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Sammendrag 

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune i sak KU 6/18, 8. mars 2018, har Deloitte 

gjennomført en forvaltningsrevisjon der formålet har vært å undersøke Oppegård kommunes rutiner, 

systemer, praksis og kompetanse innen ernæring i kommunens tjenester til eldre som mottar 

hjemmesykepleie og som bor på sykehjem. I forbindelse med undersøkelsen har revisjonen gått gjennom 

relevant dokumentasjon fra kommunen og det er gjennomført intervju med til sammen elleve personer. 

Videre har revisjonen gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i hjemmetjenesten og ved 

sykehjem, for å innhente informasjon om i hvilken grad ansatte opplever å ha nok kunnskap og informasjon 

om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre, og i hvilken grad de opplever at kommunen i det daglige 

arbeidet klarer å sikre etterlevelse av krav i regelverket om ernæringsarbeid overfor eldre. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har etablert hensiktsmessige rutiner for å kartlegge, 

vurdere og følge opp ernæringsmessig risiko blant pasienter som mottar hjemmesykepleie og pasienter 

som er innlagt på sykehjem, både i forbindelse med innleggelse/oppstart av tilbud og fortløpende under 

behandlingsløpet. Videre viser forvaltningsrevisjonen at det for måltider som tilberedes ved sykehjemmene 

(frokost, lunsj og kvelds), er etablert hensiktsmessige rutiner og praksis for å sikre et variert og 

helsefremmende kosthold. 

I tillegg har kommunen etablert rutiner for henholdsvis smittevern og internkontroll knyttet til håndtering 

av næringsmidler, som etter revisjonens vurdering er tilstrekkelige for å sikre god hygiene ved tilbereding 

og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Ved sykehjemmene er det også etablert 

rutiner for internkontroll i forbindelse med næringsmiddelhåndtering som etter revisjonens vurdering er i 

samsvar med kravene i forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. 

I Oppegård kommunes styrende dokumentene er det vist til at ernæring og riktig kosthold blant eldre skal 

være en prioritert arbeidsoppgave, men verken i styrende dokumenter eller virksomhetsplaner er det 

operasjonalisert hvordan det skal arbeides i kommunen med ernæring i tjenester til eldre. Revisjonen vil 

peke på at tydelige mål for de ulike aktivitetene i virksomheten er viktige for å sikre tilstrekkelig og 

kontinuerlig fokus på arbeid med ernæring, og for å gjøre det klart for de ansatte hvilke krav og 

forventninger det er til tjenestene med hensyn til ernæring til eldre.  

Forvaltningsrevisjonen viser at de etablerte rutinene for å kartlegge, vurdere og følge opp ernæringsmessig 

risiko i sykehjem og hjemmesykepleie, ikke er kjent blant alle ansatte. Dette medfører etter revisjonens 

vurdering risiko for at ikke alle pasienter blir kartlagt for ernæringsmessig risiko i samsvar med de rutinene 

som er etablert, og at eventuell ernæringsrisiko som blir avdekt ikke blir tilstrekkelig fulgt opp. Revisjonen 

mener derfor at kommunen må sørge for at rutinene som er etablert blir gjort tilstrekkelig kjent blant de 

ansatte. 

Når det gjelder middagsmåltidet ved sykehjemmene, som blir levert ferdig tilberedt og klart for oppvarming 

fra ekstern leverandør, viser forvaltningsrevisjonen at det ikke er etablert rutiner eller praksis for å 

kontrollere næringsinnholdet i leveransene. Kommunen mottar heller ikke den nødvendige informasjonen 

fra leverandøren til å kunne kontrollere om middagsrettene som blir levert innehar den næringsmessige 

verdien pasientene har behov for. Dette medfører etter revisjonens vurdering risiko for at middagsmåltidet 

som blir servert ved sykehjemmene ikke alltid har den næringsmessige verdien den enkelte pasient har 

behov for. Revisjonen mener derfor at kommunen må sikre tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere 

næringsinnholdet i middagsretter fra ekstern leverandør. 

Resultater fra spørreundersøkelsen viser at kommunens rutiner for internkontroll i forbindelse med 

næringsmiddelhåndtering ikke er kjent blant alle ansatte. Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko 

for at rutinene som er etablert for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat ikke blir fulgt, 

og dermed også risiko for brudd på regelverk for håndtering av næringsmidler. En gjennomgang av avvik 

som har blitt meldt i løpet av de siste to årene, viser også at det har forekommet enkelte brudd på IK mat-

håndbokens prosedyrer. Revisjonen mener derfor det er viktig at Oppegård kommune sørger for at de 

prosedyrene som er etablert for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte, for å 

redusere risikoen for, samt forhindre brudd på, gjeldende regelverk og interne rutiner. Revisjonen mener 
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også at kommunen må sikre at det blir meldt avvik knyttet til brudd på internkontrollrutiner for håndtering 

av mat. Undersøkelsen indikerer at ikke alle avvik knyttet til brudd på rutiner for håndtering av mat blir 

meldt.  

Med hensyn til kompetanse i tjenestene, er det revisjonens vurdering at ikke alle ansatte opplever å ha 

nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre til å håndtere oppgaver knyttet til dette 

temaet på en god nok måte. Dette kommer frem i spørreundersøkelsen blant de ansatte. Revisjonen mener 

at Oppegård kommune må sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene til å kunne håndtere krav i 

regelverk knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov, slik som tilstrekkelig næring og et 

variert og helsefremmende kosthold. Dette må sees i sammenheng med arbeid med opplæring av ansatte. 

Kommunen har etablert flere hensiktsmessige opplæringstiltak, men ikke alle ansatte har deltatt i 

fellesopplæring eller gjennomført e-læringskurs. Flere ansatte opplever også at de ikke får nok opplæring 

om ernæring og ernæringsutfordringer. 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å sikre 

tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging 

på en individuell basis. Revisjonen mener videre det er positivt at kommunen har etablert rutiner for å 

innhente tilbakemeldinger og erfaringer fra pasienter og pårørende, og at det er positivt at kommunen 

ønsker å utvikle disse rutinene slik at de i enda større grad kan bidra til forbedring av tjenestetilbudet. 

Revisjonen mener at mer målrettede undersøkelser på systemnivå vil gjøre tjenestene bedre i stand til å 

identifisere og følge opp overordnede og tverrgående utfordringer knyttet til arbeidet med ernæring i 

tjenestene til eldre samlet sett, og som eventuelt går utover de utfordringene som måtte gjelde den enkelte 

pasient. Dette vil slik revisjonen vurderer det, bidra til å sikre at den samlede tjenesteleveransen knyttet 

til ernæring til eldre i størst mulig grad utformes i samsvar med pasientenes ønsker og behov.  

Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, kommer revisjonen med noen anbefalinger til 

Oppegård kommune. Disse fremgår av kapittel 11 Konklusjon og anbefalinger. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av ernæringsarbeid i kommunale helsetjenester til eldre i 

hjemmesykepleie og sykehjem i Oppegård kommune. Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Oppegård 

kommune i KU-6/18, 8. mars 2018. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke Oppegård kommune sine rutiner, systemer, 

praksis og kompetanse innen ernæring i kommunens tjenester til eldre i hjemmesykepleie og sykehjem. 

Med bakgrunn i formålet, har følgende problemstillinger blitt undersøkt: 

1. I hvilken grad er ernæring satt på dagsorden i kommunen gjennom kommunens sentrale 

styringsverktøy eller handlingsprogram? 

 

2. Blir beboere vurdert for ernæringsmessig risiko, herunder veiing, ved innleggelse på sykehjem, og 

hvordan blir disse vurderingene fulgt opp? 

3. I hvilken grad og hvordan blir ernæringsstatus vurdert ved besøk hos hjemmeboende brukere?  

4. Er det etablert tilstrekkelige system og rutiner for å sikre at brukere/beboere får et variert og 

helsefremmende kosthold? Herunder: 

a. I hvilken grad er det etablert rutiner for å gi brukere/beboere rimelig frihet i valg av mat? 

b. I hvilken grad tilbys brukere/beboere valgmuligheter for tidspunkt for måltider? 

5. I hvilken grad sikres brukere/beboere tilpasset hjelp ved måltider, og får brukere/beboere rimelig 

tid og ro til å spise? 

6. Er det etablert tilstrekkelige system og rutiner i hjemmesykepleien og ved sykehjem for å sikre god 

hygiene ved tilbereding og servering av mat? 

7. I hvilken grad har kommunen gjennom ansettelser og opplæring sikret personell med 

ernæringsfaglig bakgrunn og/eller kompetanse?  

a. Opplever ansatte å ha nok kunnskap og informasjon om ernæring og ernæringsutfordringer hos 

eldre? 

b. Hvordan sikrer kommunen at ansatte har tilstrekkelig kompetanse om ernæring? 

8. I hvilken grad og hvordan sikrer kommunen tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende 

vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging? 

 

For å gjøre rapporten mer leservennlig og for å reflektere på en tydeligst mulig måte hvordan Oppegård 

kommune arbeider med ernæring i tjenester til eldre, har revisjonen endret rekkefølgen på 

problemstillingene noe. De to problemstillingene som omhandler vurdering av ernæringsstatus ved 

henholdsvis sykehjem og i hjemmesykepleien, som stod som problemstilling 5. og 6. i prosjektplanen, er 

flyttet opp som problemstilling 2. og 3. i rapporten. Rekkefølgen på de øvrige problemstillingene er uendret.  

1.3 Metode 

1.3.1 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 har blitt vurdert i forhold til revisjonskriteriene. 
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1.3.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har revisjonen gjennomført intervju med utvalgte 

personer fra Oppegård kommune som er involvert i kommunens arbeid med ernæring i tjenester til eldre i 

hjemmesykepleie og ved sykehjem. Dette inkluderer kommunalsjef for helse, sosial, pleie og omsorg, 

virksomhetsledere ved de tre sykehjemmene og i hjemmetjenesten, samt avdelingsledere i 

hjemmetjenesten, og avdelingsledere og en fagsykepleier ved sykehjemmene. Revisjonen har også 

intervjuet kommunens kliniske ernæringsfysiolog. Totalt er det gjennomført syv intervjuer med elleve 

personer. 

1.3.3 Spørreundersøkelse 

For å innhente informasjon om i hvilken grad ansatte opplever å ha nok kunnskap og informasjon om 

ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre, og i hvilken grad de opplever at kommunen i det daglige 

arbeidet klarer å sikre etterlevelse av krav i regelverket om ernæringsarbeid overfor eldre, har revisjonen 

gjennomført en kortfattet, elektronisk spørreundersøkelse blant ansatte med en fast stillingsprosent (alle 

med unntak av tilkallingsvikarer) i hjemmesykepleie og ved sykehjem. 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 389 ansatte, og revisjonen har mottatt svar fra 98 av disse. Dette gir 

en svarprosent på cirka 25 prosent. Dette er en forholdsvis lav svarprosent, og det må understrekes at 

dette medfører risiko for systematisk frafall og utvalgsskjevheter/-effekter i undersøkelsen. Dette vil si at 

det kan være risiko for at utvalget som har svart på undersøkelsen er systematisk forskjellig fra dem som 

har valgt ikke å svare på undersøkelsen, og at de svarene som fremkommer i undersøkelsen kun reflekterer 

synspunktene til et utvalg ansatte som oppfatter tjenestene på en bestemt måte (for eksempel et utvalg 

ansatte som er spesielt positive eller spesielt negative). Undersøkelsen er følgelig ikke egnet for statistisk 

generalisering. 

Revisjonen har likevel valgt å benytte svarene i spørreundersøkelsen i rapporten fra forvaltningsrevisjonen, 

da disse gir et inntrykk av hva de ansatte i tjenestene som har valgt å svare på undersøkelsen mener om 

forhold knyttet til arbeid med ernæring til eldre. I lys av problematikken nevnt over, må figurene i rapporten 

som viser svarene tolkes med varsomhet. 

1.3.4 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. 

Rapporten er sendt til rådmannen for verifisering, og påpekte faktafeil har blitt rettet opp i den endelige 

versjonen. Deretter er rapporten sendt til rådmannen for høring. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved 

den endelige rapporten. 

1.4 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 kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, forskrift om en verdig 

eldreomsorg og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Kriteriene er 

nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten. 
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2. Organisering av sykehjem og 

hjemmetjeneste 

2.1 Sykehjem i Oppegård kommune 

Oppegård kommune har tre sykehjem, organisert som egne virksomheter under kommunalsjef for helse, 

sosial, pleie og omsorg. Figuren under viser organiseringen: 

Figur 1: Organisasjonskart for organisering av sykehjem i Oppegård kommune 

  

 

Høyås bo- og rehabiliteringssenter er et sykehjem med spesielt fokus på rehabilitering. Sykehjemmet har 

totalt 92 langtidsplasser, herunder 61 plasser i vanlig langtidsavdeling og 31 demensplasser. Sykehjemmet 

har også 16 korttidsplasser tilpasset mottak av pasienter fra sykehus, fire korttidsplasser til fast avlastning, 

samt 32 dagsenterplasser for hjemmeboende, der ti er tilrettelagt for demente.  

Bjørkås sykehjem er et mindre sykehjem med 38 somatiske sykehjemsplasser fordelt på to 

langtidsavdelinger. Sykehjemmet har i tillegg 12 dagplasser for hjemmeboende demente, der det tilbys 

ulike aktiviteter, sosiale samlinger og felles måltider. 

Greverud sykehjem har tre langtidsavdelinger med til sammen 48 plasser. Videre har sykehjemmet en 

skjermet enhet med seks plasser, og en korttidsavdeling med 12 plasser. Tre av plassene på 

korttidsavdelingen er palliative plasser. Greverud sykehjem har i tillegg dagsenter med 30 plasser, hvorav 

15 plasser er satt av til eldre med demens. 

2.2 Hjemmetjenesten i Oppegård kommune 

Hjemmetjenesten i Oppegård kommune fungerer som én virksomhet organisert i tre geografiske soner, 

der hver sone utgjør en egen avdeling. De tre geografiske sonene følger sykehjemstrukturen i kommunen, 

slik at henholdsvis Høyås, Bjørkås og Greverud utgjør hver sin avdeling innenfor hjemmetjenesten. I tillegg 

utgjør praktisk bistand og natt en egen avdeling innenfor hjemmetjenesten. Figuren under viser 

organiseringen: 

Rådmann

Greverud sykehjemBjørkås sykehjem
Høyås bo- og 

rehabiliteringssenter

Kommunalsjef

Helse, sosial, pleie og 
omsorg
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Figur 2: Organisasjonskort for organisering av de ulike sonene i hjemmetjenesten i Oppegård kommune 
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3. Fokus på ernæring i sentrale 

styringsdokumenter 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad er ernæring satt på dagsorden i kommunen gjennom kommunens sentrale styringsverktøy 

eller handlingsprogram? 

3.2 Revisjonskriterier 

Krav om internkontroll og systematisk virksomhetsstyring i kommunale helse- og omsorgstjenester går 

frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.1 Av § 3 i forskriften, 

«Ansvaret for styringssystem», går det frem at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten 

skal sørge for at det etableres og gjennomføre systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med 

forskriften, og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette arbeidet.  

I § 4 i forskriften er styringssystem for helse- og omsorgstjenesten definert som «den del av virksomhetens 

styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres 

i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen». Et viktig prinsipp for 

internkontroll og systematisk virksomhetsstyring, er at kontrollarbeidet skal tilpasses virksomhetens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig (jf. § 5, 1. ledd). 

Videre omtaler forskriften i § 6 - § 9, virksomhetens plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 

korrigere. Av § 6 går det frem at planlegging av virksomhetens aktiviteter blant annet innebærer å ha 

oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering, ha oversikt over 

områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og 

områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og 

brukersikkerheten, ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring og 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. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Datagrunnlag 

3.3.1 Ernæring som tema i styrende sentrale styringsverktøy og handlingsprogram 

I Oppegård kommunes kommuneplan for 2011-20222 blir det vist til at kommunen blant har som mål å ha 

et omsorgstilbud som møter innbyggernes behov for omsorgstjenester, og som bidrar til å forebygge 

sykdom, funksjonstap og ensomhet blant brukerne. Det blir videre vist til at strategier for å oppnå disse 

målene, er å arbeide med kontinuerlig vurdering av behov for pleie- og omsorgstjenester, boliger med 

heldøgns bistand og styrking av hjemmetjenesten ut fra befolkningsprognoser, styrking av forebyggende 

tiltak og lavterskeltilbud, samt å arbeide med å videreutvikle omsorgstilbudet i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. Arbeid med ernæring i tjenester til eldre, er ikke spesifikt omtalt i 

kommuneplanens kapittel om pleie og omsorg, verken under mål eller strategier. 

I kommunens handlingsprogram for 2018-20213, blir det i kapitlet om pleie og omsorg vist til at under 

fokusområdet Folkehelse, miljø og samfunn, er riktig kosthold og ernæring til eldre prioritert. Kommunen 

skal ha fokus på at personer i risikosonen for feilernæring blir fulgt opp, gjennom ernæringsplaner og 

                                                

1 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-
10-28-1250. 
2 Oppegård kommune: Kommuneplan 2011-2022. Vedtatt av kommunestyret 25.05.11. 
3 Oppegård kommune: Handlingsprogram 2018-2021. Vedtatt av kommunestyret 11.12.17, i sak 85/17. 
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sentrale ernæringstiltak. Videre blir det pekt på at kommunen arbeider med å gi veiledning til helsepersonell 

i ernæringsarbeid, og med å videreutvikle systematisk ernæringsarbeid for å oppnå forbedringer i 

tjenestene. 

Videre har Oppegård kommune utarbeidet en strategiplan for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenestene 

for perioden 2006-2016.4 I denne planen blir det pekt på at kommunens tjenesteapparat skal kunne tilby 

meningsfylte og attraktive tjenester til både eldre med stort bistandsbehov og til eldre som i mindre grad 

har behov for bistand fra kommunen. Dette omfatter ifølge planen blant annet å tilby en helhetlig og 

samordnet tjenesteyting som sikrer nødvendig helsehjelp til brukerne, og som legger til rette for riktig 

ernæring og fysisk aktivitet. 

3.3.2 Ernæring som tema i virksomhetsplaner og årshjul 

I tillegg til de overordnede dokumentene som omtaler kommunens tjenester til eldre, herunder arbeid med 

ernæring, har de ulike sykehjemmene og hjemmesykepleien utarbeidet egne virksomhetsplaner. I disse 

planene er arbeid med ernæring til en viss grad omtalt.  

I virksomhetsplanene til hjemmetjenesten, Høyås bo- og rehabiliteringssenter og Bjørkås sykehjem er 

ernæring først og fremst omtalt gjennom at det i planen er inkludert et årshjul for virksomhetene, der 

februar måned er viet ernæring som tema. I intervju med virksomhetsledere og avdelingsledere i 

hjemmetjenesten blir det opplyst at det hvert år i denne måneden, blir gjennomført ulike opplærings- og 

bevisstgjøringsaktiviteter knyttet til ernæring blant de ansatte, for å øke kunnskap og bevissthet rundt 

viktigheten av arbeid med ernæring i tjenestene til eldre i kommunen.5 Utover dette, er ernæringsarbeid i 

liten grad omtalt i virksomhetsplanene for henholdsvis hjemmetjenesten, Høyås bo- og 

rehabiliteringssenter og Bjørkås sykehjem. I intervju blir det pekt på at på Høyås er virksomhetsplanen 

ikke et dokument som blir benyttet aktivt opp mot de ansatte, som i betydelig større grad forholder seg til 

de prosedyrer og rutiner de har behov for å benytte seg av i sin arbeidshverdag. 

Når det gjelder Greverud sykehjem, opplyser virksomhetsleder i intervju at ernæring er ikke spesifikt omtalt 

i virksomhetsplanen. Samtidig blir det opplyst at det i gjeldende virksomhetsplan har blitt satt fokus på 

bruk av risikotavler i forbindelse med oppfølging av tilstanden til den enkelte pasient, og at ernæring og 

ernæringsstatus inngår som en naturlig del av denne oppfølgingen.  

