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Sammendrag og forslag til tiltak
Hjemmetjenesten i Vestby kommune forvaltet et budsjett på ca. 39,5 mill. kroner i året og leverte i
2013 sykepleietjenester til 369 pasienter og praktisk bistand til 157 brukere i kommunen.
Kontrollutvalget i Vestby kommune engasjerte BDO AS (BDO) til å gjennomføre en
forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i kommunen. Formålet var å undersøke om tjenesten
holder tilstrekkelig kvalitet.
Vår hovedkonklusjon er at hjemmetjenesten i Vestby i all hovedsak leverer tjenester i tråd med
gjeldene lovverk. Organisering, kompetanse og arbeidsdeling synes å være hensiktsmessig. Det er
konstatert et lavere kostnadsnivå til hjemmesykepleien sammenlignet med andre sammenlignbare
kommuner. Årsaken kan delvis forklares med et lavere brukerbehov og generelt lavere andel
tjenestemottakere. Hjemmetjenestens organisering er gjort med tanke på å redusere belastningen
på både brukere og ansatte. Den geografiske inndelingen i områdene Nord og Syd virker å være
hensiktsmessig og bidrar til kontinuitet i arbeidshverdagen til de ansatte og reduserer antallet
hjelpere brukerne må forholde seg til. Bruken av PDA gjør at arbeidslister og arbeidsbelastning kan
tilpasses fortløpende ut i fra daglige endringer og behov. Ledelsen har fokus på kompetanse og gir
de ansatte etterutdanningsmuligheter, noe som reflekteres i antallet ansatte med
spesialkompetanse innen ulike fagområder.
Revisjonen konkluderer med at rutiner knyttet til saksbehandling av søknader og overholdelse av
frister synes å være tilfredsstillende. Hjemmetjenesten har egne saksbehandlere som vurderer alle
søknader om tjenester i hjemmet, som innebærer at saksbehandlerne har tett kontakt med brukere
og ansatte. Revisjonen konkluderer videre med at det i stor grad er samsvar mellom vedtak og
utført tjeneste i de sakene vi har kontrollert, men at det fremgår av avviksregistreringen at det
forekommer tjeneste- og medisinavvik. Revisjonen har kommentarer på rutiner for oppfølging av
avvik:
-

-

-

-

Omleggingen til elektronisk registrering av HMS-avvik har ført til manglende rapportering,
noe som reduserer ledelsens muligheter til å gjøre nødvendige tiltak for å tilrettelegge for
en trygg arbeidsplass.
Videre er avviket rundt legemiddelhåndtering høyt, og har vært det over flere år, på tross
av forskjellige tiltak fra ledelsens side. Revisjonen har inntrykk av at en stor del av avvikene
skyldes svake rutiner for å gjennomgå arbeidslister samt å notere seg endringer i brukers
behov og tiltak.
Videre er etterlevelsen av rutinene for å registrere endringer i journalsystemet noe
mangelfull da beskjeder om endring til en stor grad gjøres muntlig på fellesmøter eller via
egen beskjedbok, uten at dette nødvendigvis registreres i brukerens journal. Dette gjør at
det i de tilfeller endringer ikke har blitt registrert er ufullstendig journal, og det er
utfordrende å følge en sak i saksbehandlingssystemet over tid.
Revisjonen har avdekket at hjemmetjenestens registrering i IPLOS er noe manglende med
hensyn til endring i vedtak og utkvittering av faktiske timer hos bruker. En forbedring av
dette vil gi kommunen og helsemyndighetene for øvrig bedre grunnlag for styringsdata om
ressurs- og kostnadsfordeling, samt grunnlag for å kvalitetssikre tilbudet til brukerne.

