet.62

Veilederen gir også eksempel på relevante interne dokumenter i dette arbeidet, blant annet blir det vist til
rutiner for innhenting og bruk av pasient-, bruker- og pårørendeerfaringer fra det enkelte
opphold/besøk/undersøkelse, rapporter fra undersøkelser om brukererfaringer, og rutiner for å inkludere
pasienter/brukere/pårørende i forbedringsgrupper.
Videre sier § 8d i forskriften at virksomheten skal «Vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter,
brukerer og pårørendes erfaringer». Det blir i veilederen vist til at ledelsen systematisk må gjennomgå og
drøfte resultatene av faste evalueringer som PasOpp, klager og andre tilbakemeldinger, og at forbedringer
som skal gjennomføres bør ta utgangspunkt i det som er viktig for pasienter, brukere og pårørende.63
Også pasient- og brukerrettighetsloven64 omtaler pasientens eller brukerens rett til medvirkning, da knyttet
til gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Av § 3-1 går det frem at:
Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient eller
bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og
undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og
motta informasjon.

Videre står det i samme paragraf at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med
pasient eller bruker.
Medvirkning fra medarbeidere og bruk av avvik i kvalitetsforbedringsarbeidet
Etter § 7d i forskriften skal virksomheten «Sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at
samlet kunnskap og erfaring utnyttes».
I veileder til forskriften blir det pekt på at det er avgjørende at medarbeiderne involveres aktivt for å lykkes
i å styre og forbedre virksomheten, og at det er viktig at det legges til rette for og oppmuntres til at
medarbeidere skal gi tilbakemeldinger om svikt og mulige forbedringsområder. Som eksempel blir det vist
62
63
64

Ibid, s. 35.
Ibid, s. 44.
Helse- og omsorgsdepartementet: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).
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til at medvirkning kan tilrettelegges ved etablering av forbedringsgrupper, medarbeidersamtaler,
forslagskasser samt gjennom melde- og avviksbehandling og forbedringsarbeid.65
I forskriftens § 6g går det frem at virksomheten skal ha oversikt over avvik, «… herunder uønskede
hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om
virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og
om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet».
Videre skal virksomheten etter § 8e i forskriften «gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at
lignede forhold kan forebygges». I veiledningen til dette punktet blir det presisert at øverste leder har
ansvar for at virksomheten jevnlig gjennomgår avvik og uønskede hendelser, og at denne informasjonen
skal brukes til å avdekke årsakene til hendelsene, fremme læring og for å forebygge at tilsvarende skjer
igjen. Videre blir det pekt på at:
Når avvik og uønskede hendelser er analysert, er det viktig at læringspunktene tas inn i relevante rutiner
og prosedyrer. Bestemmelsen må sees i sammenheng med plikten til å ha oversikt over avvik, herunder
uønskede hendelser m.m. som fremgår av § 6 g.66

Krav om systematisk arbeid med sykefravær
Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven et ansvar for å sørge for at det blir utført systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS) på alle plan i virksomheten for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø
og sikkerhet blir ivaretatt.67 Etter regelverket innebærer systematisk HMS-arbeid at arbeidsgiver skal
fastsette mål for dette arbeidet og sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av
sykefravær, jf:
a)

fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,

(…)
f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
(…).

68

Regler for saksbehandling
I helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 blir det slått fast at forvaltningsloven69 gjelder for kommunens
virksomhet innenfor helse og omsorg. Det vil si at tildeling av tjenester blir vurdert som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b), altså «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller
flere bestemte personer». Reglene i forvaltningsloven gjelder ved tildeling av hjemmebaserte tjenester og
institusjonsplass.
Forvaltningsloven stiller en rekke krav til saksbehandlingen i kommunen i forbindelse med enkeltvedtak.
Blant annet skal vedtak som blir fattet
•

•
•

Inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage
jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd første punktum. Etter pasient- og brukerrettighetsloven
§ 7-5 er fristen for å klage fire uker.
Inneholde opplysninger om partens innsynsrett i sakens dokumenter jf. forvaltningsloven § 27
tredje ledd første punktum
Inneholde begrunnelse, jf. forvaltningsloven § 24. Begrunnelsen skal gis samtidig med at
vedtaket blir fattet, jf. forvaltningsloven § 24 første ledd. Kravene til begrunnelsens innhold
fremgår av § 25. Her går det frem at begrunnelsen skal:
o Vise til de regler vedtaket bygger på
o Nevne de faktiske forhold vedtaket bygger