I intervju blir det opplyst at kommunalsjef har løpende dialog med virksomhetslederne om arbeidet med 

ernæring i sykehjem og hjemmetjeneste, men at det ikke foregår noen systematisk rapportering fra 

virksomhetslederne til kommunalsjef om temaet, herunder rapportering om tilfeller/hendelser knyttet til 

feil-/underernæring, tiltak for å styrke ernæringsarbeidet mv. 

3.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering er ernæring som tema i noen grad satt på dagsorden gjennom kommunens 

sentrale styringsverktøy/styringsdokumenter, i form av kommuneplan, handlingsprogram og strategiplan 

for pleie- og omsorgstjenestene. I de styrende dokumentene er det vist til at ernæring og riktig kosthold 

blant eldre skal være en prioritert arbeidsoppgave, men det er ikke operasjonalisert hvordan det skal 

arbeides i kommunen med ernæring i tjenester til eldre eller hvilke målsetninger Oppegård kommune har 

for arbeid med ernæring i tjenester til eldre. Dette er heller ikke operasjonalisert noe ytterligere i 

virksomhetsplanene til verken sykehjem eller hjemmetjeneste.  

Revisjonen mener Oppegård kommune bør utarbeide eksplisitte målsetninger for arbeidet med ernæring i 

tjenester til kommunens eldre. Tydelige mål for de ulike aktivitetene i virksomheten er viktige for å sikre 

tilstrekkelig og kontinuerlig fokus på arbeid med ernæring, og for å gjøre det klart for de ansatte hvilke 

krav og forventninger det er til tjenestene med hensyn til ernæring. Revisjonen vil også peke på at det i § 

6 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten går frem at virksomheten som 

en del av sin plikt til å planlegge, skal ha oversikt over og beskrive mål, oppgaver, aktiviteter og 

organisering knyttet til det arbeidet virksomheten utfører. 

                                                

4 Oppegård kommune: Strategiplan for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenestene i Oppegård kommune 2006-2016. 
Vedtatt av kommunestyret 29.03.06, i sak 2/06 
5 Kompetanseutvikling knyttet til ernæring er nærmere omtalt i kapittel 9. 
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4. Vurdering av ernæringsmessig risiko på 

sykehjem 

 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

Blir beboere vurdert for ernæringsmessig risiko, herunder veiing, ved innleggelse på sykehjem, og hvordan 

blir disse vurderingene fulgt opp? 

4.2 Revisjonskriterier 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene6 skal bidra til å sikre at personer som mottar tjenester 

etter helse- og omsorgstjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte 

menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, jf. § 1. Dette omfatter også kommunens arbeid 

med ernæring, mat og måltider.  

I § 3 i forskriften blir det spesifisert at kommunen skal utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer for å sikre 

at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilfredsstilt grunnleggende behov, herunder blant annet: 

- tilstrekkelig næring (mat og drikke),  

- variert og helsefremmende kosthold,  

- rimelig valgfrihet i forhold til mat,  

- tilpasset hjelp ved måltider,  

- nok tid og ro til å spise, 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene, og 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den 

enkeltes tilstand. 

Retten til en verdig, trygg og meningsfull alderdom er nedfelt i forskrift om en verdig eldreomsorg7, også 

omtalt som verdighetsgarantien. Her går det frem av § 2 at «de kommunale pleie- og omsorgstjenestene 

skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som 

mulig meningsfylt liv, i samsvar med sine individuelle behov».  

Videre omtaler § 3 i forskriften innholdet i tjenestene til eldre. Her blir det fremhevet at tjenestetilbudet 

skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, og sikre at 

medisinske behov blir ivaretatt. Det blir videre vist til en rekke hensyn kommunen må ta hensyn til for å 

nå disse målsettingene for tjenestetilbudet, herunder blant annet: 

a. En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand. 

b. Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. 

c. Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp 

til personlig hygiene. 

d. Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. 

e. Lindrende behandling og en verdig død. 

f. Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og 

rehabilitering. 

g. Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i 

behandlingen. 

                                                

6 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. 
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester 
mv. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene). FOR-2003-06-27-792. 
7 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
(Verdighetsgarantiforskriften). FOR-2010-11-12-1426. 
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h. Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom. 

 

En sentral forutsetning for å kunne tilby et tjenestetilbud som er i samsvar med forskriften om kvalitet i 

pleie- og omsorgstjenestene, er tilstrekkelig kunnskap om pasientenes helse-/allmenntilstand, inklusiv 

deres ernæringsstatus. 

I Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten,8 går det av § 6 g) frem at plikten 

til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer å 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. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Datagrunnlag 

4.3.1 Kartlegging av ernæringsmessig risiko 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen, opplyser Oppegård kommune at både sykehjemmene og 

hjemmetjenesten arbeider etter prinsipp om gode pasientforløp. Det blir opplyst at ved sykehjemmene 

starter dette arbeidet med systematiske innkomstsamtaler med og ernæringskartlegging av alle som blir 

tildelt sykehjemsplass i kommunen. 

Kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner og maler/sjekklister for gjennomføring av innkomstsamtaler 

med nye pasienter, både for korttids- og langtidsopphold. Kostpreferanser og ernæring er et eget punkt i 

rutiner og sjekklister, og alle pasienter blir kartlagt med hensyn til hva de liker/ikke liker å spise, eventuelle 

allergier, diabetes eller spesielle dietter, samt andre relaterte forhold som tannstatus, svelgeproblemer, 

kvalme, tørrhet i munn og matlyst. 

Videre blir alle nye pasienter ved sykehjem veid og deres ernæringsstatus kartlagt med utgangspunkt i 

skjemaet «Mini Nutritional Assessment» (MNA).9 Ved hjelp av skjemaet blir blant annet matinntak og 

vekttap over de siste tre måneder kartlagt, samt mat- og spisevaner og nevropsykologiske faktorer som 

demens og depresjon. Det blir registrert kroppsvekt, og kroppsmasseindeks beregnes. I tillegg blir det målt 

omkrets på både pasientens overarmer og legger. Ferdig utfylte skjema blir scannet inn og arkivert under 

pasientens journal i kommunens fagsystem Gerica. På bakgrunn av den enkelte pasients score i forbindelse 

med ernæringskartlegging, blir videre ernæringsmessig oppfølging bestemt, og eventuelle spesialtiltak lagt 

opp.  

Kommunen har utarbeidet både skriftlig rutine for forebygging og behandling av underernæring for 

pasienter i institusjon og et flytdiagram som viser hvordan pasienter skal følges opp, ut fra hvordan de 

scorer ved utfylling av MNA-skjema og ved beregning av kroppsmasseindeks. Av disse dokumentene går 

det frem hvordan pasienter i ulike risikosoner for underernæring skal følges opp, og hvilke tiltak som skal 

settes i verk innenfor hver risikosone. For eksempel viser skjemaet at dersom en pasient basert på MNA-

kartlegging og beregning av kroppsmasseindeks, har middels risiko for underernæring, skal det foretas 

kostkartlegging over en tre-dagers periode og gjennomføres ukentlige vektkontroller. Det går også frem 

av skjemaet hvordan pasienter skal følges opp i et mer langsiktig perspektiv, basert på hvordan den enkelte 

pasients utvikling er. Alle pasienter skal veies og ernæringskartlegges minimum hver sjette måned (gjelder 

pasienter som befinner seg i den laveste risikogruppen for underernæring), mens det på meste blir 

gjennomført vektkontroller og nye MNA-kartlegginger minimum én gang per uke (gjelder pasienter som 

befinner seg i gruppen med høyeste risiko for underernæring). Alle nye ernæringskartlegginger som 

utføres, føres på pasientjournal i Gerica. 

I intervju opplyser virksomhetslederne ved de tre sykehjemmene at det blir gjennomført innkomstsamtaler 

med alle nye pasienter. Samtalene gjennomføres av sykepleier som er primærkontakt og/eller 

tjenesteansvarlig, og oftest sammen med pasientens pårørende. I disse samtalene blir det blant annet 

                                                

8 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-2016-
10-28-1250. 
9 Mini Nutritional Assessment (MNA) er et ernæringskartleggingsverktøy utarbeidet av Nestle Nutrition Institute, og som 
blir benyttet både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Verktøyet er blant de mest gjennomtestede og velprøvde 
innenfor helsetjenester til eldre når det gjelder kartlegging av ernæringsstatus.  
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kartlagt hva pasientene har pleid å spise, hva de ønsker/liker å spise, ev. allergier, og alle nye pasienter 

blir veid. For hver pasient blir ernæringsstatus og status for risiko for underernæring vurdert, på en skala 

med kategoriseringen lav, middels eller høy risiko for underernæring. 

Videre opplyser virksomhetslederne ved sykehjemmene at basert på resultatene fra innkomstsamtale og 

tilhørende undersøkelser (MNA, veiing mv.), blir det utarbeidet en tiltaksplan for hver pasient basert på de 

risikoer som avdekkes, herunder risiko for underernæring. Tiltaksplanen legges inn i kommunens 

fagsystem Gerica, og følger pasienten gjennom pasientens institusjonsløp. Det blir opplyst at pasienter 

som er i risikosonen for underernæring får utarbeidet en tiltaksplan med tiltak for å øke vekt og bedre 

ernæringssituasjonen. I denne planen blir det også lagt inn tidspunkt for evaluering av hvor godt tiltakene 

har fungert med hensyn til å adressere den avdekte risikoen, samt tidspunkt for ny vurdering av 

ernæringsstatus.  

 

Når det gjelder løpende oppfølging av pasienter med hensyn til ernæringsstatus, opplyser 

virksomhetslederne ved Bjørkås og Greverud at det ved de to sykehjemmene gjennomføres daglige 

tavlemøter. Dette er møter på ca. et kvarter der man går gjennom status for alle pasienter ved 

sykehjemmene, og der det er eget tavlefelt for ernæring som viser grønt dersom alt er som det skal 

(ernæringskartlegging er gjennomført, og viser ikke risiko), gult dersom det er ernæringsmessig risiko som 

må følges opp, og rødt dersom ernæringsmessig risiko ikke er kartlagt. Utvikling i ernæringsstatus over tid 

markeres på tavlen med enten å skrive inn pasientens vekt samt en pil som signaliserer retning på utvikling 

(opp, ned, uendret), eller ved å legge inn score fra MNA/KMI (kroppsmasseindeks). På tavlemøtene deltar 

lege, fysio- og ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog (fast ved Greverud, etter behov ved Bjørkås) 

jevnlig, i tillegg til sykepleiere og avdelingssykepleier. 

 

Ved Høyås sykehjem gjennomføres det ikke tavlemøter. Sykehjem benytter seg isteden av daglige 

gjennomganger av tiltaksplaner for de pasientene som har egne tiltak knyttet til ernæring, samt ukentlige 

visittrunder, der lege, fysio- og ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog deltar sammen med sykepleier 

og avdelingssykepleier. I visittene tar man opp det som er aktuelt per pasient, herunder også 

ernæringsmessige spørsmål.  

 

I intervju med både virksomhetsledere, avdelingsledere og fagsykepleier, samt klinisk ernæringsfysiolog, 

blir det opplyst at tavlemøter og ukentlige visittrunder fungerer godt med hensyn til å fange opp eventuelle 

ernæringsmessige utfordringer knyttet til den enkelte pasient. 

 

I intervju blir det videre opplyst fra virksomhetslederne at alle pasienter ved sykehjemmene blir veid en 

gang i måneden, uavhengig av ernæringsstatus. For alle pasienter blir det også gjennomført ny MNA-

kartlegging minimum hver sjette måned, avhengig av pasientens score ved forrige måling. I tillegg har 

sykehjemmene løpende dialog med pasienter og pårørende for pasienter med særlig utfordringer knyttet 

til ernæring. 

 

Videre blir det opplyser virksomhetslederne at rutinene for vurdering av ernæringsmessig status blant 

pasientene i hovedsak oppleves å fungere godt, og at de rutinene og skjemaene som benyttes i kommunen 

er velegnet til å avdekke utfordringer knyttet til ernæring i pasientgruppen. 

 

Samtidig blir det opplyst i intervju med avdelingsledere og fagsykepleier at MNA-skjemaet ikke oppleves å 

være tilpasset sykehjemspasienter i stor nok grad, og at den informasjonen som etterspørres i skjemaet 

ikke nødvendigvis gir sykehjemmene de dataene som er mest relevante for å vurdere pasienters 

ernæringsrisiko. Avdelingsledere og fagsykepleier opplever at veiing og utregning av KMI 

(kroppsmasseindeks) er det verktøyet som på tydeligst måte viser den ernæringsmessige utviklingen blant 

pasientene over tid. Det blir imidlertid påpekt at bruken av MNA-skjemaene og rutinene knyttet til disse 

fører til bevisstgjøring rundt ernæringsspørsmål, og at rutinene sånne sett har en positiv effekt. 

 

I forbindelse med revisjonens spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem i Oppegård kommune, har de 

ansattes kjennskap til sentrale rutiner for kartlegging av ernæringsstatus blitt kartlagt. 

Spørreundersøkelsen viser at ikke alle ansatte ved sykehjemmene er kjent med de ulike rutinene og malene 

som blir benyttet i arbeidet med kartlegging av ernæringsstatus. Blant annet viser tallene at mellom 18 og 

25 prosent av de ansatte bare delvis kjenner til eller ikke kjenner til sjekklister som benyttes i forbindelse 
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med inntak av nye pasienter. Videre er det mer enn 50 prosent av de ansatte som har svart på 

undersøkelsen som opplyser at de delvis eller ikke kjenner til flytdiagrammet som viser prosesser for 

ernæringskartlegging i institusjon i Oppegård. I underkant av 24 prosent av de ansatte opplyser at de kun 

delvis er kjent med skjema for ernæringskartlegging (MNA), mens 5,5 prosent av de ansatte ikke kjenner 

til skjemaet. Cirka 36 prosent av de ansatte svarer at de delvis eller ikke kjenner til KMI-tabellen, som 

benyttes til å vurdere pasienters risiko for underernæring ut fra deres kroppsmasseindeks. I tillegg svarer 

17 prosent av de ansatte at de delvis kjenner til malen for individuell tiltaksplan, mens 7,5 prosent svarer 

at de ikke kjenner til denne malen. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 3: Er du kjent med følgende av kommunens rutiner, prosedyrer og maler til bruk ved sykehjem? (N=53) 

 

I forbindelse med figuren vil revisjonen peke på at en del respondenter i spørreundersøkelsen har krysset 

at rutinene ikke er relevante for dem i deres arbeid. Det kan tenkes at dette også gjelder for andre ansatte 

som har besvart undersøkelsen, og at enkelte respondenter som har svart delvis eller nei på spørsmål om 

de kjenner til enkelte av rutinene, selv om de i utgangspunktet ikke nødvendigvis burde kjenne til rutinene. 

Revisjonen har derfor foretatt en kontroll av hvordan svarfordelingen for spørsmålene ser ut, dersom man 

kun inkluderer svarene fra respondenter som også opplyser at de er primærkontakt og/eller 

tjenesteansvarlig for pasienter (og som man, gitt deres rolle, burde forvente at kjenner til rutinene). Denne 

kontrollen viser ingen systematiske endringer i dataene med hensyn til figuren over, og antallet 

respondenter som svarer at de kun delvis eller ikke kjenner til de ulike rutinene holder seg i hovedsak 

stabilt. 

4.3.2 Oppfølging av ernæringskartlegginger 

Som det går frem under forrige overskrift, har kommunen utarbeidet flytskjema som viser hvordan 

pasienter ved sykehjem skal følges opp med hensyn til deres kartlagte ernæringsstatus. Av skjemaet går 

det frem at pasienter som befinner seg i middels og høy risikogruppe for underernæring skal følges opp 

med tettere kostkartlegging og –registrering og hyppigere vektkontroll. Videre skal det utarbeides 

individuelle tiltaksplaner for hvordan pasientens vekt kan økes. For pasienter i den høyeste risikogruppen, 

skal både tilsynslege og kommunens kliniske ernæringsfysiolog involveres i oppfølgingen og ved 

utarbeidelse av tiltak. 

Når det gjelder selve oppfølgingen av tilfeller av underernæring hos pasienter, har kommunen utarbeidet 

en rekke skriftlige prosedyrer og verktøy som ansatte kan benytte seg av for å identifisere og utforme 

relevante tiltak som adresserer de utfordringene den enkelte pasient har. Dette inkluderer en tiltakstrapp 

for ernæring, som både redegjør for hva en ernæringsplan for pasienter skal inneholde (oversikt over 
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pasientens energi- og væskebehov, samt energi- og væskeinntak), og hvilke tiltak det er mulig å sette i 

verk for å stimulere og øke pasientens energi- og væskeinntak. Tiltakene er sortert stigende i en trapp, fra 

tidlige og enkle tiltak som tilrettelegging av spisesituasjonen slik at normal kost kan inntas i et kjent og 

hyggelig måltidsmiljø, via beriking av kost (tilføring av ekstra proteiner/fett/karbohydrater) og bruk av 

næringsdrikker med fullverdig næringsinnhold, til mer omfattende, medisinske tiltak som sondeernæring 

og intravenøs næring. Videre har kommunen lagt til rette en skriftlige prosedyre med forslag til mat som 

kan friste for pasienter med nedsatt appetitt, samt oversikt over matvarer som effektivt kan benyttes til 

energiberiking av kost.  

Videre har kommunen lagt til rette et eget kostregistreringsskjema som ansatte kan bruke til å registrere 

næringsinntak hos pasient fortløpende, med en tilhørende hurtigliste som viser energi- og proteininnhold i 

en rekke matvarer og retter som serveres ved sykehjemmene. Dette gjør det mulig å få oversikt over hvor 

mye energi en pasient tar til seg, og hvilke justerings- og tiltaksbehov den enkelte har med hensyn til 

næringsinnhold i kosten. 

I intervju opplyser virksomhetslederne for sykehjemmene at det ved risiko for underernæring hos pasienter 

blir satt i gang strakstiltak for å motvirke dette. Dette kan typisk være tiltak for å sikre mer energitett 

næring, herunder bruk av spesialtilpassede ernæringsdrikker, mer fettrik kost mv. Det blir opplyst at det 

også er vanlig at sykehjemmene involverer kommunens kliniske ernæringsfysiolog i tilfeller der det 

foreligger risiko for underernæring hos pasienter, for råd og veiledning til hvordan det enkelte tilfellet skal 

følges opp. 

Virksomhetsleder ved Bjørkås peker i intervju på at man ved Bjørkås har blitt gode på å kartlegge og fange 

opp hvilke pasienter som er i faresonen for underernæring. Samtidig opplever virksomhetsleder at man 

ved sykehjemmet har forbedringspotensial knyttet til hvordan disse pasientene følges opp, og hva som 

gjøres med pasienter som er i faresonen for underernæring. Virksomhetsleder viser til at selv om 

sykehjemmet ofte oppnår gode resultater og klarer å få pasientene ut av risikosonen for underernæring, 

blir det ikke arbeidet tilstrekkelig systematisk med å finne de gode/riktige ernæringstiltakene. Ved Bjørkås 

sykehjem har man derfor satt i gang arbeid med å utarbeide en mer systematisk tilnærming til 

oppfølgingsarbeidet rundt underernæring, der målet er å gi personalet den kunnskapen de trenger for å 

iverksette tiltak som er gode og målrettede. 

Kommunens kliniske ernæringsfysiolog opplyser i intervju at hun har inntrykk av at sykehjemmene i 

kommunen har blitt flinke til å screene pasientene for ernæringsrisiko gjennom å veie og måle dem, men 

at sykehjemmene ikke alltid har gode nok tiltak for å følge opp pasientene i etterkant av kartleggingene 

med hensyn til ernæring og kosthold. Klinisk ernæringsfysiolog peker videre på at hun er usikker på i 

hvilken grad de rutinene som er utarbeidet for ernæringsmessig oppfølging av pasienter blir etterlevd ved 

de ulike sykehjemmene. For å undersøke dette nærmere, opplyser klinisk ernæringsfysiolog at hun bad 

Gerica-ansvarlig i kommunen om å hente ut tall fra Oppegård kommunes rapportering til IPLOS10 for antall 

pasienter i sykehjem som har blitt ernæringskartlagt og for hvor mange pasienter som har tiltak knyttet til 

ernæring i sin tiltaksplan.  