Nedenfor har vi listet opp våre forslag til tiltak:
-

-

Kommunen kan vurdere å kartlegge avvik nærmere med tanke på når feil oppstår,
eksempelvis om det er høyere antall avvik på enkelte tidspunkt i løpet av et år, en uke eller
døgn. Dette for å bedre kunne analysere årsaker til avvik og følge opp mot slike årsaker.
Kommunen kan utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av endringer i brukeres
tjenestebehov i pasientjournaler.
Kommunen kan utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av IPLOS-data.
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1. Innledning
Kontrollutvalget i Vestby kommune har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av
hjemmetjenesten. Formålet med revisjonen er å vurdere om kommunen har lagt til rette for at det
ytes tilfredsstillende hjemmetjenester, om søknader blir behandlet i tråd med regelverket og om
brukerne mottar de tjenester de har krav på. Følgende problemstillinger lå til grunn for denne
forvaltningsrevisjonen:
Tema: Kvalitet i hjemmetjenesten
Problemstillinger
1 Har kommunen lagt til rette for å kunne yte tilfredsstillende tjenester innen hjemmetjenesten?
2

Blir søknader om tildeling av hjemmetjenester behandlet i tråd med regelverket?

3

Får brukerne de tjenestene det er gjort vedtak om?

1.1.

Kort om hjemmetjenesten i Vestby kommune

Hjemmetjenesten i Vestby er et eget resultatområde under kommunens sentraladministrasjon og er
organisert som en todelt avdeling med en hovedbase (Nord) nær Vestby sentrum samt en base (Syd)
i Son. I 2013 hadde hjemmetjenesten 49,85 årsverk, i 2014 ble det tilført ytterligere ressurser og
per nå disponerer hjemmetjenesten 52,6 årsverk. I løpet av 2013 leverte hjemmetjenesten i Vestby
sykepleietjenester til 369 brukere og praktisk bistand til 157 brukere i kommunen.
Hjemmetjenesten forvalter et budsjett på om lag 39,5 mill. kroner i 2014 (tabell 1). I 2013 var
budsjettet på ca. 35,5 mill. kroner.
Tabell 1: Konsekvensjustert budsjett 2014-2017 for hjemmetjenesten. Kilde: Handlingsprogram 2014-2017
Endringer i forhold til budsjett 2013
2015
2016
2014

Hjemmetjenesten
Vedtatt ramme 2013
Lønnskompensasjon
Tillegg for ubekvem arbeidstid
Ferievikarer
Medisinske forbruksvarer
Telefoni
Tilsyn
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Tilskudd BPA

Utg. økn
Utg. økn
Utg. økn
Utg. økn
Utg. økn
Utg. økn
Utg. økn
Utg. økn
Innt. red

Ramme etter konsekvensjustert
Generell styrkning av hjemmetjenesten
Saksbehandler
Ergoterapeut
Økning demenskoordinator
Elektronisk kjørebok
Ny ramme

Utg. økn
Utg. økn
Utg. økn
Utg. økn
Utg. økn

2017

35 447 260
910 000
350 000
440 000
50 000
50 000
38 000
322 000
230 000

35 447 260
910 000
350 000
440 000
50 000
50 000
38 000
322 000
230 000

35 447 260
910 000
350 000
440 000
50 000
50 000
38 000
322 000
230 000

35 447 260
910 000
350 000
440 000
50 000
50 000
38 000
322 000
230 000

37 837 260

37 837 260

37 837 260

37 837 260

900
300
300
115

000
000
000
000

90 000
39 542 260
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Hjemmetjenesten er delt i to hovedkategorier:
‐

Hjemmesykepleie hvor utøverne av tjenesten er sykepleiere og helsefagarbeidere

‐

Praktisk bistand, herunder hjemmetjeneste hvor utøverne av tjenesten primært er
helsefagarbeidere og renholdere, men sykepleierne utfører også slike oppgaver hvis det
passer samtidig med at de er på besøk som hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie omfatter tjenester som blant annet innebærer sårbehandling, pleie av stomi,
injeksjoner, kateterisering, legemiddelhåndtering, utførelse av medisinsk tekniske oppgaver,
palliasjon/terminal pleie i hjemmet, miljøarbeid, ernæring, forebyggende helsearbeid, utredning av
demens, samarbeid med lege, fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, tannlege mfl. Videre
innebærer tjenesten dokumentasjon, tannpleie, IPLOS-registreringer, utarbeidelse av individuell
plan (IP), ivareta koordinatorrollen, gjennomføre oppfølgingssamtaler med bruker og pårørende,
samt veiledning av kollegaer og studenter/lærlinger.
Hjemmetjenesten utfører praktisk bistand i form av hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål.
Dette i form av hjelp til dusj og personlig hygiene, bespisning, på- og avkledning, støttestrømper,
forefallende husholdningsoppgaver som renhold, oppvask, søppeltømming, vask og tørk av klær
m.m.
Figur 1: Antall brukere av sykepleietjenester og praktisk bistand i løpet av året. Kilde: Vestby kommune
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1.1.1