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, s. 34.
Ibid, s. 45.
67
Arbeidsmiljøloven § 3-1.
68
Arbeidsmiljøloven § 3-1, annet ledd, bokstav a og f.
69
Justis- og beredskapsdepartementet: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-1967-0210.
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o

Nevne de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn

I pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e første ledd går det frem at pasient eller bruker har rett til opphold
i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helseog omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. I samme paragraf, andre ledd, går det frem at pasient eller bruker
som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold i sykehjem, men som oppfyller
kriteriene for tildeling av langtidsopphold etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett
til vedtak om dette.
Utredning av tjenestebehov og IPLOS-registrering
Forvaltningsloven § 17 krever at kommunen sikrer at en sak er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes.
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven, der det er beskrevet at målet med saksbehandling og tildeling av kommunale helseog omsorgstjenester er «at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang.» 70 Når det
gjelder utredningsplikten som følger av forvaltningsloven § 17 blir det i veilederen blant annet vist til en
rekke ulike opplysninger det kan være aktuelt å innhente for å vurdere behovet for tjenester.
I veilederen blir det også vist til at opplysninger som er registrert i IPLOS er en del av pasienten/brukerens
journal, og er en viktig del av den relevante dokumentasjonen som må innhentes når et tjenestebehov blir
utredet.71 IPLOS-registeret er et nasjonalt helseregister, etablert gjennom forskrift om pseudonymt register
for individbasert helse- og omsorgsstatistikk. Etter § 3-1 i forskriften er formålet å samle inn og behandle
data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester for
å:
1. gi grunnlag for overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av helse- og
omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen,
2. gi grunnlag for forskning.

Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veileder72 for IPLOS-registrering i kommunen. Av veileder går det
frem at det blant annet skal gjøres en funksjonsvurdering av den enkelte søker/tjenestemottaker, og det
er utarbeidet et standardisert skårsystem som omfatter en rekke funksjonsvariabler (dette inkluderer blant
annet om personen klarer å utføre alminnelig husarbeid, om det er behov for bistand til toalettbesøk, spise,
lage mat, kommunikasjon, ivareta egen helse, sosial deltakelse, styre egen adferd mv.). Videre går det
frem at:
Personens faktiske funksjon skal vurderes på bakgrunn av følgende kriterier:


Det skal alltid gjøres individuell vurdering av hver enkelt søker/tjenestemottaker.



Det er funksjon, ressurser og behov på registreringstidspunktet som skal registreres.



Ved endring i funksjon skal det alltid foretas en ny registrering. Der det ikke er endring gjelder
siste registrering.



Det skal kun være en gyldig registrering for hver søker/tjenestemottaker.



Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for riktig registrering.



I noen tilfeller kan det være nødvendig å be om opplysninger fra pårørende, verge, eventuelt
andre nærpersoner.



Det er den reelle funksjonen som skal vises i skår uavhengig av hvem som yter bistand.

Helsedirektoratet: Veileder for saksbehandling. Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr.
6, 3-6 og 3-8. Veileder IS-2442. Utgitt 02/2016. Oppdatert/revidert 07/2017.
71
Ibid, s. 33
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Helsedirektoratet: Registrering av IPLOS-data i kommunen. Sist endret 29.06.2018.
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Hvis bistanden ytes av private eller pårørende vil det komme frem av variabelen "Får privat ikke
betalt hjelp".



Der situasjonen gjør at det er vanskelig å vurdere personens funksjon (f.eks. ved
institusjonsopphold) skal man likevel forsøke å vurdere hva personen mestrer for å synliggjøre
den faktiske funksjon. Informasjonen er viktig for å vedlikeholde personens funksjoner.

Oppdatert registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak eller avgjørelse.73

En rekke andre forhold skal også rapporteres – dette inkluderer blant annet søknadsdato eller den dagen
kommunen ble oppmerksomme på tjenestebehovet, hvilke tjenester som ytes og timer per uke for de ulike
tjenestene som ytes.
Internkontroll
Administrasjonssjefens overordnede ansvar for internkontrollen i kommunen går frem av kommuneloven
§ 23 nr. 2, ved at «administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll».
Krav til realistisk budsjettering
Krav til utforming av økonomiplan og årsbudsjett for kommunen går frem av kommuneloven kapittel 8. Av
§ 46, som omtaler årsbudsjettets innhold, går følgende frem:
1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i
budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om
budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen
er rettslig forpliktet til å foreta.
2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen
eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.
4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer,
samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram.
5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.
6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige
avsetninger.
7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.
8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan
det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede
virksomhet.