Ifølge klinisk ernæringsfysiolog viste tallene Oppegård kommune rapporterte til IPLOS for 2017 at 77 

prosent av pasienter ved sykehjemmene i kommunen hadde blitt ernæringskartlagt. Videre viser tallene at 

7,5 prosent av de ernæringskartlagte ved sykehjemmene i samme periode har blitt fulgt opp med tiltak for 

å forhindre og forebygge underernæring. Selv om tallene ikke sier noe om hvor mange av de 

ernæringskartlagte pasientene som er i risikosonen for underernæring, og dermed ikke gir et entydig bilde 

av om alle pasienter med risiko for underernæring får den oppfølgingen de har behov for, peker klinisk 

ernæringsfysiolog på at erfaringsmessig befinner opp mot 50 prosent av beboere i langtidsavdeling ved 

sykehjem seg i risikosonen for underernæring.11 På bakgrunn av disse forholdene, tror klinisk 

                                                

10 IPLOS – individbasert pleie- og omsorgsstatistikk - er et er et norsk offentlig register som drives av Helsedirektoratet. 
Registeret inneholder informasjon om alle som har søkt eller mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester, og utgjør 
et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk mellom kommunene og statlige myndigheter innenfor fagfeltet. 
11 Tall fra Helsedirektoratet viser at på landsbasis i 2017 har 43,3 prosent av beboere på sykehjem blitt vurdert for 
ernæringsmessig risiko. Av disse var 35,5 prosent i risikosonen for underernæring. Helsedirektoratet - Kvalitetsindikator 
for kommunale helse- og omsorgstjenester: Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem (2017), hentet fra: 
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg/oppfolging-av-ernaring-hos-beboere-pa-
sykehjem (25. september 2018). 
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ernæringsfysiolog at det finnes pasienter ved sykehjem i kommunen som skulle hatt hjelp, men som ikke 

får det. Klinisk ernæringsfysiolog påpeker imidlertid at det er mulig at noen iverksetter ernæringstiltak uten 

å dokumentere det, slik at det ikke fremkommer av tallene. 

I intervju blir det fra både virksomhetsledere, avdelingsledere og fagsykepleier pekt på at sykehjemmene 

har en høy bevissthet rundt det å tilby pasientene et variert og helsefremmende kosthold, som skal bidra 

til å motvirke risiko for underernæring. Samtidig blir det pekt på at det ikke alltid er ernæringsrisiko alene 

som avgjør i hvilken grad det er mulig å iverksette gode tiltak mot underernæring. Det blir av flere av de 

intervjuede vist til at pasientenes allmenn- og helsetilstand er med på å legge føringer på hvilke tiltak man 

kan sette i verk for den enkelte pasient. Det blir vist til at det i en del situasjoner er en utfordring at 

pasienter verken orker å spise eller har lyst på mat, og at selv om man gjennomfører kartlegging av 

pasientene ved hjelp av MNA, vil det være behov for å gjøre vurderinger basert på skjønn med tanke på 

videre oppfølging. Mange av pasientene ved sykehjemmene i Oppegård er veldig syke, og ernæring og 

evnen til å få i seg nok mat er ofte knyttet til pasientenes samlede sykdomsbilde. Det blir pekt på at det er 

viktig at hele dette bildet blir sett under ett når man vurderer ernæringsstatus og –risiko for en pasient. 

I forbindelse med revisjonens spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem i Oppegård kommune, har de 

ansattes kjennskap til sentrale rutiner for oppfølging av pasienter i risikosonen for underernæring blitt 

kartlagt. Av svarene i undersøkelsen går det frem at rutinen for forebygging og behandling av 

underernæring for pasienter i institusjon er kjent blant cirka 70 prosent av de ansatte som har besvart 

undersøkelsen. Samtidig svarer i underkant av 24 prosent at de kun delvis er kjent med rutinen, mens 5,5 

prosent ikke kjenner til rutinen. Videre går det frem at nesten 28 prosent av de ansatte bare delvis kjenner 

til kostregistreringsskjema som skal benyttes for å registrere hva pasienter i risikosonen for underernæring 

får i seg av næring. 13 prosent av de ansatte kjenner ikke til skjemaet.  

Svarene i undersøkelsen viser videre at i overkant av 30 prosent av de ansatte ikke er kjent med 

tiltakstrappen for ernæring som kommunen benytter seg av. I tillegg opplyser cirka 27 prosent av de 

ansatte at de kun delvis kjenner til tiltakstrappen. 

Når det gjelder liste over matvarer til energiberiking, hurtigliste over energi- og proteininnhold i mat og 

liste med forslag til mat som kan friste ved nedsatt appetitt, viser svarene i undersøkelsen at disse i 

varierende grad er kjent blant de ansatte. Mer enn 50 prosent av de ansatte svarer at de delvis eller ikke 

kjenner til listen over matvarer til energiberiking, mens nesten 60 prosent av de ansatte svarer at delvis 

eller ikke er kjent med hurtiglisten med oversikt over energi- og proteininnhold i mat. Kjennskapen til listen 

med forslag til mat som kan friste ved nedsatt appetitt er noe bedre, men også her svarer cirka 34 prosent 

at de delvis eller ikke er kjent med listen. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 4: Er du kjent med følgende av kommunens rutiner, prosedyrer og maler til bruk ved sykehjem? (N=54) 
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4.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige rutiner for å kartlegge og 

vurdere ernæringsmessig risiko blant pasienter, både i forbindelse med at pasienter legges inn på sykehjem 

og fortløpende for pasienter som er innlagt på sykehjem. Revisjonen mener også at de rutinene som er 

etablert ved sykehjemmene for å følge opp ernæringsrisiko, fremstår som hensiktsmessige når gjelder å 

sikre at den enkelte pasient blir fulgt opp ut fra de behovene som har blitt avdekt i kartleggingene.  

I undersøkelsen kommer det imidlertid frem at ikke alle relevante rutiner for kartlegging og oppfølging av 

ernæringsmessig risiko blant pasienter ved sykehjem, er kjent blant alle ansatte. I spørreundersøkelsen til 

de ansatte ved kommunens tre sykehjem kommer det blant annet frem at ansatte ikke eller kun delvis er 

kjent sjekklister for innkomstsamtaler der ernæring inngår som fast samtalepunkt, og at heller ikke MNA-

skjemaet som benyttes i forbindelse med ernæringskartlegging er kjent blant alle de ansatte. Tilsvarende 

resultater kommer også frem i spørreundersøkelsen når det gjelder rutinene som er etablert for oppfølging 

av ernæringsrisiko. 

Revisjonen vil peke på at manglende kjennskap blant ansatte til de rutinene som er etablert for kartlegging 

og oppfølging av ernæringsrisiko hos pasienter, medfører risiko for at ikke alle pasienter som legges inn 

ved sykehjem blir kartlagt og fulgt opp i samsvar med intensjonene bak rutinene. I undersøkelsen 

fremkommer det også indikasjoner på at ikke alle pasienter ved sykehjemmene i Oppegård blir 

ernæringskartlagt. For å sikre at alle pasienter blir kartlagt med hensyn til ernæringsrisiko, og at eventuell 

risiko som avdekkes blir fulgt opp med nødvendige og målrettede tiltak for å motvirke feil- og 

underernæring, er det revisjonens vurdering at kommunen må sørge for at rutinene som er etablert gjøres 

tilstrekkelig kjent blant de ansatte. Revisjonen vil peke på at kartlegging av ernæringsstatus er en 

forutsetning for å sikre kunnskap om pasienter som er nødvendig for å kunne oppfylle krav i forskrift om 

kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og forskrift om en verdig eldreomsorg, der det går frem at brukere 

av helse- og omsorgstjenester skal få tilbud om et variert, helsefremmende og tilstrekkelig kosthold.  
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5. Vurdering av ernæringsstatus i 

hjemmesykepleie 

 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad og hvordan blir ernæringsstatus vurdert ved besøk hos hjemmeboende brukere?  

5.2 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene for denne problemstillingen er de samme kriteriene som tidligere omtalt i kapittel 4.2. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Datagrunnlag 

Som det går frem under kapittel 4.3.1, arbeider både sykehjem og hjemmetjeneste i Oppegård kommune 

etter prinsippet om «gode pasientforløp». Revisjonen får opplyst at dette i hjemmetjenesten følges opp 

gjennom en innledende kartleggingssamtale med alle nye pasienter innen tre dager. Deretter blir det 

gjennomførte en ny kartleggingssamtale etter fire uker, og jevnlige oppfølgingssamtaler som gjentas hver 

sjette måned. Fokuset i disse samtalene er på hva som er viktig for den enkelte pasient, og det blir opplyst 

at ernæring, måltider og hva brukeren trenger hjelp til alltid vil være naturlige tema i samtalene.  

Kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner for gjennomføring av både innledende kartleggingssamtale og 

for vurderingssamtaler etter henholdsvis fire uker og hver sjette måned. Av rutine for innledende 

kartleggingssamtale går det frem at ernæring som tema skal tas opp i samtalen, samt at det skal 

gjennomføres en MNA-kartlegging av pasienten. Tilsvarende går det frem av rutine for vurderingssamtale 

etter fire uker og hver sjette måned at ernæring, herunder endringer i ernæringsstatus, matlyst, kvalme 

el. skal tas opp i samtale med pasient, og at hjemmetjenesten på bakgrunn av opplysningene som kommer 

frem i samtalene skal vurdere oppfølging med hensyn til kosthold og vektøkning, og igangsette eventuelle 

nødvendige tiltak.  

I intervju opplyser fungerende virksomhetsleder at hjemmetjenesten benytter samme rutiner og maler 

som sykehjemmene når det kommer til kartlegging av ernæringsstatus hos pasienter. Dette innebærer at 

alle nye pasienter i hjemmetjenesten for tilbud om veiing og kartlegging av ernæringsstatus med 

utgangspunkt i MNA-skjemaet sykehjemmene i kommunen benytter. Ved hjelp av skjemaet blir blant annet 

matinntak og vekttap over de siste tre måneder kartlagt, herunder blant annet mat- og spisevaner, og 

kroppsvekt og kroppsmasseindeks blir registrert og beregnet. Ferdig utfylte skjema blir scannet inn og 

arkivert under pasientens journal i kommunens fagsystem Gerica, og danner grunnlag for videre 

ernæringsmessig oppfølging av den enkelte pasient.  

Videre benytter hjemmetjenesten også samme rutine som sykehjemmene når det kommer til for 

forebygging og behandling av underernæring for pasienter i institusjon, og det samme flytdiagrammet som 

viser hvordan pasienter skal følges opp, ut fra hvordan de scorer ved utfylling av MNA-skjema og ved 

beregning av kroppsmasseindeks. Ansatte i hjemmetjenesten har også tilgang på de samme skriftlige 

prosedyrene og verktøyene som sykehjemmene bruker for å identifisere og utforme relevante tiltak som 

adresserer de ernæringsutfordringene den enkelte pasient har, herunder tiltakstrapp for ernæring, liste 

med forslag til mat som kan friste for pasienter med nedsatt appetitt, oversikt over matvarer som effektivt 

kan benyttes til energiberiking av kost, hurtigliste som viser energi- og proteininnhold i en rekke matvarer 

og retter og kostregistreringsskjema til bruk for å registrere næringsinntak hos pasienter.  

I intervju opplyser fungerende virksomhetsleder for hjemmetjenesten at hjemmetjenesten i hovedsak har 

fokus på kartlegging av pasientene med hensyn til ernæringsmessig risiko og oppfølging av pasienter som 

er i risikosonen for underernæring. Hjemmetjenesten arbeider i mindre grad enn sykehjemmene aktivt 

med forebygging og motvirkning av underernæring blant pasienter. Dette skyldes det faktum at 
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hjemmetjenesten ikke har samme relasjon og myndighetsforhold til sine pasienter som sykehjemmene 

har. De hjemmeboende pasientene styrer selv hva de ønsker å handle og spise, samt når og hvordan 

måltider gjennomføres. Hjemmetjenesten er i noen grad behjelpelig med å bestille matvarer, enkel 

tilbereding av mat og oppvarming av middag, og forsøker å gi pasientene råd og veiledning knyttet til 

kosthold og ernæring, men tjenesten har verken kapasitet eller ansvar/myndighet til å påvirke pasientenes 

valg på samme måte som ved sykehjemmene.  

Når det gjelder oppfølging av pasienter som etter ernæringskartlegging blir vurdert å være i risikosonen 

for underernæring, opplyser fungerende virksomhetsleder at hjemmetjenesten i disse tilfellene vanligvis 

kontakter pasientens fastlege for å diskutere ulike ernæringstiltak (for eksempel bruk av ernæringsdrikk, 

tilpassing av kosten med mer energitett mat mv.). Legens forslag legges frem for pasienten (og eventuelt 

pårørende), med anbefaling om å ta hensyn til disse. I tillegg kan tjenesteansvarlig og/eller primærkontakt 

gjennomføre en tettere oppfølging av hva pasienten får i seg av mat over en kortere periode. I intervju blir 

det videre opplyst at det ved behov for hjelp til enkeltpasienter også er mulig å hente inn bistand fra 

kommunens ernæringsfysiolog. Alle disse aktivitetene forutsetter imidlertid samtykke fra pasienten.  

Generelt sett avhenger likevel det forebyggende arbeidet innen ernæring i hjemmetjenesten av at brukeren 

selv ønsker det. Fungerende virksomhetsleder i hjemmetjenesten opplyser i intervju at han opplever at 

problemer og utfordringer knyttet til ernæring er større i hjemmetjenesten enn på sykehjemmene, fordi 

man har mindre mulighet til å følge opp. Dersom pasienter ikke ønsker at hjemmetjenesten skal undersøke 

deres kosthold, kan ikke hjemmetjenesten gjøre dette med mindre det er fare for liv og helse.  

Avdelingsledere i hjemmetjenester viser i intervju til at alle nye pasienter i tjenesten får tilbud om å bli 

kartlagt ved hjelp av MNA-skjema. Noen pasienter takker nei til dette, men i de fleste tilfeller blir MNA-

kartlegging gjennomført. I tallmaterialet revisjonen har fått fremlagt av kommunens ernæringsfysiolog, 

går det frem at i 2017 hadde 65 prosent av pasientene i hjemmetjenesten blitt ernæringskartlagt.   

I intervju opplyser avdelingslederne videre at de fleste pasientene i hjemmetjenesten scorer bra i 

innledende ernæringskartlegginger, og at det er et fåtall brukere som behøver særskilt oppfølging når det 

gjelder ernæring og kosthold. Samtidig peker avdelingslederne på at det i MNA-skjemaet legges opp til en 

del spørsmål som avdelingslederne har erfart at pasientene ikke alltid kan svare på (detaljerte spørsmål 

som det kan være vanskelig for pasientene å gi gode og presise svar på). Dette medfører at kartleggingen 

og scorene pasientene får, ikke alltid reflekterer på en god nok måte den situasjonen pasientene befinner 

seg i.   

I forbindelse med revisjonens spørreundersøkelse til ansatte i hjemmetjenesten i Oppegård kommune, har 

de ansattes kjennskap til sentrale rutiner for kartlegging av ernæringsstatus og oppfølging av problematikk 

knyttet til underernæring blitt kartlagt. Når det gjelder kjennskap til rutiner for kartlegging av 

ernæringsstatus, viser svarene fra spørreundersøkelsen at 75 prosent av de ansatte som har besvart 

undersøkelsene er kjent med rutinen for gjennomføring av vurderings-/kartleggingssamtale ved oppstart 

av tjeneste for nye pasienter. 10 prosent svarer at de kun delvis er kjent med rutinen, mens 2,5 prosent 

ikke kjenner til denne rutinen. Videre svarer 61 prosent at de er kjent med rutine for gjennomføring av 

vurderings-/kartleggingssamtale etter fire uker og hver sjette måned. Her svarer i overkant av 24 prosent 

at de bare delvis er kjent med rutinen, mens cirka 5 prosent ikke er kjent med rutinen. 

Av svarene i undersøkelsen går det frem at ansatte i hjemmetjenesten har god kjennskap til MNA-skjemaet 

som benyttes til ernæringskartlegging. 95 prosent av de som har besvart undersøkelsen svarer at de 

kjenner til dette skjemaet, mens 2,5 prosent opplyser at de delvis er kjent med skjema. Ingen av de 

ansatte i hjemmetjenesten som har besvart undersøkelsen oppgir at de ikke er kjent med MNA-skjema for 

ernæringskartlegging. 

Når det gjelder kjennskap til rutiner for oppfølging av underernæringsproblematikk, viser svarene fra 

spørreundersøkelsen at rutinene for forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende 

pasienter i hovedsak er godt kjent. Cirka 87 prosent av de som har besvart undersøkelsen opplyser at de 

er kjent med rutinen. Samtidig svarer i underkant av 8 prosent at de bare delvis kjenner til rutinen for 

forebygging og behandling av underernæring, mens cirka 2,5 prosent ikke kjenner til denne rutinen. 

Samtidig viser undersøkelsen at de ulike prosedyrene og verktøyene som de ansatte kan benytte i 

forbindelse med forebygging og behandling av underernæring er mindre kjent blant de ansatte i 



 
 

23  

hjemmetjenesten. Svarene i undersøkelsen viser at under 50 prosent av de ansatte som har svart på 

undersøkelsen er kjent med liste over matvarer til energiberiking. Cirka 46 prosent er delvis kjent med 

listen, mens cirka 7 prosent av de ansatte ikke kjenner til listen. Videre er i underkant av 54 prosent kjent 

med liste med forslag til mat som kan friste ved nedsatt appetitt. 39 prosent kjenner delvis til den samme 

listen, mens cirka 7 prosent av de ansatte ikke er kjent med listen. For hurtiglisten med oversikt over 

energi- og proteininnhold i mat, svarer 27 prosent av de ansatte at de kjenner til denne. 41,5 prosent er 

delvis kjent med hurtiglisten, mens cirka 32 prosent ikke kjenner til denne listen. Tilsvarende viser svarene 

i undersøkelsen at cirka 27 prosent av de ansatte er kjent med kommunens tiltakstrapp for ernæring, mens 

37,5 prosent delvis kjenner til tiltakstrappen. 32,5 prosent av de ansatte er imidlertid ikke kjent med 

tiltakstrappen for ernæring. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 5: Er du kjent med følgende av kommunens rutiner, prosedyrer og maler til bruk i hjemmetjenesten? 

(N=39) 

 

5.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige rutiner for å kartlegge, 

vurdere og følge opp ernæringsmessig risiko blant pasienter i hjemmetjenesten. Rutinene som blir benyttet 

i hjemmetjenesten er de samme som benyttes ved kommunens tre sykehjem. Disse rutinene har blitt 

vurdert i kapittel 4.4, og revisjonen viser til dette kapitlet for ytterligere kommentarer. 

Tilsvarende som for sykehjem, viser spørreundersøkelsen som er gjennomført blant de ansatte i 

hjemmetjenesten at ikke alle relevante rutiner knyttet til kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus og 

–risiko er kjent blant alle ansatte som har svart på undersøkelsen. Revisjonen vil understreke at manglende 

kjennskap blant ansatte til de rutinene som er etablert for kartlegging og oppfølging av ernæringsrisiko 

hos pasienter, medfører risiko for at ikke alle pasienter blir ernæringskartlagt, og at eventuell 

ernæringsrisiko som blir avdekt ikke blir tilstrekkelig fulgt opp. For å redusere denne risikoen og for å sikre 

at alle pasienter blir kartlagt med hensyn til ernæringsrisiko, samt at eventuell risiko som avdekkes blir 

fulgt opp med nødvendige og målrettede tiltak for å motvirke feil- og underernæring, er det revisjonens 

vurdering at kommunen må sørge for at rutinene som er etablert blir gjort tilstrekkelig kjent blant de 

ansatte. 
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6. System og rutiner for å sikre variert og 

helsefremmende kosthold 

 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:12 

Er det etablert tilstrekkelige system og rutiner for å sikre at brukere/beboere får et variert og 

helsefremmende kosthold? Herunder: 

a. I hvilken grad er det etablert rutiner for å gi brukere/beboere rimelig frihet i valg av mat? 

b. I hvilken grad tilbys brukere/beboere valgmuligheter for tidspunkt for måltider? 