2011
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Fremtidig behov for hjemmetjenester i Vestby

En befolkningsframskriving basert på SSB-tall for middels nasjonal befolkningsvekst indikerer en
økning i antall eldre bosatt i Vestby kommune. Det vil være spesielt høy vekst i aldersgruppen 80-89
år, hvor det er forventet en dobling allerede innen 2024, noe som vil ha stor påvirkning på
hjemmetjenesten da 30 % av innbyggerne i denne aldersgruppen i dag mottar tjenester i hjemmet.
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Figur 2: Befolkningsframskriving i Vestby 2014-2030 etter middels nasjonal vekst. Kilde: SSB

Antall innbyggere i aldersgruppen

2500

2000

1500
67-79 år
80-89 år

1000

90 år og eldre
500

0

1.2.

Metode

BDO AS benytter RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon i gjennomføring av
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Rapporten er bygget opp med faktabeskrivelse, vurderinger og
konklusjon for hver problemstilling. I tilknytning til vurderingene er det benyttet symboler som et
visuelt uttrykk for vår subjektive oppfatning av resultatet av gjennomgangen. Symbolbruken og
beskrivelsen av denne illustreres i figur 3.
Figur 3 Visualisering av subjektiv oppfatning av kvalitet

Symbol

Vurdering av kvalitet
Kvaliteten må forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke den forventede standard
eller krav i forhold til målekriteriene
Kvaliteten bør forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke alle aksepterte
standarder eller krav i forhold til målekriteriene.
Kvaliteten er tilfredsstillende – Det analyserte forholdet møter de fleste aksepterte
standarder og krav.

Analyser, vurderinger, konklusjoner og forslag til tiltak er basert på innhentet dokumentasjon og
intervjuet følgende:
-

RO-leder for hjemmetjenesten
Avdelingsleder Hjemmetjenesten
2 saksbehandlere som behandler søknader til hjemmesykepleie
2 hjemmesykepleiere
1 helsefagarbeider
1 renholder
RO-leder for sykehjemstjenesten
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Alle intervjuer har, så langt det har vært mulig, blitt kvalitetssikret og godkjent av informantene.
Dessuten sendes rapporten til rådmannen på høring for kvalitetssikring av faktabeskrivelsen. Dette
styrker rapportens pålitelighet. Det vil imidlertid alltid være en risiko for at forhold som ikke er
omfattet av revisjonen kunne ha medført andre vurderinger og konklusjoner. Vårt arbeid er
gjennomført innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og fullstendigheten av
analysene som er foretatt må ses i lys av dette. Vi kan ikke gå god for at alle relevante forhold er
avdekket eller analysert.
1.1.2