Når det gjelder punkt 3 om at årsbudsjettet skal være realistisk, innebærer dette at de enkelte bevilgninger
og inntektsrammer som budsjettet bygger på skal være ført opp ut ifra hva en kan påregne, og at også
overslag over inntekter og utgifter skal være realistiske (jf. Ot.prp. nr. 43, 1999-2000).
I følge kommuneloven (§ 46 nr. 6) kan ikke kommuner budsjettere med underskudd. Dette betyr at dersom
det ligger an til underskudd må det settes i verk tiltak for å få økonomien i balanse. Dersom en enhet/et
område ikke får økte rammer, må det settes i verk tiltak for å redusere utgiftene.
Budsjettoppfølging og rapportering
Det er flere forhold som bidrar til god budsjettoppfølging. Dette omfatter blant annet relevant innhold i
rapporter og oppfølging av avvik.
Tidsriktig økonomirapportering: Overordnet administrativt nivå og politisk nivå skal få informasjon om den
økonomiske utviklingen. Det er et krav i budsjettforskriften § 10 at administrasjonssjefen gjennom
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budsjettåret «[skal] legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i
inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett.»
Rapporteringsinnhold: Innholdet i rapporteringen må være nøyaktig og av god kvalitet. Dette betyr blant
annet at det bør utarbeides realistiske prognoser for forventet resultat ved årets slutt.
Oppfølging av avvik: Vesentlige endringer i forhold til opprinnelig budsjetterte inntekter og utgifter skal
innarbeides i budsjettet. I kommuneloven § 47, punkt 2 og 3 går det frem at:
2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som
årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi
melding til kommunestyret eller fylkestinget.
3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i
budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig
svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Videre går det frem av forskrift for årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner:
§ 10. Budsjettstyring
«Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram
rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter
og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller
fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller
regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.
§ 11. Endringer i årsbudsjettet
Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når det må anses påkrevd. Kommunestyret skal selv foreta de
nødvendige endringer i årsbudsjettet.

Nasjonale anbefalinger for innføring av velferdsteknologi
På nettsidene til direktoratet for e-helse blir velferdsteknologi definert som en «… fellesbetegnelse på
tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og
bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren».74
Helsedirektoratet75 peker på at velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter
i sykehjem, innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne, og at erfaringer viser at
velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.
Helsedirektoratet framhever videre at gevinstene er betydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger
i kommunene, og anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:










74
75

Lokaliseringsteknologi (GPS)
Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
Elektroniske dørlåser (e-lås)
Digitalt tilsyn
Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
Logistikkløysing for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
Digitale trygghetsalarmer
Responstjenester
Tekniske krav til trygghetsteknologi

Fra direktoratet for e-helse sine nettsider: https://ehelse.no/velferdsteknologi
Fra Helsedirektoratets nettsider: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi
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KS, NHO og Virke har utarbeidet en veileder76 for beregning av enhetskostnader i pleie- og
omsorgstjenester. I denne blir det vist til at en rekke kommuner de siste årene har kartlagt ansikt-tilansikt-tiden (ATA-tiden), altså hvor stor andel av tilgjengelige timeverk som brukes sammen med eller hos
bruker. I følge veilederen viser erfaringstall at ATA-tiden varierer fra under 50 % til over 70 %, og at de
viktigste årsakene til variasjoner mellom kommuner er:


Hvor mange ganger spesielt hjemmesykepleien er på basen/tjenestestedet pr. dag og rapporterer
mv.