6.2 Revisjonskriterier 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene13 skal bidra til å sikre at personer som mottar tjenester 

etter helse- og omsorgstjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte 

menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, jf. § 1. Dette omfatter også kommunens arbeid 

med ernæring, mat og måltider.  

I § 3 i forskriften blir det spesifisert at kommunen skal utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer for å sikre 

at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilfredsstilt grunnleggende behov, herunder blant annet: 

- tilstrekkelig næring (mat og drikke),  

- variert og helsefremmende kosthold,  

- rimelig valgfrihet i forhold til mat,  

- tilpasset hjelp ved måltider,  

- nok tid og ro til å spise, 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene, og 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den 

enkeltes tilstand. 

Retten til en verdig, trygg og meningsfull alderdom er nedfelt i forskrift om en verdig eldreomsorg14, også 

omtalt som verdighetsgarantien. Her går det frem av § 2 at «de kommunale pleie- og omsorgstjenestene 

skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som 

mulig meningsfylt liv, i samsvar med sine individuelle behov». I § 3 i forskriften blir det vist til at kommunen 

for å nå disse målsetningene blant annet må ta hensyn til at den enkeltes behov for et variert og tilstrekkelig 

kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

6.3 Datagrunnlag 

6.3.1 Rutiner for å sikre variert og helsefremmende kosthold 

Rutiner for å sikre variert og helsefremmende kosthold i hjemmetjenesten 

Som det går frem av kapittel 5.3, har hjemmetjenesten begrenset ansvar og myndighet for måltidene til 

pasientene i tjenesten, herunder hva pasientene spiser (kostholdsvalg) og når de spiser (tidspunkt for 

                                                

12 Datagrunnlaget for de ulike problemstillingene knyttet til rutiner for å sikre et variert og helsefremmende kosthold og 
rimelig frihet i valg av mat og tidspunkter for måltider blir i dette kapitlet presentert under ett, med en samlet vurdering 
til slutt. 
13 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 
19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester mv. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene). FOR-2003-06-27-792. 
14 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
(Verdighetsgarantiforskriften). FOR-2010-11-12-1426. 
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måltider og at pasientene spiser ofte nok). I relasjon til dette får revisjonen opplyst i forbindelse med 

dokumentoversendelse at hjemmetjenesten ikke har noen egne rutiner for å sikre at pasientene får et 

variert og helsefremmende kosthold, rimelig frihet i valg av mat og valgmuligheter for tidspunkt for 

måltider. 

Det blir samtidig pekt på i brev til revisjonen i forbindelse med dokumentoversendelsen at hjemmetjenesten 

arbeider med å sikre variert og helsefremmende kosthold gjennom de rutinene som er etablert for å sikre 

prinsippet om «gode pasientforløp» (se kapittel 5). Som det går frem av kapittel 5.3, forsøker 

hjemmetjenesten gjennom de rutinene som er etablert for å gjennomføre kartleggings- og 

vurderingssamtaler å gi råd og veiledning til pasientene om gode kostholds- og ernæringsvalg.  

Rutiner for å sikre variert og helsefremmende kosthold ved sykehjemmene 

I intervju med virksomhetsledere kommer det frem at de tre sykehjemmene har en felles måltidsstruktur 

med fire faste måltider (frokost, lunsj, middag, kvelds). Frokost-, lunsj- og kveldsmåltidene blir gjort 

klare/tilberedt ved sykehjemmene, mens middagsmåltidet blir kjøpt inn fra leverandøren ISS, som 

Oppegård kommune har kontrakt med.  

Når det gjelder de måltidene sykehjemmene selv gjør i stand og tilbereder for sine pasienter, opplyser 

virksomhetslederne at de opplever at de i stor grad lykkes med å sikre at pasientene får servert variert og 

helsefremmende kost. Ved alle sykehjemmene er det etablert egne matkontakter, som er personer som 

har ansvar for å sikre at sykehjemmene har et ernæringsmessig godt mattilbud, med mat som er 

tilstrekkelig næringsrik og tilfredsstiller de behovene pasientgruppen har. Det er utarbeidet en egen 

rollebeskrivelse for matkontaktrollen, som ligger tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem Compilo, og 

som omtaler det ansvaret og de arbeidsoppgavene som ligger til rollen som matkontakt. I intervju opplyser 

avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjem at matkontaktene får tilbud om kurs og opplæring knyttet 

til kosthold og ernæring. Dette kan være kurs i regi av for eksempel Nasjonalt kompetansesenter for aldring 

og helse, eller ulike leverandører av høyernærings-kost. 

I tillegg blir det opplyst i intervju at det ved to av sykehjemmene er tilsatt personer med kokkeutdanning, 

som har et ekstra ansvar i forbindelse med avvikling av måltider, og da særlig lunsjmåltidet. De to 

sykehjemmene ønsker å tilby pasientene næringsrike og gode varmmåltid også til lunsj (supper, omeletter 

mv.), og kokkene har ansvar for å tilberede disse måltidene. Kokkene er også aktive med hensyn til å 

komme med innspill til både innholdet i lunsjmenyen og andre forhold vedrørende pasientenes kosthold. 

 

Virksomhetslederne trekker frem at sykehjemmene i Oppegård kommune i 2014-2015 foretok en justering 

i måltidsstrukturen gjennom å innføre et ekstra måltid (lunsj), samtidig som middagstidspunktet ble skjøvet 

fra kl. 13 til kl. 16.30. Dette ble blant annet begrunnet med at en tidlig middag gav for lite næring for 

nattfasten. Virksomhetslederne opplyser at pasientene i begynnelsen uttrykte at det var uvant å bytte 

middagstid, men at dette nå er normalisert. Virksomhetslederne opplever at pasientgruppen setter pris på 

lunsjmåltidet, og at erfaringen med den nye måltidsstrukturen er at pasientene får i seg mer mat enn 

tidligere. 

 

I intervju blir det pekt på at sykehjemmene har tilstrekkelige budsjetter til at man har et visst handlingsrom 

når det gjelder innkjøp av pålegg og andre varer til de måltidene som sykehjemmene selv tilbereder. 

Avdelingssykepleiere og fagsykepleier peker på at dette oppleves som inspirerende for de ansatte, og at 

det også oppleves å ha en positiv effekt på ernæringsarbeidet rettet mot de eldre ved at sykehjemmene i 

større grad kan tilpasse måltider til kostholds- og diettbehov, samt pasientenes ønsker. 

 

Når det gjelder middagsmåltidet som blir levert til sykehjemmene av ISS, opplyser virksomhetslederne i 

intervju at denne løsningen fungerer godt rent praktisk. Pasientene er i hovedsak fornøyde med de 

middagsmåltidene som serveres, og at det er få klager på den maten kommunen får fra ISS. Det blir likevel 

påpekt at det har kommet enkelte negative tilbakemeldinger knyttet til middagsmåltidet, blant annet at 

det er for lite variasjon i måltidet, og at det er synd at maten ikke blir tilberedt ved sykehjemmene. 

 

I kontrakten Oppegård kommune har inngått med ISS, er det vist til at ernæringsarbeid er en viktig del av 

omsorgen for pasienter i helseinstitusjoner, og at Oppegård kommune legger stor vekt på riktig ernæring 

til beboerne i sine institusjoner. Som en del av dette skal de varme måltidene være en viktig og positiv 

aktivitet i beboernes hverdag, og bidra til matglede og at pasientene opplever god omsorg gjennom mat 
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med god ernæringsmessig kvalitet. Videre i kontrakten er det stilt en rekke krav til middagsleveransene 

fra ISS, herunder krav til mengde, menyutforming, hensyntakelse av spesielle dietter, merking med 

datablader og kvalitet. Med hensyn til kvalitet er det i kontrakten spesifisert at maten som produseres skal 

følge de råd som gis i Helsedirektoratets veileder om ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 

(Kosthåndboken) og Helsedirektoratets nasjonale og faglige retningslinjer for forebygging og behandling 

av underernæring. Det blir også spesifisert at mengde mat og energinivå i maten skal være i samsvar med 

anbefalinger om energi- og næringstett kost. I intervju opplyser kommunens kliniske ernæringsfysiolog at 

den kravspesifikasjonen som ble utarbeidet i forbindelse med anskaffelsen av middagslevering til Oppegård 

kommune var god med hensyn til de kvalitetskravene som ble definert. 

 

Samtidig opplyser både virksomhetsledere og klinisk ernæringsfysiolog i intervjuer at det ikke blir 

gjennomført tilstrekkelig kontroll av om den maten sykehjemmene får levert fra ISS holder den påkrevde 

kvaliteten, og om rettene pasientene får servert har det riktige næringsinnholdet. Det blir vist til at dette 

skyldes dels at det i liten grad er definert hvem som skal ha ansvar for slik kontroll, dels at ISS i begrenset 

grad legger ved datablad som viser næringsinnhold og kostkvalitet per leveranse. I intervju opplyser både 

virksomhetsledere og klinisk ernæringsfysiolog at så lenge kommunen ikke mottar informasjon fra ISS med 

næringsberegning av de ulike middagsrettene, er det vanskelig å kontrollere om rettene gir pasientene det 

en forventer at en middag skal gi. Det blir også vanskelig å kontrollere om de ulike 

spesialkostene/diettmåltidene gir pasientene som skal ha disse det samme næringsinnholdet som 

normalkosten. Klinisk ernæringsfysiolog opplyser at behov for datablader for å kunne kontrollere 

næringsinnhold har blitt formidlet både til ISS og til kommunens innkjøpsavdeling (som har ansvar for 

oppfølging av kontrakten), uten at situasjonen har endret seg. 

 

Revisjonen får opplyst i forbindelse med dokumentoversendelse at Oppegård kommune benytter 

kvalitetssystemet Compilo til å registrere og behandle avvik innenfor både sykehjem og hjemmesykepleie. 

Systemet er web-basert, og alle medarbeidere har tilgang til systemet med en personlig bruker-ID. I 

oversendelsesbrev og intervju blir det opplyst at når det gjelder ernæring, blir avvikssystemet i hovedsak 

benyttet til å melde avvik knyttet til kommunenes rutiner for hygiene ved tilberedning og servering av mat 

(IK-mat rutiner, se mer om disse i kapittel 8). Avvikssystemet blir i utgangspunktet ikke benyttet til å 

melde avvik knyttet til kosthold og ernæring, herunder avvik knyttet til feil og mangler i leveranser fra ISS. 

I intervju blir det opplyst at både ved Bjørkås og Greverud sykehjem blir avvik knyttet til feil og mangler i 

leveranser fra ISS meldt direkte til leverandøren på egne skjema. På Høyås benyttes avviksmodulen i 

kvalitetssystemet til å melde avvik også knyttet til leveranser fra ISS. Disse avvikene blir behandlet av 

avdelingslederne, og videreformidlet til ISS. I kontrakten mellom ISS og Oppegård kommune, er det ikke 

omtalt hvordan avvik skal følges opp og behandles, og hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunen 

om ev. oppfølging. 

 

I intervju blir det opplyst om at flere av sykehjemmene arbeider med ulike tiltak og aktiviteter er ment å 

bidra til økt matglede og dermed til større ernæringsmessig utbytte av måltidene i pasientgruppen. Det blir 

vist til at alle sykehjemmene har fokus på trivsel i måltidsituasjonen. For eksempel spiser pasientene ved 

alle de tre sykehjemmene både lunsj og kveldsmat samlet. Ved Bjørkås sykehjem er det utarbeidet en 

egen skriftlig rutine for gjennomføring av måltider, som omtaler rutiner for gjennomføring av de ulike 

måltidene og hva som er viktig i de ulike måltidene (pådekking, orden/ryddige bord og benker, ro og fred 

mv.). Ved Høyås sykehjem har det i tillegg til det ordinære arbeidet med ernæring og kosthold, blitt 

arrangert en egen matfestival for pasienter, pårørende og ansatte, der det ble satt fokus på 

næringsfortetting av mat, og på hvordan dette er mulig å få til samtidig som man lager god og spennende 

mat til pasienter. Virksomhetsleder opplyser at dette ble veldig godt mottatt av alle involverte, og at 

sykehjemmet fikk tilbakemelding på at dette var noe både pasienter, pårørende og ansatte satte stor pris 

på og ønsker mer av. Det er planlagt en ny matfestival høsten 2018, og i forbindelse med dette er også 

virksomhetslederne fra de andre sykehjemmene invitert inn til å observere og delta, slik at de får anledning 

til å se hva det dreier seg om og kan vurdere om dette er noe de ønsker å prøve ut også i sin virksomhet. 

  

I revisjonens spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten i Oppegård kommune, 

ble det stilt spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever at kommunen klarer å sikre brukere/beboere 

et variert og helsefremmende kosthold. Av svarene går det frem at i underkant av 34 prosent av de ansatte 

som har svart på undersøkelsen opplever at kommunen i stor grad klarer å sikre dette. 52 prosent av de 

ansatte opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre at brukere/beboere får et variert og 
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helsefremmende kosthold, mens i overkant av 8 prosent mener at kommunen i liten grad greier å sikre 

dette. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under:15 

Figur 6: I hvilken grad opplever du at kommunen klarer å sikre at brukere/beboere får et variert og 

helsefremmende kosthold? (N=98) 

 
 

I åpne svarfelt i undersøkelsen, trekker ansatte frem flere ulike tiltak og grep kommunen kan gjøre for å 

sikre at brukere/beboere i større grad får et variert og helsefremmende kosthold. Her blir det blant annet 

pekt på at det er ønskelig med mer variasjon i middagsmåltidet (mer grønnsaker og fisk), at det bør være 

mer samhandling mellom sykehjem og ISS med hensyn til utforming av middagsmeny, at kompetanse om 

kosthold og ernæring blant ansatte bør økes, og at klinisk ernæringsfysiolog bør involveres mer i arbeid 

med kosthold i tjenestene. Videre blir det trukket frem av de ansatte at mer laging av mat på 

sykehjemmene, bedre tilbud om hjemlevering av hjemmelaget mat i hjemmetjenesten, bedre kontroll av 

innholdet i leveransene fra ISS, økt grunnbemanning ved sykehjemmene og flere møteplasser for 

fellesmåltider for hjemmeboende pasienter, er tiltak som kunne bidratt til å sikre et mer variert og 

helsefremmende kosthold for pasienter både ved sykehjem og hjemmetjenesten. 

6.3.2 Rutiner for å tilby rimelig frihet i valg av mat og tidspunkt for måltider 

Som det går frem av kapittel 4.3, er det etablert rutiner både i sykehjem og hjemmetjeneste for å 

gjennomføre jevnlige samtaler med pasienter, om blant annet ernæring. I disse samtalene blir pasientenes 

preferanser med hensyn til både hva de liker/ønsker å spise og når de ønsker å spise kartlagt, samt andre 

relevant forhold knyttet til kosthold og ernæring som for eksempel allergier eller bestemte dietter, diabetes, 

tannstatus, eventuelle utfordringer knyttet til munn og svelg og matlyst. Det blir opplyst at i intervju at de 

kartleggingene som gjøres for den enkelte pasienter gjennom de faste samtalepunktene, danner grunnlaget 

for å kunne tilby pasientene rimelig valgfrihet av mat og tidspunkt for måltider. 

I intervju opplyser virksomhetslederne videre at for å kunne gi pasientene rimelig valgfrihet med hensyn 

til valg av mat og tidspunkt for måltider, har hver pasient sine primærkontakter som har jevnlige møter 

med både pasient og pårørende. I disse møtene kan pasienter og pårørende gjøre rede for ønsker og 

preferanser for mat og spisetidspunkt, mat pasientene har likt eller ikke likt mv. På bakgrunn av den 

informasjonen og de preferansene og ønskene som kommer frem i dialogen med pasientene, forsøker 

sykehjem og hjemmetjeneste å tilpasse valg av mat og tidspunkt for når pasientene spiser.  

                                                

15 En gjennomgang av svarene fra ansatte i henholdsvis hjemmetjenesten og ved sykehjem for det samme spørsmålet 
i undersøkelsen, viser at svarfordelingen mellom de ulike svaralternativene er tilnærmet identisk også når vi skiller 
tjenestene fra hverandre, og at hovedtendensen for hvordan ansatte vurderer kommunens evne til å tilby et variert og 
helsefremmende kosthold er den samme som for tjenestene samlet.  
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Både virksomhetsledere, avdelingssykepleiere og fagsykepleier opplyser i intervju at sykehjemmene i 

forbindelse med frokost, lunsj og kvelds klarer å tilby rimelig valgfrihet både med hensyn til hva pasientene 

får spise og når måltidene gjennomføres. Frokost og kveldsmat serveres i stor grad ut fra når den enkelte 

pasient selv ønsker det, og det er også rom for tilpassing av tidspunkt for lunsj, selv om dette i 

utgangspunktet serveres til et fast klokkeslett. Virksomhetslederne opplyser at sykehjemmene i forholdsvis 

stor grad greier å etterkomme pasientene sine ønsker knyttet til valg av mat og hva pasientene liker, 

ønsker og klarer å spise. Det blir også vist til at de ansatte ved sykehjemmene jobber tett med pasientene, 

og blir godt kjent med dem. Mange av de ansatte er opptatt av å gjøre litt ekstra for at pasientene skal få 

i seg tilstrekkelig næring og for å tilby hver enkelt pasient den maten de ønsker i så stor grad som mulig. 

Samtidig blir det opplyst at det kan være utfordringer knyttet til å sikre at pasienter med bestemte dietter 

som knytter seg til bestemte sykdomsbilder eller plager, får rimelige mulighet til valg av mat. Eksempelvis 

kan dette dreie seg om pasienter med en tannstatus som gjør at de tygger dårlig, og som ender opp med 

å spise mye mat av samme type og med lik konsistens. For enkelte pasienter kan det også være utfordrende 

å sikre at de får ofte nok mat, særlig i forbindelse med fasteperiode om natten. Det forekommer at enkelte 

pasienter ut fra ønskede tidspunkter for måltider og leggetid, får en nattfasteperiode som er lenger enn 

det som er både tilrådd og ønskelig.  

Når det gjelder middagsmåltidet som kommunen får levert fra ISS, opplyser virksomhetsledere, 

avdelingssykepleiere og fagsykepleier at sykehjemmene i mindre grad greier å gjøre tilpasninger til den 

enkelte pasients ønsker med tanke på både hva som blir servert og når måltidet blir servert. Det blir opplyst 

at dette skyldes at bestillingsrutinene for mat fra ISS medfører at bestilling av middag skjer opp mot en 

uke før måltidet skal serveres, og at det er vanskelig for mange pasienter å ta stilling til hva de kunne 

tenke seg å spise så langt frem i tid. I tillegg blir det opplyst at det ikke er mulig å bestille flere ulike 

middagsretter per dag fra ISS. Menyen fra ISS legger i utgangspunktet opp til servering av den samme 

retten til alle pasienter på en gitt dag (med unntak av spesialdietter mv.), noe de intervjuede opplever at 

er med på å redusere pasientenes valgfrihet når det kommer til hva de spiser. Videre blir det pekt på 

sykehjemmene har begrenset fleksibilitet knyttet til når middagsmåltidet serveres. Både ved Bjørkås og 

Greverud, som benytter ovner til oppvarming av mat fra ISS, må all maten varmes opp og serveres 

samtidig på grunn av temperatur- og hygienekrav. Dette gjør at det i liten grad er mulig å servere middag 

til pasienter på ulike tidspunkt ut fra den enkeltes preferanse. Ved Høyås sykehjem har de, i motsetning til 

kommunens to andre sykehjem, varmetraller til bruk ved oppvarming av mat. Dette gir sykehjemmet en 

fleksibilitet på cirka to timer for servering av middag, da varmetrallene gjør at de kan varme opp maten 

og holde den tilstrekkelig varm i samsvar med krav i regelverk over lengre tid enn det man klarer ved bruk 

av ovn. Dette sikrer større mulighet valgfrihet for pasientene med hensyn til når de kan spise middag.  

I spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten i Oppegård kommune, ble det stilt 

spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever at kommunen klarer å sikre brukere/beboere en rimelig 

frihet i valg av mat og tidspunkt for måltider. Av svarene går det frem at cirka 45 prosent av de ansatte 

som har svart på undersøkelsen opplever at kommunen i stor grad klare å sikre brukerne/beboerne en 

rimelig frihet i valg av mat. I underkant av 34 prosent opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre 

dette, mens cirka 14 prosent svarer at de opplever at kommunen i liten grad klarer å sikre brukere og 

beboere en rimelig frihet i valg av mat. Cirka tre prosent av de som har besvart undersøkelsen svarer at 

kommunen ikke i det hele tatt klarer å sikre brukere/beboere en rimelig frihet i valg av mat. 

Dersom svarene fra de ansatte ved henholdsvis sykehjem og hjemmetjenesten på det samme spørsmålet 

isoleres, viser tallene at ansatte ved sykehjem i noe mindre grad opplever at kommunen klarer å sikre at 

brukere/beboere får en rimelig frihet i valg av mat. Cirka 27 prosent av de ansatte i sykehjem opplever at 

kommunen i stor grad klare å sikre brukerne/beboerne en rimelig frihet i valg av mat, mens cirka 43 

prosent opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre dette. I overkant av 21 prosent av de ansatte i 

sykehjem opplever at kommunen i liten grad klarer å sikre brukere og beboere en rimelig frihet i valg av 

mat. Ansatte i hjemmetjenesten opplever imidlertid at kommunen i noe større grad klarer å sikre at 

brukere/beboere får en rimelig frihet i valg av mat. Blant de ansatte i hjemmetjenesten svarer cirka 68 

prosent at kommunen i stor grad klare å sikre brukerne/beboerne en rimelig frihet i valg av mat. 22 prosent 

opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre brukerne/beboerne en rimelig frihet i valg av mat , mens 

cirka fem prosent opplever at kommunen i liten grad klarer å sikre dette. 

Når det gjelder å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider, svarer cirka 39 

prosent av de ansatte som har svart på undersøkelsen at kommunen i stor grad greier å sikre dette. Cirka 
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39 prosent svarer videre at kommunen i noen grad klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter 

for tidspunkt for måltider, mens om lag 14 prosent opplyser at kommunen i liten grad klarer å sikre disse 

valgmulighetene. Cirka 5 prosent av de ansatte som har svart på undersøkelsen opplever at kommune ikke 

i det hele tatt klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider.  

Svarene i spørreundersøkelsen viser at ansatte ved sykehjem i mindre grad enn ansatte i hjemmetjenesten 

opplever at kommunen klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider. 

Cirka 27 prosent av de ansatte i sykehjem opplever at kommunen i stor grad klare å sikre at 

brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider, mens cirka 41 prosent opplever at 

kommunen i noen grad klarer å sikre dette. I overkant av 21 prosent av de ansatte i sykehjem opplever at 

kommunen i liten grad klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider. 

Blant de ansatte i hjemmetjenesten svarer cirka 56 prosent at kommunen i stor grad klare å sikre at 

brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider. Cirka 37 prosent opplever at kommunen 

i noen grad klarer å sikre at brukere/beboere tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider, mens i 

overkant av to fem prosent opplever at kommunen i liten grad klarer å sikre dette. 

Den samlede svarfordelingen for de to spørsmålene for ansatte både ved sykehjem og i hjemmetjenesten 

går frem av figuren under: 

Figur 7: I hvilken grad opplever du at kommunen klarer å sikre at: (N=98) 

 
 
I åpne svarfelt i undersøkelsen, blir det fra ansatte som har besvart undersøkelsen vist til flere ulike tiltak 
kommunen kan gjøre for å sikre at brukere/beboere i større grad får en rimelig frihet i valg av mat (hva 
de spiser) og tidspunkt for måltider (når de spiser).  

Når det gjelder rimelig frihet i valg av mat, blir det blant annet pekt på at kommunen kunne fokusert på å 

lage fargerike, visuelle menyer hvor pasienter lett kunne pekt ut hvilken mat som frister og dermed gjort 
mer selvstendige valg. Det blir også pekt på et flere alternativer til middag ville gjort det enklere å sikre 
rimelig valgfrihet, og at kommunen burde undersøke muligheter for å få til dette også fra ekstern 
leverandør. 

Når det gjelder å sikre at brukere/beboere i større grad tilbys valgmuligheter for tidspunkt for måltider, blir 

det fra de ansatte særlig pekt på at det i denne forbindelse er viktig å ha tilstrekkelig grunnbemanning på 
plass, slik at tilbereding og servering av mat på mange ulike tidspunkt ikke går utover andre 
arbeidsoppgaver.            
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6.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert en hensiktsmessig praksis for å sikre at 

pasienter ved sykehjemmene blir tilbudt et variert og helsefremmende kosthold. Ved de tre sykehjemmene 

er det egne personer som har et særlig ansvar for å sørge for at de måltidene som tilberedes ved 

institusjonene er næringsrike og gode, og tilpasset de behovene pasientgruppen til enhver tid har. Disse 

personene (matkontakter og kokker) blir tilbudt ekstra kurs og opplæring knyttet til kosthold og ernæring. 

Etter revisjonens vurdering fremstår den praksisen som er etablert, i kombinasjonen med de rutinene 

kommunen har etablert for å kartlegge og følge opp hvilke ernæringsbehov som finnes i pasientgruppen, 

tilstrekkelig med tanke på å sikre at måltidene som tilberedes ved institusjonen er tilstrekkelig 

helsefremmende for pasientene. 

Når det gjelder middagsmåltidet, viser undersøkelsen at det ikke er etablert rutiner eller praksis for å 

kontrollere at middagsleveransene sykehjemmene mottar fra ekstern leverandør, har et tilstrekkelig høyt 

næringsinnhold. Kommunen mottar ikke datablader fra ISS med informasjon om næringsberegning av de 

ulike middagsrettene. Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko for at middagsmåltidet som blir 

servert ved sykehjemmene ikke alltid har den næringsmessige verdien den enkelte pasient har behov for. 

Ettersom sykehjemmene ikke mottar informasjon om næringsinnhold, eller gjennomfører andre 

systematiske kontroller av middagsleveransenes næringsverdi, er det umulig å vurdere om den maten som 

serveres til pasientene inneholder den nødvendige næringen. På bakgrunn av dette, er det revisjonens 

vurdering at kommunen må sikre at den mottar nødvendige opplysninger om næringsinnhold fra 

middagsleverandøren, i samsvar med den kontrakten kommunen og leverandøren har inngått. Videre 

mener revisjonen at kommunen må sørge for at den informasjonen man mottar blir kontrollert, og at det 

foretas vurderinger av om næringsinnholdet i maten er tilstrekkelig for å tilfredsstille de ernæringsmessige 

behovene i den pasientgruppen man til enhver tid har.  

Når det gjelder å gi pasienter en rimelig frihet i valg av mat, er det revisjonens vurdering at kommunen i 

stor grad har etablert rutiner for å sikre at pasienter får tilbud om et variert kosthold og anledning til selv 

å velge hva de ønsker å spise. Gjennom rutinene som er etablert for gjennomføring av å kartlegge 

ernæringsmessig risiko (se kapittel 4.3.1), blir også pasientenes matpreferanser kartlagt. Preferansene blir 

fulgt opp av sykehjemmene, og i undersøkelsen kommer det frem at sykehjemmene i stor grad opplever 

at de særlig i forbindelse med frokost, lunsj og kvelds klarer å sørge for at pasientene blir servert mat de 

liker, ønsker og klarer å spise. Samtidig kommer det frem i undersøkelsen at det kan være utfordrende å 

sikre tilsvarende stor frihet i valg av mat i tilknytning til middagsmåltidet. Dette skyldes både at bestilling 

av middag skjer noen dager før måltidet skal gjennomføres, og at kommunen kun får levert ett 

middagsalternativ per dag fra middagsleverandør. 

Etter revisjonens vurdering klarer sykehjemmene i hovedsak også å tilby brukerne frihet til selv å velge 

når de vil spise. På grunn av de krav som stilles til temperatur og hygiene ved oppvarming av middag som 

leveres fra leverandør, er fleksibiliteten knyttet til valg av tidspunkt for middag noe mindre enn for frokost, 

lunsj og kvelds. 
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7. Sikring av tilpasset hjelp, tid og ro ved 

måltider 

 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad sikres brukere/beboere tilpasset hjelp ved måltider, og får brukere/beboere rimelig tid og ro 

til å spise? 

7.2 Revisjonskriterier 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene16 skal bidra til å sikre at personer som mottar tjenester 

etter helse- og omsorgstjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte 

menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, jf. § 1. Dette omfatter også kommunens arbeid 

med ernæring, mat og måltider.  

I § 3 i forskriften blir det spesifisert at kommunen skal utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer for å sikre 

at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilfredsstilt grunnleggende behov, herunder blant annet: 

- tilstrekkelig næring (mat og drikke),  

- variert og helsefremmende kosthold,  

- rimelig valgfrihet i forhold til mat,  

- tilpasset hjelp ved måltider,  

- nok tid og ro til å spise, 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene, og 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den 

enkeltes tilstand. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

7.3 Datagrunnlag 

Revisjonen får opplyst i forbindelse med oversendelse av dokumentasjon at det ved verken sykehjemmene 

eller i hjemmetjenesten er etablert skriftlige rutiner for å vurdere hvilke behov pasientene har for tilpasset 

hjelp i forbindelse med måltider. I oversendelsesbrev fra kommunen blir det opplyst at den enkelte pasients 

behov for tilpasset hjelp ved måltider blir kartlagt gjennom kartleggings- og vurderingssamtalene som 

gjennomføres med pasientene, og lagt inn i individuelle tiltaksplaner som lagres i kommunens fagsystem 

Gerica (se kapittel 5.3).  

I intervju opplyser virksomhetslederne ved sykehjemmene at de etter beste evne forsøker å gi den enkelte 

pasient tilpasset hjelp ut fra de behovene pasientene har, og at de for det meste klarer å sikre at de 

pasientene som har behov for bistand og tilpasset hjelp i forbindelse med måltidene får den nødvendige 

hjelpen. Samtidig blir det pekt på at det av og til kan være utfordringer med å sikre at alle som har behov 

for tilpasset hjelp i forbindelse med måltid får det, særlig i perioder der sykehjemmene har svært 

pleietrengende pasienter som krever en-til-en oppfølging/mating. Dersom ansatte må bruke lang tid på 

måltidsoppfølging av enkeltpasienter, kan det være vanskelig å sikre at alle andre pasienter også får oppfylt 

sine hjelpebehov. Det blir pekt på at dersom sykehjemmene har tilstrekkelig variasjon i pasientgruppen 

med hensyn til når de ulike pasientene ønsker å spise, lar imidlertid utfordringene knyttet til tett oppfølging 

med pasient en-til-en seg som regel løse. Dette fordi man ved å strekke avvikling av måltidene over flere 

skift frigjør mer tid til oppfølging og bistand til pasienter med behov for det. Det blir pekt på av både 

                                                

16 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 
19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester mv. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene). FOR-2003-06-27-792. 
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virksomhetsledere, avdelingsledere og fagsykepleier at man ved sykehjemmene forsøker å planlegge slik 

at antallet pasienter som behøver bistand samtidig ikke blir for høyt, for på denne måten å sikre at alle 

som behøver tilpasset hjelp i forbindelse med måltidene skal kunne få det. 

Videre blir det opplyst i intervju med avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjemmene at begrenset 

bemanning kan være en utfordring når det gjelder tilrettelegging av måltider og tilpasset hjelp ved 

gjennomføring av måltider for brukere som har behov for det. Det blir understreket at alle pasienter får 

mat og blir tatt godt vare på, men at bistand som blir gitt til den enkelte i noen tilfeller kunne ha vært enda 

bedre. Det blir pekt på at flere ansatte på jobb i forbindelse med avvikling av måltidene ville kunne ha 

avhjulpet dette. Dette har ifølge de intervjuede blitt tydelig formidlet til virksomhetslederne. 

Når det gjelder bemanning, opplyser virksomhetslederne at det har blitt gjort tilpasninger i 

turnus/bemanningsplan for å sikre så god og balansert bemanning mellom ulike skift som mulig, blant 

annet med hensyn til å kunne tilby pasienter med behov for det tilstrekkelig hjelp i forbindelse med 

måltider. Virksomhetsleder ved Høyås sykehjem peker for eksempel på at de ved sykehjemmene har lagt 

opp en bemanningsplan med like stor bemanning på kvelden som på dagen, noe som gjør at de klarer å 

tilby god tilpasset hjelp ved måltider også på sen ettermiddag/kveld. Behovene for tilpasset hjelp styres 

imidlertid av den pasientgruppen man til enhver tid har ved sykehjemmet, og det blir opplyst at dersom 

det er svært mange pasienter med behov for hjelp i forbindelse med måltider, vil dette være utfordrende 

også ved Høyås.  

Virksomhetsleder ved Greverud sykehjem opplyser i intervju at slik turnusordning og bemanning er lagt 

opp ved sykehjemmet per i dag, gjør alle de ansatte litt av alle oppgaver. Ingen av de ansatte er spesialisert 

til kun å arbeide med enkelte deler av driften, slik som for eksempel mat/ernæring og avvikling av måltider. 

Dette fører til at det i en del situasjoner kan være vanskelig å sikre tilstrekkelige ressurser til alle oppgaver. 

Virksomhetsleder peker på at sykehjemmet har knapphet på sykepleiere, og tror det ville vært mer 

hensiktsmessig om sykepleierne var mindre involvert i matserveringen og heller brukte denne tiden på 

sykepleierfaglige oppgaver. Virksomhetsleder opplyser at det blant annet er det mulig å se for seg å ansette 

matverter, hvor arbeidsoppgaven er å skape en god matsituasjon for de eldre, uten at disse personene 

behøver å være utdannet syke- eller hjelpepleier. Et slikt bemanningsoppsett ville kunne bidratt til at ulike 

oppgaver ble løst bedre og mer effektivt, og de samlede bemanningsressursene ble utnyttet på en bedre 

måte med tanke på å håndtere alle oppgaver ved sykehjemmet. 

Når det gjelder å sikre at alle pasienter får rimelig tid og ro til å spise, viser undersøkelsen at det ved både 

Bjørkås og Høyås sykehjem er utarbeidet en egen rutine som omtaler hvordan måltider skal gjennomføres 

ved sykehjemmet. Rutinene inneholder føringer om hva som skal gjøres for å skape ro rundt måltidene, 

og hvordan måltidet skal gjennomføres og avsluttes. Av rutinene går det blant annet frem at for å skape 

ro rundt måltidet skal alle beboere ha faste plasser, alt skal være klart før beboerne setter seg til bords, 

og at de ansatte skal være tilstede under måltidet og gjerne sitte ved bordet og legge til rette for gode 

samtaler. Videre går det frem at man for å unngå uro skal vente med å rydde av bordet til beboerne er 

ferdige med å spise, og at bordet skal forlates først som en avslutning på måltidet.  

I intervju opplyser virksomhetslederne ved sykehjemmene at fasilitetene for gjennomføring av måltider er 

gode, og at fasilitetene på kjøkken og spiserom bidrar til å sikre ro og fred i forbindelse med måltidene. 

Eksempelvis har man ved Bjørkås sykehjem valgt å lage et eget kjøkken adskilt fra fellesarealene der 

beboerne spiser, for å unngå at støyen fra kjøkkenet forstyrrer beboerne under måltidet. 

I revisjonens spørreundersøkelse til ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten i kommunen, fikk de 

ansatte spørsmål om i hvilken grad de opplever at kommunen klarer å sikre at brukere og beboere får 

nødvendig tilpasset hjelp, samt nok tid og ro i forbindelse med måltider.17 

Av svarene i undersøkelsen går det frem at cirka 46 prosent av de ansatte som har svart på undersøkelsen 

opplever at kommunen i stor grad klarer å sikre at brukere og beboere får nødvendig tilpasset hjelp ved 

måltider. Videre svarer cirka 45 prosent at kommunen i noen grad klarer å sikre at brukere og beboere får 

                                                

17 En gjennomgang av svarene fra ansatte i henholdsvis hjemmetjenesten og ved sykehjem for disse spørsmålene, viser 
at svarfordelingen mellom de ulike svaralternativene er tilnærmet identisk også når vi skiller tjenestene fra hverandre, 
og at hovedtendensen for hvordan ansatte vurderer kommunens evne til å sikre at brukere/beboere får tilpasset hjelp 
ved måltider og rimelig tid og ro til å spise er den samme som for tjenestene samlet. 
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nødvendig tilpasset hjelp ved måltider, mens cirka 5 prosent opplever at kommunen i liten grad klarer å 

sikre dette. 

Videre svarer nesten 57 prosent av de ansatte som har svart på undersøkelsen at de i stor grad opplever 

at kommunen klarer å sikre at brukere/beboere får rimelig tid og ro til å spise, mens 33 prosent svarer at 

de opplever at kommunen i noen grad klarer å sikre dette. Cirka tre prosent opplever at kommunen i liten 

grad klarer å sikre at brukere/beboere får rimelig tid og ro til å spise, mens en prosent av de som har svart 

på undersøkelsen opplever at kommune ikke i det hele tatt klarer å sikre dette.  

Den samlede svarfordelingen på de to spørsmålene går frem av figuren under: 

Figur 8: I hvilken grad opplever du at kommunen klarer å sikre at: (N=97) 

 

På spørsmål med åpne svarfelt om hva kommunen kan gjøre for å sikre at brukere/beboere som har behov 

for det i større grad får tilpasset hjelp ved måltider, opplyser ansatte at økt grunnbemanning ville bidratt 

til at man i større grad klarte å gi alle beboere med behov for det den nødvendige hjelpen i forbindelse 

med måltider. En rekke ansatte som har besvart undersøkelsen trekker frem dette poenget, og det blir vist 

til at ansatte opplever at de ikke har nok tilgjengelig tid i arbeidshverdagen til å sitte lenge nok med hver 

pasient i forbindelse med måltidene. I tillegg blir det av flere pekt på at dedikert personale til å arbeide 

med oppgaver knyttet til mat og kjøkken vil kunne gjort det enklere å sikre at den enkelte pasient får den 

oppfølgingen og bistanden de behøver i måltidsituasjonen. 

På spørsmål om hva kommunen kan gjøre for å sikre at brukere/beboere i større grad får rimelig tid og ro 

til å spise, opplyser ansatte videre at økt bemanning ville kunne ha en positiv effekt på tiden og roen 

pasientene får til å spise. Det blir pekt på at dersom de ansatte hadde mer tid tilgjengelig til å følge opp 

hver enkelt pasient, ville dette også ført til bedre matro og tid til å spise for pasientene. Andre tiltak de 

ansatte peker på er å lage en plan for hvordan måltider skal gjennomføres, der ansatte involveres i arbeidet 

med å utforme planen på en slik måte at pasientenes behov blir belyst og dekket i høyest mulig grad, samt 

unngå at måltider avvikles i åpne kjøkken/stue-løsninger som ofte kan oppleves som mer urolige enn en 

dedikert spiseplass. Det blir også pekt på fra ansatte at bedre samhandling med annet personale som skal 

gjennomføre aktiviteter rett før eller etter måltider, slik som for eksempel terapeuter som skal gjøre 

treningsøvelser el. med pasientene, ville kunne bidratt til å redusere uro som ofte oppstår i forbindelse 

med skifte av aktivitet. Dette ville igjen kunne gitt økt ro og bedre følelse blant pasientene av at de har 

tilstrekkelig tid til å spise. 

7.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at sykehjemmene etter beste evne forsøker å gi den enkelte pasient tilpasset hjelp i 

måltidsituasjon ut fra de behovene pasientene har, og revisjonen er av den oppfatning at sykehjemmene i 

hovedsak klarer å sikre pasientene den bistanden de behøver. Samtidig kommer det frem både i intervjuer 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brukere/beboere som har behov for det får tilpasset
hjelp ved måltider?

Brukere/beboere får rimelig tid og ro til å spise?