Analyser av KOSTRA- og IPLOS-statistikk

KOSTRA inneholder nøkkeltall om kommunens tjenesteområder. Gjennom analyse av tallmaterialet
fra disse databasene kan man finne symptomer på avvik, og hvor det er behov for grundigere
analyser for å finne fram til årsaken til avvikene.
Vestby kommune tilhører kommunegruppe 8 som vil si mellomstore kommuner med lave bundne
kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter 1. Kommuner i denne gruppen er et
naturlig sammenligningsgrunnlag. Vi har valgt å gjennomføre tjenesteprofilanalyse av Vestby
kommune og har i denne inkludert 15 kommuner. Alle er en del av kommunegruppe 8 og har en
tilnærmet lik behovsprofil som Vestby kommune. Vi tar utgangspunkt i tilgjengelig KOSTRAstatistikk, samt kommunens årsregnskap for å vurdere kostnadene og prioriteringene opp mot
gjennomsnittet for kommunegruppen og de utvalgte kommunene. Det er viktig å merke seg at
KOSTRA kun er egnet til å gi indikasjoner på høy eller lav ressursbruk, og at det må gjennomføres
langt grundigere ressurs- og kostnadsanalyser dersom det skal kunne sies noe konkret om årsaken til
høy eller lav ressursbruk. Konklusjonene må derfor leses med forsiktighet. I denne revisjonen har vi
gjennomført noen slike analyser, men kun basert på tilgjengelig informasjon, og analysen
konkluderer således ikke entydig på årsaker til høy eller lav ressursbruk, selv om analysen gir noen
flere indikasjoner enn hva KOSTRA-analyse alene gir.
Deler av analysene baseres på rapportering av IPLOS til SSB i fagsystemet Gerica. IPLOS er et
nasjonalt helseregister som inneholder opplysninger om alle brukerne av pleie- og omsorgstjenester
i Vestby kommune. Vi har sikret anonymiteten til brukerne ved å ikke inkludere informasjon om
personnummer i de krypterte datafilen vi mottok fra Vestby kommune.
Det har blitt benyttet stikkprøvekontroller som én av undersøkelsesmetodene for å vurdere kvalitet
i saksbehandlingen. Ut fra lister over alle registrerte søknader til sykepleietjenester og praktisk
bistand i 2013 gjennomførte vi et tilfeldig uttrekk av 20 søknader, henholdsvis 10 søknader om
hjemmesykepleie og 10 søknader om praktisk bistand. Kontrollen besto i å gjennomgå saksgangen
fra mottatt søknad, vedtak til iverksetting av tiltak. BDO har dog ikke utfordret de faglige
vurderingene, men sett på den tekniske innretningen i saksgangen.
1.3

Generelt om revisjonskriterier

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normene og standardene som er relevante på
området for den aktuelle forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterienes funksjon er å gi det normative
grunnlaget for analysen av avvik og svakheter. Følgende revisjonskriterier er knyttet til
problemstillingene:
-

1

Lov – 2013-06-21-82 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.(helse og
omsorgstjenesteloven)
Lov – 1999-07-02-63 Lov pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov – 1999–07–02-64 Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

Jfr. http://www.ssb.no/a/forskning/artikler/2009/5/1241445515.14.html. Oppdatert 25.03.2011
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Lov – 2012-12-14-80 Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven)
Lov - 2014-05-09-16 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
For – 2003–06–27- 792 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Kommunens interne retningslinjer og instrukser
Evt. andre planer og retningslinjer
Vestby kommunes serviceerklæring for hjemmetjenesten
Vestby kommunes tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester
Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester
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2. Kommunens tilrettelegging av tilfredsstillende hjemmetjenester
Problemstilling 1
Har kommunen lagt til rette for å kunne yte tilfredsstillende tjenester innen hjemmetjenesten?
2.1.

Revisjonskriterier

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og
omsorgstjenester, herunder hjemmetjenester til eldre, funksjonshemmede og andre med særlige
behov for hjelp i hjemmet gjennom å sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester
og sette i verk tiltak som kommunen har ansvar for2. For å oppfylle dette kravet, skal kommunen
blant annet tilby helsetjenester i hjemmet, samt personlig assistanse, herunder praktisk bistand3.
I følge helse- og omsorgstjenesteloven bør kommunen sikre styring og kontroll i planlegging,
organisering, utførelse, vedlikehold og evaluering av tjenesten. Etter forskrift om kvalitet i helseog omsorgstjenesten4 skal kommunen etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:
‐

tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de
tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik
finnes