Erfaringer viser at hvis hjemmesykepleien er 3 ganger på basen, så vil ATA-tiden være under
50%, 2 ganger pr. dag gir ofte en ATA-tid på 60%, og kommuner som bruker tekniske
hjelpemidler som nettbrett mv. og kun er på basen 1 gang pr. dag kan ha en ATA-tid på 70%



Kjørelogistikk: Avstander mellom brukerne i kommunen, og hvordan man har planlagt kjøreruten
i forhold til lokasjonen av disse brukerne



Lengden på besøkene og antall besøk – flere korte besøk med en gitt kjøreavstand mellom vil gi
lavere andel av arbeidstiden som går til ansikt til ansikt tid enn færre lengre besøk, fordi forholdet
mellom tid hos bruker og tid mellom brukere økes

KS, NHO og Virke: Beregning av enhetskostnader i pleie- og omsorgstjenester, s. 10.
https://www.nhosh.no/contentassets/f6e31f366f6b4457a99fd3abbb4ef197/veileder-enhetskostnader-pleie-ogomsorg-rapport_-nov2014_web.pdf
76
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sykehjemsplass eller tilsvarende bolig. Datert 06.03.2017



KS, NHO og Virke: Beregning av enhetskostnader i pleie- og omsorgstjenester. (hefte). URL:
https://www.nhosh.no/contentassets/f6e31f366f6b4457a99fd3abbb4ef197/veilederenhetskostnader-pleie-og-omsorg-rapport_-nov2014_web.pdf



Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Proposisjon til Stortinget. Ot.prp. nr. 43 (19992000). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
m.m.

om

ledelse

og

kvalitetsforbedring

i

helse-

Dokumenter fra kommunen


Rana kommune: Organisasjonskart for 2018



Rana kommune: Kartlegging av behov for pleie- og omsorgstjenester (skjema). Uten dato.



Rana kommune: Registreringsskjema. Uten dato.



Rana kommune: Endringsskjema for omsorgstjenester. Uten dato.



Rana kommune: Vedtaksmaler77, herunder:
o
o
o
o
o
o

77

Hjelp i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) – innvilget (ny versjon)
Hjelp i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) – avslag (ny versjon)
Helsehjelp i hjemmet – innvilget (ny versjon)
Helsehjelp i hjemmet – avslag (gammel versjon)
Kreftsykepleie – innvilget (ny versjon)
Rehabilitering i hjemmet (gammel versjon)

Ingen av vedtaksmalene er daterte.
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og












o Venteliste langtidsplass i sykehjem – innvilget (ny versjon)
o Langtidsplass i sykehjem – innvilget (ny versjon)
o Langtidsplass i sykehjem – avslag (ny versjon)
o Korttidsopphold i sykehjem – innvilget (ny versjon)
o Korttidsopphold i sykehjem – avslag (gammel versjon)
o Dagplass i sykehjem – innvilget (gammel versjon)
o Dagplass i sykehjem – avslag (gammel versjon)
o Avlastning i institusjon – innvilget (gammel versjon)
o Avlastning i institusjon – avslag (gammel versjon)
o Venteliste kommunal omsorgsbolig – innvilget (ny versjon)
o Kommunal bolig – avslag (ny versjon)
o Omsorgsstønad – innvilget (gammel versjon)
o Omsorgsstønad – avslag (ny versjon)
o Brukerstyrt personlig assistent – innvilget (gammel versjon)
o Brukerstyrt personlig assistent – avslag (gammel versjon)
Rana kommune: Kompetanseplan for helse og omsorg. Vedtatt 22.08.2018
Rana kommune: Møteprotokoll fra møte kommunestyret 10.12.2018, sak 117/18
Rana kommune: Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv 2015-2018
Rana kommune: Plan for velferdsteknologi 2019-2022. Versjon 1.2. Januar 2019
Rana kommune: Velkommen som medarbeider. Uten dato
Rana kommune: Ved ansettelse (Velkommen som ansatt, skjema). Uten dato
Rana kommune: Sjekkliste for semistrukturerte innkomstsamtaler. Vedtatt 20.11.2008
Rana kommune: Årsplan økonomi 2018
Rana kommune: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. FOR-2017-06-19-872.
Ikrafttredelse 01.07.2017
Rana kommune: Forskrift om tildeling av kommunale boliger. FOR-2015-02-10-147. Ikrafttredelse
01.04.2015

Andre kilder
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KOSTRA SSB: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/



Direktoratet for e-helse om velferdsteknologi: https://ehelse.no/velferdsteknologi



Helsedirektoratet om velferdsteknologi: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#ta-i-brukvelferdsteknologi---verkt%C3%B8y-



Helsedirektoratet om IPLOS-registeret: https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally
separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing
audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients
spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network
of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’
most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 245,000 professionals make an impact that
matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter.
© 2019 Deloitte AS
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