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke



 
 

34  

og spørreundersøkelsen at det kan være krevende å sikre at alle pasienter får god nok tilpasset hjelp ved 

måltider ut fra det behovet de har, og det blir pekt på at man i enkelte tilfeller ikke har tilstrekkelig 

bemanning til å tilby så god tilpasset hjelp som man faglig sett kunne ønsket.   

Når det gjelder å sikre at brukere og/eller beboere får rimelig tid og ro til å spise, er det revisjonens 

vurdering at rutinene som er etablert ved to av sykehjemmene fremstår som hensiktsmessige med tanke 

på at å sikre at pasientene får den tiden og den roen de behøver for å spise. For å sikre at det også ved 

det tredje av kommunens sykehjem blir arbeidet tilsvarende systematisk med å sikre beboerne rimelig tid 

og ro i forbindelse med måltider, mener revisjonen at rutiner for gjennomføring av måltider også kunne 

vært etablert her. 
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8. Rutiner for hygiene ved tilbereding og 

servering av mat 

 

8.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

Er det etablert tilstrekkelige system og rutiner i hjemmesykepleien og ved sykehjem for å sikre god hygiene 

ved tilbereding og servering av mat? 

8.2 Revisjonskriterier 

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen har som formål å bidra til å sikre 

helsemessige trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn i virksomheter som 

produserer, pakker, lagrer, transporterer, omsetter eller importerer næringsmidler. Kravene i forskriften 

omfatter alle virksomheter som utfører en eller flere av disse aktivitetene.  

§ 4 i forskriften omhandler plikten til internkontroll. Her går det frem at den som er ansvarlig for 

virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at internkontrollen skal 

dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, 

risikoforhold og størrelse. Den skriftlige dokumentasjonen av internkontroll skal etter forskriften som et 

minimum omfatte forskriftens § 5 nr. 4, 5, 7 og 8. 

§ 5 i forskriften beskriver innholdet i internkontrollen for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Her går 

det frem at internkontrollen skal inneholde følgende:  

1. oversikt over de krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder for virksomheten, 

2. oversikt over hvordan virksomheten er organisert, 

3. rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivningens krav. Ansvar 

og myndighet for utførelse skal fastlegges, 

4. rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig, 

5. rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er 

ansvarlig, 

6. registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal 

være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten, 

7. rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å 

kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten 

har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivningen, 

8. rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet, 

og 

9. rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde 

forskriftens krav. 

I forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, kapittel 2, er det stilt krav til at alle institusjoner 

som omfattes av forskriften skal ha et infeksjonskontrollprogram som inneholder tiltak for 

infeksjonsforebygging (håndhygiene, arbeidstøy, beskyttelsesutstyr, avfallshåndtering mv.) og 

infeksjonsovervåking (system for å overvåke infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og 

begrensning av utbrudd av infeksjoner). 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

8.3 Datagrunnlag 

I oversendelsesbrev i forbindelse med oversendelse av dokumentasjon til revisjonen, opplyser kommunen 

at hjemmetjenesten ikke har noen egne rutiner for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av 

mat. Dette henger særlig sammen med at hjemmetjenesten i svært liten grad står for tilbereding/laging 
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av mat til sine pasienter. Hjemmetjenesten har imidlertid etablert en rekke skriftlige rutiner for smittevern, 

som tar for seg blant annet smittespredning, hygiene (håndvask, arbeidstøy og beskyttelsesutstyr mv.), 

smittevern for personale (herunder rutiner som beskriver håndtering ved kontakt med blod, stikk-

/bittskader og hvilke arbeidsoppgaver som kan og ikke kan utføres ved ulike sykdoms-/bærertilstander) 

og infeksjonsforebygging blant pasienter og ansatte. 

Revisjonen får opplyst at for å sikre at hjemmetjenesten har smittevernsrutiner som er i samsvar med 

anbefalte retningslinjer, inneholder de etablerte rutinene lenker til de retningslinjer som til enhver tid er 

gjeldende fra henholdsvis Folkehelseinstituttet og VAR Healthcare (tidligere PPS18, som er Norges største 

prosedyrebibliotek for helsetjenesten). I intervju opplyser avdelingsledere i hjemmetjenesten at de 

opplever at ansatte i tjenestene er godt kjent med og bevisste på å følge de rutinene som er etablert for 

smittevern. Det blir også opplyst at selv om hjemmetjenesten i begrenset grad håndterer mat for sine 

pasienter, forsøker de ansatte å følge med på mathygiene hjemme hos pasienter de er hos. Det er 

eksempelvis ikke uvanlig at ansatte går gjennom og kaster mat som har blitt dårlig hos pasienter. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, kommer det på spørsmål om de ansatte i 

hjemmetjenesten er kjent med kommunens rutiner for smittevern og håndhygiene frem at 97,5 prosent 

av de som har besvart undersøkelsen kjenner til disse rutinene. 2,5 prosent svarer at de delvis er kjent 

med rutinene, mens ingen av de ansatte som har besvart undersøkelsen opplyser at de ikke kjenner til 

kommunens rutiner for smittevern og håndhygiene. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren 

under: 

Figur 9: Er du kjent med kommunens rutiner for smittevern og håndhygiene? (N=40) 

 

Når det gjelder sykehjemmene, kommer det frem at de etablerte smittevernsrutinene er i bruk også ved 

alle de tre sykehjemmene i kommunen. I tillegg har sykehjemmene egne rutiner for å sikre god hygiene 

ved tilbereding og servering av mat gjennom en egen internkontrollhåndbok for mathåndtering i pleie- og 

omsorgstjenestene (IK mat-håndbok). IK mat-håndboken inneholder en rekke prosedyrer og 

registreringsskjemaer knyttet til blant annet matservering, håndtering av matvareintoleranse og –allergi, 

mottak og oppbevaring av matvarer til hovedkjøkken, merking av mat, tining, varmebehandling, nedkjøling 

og oppvarming av mat, temperaturmåling av mat, oppvask og oppvaskkontroll, opplæring, hygiene og 

renhold. I de ulike prosedyrene er det definert hva som er formålet med prosedyrene, hva som er 

prosedyrens virkeområde, hvem som har ansvar for å sikre at prosedyren blir etterlevd og gjennomført, 

samt hvilke aktiviteter som skal gjennomføres med tanke på å sikre god hygiene ved tilbereding og 

servering av mat ved sykehjemmene. IK mat-håndboken inneholder også oversikt over hvilke lover og 

forskrifter som gjelder for håndtering av mat/næringsmidler ved institusjonene, samt et overordnet 
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organisasjonskart og rollebeskrivelser for internkontrollarbeidet med mat/næringsmidler. Det er i IK mat-

håndboken også gjort rede for hvordan de etablerte prosedyrene skal gjennomgås og revideres. 

I intervju opplyser avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjemmene at de opplever at de rutinene som 

er etablert gjennom IK mat-håndboken, sikrer et tydelig fokus på hygiene rundt tilbereding og servering 

av mat. Det blir også pekt på at de ulike prosedyrene for hygiene og matstell er godt innarbeidet ved 

sykehjemmene. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, kommer det på spørsmål om de ansatte ved 

sykehjemmene er kjent med kommunens internkontrollhåndbok for mathåndtering i pleie- og 

omsorgstjenestene frem at cirka 49 prosent av de som har besvart undersøkelsen kjenner til håndboken. 

I overkant av 25 prosent svarer at de delvis er kjent med håndboken, mens en tilsvarende stor andel av 

de ansatte som har besvart undersøkelsen (i overkant av 25 prosent) opplyser at de ikke er kjent med IK 

mat-håndboken for pleie- og omsorgstjenestene. Den samlede svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 10: Er du kjent med kommunens IK mat-håndbok for pleie- og omsorgstjenestene? (N=55) 

 

I intervju opplyser flere av virksomhetslederne ved sykehjemmene at prosedyrene knyttet til tilbereding 

og servering av mat er forholdsvis ressurskrevende, både med tanke på etterlevelse og dokumentasjon av 

gjennomføring. Virksomhetslederne viser i forbindelse med dette til at de har registrert at ikke alle 

oppgavene i IK mat-håndboken som skal gjøres alltid blir signert ut som gjennomført, og at det forekommer 

avvik knyttet til etterlevelse av enkelte rutiner. 

Tall fra kommunens avvikssystemet Compilo for perioden 1.1.2016 – 30.6.2018 viser at det har blitt 

registrert 72 avvik ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten som er kategorisert som avvik fra IK mat-

håndboken/tjenesteproduksjon knyttet til håndtering av mat, av totalt 2779 registrerte avvik. I forbindelse 

med oversendelse av tallene blir det kommentert at de tre sykehjemmene benytter avvikssystemet ulikt, 

og at det antakeligvis foregår en underrapportering av avvik som knytter seg til håndtering av mat. 

Samtidig blir det pekt på at det blir meldt avvik, og at feil blir oppdaget før disse får konsekvenser for 

pasientene.  

Dersom antallet registrerte avvik brytes ned per virksomhet, ser tallmaterialet ut som følger: 

Tabell 1: Oversikt over avvik fordelt på virksomhet (Kilde: Tall fra Oppegård kommunes avvikssystem Compilo) 

Virksomhet Registrerte avvik IK-

mat/håndtering av mat 

Totalt antall 

registrerte avvik 

Bjørkås sykehjem 1 496 

Høyås bo- og rehabiliteringssenter 66 1415 
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Greverud sykehjem 1 403 

Hjemmetjenesten 4 465 

Som det går frem av tabellen, kommer 66 av de 72 avvikene knyttet til IK-mat/håndtering av mat fra 

Høyås bo- og rehabiliteringssenter, mens kun seks av avvikene kommer fra de øvrige sykehjemmene eller 

hjemmetjenesten. I forbindelse med oversendelse av tall fra Compilo blir det vist til at variasjonen mellom 

sykehjemmene når det kommer til antall avvik skyldes flere ulike forhold. Som omtalt i kapittel 6.3.2, 

benytter Høyås seg av varmetralle til oppvarming av middag, mens det ved de to andre sykehjemmene 

benyttes ovner. Revisjonen får opplyst at en del av de avvikene som er registrert knytter seg til brudd på 

rutiner for bruk av varmetrallen, enten at trallen har stått for lenge fremme eller at den ikke har vært varm 

nok. Videre blir det påpekt at Høyås, i motsetning til de to andre sykehjemmene, også benytter 

avviksmodulen i Compilo til å registrere avvik knyttet til middagsleveranser fra ISS. Mens Bjørkås og 

Greverud melder avvik knyttet til middag på egne skjema direkte til leverandør, går disse ved Høyås via 

avvikssystemet. I tillegg blir det i forbindelse med oversendelse av tall fra Compilo vist til at alle avvik som 

gir konsekvenser for pasienter, også skal føres opp i pasientens journal i fagsystemet Gerica, og at en 

mulig underrapportering av avvik kan skyldes at ikke alle virksomhetene opplever det som nødvendig å 

registrere avvik i begge systemer. 

Når det gjelder system og rutiner for å melde og behandle avvik i Oppegård kommune, viser undersøkelsen 

at alle ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste har tilgang til avvikshåndteringsmodulen i Compilo. Modulen, 

som benyttes til å melde inn, behandle, lukke og analysere avvik, er satt opp med tre hovedkategorier av 

avvik (HMS, organisasjon/internt, og tjeneste/bruker). Avvik knyttet til IK mat-håndboken er en egen 

underkategori både i kategorien organisasjon/internt og i kategorien tjeneste/bruker. Det er videre 

utarbeidet en egen skriftlig prosedyre for avviksregistrering, der det er redegjort for hva som er hensikten 

med å melde avvik (forbedring av tjenestekvalitet og avdekking av svikt i interne rutiner), samt hvor og 

hvordan avvik skal meldes, og hvordan og av hvem meldte avvik blir fulgt opp. I prosedyren er det også 

vist til at alle som utfører tjenester på vegne av kommunen har ansvar for å registrere avvik de oppgaver 

eller selv er ansvarlige for.  

Som en del av IK mat-håndboken inngår en egen prosedyre for opplæring i internkontroll knyttet til 

mat/næringsmiddelhåndtering. Av denne går det blant annet frem at alle brudd på prosedyrer i IK mat-

håndboken skal meldes som avvik. At avvik knyttet til brudd på bestemmelser i IK mat-håndboken skal 

meldes, går også frem av de ulike enkeltstående prosedyrene i håndboken. I forbindelse med oversendelse 

av dokumentasjon får revisjonen opplyst at alle nyansatte får opplæring i både IK mat-prosedyrene og 

melding av avvik i Compilo. I tillegg blir det opplyst at det gjennomføres årlige opplæring for ansatte i 

tjenestene knyttet til hvordan avvik skal meldes og hvilke hendelser som utgjør et avvik. Det blir i 

oversendelsesbrev vist til at alle ansatte oppfordres til å melde avvik. 

I intervju opplyser virksomhetsledere, avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjem at avdelingslederne 

(husøkonom ved Bjørkås sykehjem) har et spesielt ansvar for å sørge for at de ulike prosedyrene i IK mat-

håndboken etterleves, samt for å kontrollere i hvilken grad prosedyrene blir etterlevd. Det blir opplyst at 

avdelingslederne (ev. husøkonom) foretar kontroll av om prosedyrer i en har blitt etterlevd månedlig eller 

sjeldnere. Eventuelle avvik som blir avdekt i disse kontrollene med hensyn til etterlevelse av prosedyrer 

blir tatt opp med de ansatte i avdelingsmøter og fulgt opp videre av avdelingsleder. Avvikene blir ikke 

nødvendigvis registrert i avvikssystemet.  

8.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert system og rutiner for henholdsvis smittevern 

og internkontroll knyttet til håndtering av næringsmidler, som er tilstrekkelige for å sikre god hygiene ved 

tilbereding og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Revisjonen mener at 

kommunens smittevernrutiner, som blir benyttet både i hjemmetjenesten og ved sykehjemmene, 

tilfredsstiller kravene til innhold som går frem av forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. 

Videre mener revisjonen at IK mat-håndboken som blir benyttet ved sykehjemmene tilfredsstiller kravene 

til innhold i internkontroll for næringsmiddelhåndtering, slik disse går frem av § 5 i forskrift om 

internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. IK mat-håndboken omfatter oversikt over hvilke 
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krav i lovgivningen som gjelder for virksomheten og hvordan virksomheter er organisert, rutiner som skal 

følges for å sikre overholdelse av lovgivningen, rutiner for melding av avvik, rutiner for revisjon av 

internkontrollen og rutiner for opplæring av ansatte i IK mat-håndbokens bestemmelser. 

Resultater fra spørreundersøkelsen blant ansatte ved sykehjemmene viser imidlertid at kommunens IK 

mat-håndbok ikke er kjent blant alle ansatte. Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko for at 

rutinene som er etablert for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat ikke blir fulgt, og 

dermed også risiko for brudd på regelverk for håndtering av næringsmidler. En gjennomgang av avvik som 

har blitt meldt i løpet av de siste to årene, viser også at det har forekommet enkelte brudd på IK mat-

håndbokens prosedyrer. Revisjonen mener derfor det er viktig at Oppegård kommune sørger for at de 

prosedyrene som er etablert for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte, for å 

redusere risikoen for, samt forhindre brudd på, gjeldende regelverk og interne rutiner. 

Når det gjelder melding av avvik, vil revisjonen trekke frem at funn i undersøkelsen indikerer at ikke alle 

avvik knyttet til brudd på prosedyrer og bestemmelser i IK mat-håndboken blir meldt. Tall fra 

kvalitetssystemet viser at kun et fåtall av de avvikene som har blitt meldt ved de tre sykehjemmene og i 

hjemmetjenesten knytter seg til brudd på internkontrollrutiner for håndtering av mat, og revisjonen får 

også opplyst at det antakeligvis foregår en underrapportering av avvik vedrørende mathåndtering. 

Revisjonen vil peke på at mangelfull rapportering av avvik medfører risiko for at uønskede hendelser og 

svikt eller feil i interne rutiner ikke blir avdekket, fulgt opp og korrigert. Dette kan videre bidra til at 

eventuell mangelfull praksis vedvarer og at relevant forbedringsarbeid ikke blir iverksatt. 

Etter revisjonens vurdering må kommunen følge opp og sikre at avvik knyttet til etterlevelse av prosedyrer 

i IK mat-håndboken blir registrert, at avvikene blir behandlet, og at det blir iverksatt tiltak for å forhindre 

at tilsvarende avvik oppstår på nytt. Dette utgjør etter revisjonens vurdering viktige tiltak med tanke på å 

sikre en internkontroll som bidrar til at sykehjemmene i kommunen etterlever næringsmiddellovgivningen.  
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9. Arbeid med ernæringsfaglig kompetanse 

 

9.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen gjennom ansettelser og opplæring sikret personell med ernæringsfaglig 

bakgrunn og/eller kompetanse?  

a. Opplever ansatte å ha nok kunnskap og informasjon om ernæring og ernæringsutfordringer hos 

eldre? 

b. Hvordan sikrer kommunen at ansatte har tilstrekkelig kompetanse om ernæring? 

9.2 Revisjonskriterier 

Av helse- og omsorgstjenesteloven19 fremgår det at helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter 

denne loven skal være forsvarlige. I § 4-1 om «Forsvarlighet» går det frem at: 

«Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 

omsorgstjenestetilbud, 

b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, 

c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og 

d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.» 

Krav om internkontroll og systematisk virksomhetsstyring i kommunale helse- og omsorgstjenester går 

frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.20 Forskriften omtaler blant 

annet virksomhetens plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Av § 6 går det frem at 

planlegging av virksomhetens aktiviteter blant annet innebærer å ha oversikt over og beskrive 

virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering, ha oversikt over områder i virksomheten hvor 

det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for 

vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten, ha oversikt over 

medarbeideres kompetanse og behov for opplæring og 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. 

Av § 7 om gjennomføring går det frem at virksomheten må sørge for at virksomhetens oppgaver, 

organisering og planer er kjent i virksomheten og gjennomføres, at medarbeidere i virksomheten har 

nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere 

og styringssystemet, og at det utvikles og iverksettes nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre 

tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd 

på krav til faglig forsvarlighet.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

                                                

19 Helse- og omsorgsdepartementet: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (helse- og 
omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. 
20 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-
2016-10-28-1250. 
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9.3 Kunnskap og informasjon om ernæring 

9.3.1 Datagrunnlag 

I intervju kommer det frem at Oppegård kommune har høy dekning av faglærte i tjenestene, og det blir 

pekt på at de faglærte gjennom sine utdannelser har god kompetanse om ernæring. I tillegg blir det vist 

til at fagsykepleiere og matkontakter i de ulike virksomhetene har opparbeidet seg særlig god kompetanse 

om temaet, og at flere av sykehjemmene også har ansatte med erfaring som kokk og dermed god 

kompetanse på området. Det blir også vist til at Oppegård kommune har tilsatt en klinisk ernæringsfysiolog, 

som blir brukt både til opplæring/kurs og til å konsultere med i pasientspørsmål som omhandler ernæring. 

Både kommunalsjef og flere av virksomhetslederne peker i intervju på at de har inntrykk av at 

formalkompetansen knyttet til ernæring i hjemmetjenesten og ved sykehjemmene samlet sett er god. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, fikk de ansatte i hjemmetjenesten og ved 

sykehjemmene spørsmål om i hvilken grad de opplever at de har god nok kunnskap om ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre til å håndtere de oppgavene de møter i arbeidshverdagen. Av svarene på 

spørsmålet går det frem at cirka 37 prosent av de som har svart på undersøkelsen opplever at de i stor 

grad har god nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. I overkant av 55 prosent 

opplever at de i noen grad har god nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre, mens 

i overkant av seks prosent opplever at de i liten grad har god nok kunnskap om dette. Den samlede 

svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 11: I hvilken grad opplever du at du har god nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre 

til å håndtere de oppgavene du møter i arbeidshverdagen? (N=94) 

 

I intervju opplyser avdelingsledere og fagsykepleier ved sykehjemmene at det i tillegg til de ansatte som 

har roller knyttet til særskilt oppfølging av mat og ernæring, slik som matkontaktene ved sykehjemmene, 

kunne ønsket seg ansatte som i større grad hadde ernæring og mat som sitt fagområde, og som i mindre 

grad arbeidet med sykepleierfaglig arbeid. Dette ville gitt mer kompetanse og større fokus på arbeid med 

ernæring. I tillegg blir det pekt på at dette ville kunne frigjort sykepleierressurser, og derigjennom sikret 

at tilgjengelig kompetanse ble brukt mest mulig effektiv og hensiktsmessig.  