‐

det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i
tjenesten

For å sikre at tjenestetilbudet dekker de overnevnte oppgavene skal kommunen utarbeide skriftlige,
nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukerne av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt
grunnleggende behov. Gode rutiner og praksis for informasjonsflyt og kommunikasjon er viktig i en
virksomhet som hjemmetjenesten hvor de ansatte tilbringer en stor del av arbeidsdagen ute hos
brukerne.
Ifølge forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten skal den ansvarlige for virksomheten
sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagfeltet 5 . Det er
derfor også relevant å se på ressurs- og kompetansenivået for å bedømme kvaliteten på tjenesten.
Med utgangspunkt i ovenstående vil vi undersøke:
-

Hvordan kommunen sikrer styring og kontroll i planlegging, organisering, utførelse og
evaluering av hjemmetjenesten. Vi vil undersøke om kommunen har styrings- og
ledelsesverktøy, og tilrettelegger for rutiner som sikrer forbedrings- og læringsarbeid i
tjenesten.

-

Ressursbruk,
herunder
utgiftsnivået
til
hjemmetjenesten
sammenlignet
med
sammenlignbare kommuner. Videre vil vi kartlegge kostnadene til hjemmetjenesten i
Vestby kommune sammenlignet med sammenlignbare kommuner.

-

Kompetanse, herunder hvordan kommunen sikrer at brukere får et begrenset antall personer
som yter tjeneste å forholde seg til, for å bidra til forutsigbarhet, bedre sikkerhet for
brukeren og bedre informasjonsflyt om forhold hos brukeren. Vi vil kartlegge hvordan
kommunen planlegger en hjemmetjeneste tilpasset brukerens behov, eksempelvis gjennom

2

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
4
Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3
5
Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4c
3
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rekruttering, kursing eller videreutdanning av ansatte for å møte brukere med spesielle
behov.
-

2.2
2.2.1

Hvorvidt kommunen har nedfelt skriftlige prosedyrer som sikrer at brukerne får tjenestene
de har krav på og hvordan saker følges opp i avvikssystemet
Faktabeskrivelse
Styring og organisering

Hjemmetjenesten styres av RO-leder som rapporterer direkte til rådmann. Den underliggende
organiseringen er gjort med hensikt å yte et fullverdig og godt tjenestetilbud til kommunens
innbyggere. Hjemmetjenesten har felles oppmøtested for de ansatte, men disse er i praksis delt inn
i to distrikt, Nord og Syd, med hovedbase for administrasjonen i Nord og bo- og servicesenter i Syd.
Det holdes avdelingsmøter hver 8. uke, noe som er inkludert i turnus for alle ansatte med
stillingsprosent over 50 %. På hvert møte er det satt av tid til opplæring ved siden av den ordinære
agendaen. Denne opplæringen holdes ofte av egne ansatte som har spesifikke fagansvar og som har
forpliktet seg til å holde internopplæring som en del av utviklingsplanen sin. I tillegg benyttes det
av og til eksterne aktører. Normalt tas det opp saker som f.eks. hvordan det har gått i foregående
periode, status fremover, ulike behov, nye ansatte og planlegging for høytider/sesong etc. Videre
holdes det årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte i tidsperioden januar-februar.
Hjemmetjenesten jobber også tett med sykehjemmet som er organisert som et eget
resultatområde. Samarbeid forekommer daglig i tillegg til faste tildelingsmøter hver 14. dag hvor
også kommunelegen deltar. Revisjonen får opplyst at flere brukere har vedtak som går inn under
både hjemmetjenesten og sykehjemmet, og at man ved et begrenset antall tilfeller har forsøkt en
ordning hvor hjemmetjenesten har levert tjenester til brukere bosatt på sykehjemmet, uten at
dette har vært en innarbeidet ordning. I dag holdes tjenesteleveransen i hjemmet og på sykehjem
adskilt. I dagens ordning er det tilrettelagt for at brukere flyttes over til sykehjemmet ved behov
for tettere oppfølging og tilbake til hjemmetjenesten når pleie kan utføres i hjemmet.
Ledelsen har jevnlig oppfølging av sentrale styringsparametere slik som avviksmeldinger,
ressurssituasjon, ventelister og saksbehandlingstider.
2.2.2