Kommunens kliniske ernæringsfysiolog opplyser i intervju at det er stor variasjon i ernæringskompetansen 

blant de ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste, og peker videre på at kommunen kunne vært tjent med 

å ha mer dedikert personell til å arbeid med ernæring, både på overordnet nivå og innenfor tjenester som 

helse og omsorg. Særlig blir det etterlyst ytterligere kompetanse om ernæring blant de som lager og leverer 

mat, hos innkjøp som forhandler avtaler om mat og medisinske næringsmidler og på systemnivå for 

utvikling av og revidering av rutiner og prosedyrer, opplæring i praksis og utvikling av verktøy. 
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9.3.2 Vurdering 

Revisjonen mener det er positivt at Oppegård kommune har sikret en høy andel fagutdannede i tjenestene, 

og at dette er et godt tiltak for å sikre kompetanse i tjenestene om ernæring blant eldre. Ordningen med 

egne matkontakter som spesialiserer seg innenfor ernæring, fremstår etter revisjonens vurdering også som 

hensiktsmessig med tanke på å sikre at kommunen har kompetanse om hvordan ernæringsutfordringer 

blant eldre skal følges opp. Samtidig mener revisjonen, på bakgrunn av de resultatene som kommer frem 

i spørreundersøkelsen blant ansatte ved sykehjem og i hjemmetjenesten, at ikke alle ansatte har nok 

kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre til å håndtere oppgaver knyttet til dette temaet 

i sitt daglige arbeid på en god nok måte. Videre merker revisjonen seg at både avdelingsledere og 

ernæringsfysiolog etterlyser mer spesifikk fagkompetanse knyttet til ernæring, utover den kompetansen 

tjenestene allerede har tilgjengelig i ansattgruppen gjennom at kommunen har en høy sykepleierdekning 

og ansatte med særskilt ansvar for mat og ernæring.  

Revisjonen mener at Oppegård kommune må sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene om ernæring 

til å kunne håndtere krav i regelverk knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov, slik som 

tilstrekkelig næring og et variert og helsefremmende kosthold. Dette er etter revisjonens vurdering viktig 

med hensyn til å sikre et forsvarlig tjenestetilbud, i samsvar med både helse- og omsorgstjenesteloven og 

de svarene og tilbakemeldingene på kommunens arbeid som har kommet fra ansatte i 

spørreundersøkelsen.  

Opplæring av ansatte er etter revisjonens vurdering en sentral aktivitet i forbindelse med å sikre 

tilstrekkelig fagkompetanse om ernæring. Opplæring og kompetanseutvikling knyttet til ernæring er omtalt 

i kapittel 9.4. 

9.4 Sikring av kompetanse om ernæring 

9.4.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune har etablert et felles årshjul for internopplæring i pleie og omsorg, der hver måned 

har ulike faglige fokusområder. Ernæring inngår som fast tema i opplæringsårshjulet i februar hvert år, og 

det blir da gjennomført ulike undervisnings- og opplæringsaktiviteter knyttet til temaet. 

Kommunen har utarbeidet en egen opplæringsplan for de aktivitetene som skal gjennomføres i forbindelse 

med den årlige opplæringsmåneden om ernæring. Av planen går det frem at målet med opplæringen er at 

helsepersonell i kommunen skal ha kunnskap om nasjonale og faglige retningslinjer for forebygging og 

behandling av underernæring. For å nå dette målet skal følgende opplæringsaktiviteter gjennomføres: 

 Undervisning i ernæring ved de tre sykehjemmene med klinisk ernæringsfysiolog 

 Nanolæring på e-post distribuert på e-post til alle ansatte, om kommunens rutiner for 

ernæringskartlegging 

 E-læringskurs om ernæring gjort tilgjengelig for alle ansatte gjennom kvalitetssystemet 

 Undervisning i diabetes med diabetessykepleier 

 ABC-studiegrupper organisert på den enkelte arbeidsplass 

I intervju opplyser virksomhetslederne ved sykehjemmene og i hjemmetjenesten at det blir arbeidet aktivt 

med å følge opp de ulike opplæringsaktivitetene som skal gjennomføres i ernæringsmåneden hvert år. Det 

blir vist til at alle ansatte får tilbud om å delta i undervisning i mat og ernæring med kommunens kliniske 

ernæringsfysiolog. Kursene er ikke obligatoriske, men virksomhetene prøver å sørge for at alle ansatte får 

gjennomført de kursene som tilbys. Virksomhetslederne viser til at de gjennom god tilrettelegging på 

avdelingen stort sett greier å sikre at de ansatte får deltatt i internundervisningen. Det blir også vist til at 

internundervisningen oppleves som utbytterike for de ansatte. Særlig de ansatte som er ufaglærte har stor 

nytte av de kursene som settes opp om ernæring, i og med at de ikke har en utdanningsbakgrunn som 

inkluderer spesifikk opplæring i dette temaet. 

Videre blir det opplyst i intervju at nanolæringer, som er enkle og kortfattede e-læringskurs, blir sendt ut 

hvert år for å friske opp kunnskapen til de ansatte om ulike ernæringsrelaterte tema. Nanolæringen kan 

for eksempel knytte seg til hvordan man gjennomfører målinger og beregner KMI, hvordan man kan arbeide 

med vektøkning mv.  
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Det blir opplyst i intervju at det på forsommeren hvert år blir gjennomført en felles opplæring av alle nye 

ferievikarer, der ett av de faste opplæringstemaene er gjennomføring av måltid og ernæring. 

Når det gjelder kartlegging av kompetanse blant de ansatte, blir det opplyst at det en gang i året blir 

gjennomført en kompetansekartlegging der ansatte selv legger inn informasjon om eksisterende 

kompetanse, herunder kompetanse om ernæring, samt eventuelle ønsker om kompetansepåbygging i form 

av kurs og utdanninger. Det blir ikke arbeidet på andre måter med systematisk kartlegging av hvilken 

kompetanse de ansatte i virksomhetene besitter med hensyn til ernæring, og hvilken kompetanse det er 

behov for å styrke. Kommunalsjef for helse, sosial, pleie og omsorg opplyser i intervju at kommunen 

mangler et godt system som gir rask og enkel oversikt over hvilken kompetanse som er tilgjengelig i 

tjenestene. Kompetansekartleggingene har likevel bidratt til å synliggjøre hvilken kompetanse kommunen 

mangler. I etterkant av en slik kartlegging kom det blant annet frem at det var mangel på 

diabetessykepleiere i kommunen, og kommunen tilbød derfor etterutdanning knyttet til temaet for ansatte 

som var interessert i dette.  

I intervju opplyser flere virksomhetsledere i sykehjem at de savner en bedre oversikt over hvilken 

kompetanse som finnes blant de ansatte, som på en enkelt måte også lar seg koble til arbeid med 

planlegging av turnuser, slik at det blir enklere å bemanne turnuser og vakter med den kombinasjonen av 

kompetanse det er behov for. 

Oppegård kommune har ansatt klinisk ernæringsfysiolog i 100 prosent stilling. Stillingen er per i dag 

finansiert av prosjektmidler, men den ansatte i stillingen er fast ansatt. Klinisk ernæringsfysiolog har faste 

møtepunkter med tjenestene og benyttes både av sykehjem og hjemmetjeneste etter behov, i forbindelse 

med oppfølging av enkeltpasienter. Som omtalt i tidligere kapitler i rapporten og i avsnittene over, har 

ernæringsfysiolog også bidratt på systemnivå i forbindelse med utarbeidelse av kravspesifikasjon til 

anskaffelse av middagsleveranser fra ekstern leverandør og i forbindelse med opplæring. 

I intervju peker på kommunens kliniske ernæringsfysiolog på at systemet for internundervisning i ernæring 

i Oppegård kommune i hovedsak er godt. Samtidig blir det pekt på at måneden med ernæringsfokus i 

februar kommer litt brått på for sykehjemmene og hjemmetjenesten, og at det ikke alltid har blitt planlagt 

tilstrekkelig i forkant med tanke på å sikre at man får gjennomført alle de opplæringstiltakene det er lagt 

opp til. Klinisk ernæringsfysiolog peker også på at det gjennom resten av året varierer i hvilken grad 

ernæring er tema for opplæring og faglig utvikling i sykehjem og hjemmetjeneste. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført blant ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste, ble det 

stilt en rekke spørsmål om kjennskap til og deltakelse i opplæringstiltak knyttet til ernæring. Svarene på 

de ulike spørsmålene er gjennomgått under. 

På spørsmål om de er kjent med kommunens felles årshjul for internopplæring av ansatte innen pleie og 

omsorg, svarer i underkant av 79 prosent av de som har svart på undersøkelsen at de er kjent med dette. 

I overkant av 21 prosent svarer at de ikke er kjent med årshjulet for internopplæring. Den samlede 

svarfordelingen går frem av figuren under: 
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Figur 12: Er du kjent med kommunens felles årshjul for internopplæring av ansatte innen pleie og omsorg? 

(N=98) 

 

På spørsmål om de har deltatt i undervisning på arbeidsplassen med klinisk ernæringsfysiolog i løpet av de 

siste to årene, svarer cirka 56 prosent at de har vært med på slik undervisning. Cirka 38 prosent av de 

ansatte som har besvart undersøkelsen opplyser at de ikke har deltatt i undervisning med klinisk 

ernæringsfysiolog de siste to årene, mens cirka seks prosent ikke husker eller vet om de har deltatt i slik 

undervisning. Den samlede svarfordeling på spørsmålet går frem av figuren under: 

Figur 13: Har du deltatt i undervisning på arbeidsplassen med klinisk ernæringsfysiolog i løpet av de siste to 

årene? (N=98) 

 

Videre svarer i overkant av 45 prosent av de ansatte i undersøkelsen at de har gjennomført nanolæring 

knyttet til kosthold og ernæring i løpet av de siste to årene. I underkant av 29 prosent har ikke gjennomført 

slik nanolæring, mens i underkant av 26 prosent ikke husker eller vet om de har vært gjennom nanolæring 

knyttet til kosthold og ernæring i løpet av de siste to årene. Den samlede svarfordeling på spørsmålet går 

frem av figuren under: 
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Figur 14: Har du gjennomført nanolæring (kurs distribuert på e-post) knyttet til kosthold og ernæring i løpet av 

de siste to årene? (N=97) 

 

På spørsmål om de har gjennomført e-læringskurs knyttet til ernæring i løpet av de siste to årene, svarer 

cirka 30 prosent av de ansatte i undersøkelsen at de har gjort dette. Cirka 45 prosent av de ansatte har 

ikke gjennomført e-læringskurs knyttet til ernæring i løpet av de siste to årene, mens 25 prosent opplyser 

at de ikke husker eller vet om de har gjennomført slike kurs de siste to årene. Den samlede svarfordelingen 

går frem av figuren under: 

Figur 15: Har du gjennomført e-læringskurs knyttet til ernæring i løpet av de siste to årene? (N=96) 

 

Videre har de ansatte fått spørsmål om i hvilken grad de opplever at de får nok opplæring fra kommunen 

når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. Av svarene går det frem at i underkant av 21 

prosent av de ansatte i stor grad opplever at de får nok opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer 

hos eldre. I overkant av 53 prosent svarer at de i noen grad får nok opplæring om disse temaene, mens 

nesten 22 prosent svarer at de i liten grad får nok opplæring fra kommunen når det gjelder ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre. Cirka 2 prosent av de ansatte i undersøkelsen svarer at de ikke i det hele 

tatt har fått nok opplæring fra kommunen når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. 

Den samlede svarfordelingen på spørsmålet går frem av figuren under: 
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Figur 16: I hvilken grad opplever du at du får nok opplæring fra kommunen når det gjelder ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre? (N=96) 

 

I åpne svarfelt i undersøkelsen, har de ansatte fått anledning til å utdype hva de savner mer opplæring i 

når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. Tilbakemeldinger som går igjen i de åpne 

svarfeltene er mer opplæring knyttet til hvordan man best mulig kan berike næringen i kosten til de eldre 

samtidig som man klarer å tilby god og innbydende mat, mer opplæring i hvordan smaksans og sultfølelse 

endrer seg fysiologisk når man blir eldre, samt mer kurs og opplæring knyttet til ernæring for pasienter 

som har utfordringer med å tygge og/eller svelge. Mange av de ansatte etterlyser også hyppigere opplæring 

knyttet til ernæring. 

Avslutningsvis har de ansatte fått spørsmål om i hvilken grad de opplever at det blir satt av nok tid til 

opplæring når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. Av svarene går det frem at cirka 

12 prosent av ansatte som har svart på undersøkelsen opplever at det i stor grad blir satt av nok tid til 

opplæring, mens cirka 49 prosent opplever at det i noen grad blir satt av nok tid til opplæring om temaet. 

I overkant av 25 prosent av de ansatte svarer at de i liten grad opplever at det blir satt av nok tid til 

opplæring når det gjelder ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre. I tillegg svarer i overkant av fem 

prosent av de ansatte at de ikke i det hele tatt opplever at det blir satt av nok tid til opplæring for dette 

temaet. Den samlede svarfordelingen på spørsmålet går frem av figuren under: 
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Figur 17: I hvilken grad opplever du at det blir satt av nok tid til opplæring når det gjelder ernæring og 

ernæringsutfordringer hos eldre? (N=94) 

 

9.4.2 Vurdering 

Revisjonen mener at Oppegård kommune gjennomfører flere relevante opplæringstiltak for å sikre at 

ansatte har tilstrekkelig kompetanse om ernæring, særlig i forbindelse med den årlige temamåneden om 

ernæring. Etter revisjonens vurdering fremstår de ulike tiltakene som gjennomføres denne måneden 

(undervisning med klinisk ernæringsfysiolog, nanolæringer og e-læringskurs) som hensiktsmessige med 

tanke på å utvikle de ansattes kompetanse om ernæring og kjennskap til interne rutiner og prosedyrer for 

arbeid med ernæring. 

Samtidig viser undersøkelsen at en betydelig andel av de ansatte ikke har deltatt i undervisning med 

ernæringsfysiolog og/eller gjennomført nanolæring eller e-læringskurs i løpet av de siste to årene. En andel 

av de ansatte opplever at de i liten grad får nok opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer, og at 

det heller ikke blir satt av nok tid til opplæring om dette temaet. 

Som pekt på i kapittel 9.3.2, mener revisjonen at opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer er en 

sentral aktivitet når det gjelder å sikre forsvarlige tjenester og at ansatte har en tilstrekkelig 

fagkompetanse. I lys av dette og på bakgrunn av ansattes svar i undersøkelsen, er det revisjonens 

vurdering at Oppegård kommune må sikre at alle ansatte gjennomfører de opplæringstiltakene om 

ernæring det er lagt opp til. 

En forutsetning for å kunne sikre tilstrekkelig opplæring i ernæring, er å ha oversikt over hvilke 

opplæringsbehov som finnes tjenestene. Undersøkelsen viser at kommunen ikke har et godt system for å 

holde oversikt over den samlede kompetansen i tjenesten, og hvor denne behøver å utvikles. Revisjonen 

vil peke på at det i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten går frem at 

virksomheten, som en del av sin internkontroll og systematiske virksomhetsstyring, har plikt til å ha 

oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring. For at Oppegård kommune skal klare å 

iverksette målrettede og effektive opplæringstiltak som bidrar til å utvikle en tilstrekkelig faglig kompetanse 

om ernæring i tjenestene, er det revisjonens vurdering at kommunen må sikre en god nok oversikt over 

den samlede kompetansen i tjenestene, samt hvor i tjenesten det er behov for å videreutvikle og bygge på 

kompetansen. 
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10. Innhenting av tilbakemeldinger 

vedrørende ernæringsarbeid til eldre 

 

10.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad og hvordan sikrer kommunen tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende vedrørende 

ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging? 

10.2 Revisjonskriterier 

Det går frem av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 at pasienter og brukere av helse- og 

omsorgstjenesten har rett til medvirkning ved tjenesteutførelse. Medvirkning skal tilpasses den enkeltes 

evne til å gi og motta informasjon. Det går videre frem at tjenestetilbudet skal «så langt det er mulig 

utformes i samarbeid med pasient og bruker. (…) Dersom pasient ikke har samtykkekompetanse, har 

pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.» 

Av kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene går også viktigheten av medvirkning i egen sak frem. 

Av § 3 går det frem at kommunen skal ha system som søker å sikre at «brukere av pleie- og 

omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av 

tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av 

tjenestene.» 

Helse- og omsorgstjenesteloven omtaler i tillegg medvirkning og samarbeid på systemnivå, gjennom § 3-

10 som omhandler pasienter og brukeres innvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner: 

Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens 
helse- og omsorgstjeneste. 
 
Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer 
systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. 
 
Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med 
frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten. 

 

Det går frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene at helse- og 

omsorgstjenesten har plikt til å «d. sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes», og «e. sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og 

pårørende.» Det går i tillegg frem at helse- og omsorgstjenesten er pliktig å gjøre en vurdering av 

virksomheten basert på pasienter, brukere og pårørende sine erfaringer (§ 8 bokstav d). 

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 har også enhver som yter helse- og omsorgstjenester etter 

loven et ansvar for å «sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- 

og brukersikkerhet.» 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

10.3 Datagrunnlag 

Som det går frem av kapittel 5.3, er det etablert rutiner for gjennomføring av kartleggingssamtaler med 

både pasienter og pårørende, der nye pasienters preferanser og ønsker knyttet til ernæring, måltider mv. 

blir tatt opp. Det går også frem at det er etablert rutiner for gjennomføring av jevnlige oppfølgingssamtaler 

med pasienter og pårørende, der blant annet ernæring og bistandsbehov i forbindelse med måltider blir 

tatt opp som fast tema. Gjennom disse kanalene for kartlegging og oppfølging, har pasienter og pårørende 

muligheten til å komme med tilbakemeldinger til kommunen om hvordan det ernæringsmessige tilbudet 

den enkelte mottar oppleves å fungere, med hensyn til måltidskvalitet, bistand og tilrettelegging. 
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I tillegg til de tilbakemeldingene som innhentes fra den enkelte pasient gjennom den faste dialogen 

beskrevet over, blir det gjennomført brukerundersøkelser blant pasienter i både hjemmetjenesten og på 

sykehjemmene hvert tredje år. Ved sykehjemmene gjennomføres det i denne forbindelse også 

brukerundersøkelser blant pårørende til pasienter. Forrige runde med brukerundersøkelser ble gjennomført 

i 2017. 

Oppegård kommune benytter seg av KS sitt verktøy for brukerundersøkelser, bedrekommune.no, der de 

samme spørsmålene benyttet fra gang til gang, og scores på en skala fra 1 til 6 der 1 tilsvarer i svært liten 

grad og 6 tilsvarer i svært stor grad.  I undersøkelsene til henholdsvis pasienter og pårørende i sykehjem 

er det inkludert spørsmål knyttet til om pasientene er fornøyde med maten de får servert, om de får nok 

mat, om måltidene er hyggelige og om det legges til rette for at de får spise når de ønsker det. I 

undersøkelsen til pasienter i hjemmetjenesten er det inkludert ett spørsmål knyttet til ernæring (om 

pasientene er fornøyde med hjelpen de får til matlaging). 

Tallene fra de undersøkelsene som er gjennomført blant pasienter og pårørende i 2017, viser at både 

sykehjemmene og hjemmetjenesten i Oppegård scorer høyt på de spørsmålene som knytter seg til 

ernæring og tilrettelegging i forbindelse med måltider. Pasientene i både hjemmetjeneste og sykehjem 

scorer kommunen rett under eller rett over 5 (på en skala fra 1-6), for alle spørsmål knyttet til ernæring. 

Tallene fra undersøkelsen til de pårørende til pasienter ved sykehjem er noe lavere, men alle spørsmålene 

knyttet til ernæring i undersøkelsen er fremdeles gitt en gjennomsnittsscore på over 4. 

I intervju opplyser kommunalsjef for helse, sosial, pleie og omsorg at brukerundersøkelsene kommunen 

gjennomfører har avgrenset verdi for utviklingen av arbeidsområdet. Dette skyldes både at de kun 

gjennomføres hvert tredje år, og at dataene som kommer ut av undersøkelsen er for lite detaljerte og 

nyanserte til å kunne bruke i analyse i særlig grad. Kommunalsjef opplyser også at resultatene fra de tre 

siste brukerundersøkelsene ser nesten helt like ut, noe som gjør det vanskelig å identifisere og sette i verk 

relevante tiltak for å styrke tjenestetilbudet i sykehjem og hjemmetjeneste. I intervju med 

virksomhetsledere og avdelingsledere blir det også vist til at det er vanskelig å gjøre seg nytte av de tallene 

som kommer frem i brukerundersøkelsene. Fra virksomhetslederne blir det pekt på at det er vanskelig å 

finne gode tiltak for å styrke tjenestene på bakgrunn av tallene i undersøkelsene, både fordi det går for 

lenge mellom hver undersøkelse, og fordi spørsmålene i undersøkelsene blir for generelle til at de kan 

brukes til å si noe om tjenesteleveransene. Noen av de intervjuede avdelingslederne peker imidlertid på at 

i den grad pasienter eller pårørende legger inn kommentarer som svar på undersøkelsene, kan dette i noen 

tilfeller være nyttig, da kommentarene gjerne gir mer substans om ulike forhold, som det er mulig å ta tak 

i og følge opp for kommunen. 

Kommunalsjef og en av virksomhetslederne peker på at de kunne tenkt seg å ta i bruk metoder for å 

innhente hyppigere og mer direkte tilbakemeldinger på hvordan virksomhetenes arbeid fungerer, herunder 

hvor godt arbeidet med kosthold og ernæring oppleves å fungere. Begge peker på at det kunne ha vært 

interessant å prøve ut tilbakemeldingsmetoden FIT (feedback-informerte tjenester) både ved sykehjem og 

hjemmetjenesten. Erfaringer fra andre fagområder er at bruken av FIT gir kommunen nyttige 

tilbakemeldinger som det er mulig å arbeide med og følge opp. Det blir imidlertid opplyst at utviklingsarbeid 

knyttet til å endre hvordan pleie- og omsorgstjenestene innhenter tilbakemeldinger fra pasienter og 

pårørende på, står på vent på grunn av den pågående sammenslåingsprosessen med Ski kommune. 

10.4 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å sikre 

tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging 

på en individuell basis. Rutinene for kartlegging og oppfølging av ernæringsstatus hos pasienter, omtalt i 

kapittel 4 og 5, sikrer at kommunen får innhentet tilbakemeldinger fra pasientene på hvordan de opplever 

at deres individuelle tilbud fungerer med hensyn til ernæring og ernæringsrelaterte spørsmål, og dermed 

at pasientene i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 får anledning til å medvirke til hvordan 

tjenestetilbudet utformes. 

Som det går frem av kapittel 4.4 og 5.4, mener revisjonen imidlertid at kommunen har forbedringspotensial 

når det kommer til å sikre at alle pasienter faktisk blir ernæringskartlagt og fulgt opp. Av dette følger at 

kommunen også har forbedringspotensial når det kommer til å at det blir innhentet tilbakemeldinger fra 

alle pasientene på hvordan de opplever at deres individuelle tilbud fungerer med hensyn til ernæring. 
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Revisjonen mener det er positivt at kommunen har etablert rutiner for å innhente tilbakemeldinger og 

erfaringer fra pasienter og pårørende. Revisjonen mener også det er positivt at tjenestene gjør kritiske 

vurderinger av dagens rutiner for bruker- og pårørendemedvirkning, og at det foreligger ønske om å utvikle 

disse rutinene slik at de i enda større grad kan bidra til forbedring av tjenestetilbudet. Revisjonen mener 

at mer målrettede undersøkelser på systemnivå vil gjøre tjenestene bedre i stand til å identifisere og følge 

opp overordnede og tverrgående utfordringer knyttet til arbeidet med ernæring i tjenestene til eldre samlet 

sett, og som eventuelt går utover de utfordringene som måtte gjelde den enkelte pasient. Dette vil slik 

revisjonen vurderer det, bidra til å sikre at den samlede tjenesteleveransen knyttet til ernæring til eldre i 

størst mulig grad utformes i samsvar med pasientenes ønsker og behov.  
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11.  Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har etablert hensiktsmessige rutiner for å kartlegge, 

vurdere og følge opp ernæringsmessig risiko blant pasienter som mottar hjemmesykepleie og pasienter 

som er innlagt på sykehjem, både i forbindelse med innleggelse/oppstart av tilbud og fortløpende under 

behandlingsløpet. Videre viser forvaltningsrevisjonen at det for måltider som tilberedes ved sykehjemmene 

(frokost, lunsj og kvelds), er etablert hensiktsmessige rutiner og praksis for å sikre et variert og 

helsefremmende kosthold. 

I tillegg har kommunen etablert rutiner for henholdsvis smittevern og internkontroll knyttet til håndtering 

av næringsmidler, som etter revisjonens vurdering er tilstrekkelige for å sikre god hygiene ved tilbereding 

og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Ved sykehjemmene er det også etablert 

rutiner for internkontroll i forbindelse med næringsmiddelhåndtering som etter revisjonens vurdering er i 

samsvar med kravene i forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. 

I Oppegård kommunes styrende dokumentene er det vist til at ernæring og riktig kosthold blant eldre skal 

være en prioritert arbeidsoppgave, men verken i styrende dokumenter eller virksomhetsplaner er det 

operasjonalisert hvordan det skal arbeides i kommunen med ernæring i tjenester til eldre. Revisjonen vil 

peke på at tydelige mål for de ulike aktivitetene i virksomheten er viktige for å sikre tilstrekkelig og 

kontinuerlig fokus på arbeid med ernæring, og for å gjøre det klart for de ansatte hvilke krav og 

forventninger det er til tjenestene med hensyn til ernæring til eldre.  

Forvaltningsrevisjonen viser at de etablerte rutinene for å kartlegge, vurdere og følge opp ernæringsmessig 

risiko i sykehjem og hjemmetjeneste, ikke er kjent blant alle ansatte. Dette medfører etter revisjonens 

vurdering risiko for at ikke alle pasienter blir kartlagt for ernæringsmessig risiko i samsvar med de rutinene 

som er etablert, og at eventuell ernæringsrisiko som blir avdekt ikke blir tilstrekkelig fulgt opp. Revisjonen 

mener derfor at kommunen må sørge for at rutinene som er etablert blir gjort tilstrekkelig kjent blant de 

ansatte. 

Når det gjelder middagsmåltidet ved sykehjemmene, som blir levert ferdig tilberedt og klart for oppvarming 

fra ekstern leverandør, viser forvaltningsrevisjonen at kommunen ikke mottar den nødvendige 

informasjonen fra leverandøren til å kunne kontrollere om middagsrettene som blir levert innehar den 

næringsmessige verdien pasientene har behov for. Dette medfører etter revisjonens vurdering risiko for at 

middagsmåltidet som blir servert ved sykehjemmene ikke alltid har den næringsmessige verdien den 

enkelte pasient har behov for. Revisjonen mener derfor at kommunen må sikre tilstrekkelig informasjon 

for å kunne vurdere næringsinnholdet i middagsretter fra ekstern leverandør. 

Resultater fra spørreundersøkelsen viser at kommunens rutiner for internkontroll i forbindelse med 

næringsmiddelhåndtering ikke er kjent blant alle ansatte. Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko 

for at rutinene som er etablert for å sikre god hygiene ved tilbereding og servering av mat ikke blir fulgt, 

og dermed også risiko for brudd på regelverk for håndtering av næringsmidler. En gjennomgang av avvik 

som har blitt meldt i løpet av de siste to årene, viser også at det har forekommet enkelte brudd på IK mat-

håndbokens prosedyrer. Revisjonen mener derfor det er viktig at Oppegård kommune sørger for at de 

prosedyrene som er etablert for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte, for å 

redusere risikoen for, samt forhindre brudd på, gjeldende regelverk og interne rutiner. Revisjonen mener 

også at kommunen må sikre at det blir meldt avvik knyttet til brudd på internkontrollrutiner for håndtering 

av mat. Undersøkelsen indikerer at ikke alle avvik knyttet til brudd på rutiner for håndtering av mat blir 

meldt.  

Med hensyn til kompetanse i tjenestene, er det revisjonens vurdering at ikke alle ansatte opplever å ha 

nok kunnskap om ernæring og ernæringsutfordringer hos eldre til å håndtere oppgaver knyttet til dette 

temaet i sitt daglige arbeid på en god nok måte. Dette kommer frem i spørreundersøkelsen blant de 

ansatte. Revisjonen mener at Oppegård kommune må sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene om 

ernæring til å kunne håndtere krav i regelverk knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov, 

slik som tilstrekkelig næring og et variert og helsefremmende kosthold. Dette må sees i sammenheng med 

arbeid med opplæring av ansatte. Kommunen har etablert flere hensiktsmessige opplæringstiltak, men 
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ikke alle ansatte har deltatt i fellesopplæring eller gjennomført e-læringskurs. Flere ansatte opplever også 

at de ikke får nok opplæring om ernæring og ernæringsutfordringer. 

Etter revisjonens vurdering har Oppegård kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å sikre 

tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging 

på en individuell basis. Revisjonen mener videre det er positivt at kommunen har etablert rutiner for å 

innhente tilbakemeldinger og erfaringer fra pasienter og pårørende, og at det er positivt at kommunen 

ønsker å utvikle disse rutinene slik at de i enda større grad kan bidra til forbedring av tjenestetilbudet. 

Revisjonen mener at mer målrettede undersøkelser på systemnivå vil gjøre tjenestene bedre i stand til å 

identifisere og følge opp overordnede og tverrgående utfordringer knyttet til arbeidet med ernæring i 

tjenestene til eldre samlet sett, og som eventuelt går utover de utfordringene som måtte gjelde den enkelte 

pasient. Dette vil slik revisjonen vurderer det, bidra til å sikre at den samlede tjenesteleveransen knyttet 

til ernæring til eldre i størst mulig grad utformes i samsvar med pasientenes ønsker og behov.  

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Oppegård kommune setter i verk 

følgende tiltak: 

1. Utarbeider eksplisitte målsetninger for arbeidet med ernæring i tjenester til kommunens eldre. 

2. Sikrer at etablerte rutiner for kartlegging og oppfølging av ernæringsutfordringer gjøres tilstrekkelig 

kjent blant de ansatte, både ved sykehjem og i hjemmetjenesten. 

3. Sikrer tilgang til nødvendig informasjon for å kunne etterprøve næringsinnhold i middag som blir levert 

fra middagsleverandøren. 

4. Sikrer at prosedyrer for håndtering av mat blir gjort tilstrekkelig kjent blant de ansatte. 

5. Sikrer at avvik knyttet til etterlevelse av prosedyrer i IK mat-håndbok blir registrert, at avvikene blir 

behandlet, og at det blir iverksatt tiltak for å forhindre at tilsvarende avvik oppstår på nytt. 

6. Sikrer tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene om ernæring til å kunne håndtere krav i regelverk 

knyttet til å tilfredsstille pasienters grunnleggende behov. Herunder: 

a. Sikrer oversikt over den samlede kompetansen i tjenestene, samt hvor i tjenesten det er behov for 

å videreutvikle og bygge på kompetansen. 

b. Sikrer at alle ansatte gjennomfører planlagte opplæringstiltak. 

7. Videreutvikler system og rutiner for systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra brukere, beboere 

og pårørende vedrørende ernæring og måltider, samt bistand og tilrettelegging i forbindelse med dette. 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven.21 Om 

formålet med loven går følgende frem: 

«Lovens formål er særlig å: 

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 

funksjonsevne, 

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling 

og forebygge sosiale problemer, 

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre, 

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 

5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at 

tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig.» (jf. § 1-1)» 

 

Kommunen skal i følge lovens § 3-1 sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter et ansvar for å tilby alt fra helsefremmende og 

forebyggende tjenester til plass på institusjon/ sykehjem, jf. § 3-2: 

«3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 

(…)  

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. helsetjenester i hjemmet, 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 

støttekontakt, 

c. plass i institusjon, herunder sykehjem og 

d. avlastningstiltak.» 

 

Videre fremgår det av regelverket at helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter denne loven 

skal være forsvarlige. I § 4-1 om «Forsvarlighet» går det frem at: 

«Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

e. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 

omsorgstjenestetilbud, 

f. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, 

g. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og 

h. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.» 

                                                

21 Helse- og omsorgsdepartementet: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (helse- og 
omsorgstjenesteloven). LOV-2011-06-24-30. 
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I kommentarer til reglene om rett til nødvendig helsehjelp fremgår det at «Nødvendige helse- og 

omsorgstjenester må ses i sammenheng med kravet om forsvarlige tjenester (…).»22 

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene23 skal bidra til å sikre at personer som mottar tjenester 

etter helse- og omsorgstjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte 

menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, jf. § 1. Dette omfatter også kommunens arbeid 

med ernæring, mat og måltider.  

I § 3 i forskriften blir det spesifisert at kommunen skal utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer for å sikre 

at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilfredsstilt grunnleggende behov, herunder blant annet: 

- tilstrekkelig næring (mat og drikke),  

- variert og helsefremmende kosthold,  

- rimelig valgfrihet i forhold til mat,  

- tilpasset hjelp ved måltider,  

- nok tid og ro til å spise, 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene, og 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den 

enkeltes tilstand. 

En sentral forutsetning for å kunne tilby et tjenestetilbud som er i samsvar med forskriften om kvalitet i 

pleie- og omsorgstjenestene, er tilstrekkelig kunnskap om pasientenes helse-/allmenntilstand, inklusiv 

deres ernæringsstatus. 

Verdig eldreomsorg 

Retten til en verdig, trygg og meningsfull alderdom er nedfelt i forskrift om en verdig eldreomsorg24, også 

omtalt som verdighetsgarantien. Her går det frem av § 2 at «de kommunale pleie- og omsorgstjenestene 

skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som 

mulig meningsfylt liv, i samsvar med sine individuelle behov».  

Videre omtaler § 3 i forskriften innholdet i tjenestene til eldre. Her blir det fremhevet at tjenestetilbudet 

skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, og sikre at 

medisinske behov blir ivaretatt. Det blir videre vist til en rekke hensyn kommunen må ta hensyn til for å 

nå disse målsettingene for tjenestetilbudet, herunder blant annet: 

a. En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand. 

b. Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. 

c. Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp 

til personlig hygiene. 

d. Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. 

e. Lindrende behandling og en verdig død. 

f. Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og 

rehabilitering. 

g. Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i 

behandlingen. 

h. Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom. 

                                                

22 Norsk Lovkommentar til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm., note 9 ved Karl Harald Søving. Noten 
er sist revidert 27.02.2017. 
23 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 
19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester mv. (Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene). FOR-2003-06-27-792. 
24 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
(Verdighetsgarantiforskriften). FOR-2010-11-12-1426. 
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Smittevern og internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen 

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen har som formål å sikre en 

systematisert gjennomføring av tiltak for å oppfylle regler som har til formål å sikre helsemessige trygge 

næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn i virksomheter som produserer, pakker, 

lagrer, transporterer, omsetter eller importerer næringsmidler. Kravene i forskriften omfatter alle 

virksomheter som utfører en eller flere av disse aktivitetene.  

§ 4 i forskriften omhandler plikten til internkontroll. Her går det frem at den som er ansvarlig for 

virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at internkontrollen skal 

dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, 

risikoforhold og størrelse. Den skriftlige dokumentasjonen av internkontroll skal etter forskriften som et 

minimum omfatte forskriftens § 5 nr. 4, 5, 7 og 8. 

§ 5 i forskriften beskriver innholdet i internkontrollen for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Her går 

det frem at internkontrollen skal inneholde følgende:  

1. oversikt over de krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder for virksomheten, 

2. oversikt over hvordan virksomheten er organisert, 

3. rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivningens krav. Ansvar 

og myndighet for utførelse skal fastlegges, 

4. rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig, 

5. rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er 

ansvarlig, 

6. registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal 

være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten, 

7. rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å 

kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten 

har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivningen, 

8. rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet, 

og 

9. rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde 

forskriftens krav. 

I forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, kapittel 2, er det stilt krav til at alle institusjoner 

som omfattes av forskriften skal ha et infeksjonskontrollprogram som inneholder tiltak for 

infeksjonsforebygging (håndhygiene, arbeidstøy, beskyttelsesutstyr, avfallshåndtering mv.) og 

infeksjonsovervåking (system for å overvåke infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og 

begrensning av utbrudd av infeksjoner). 

Brukermedvirkning 

Det går frem av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 at pasienter og brukere av helse- og 

omsorgstjenesten har rett til medvirkning ved tjenesteutførelse. Medvirkning skal tilpasses den enkeltes 

evne til å gi og motta informasjon. Det går videre frem at tjenestetilbudet skal «så langt det er mulig 

utformes i samarbeid med pasient og bruker. (…) Dersom pasient ikke har samtykkekompetanse, har 

pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.» 

Av kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene går også viktigheten av medvirkning i egen sak frem. 

Av § 3 går det frem at kommunen skal ha system som søker å sikre at «brukere av pleie- og 

omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av 

tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av 

tjenestene.» 

Helse- og omsorgstjenesteloven omtaler i tillegg medvirkning og samarbeid på systemnivå, gjennom § 3-

10 som omhandler pasienter og brukeres innvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner: 

Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens 
helse- og omsorgstjeneste. 
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Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer 
systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. 
 
Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med 
frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten. 

 

Det går frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene at helse- og 

omsorgstjenesten har plikt til å «d. sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes», og «e. sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og 

pårørende.» Det går i tillegg frem at helse- og omsorgstjenesten er pliktig å gjøre en vurdering av 

virksomheten basert på pasienter, brukere og pårørende sine erfaringer (§ 8 bokstav d). 

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 har også enhver som yter helse- og omsorgstjenester etter 

loven et ansvar for å «sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- 

og brukersikkerhet.» 

Krav om internkontroll og styringssystem i helse- og omsorgstjenestene 

Krav om internkontroll og systematisk virksomhetsstyring i kommunale helse- og omsorgstjenester går 

frem av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.25 Av § 3 i forskriften, 

«Ansvaret for styringssystem», går det frem at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten 

skal sørge for at det etableres og gjennomføre systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med 

forskriften, og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette arbeidet.  

I § 4 i forskriften er styringssystem for helse- og omsorgstjenesten definert som «den del av virksomhetens 

styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres 

i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen». Et viktig prinsipp for 

internkontroll og systematisk virksomhetsstyring, er at kontrollarbeidet skal tilpasses virksomhetens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig (jf. § 5, 1. ledd). 

Videre omtaler forskriften i § 6 - § 9, virksomhetens plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 

korrigere. Av § 6 går det frem at planlegging av virksomhetens aktiviteter blant annet innebærer å ha 

oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering, ha oversikt over 

områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og 

områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og 

brukersikkerheten, ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring og 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. 

Av § 7 om gjennomføring går det frem at virksomheten blant annet må sørge for at virksomhetens 

oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og gjennomføres, at medarbeidere i virksomheten 

har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, 

veiledere og styringssystemet, og at det utvikles og iverksettes nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner 

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

inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet.  

Når det gjelder plikt til å evaluere, går det av § 8 i forskriften frem at virksomheten blant annet skal 

kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres, vurdere om gjennomføringen 

av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve krav i helse- og omsorgslovgivningen og vurdere 

virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer. Videre går det frem av § 9 i 

forskriften at virksomheten har plikt til å korrigere og rette opp eventuell uforsvarlige og lovstridige forhold, 

og sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, samt til å 

forbedre prosedyrer og rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og 

omsorgslovgivningen. 

                                                

25 Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-
2016-10-28-1250. 
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