Ressursbruk

Resultat- og budsjettutviklingen for hjemmetjenester i Vestby (figur 4) viser at det har vært et årlig
overforbruk de siste årene. Hvis vi inflasjonsjusterer budsjettet, viser dette en reell akkumulert
økning i perioden fra 2011 til 2013 på 19 %. Revisjonen får opplyst at budsjettøkningen skyldes flere
forhold, blant annet at hjemmetjenesten har fått tilført flere årsverk samt at hjemmetjenesten
over lengre tid har underbudsjettert kostnader for kvelds-, natt- og helgetillegg samt ferievikarer.
Til tross for denne budsjettøkningen, viser resultatregnskapet at hjemmetjenesten hvert år har et
overforbruk sammenlignet med årets opprinnelige budsjett. I 2013 var denne forskjellen på 11 %.
Dog gjennomfører kommunen budsjettjusteringer i revidert budsjett tertialvis, noe som naturligvis
medfører at revidert budsjett treffer godt i forhold til det endelige årsresultatet. Kommunen
forklarer videre at de ikke budsjetterer forventet lønnsøkning inneværende år på det enkelte
resultatområde, men har denne budsjettposten som en sentral reserve. Videre er det slik at det
budsjetteres med det kjente tjenestenivået på budsjettidspunktet for hvert enkelt resultatområde.
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Figur 4: Analyse av budsjett- og resultatutviklingen i hjemmetjenesten i 2013-kroner (vist i 1000). Kilde: Vestby kommune

Utgifter i 2013-kroner (1000)

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2011

2012
Budsjett

Rev budsjett

2013
Regnskap

Det at kommunen hvert år bruker mer enn budsjettert kan skyldes at kommunen har et relativt høyt
forbruk på hjemmetjenesten, eller det kan forklares med at kommunen underbudsjetterer i forhold
til hva som er det reelle behovet.
For å få et bedre grunnlag for å uttale oss om årsakene til overforbruket har vi gjennomført en
tjenesteprofilanalyse av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen for 2013, vist i Figur 5.
I analysen er gjennomsnittet blitt brukt som en referanseverdi. Det vil si at gjennomsnittet for de
kommunene som er med i sammenligningen er satt lik 100 for alle indikatorene. Dette er i den
grafiske fremstillingen presentert ved den grønne streken. Videre er den relative størrelse mellom
Vestby kommune og gjennomsnittet beregnet. Hvordan Vestby skårer i forhold til gjennomsnittet er
vist ved søylene. En skår på 100 viser at kommunen ligger likt med gjennomsnittet, mens en skår på
103 viser at kommunen bruker 3 % mer enn gjennomsnittet for den aktuelle indikatoren. I den
grafiske presentasjonen av analysen er også skåren til de kommunene som ligger høyest og lavest
presentert gjennom henholdsvis trekanter og streker.
Figur 9 viser kostnadsdata og aktivitetsdata opp mot antatt behov i kommunene basert på utvalgte
behovsindikatorer relatert til pleie og omsorg, og vektingen av disse. Der Vestby ligger lavere enn
snittet betyr dette at de har et lavere kostnadsforbruk eller skårer lavere på demografiske variabler
enn sammenligningskommunene, og omvendt.
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Figur 5: Tjenesteprofilanalyse av pleie- og omsorgssektoren basert på ulike offentlige statistikkilder. Kilde: BDO og SSB
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Vi vet ut fra årsregnskapet at Vestby i 2013 brukte 37,8 mill. kroner til hjemmetjenester. Dette
utgjør 5 % av netto driftsresultat for kommunen.
Pleie- og omsorgsbehovet i Vestby i 2013 var beregnet til 86 %, sammenlignet med de andre
kommunene. Det kan derfor forventes at ressursbruken i Vestby ligger noe lavere enn for de øvrige,
alt annet like. Av figuren fremgår det at kommunen ligger lavere enn snittet på netto driftsutgifter
(funksjon 254) både per innbygger og per bruker. Ressursbruken er henholdsvis 62 % og 68 %
sammenlignet med de utvalgte kommunene i kommunegruppe 8.
Det er viktig å påpeke her at funksjon 254 inkluderer utgifter utover det som er direkte knyttet til
pleie i hjemmet, slik som omsorgslønn, avlastning og tjenester til funksjonshemmede –
tjenesteområder som kan være ulikt organisert i kommunene, og dermed ikke gir et entydig bilde av
kostnadsbruken. Dersom vi legger brutto driftsutgifter per mottaker til grunn viser det at kommunen
allikevel ligger lavere enn gjennomsnittet med 74 %.
Videre ser vi at Vestby har tilnærmet like stor andel innbyggere i alderen 0-66 som mottar
hjemmetjenester som gjennomsnittet, mens andelen blant de som er 67 år og eldre er lavere.
Normalt representerer sistnevnte gruppe den største brukergruppen blant mottakere av
hjemmetjenester, og utgjør ofte en større del av utgiftene. I tillegg til at andelen
tjenestemottagere i aldersgruppen 67 år og eldre er lavere enn gjennomsnittet, viser tall fra SSB at
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Vestby totalt sett har en lavere andel innbyggere i denne aldersgruppen enn landsgjennomsnittet,
med 12 %. Samlet kan disse forhold være med å forklare ressursbruken.
Et annet forhold som kan forklare ressursbruken er kostnadene knyttet til de med omfattende
bistandsbehov, en gruppe som utgjør 11 % av det totale antallet tjenestemottakere i Vestby (figur
6). Tjenesteprofilanalysen viser at andelen innbyggere med omfattende bistandsbehov i begge
aldersgruppene er lavere i Vestby enn gjennomsnittet.
Figur 6: Fordeling av tjenestemottakere etter behov for 2013. Kilde: SSB
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Generelt ser vi at Vestby kommune ligger lavere enn gjennomsnittet for de sammenlignbare
kommunene på de aller fleste behovsindikatorene. I de tilfeller der de ligger over snittet er det kun
snakk om få prosent, mens kommune i de fleste tilfeller ligger nærmere de laveste skårene enn de
høyeste i sammenligningsgrunnlaget.
Belastningsgrad
For å gi et oversiktsbilde av hvordan hjemmetjenesten i Vestby kommune disponerer ressurser
benytter vi en modell som belyser hvor mye av de ansattes arbeidstid som går med på direkte
pleiekontakt med pasientene. Denne kan beskrives som:
(#𝑣𝑒𝑑𝑡𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 ℎ𝑗𝑒𝑚𝑚𝑒𝑡𝑗𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑘𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔6 𝑥 52 𝑢𝑘𝑒𝑟)/(#å𝑟𝑠𝑣𝑒𝑟𝑘7 𝑥 #𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑖 𝑒𝑡 å𝑟𝑠𝑣𝑒𝑟𝑘)
= 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡
Den første faktoren representerer det totale antallet timer hjemmetjenester som ble vedtatt i
Vestby i 2013 og er et uttrykk for behov. Den andre faktoren representerer det totale antallet
arbeidstimer hjemmetjenesten har til rådighet årlig for tjenesteutførelse, og er et uttrykk for
hjemmetjenestens kapasitet. Formelen er dermed et uttrykk for hvor stor belastningsgrad de
ansatte i hjemmetjenesten har, og kan brukes som en innledende analyse av hvorvidt det kan sies at
kommunen har høyere eller lavere effektivitet enn andre kommuner. En utregning vil da bli seende
slik ut:

6

Basert på IPLOS-tall for praktisk bistand daglige gjøremål, dagsenter og hjemmesykepleie
Ikke inkludert de årsverkene som har rene administrative oppgaver. I Vestbys tilfelle er dette 5 årsverk: ROleder, avdelingsleder og de tre saksbehandlerne. Det forutsettes at bruken av vikarer dekker fravær i bevilgede
stillingshjemler
7
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1199 ∗ 52⁄47,6 ∗ 1650 = 79 %
Med denne utregningen kan vi, ut fra de vedtakstimer som er innvilget, si at 79 % av arbeidstiden til
de ansatte i hjemmetjenesten teoretisk sett går med på ansikt-til-ansikt tid med de ressurser som
kommunen i dag har tilgjengelig. . Det bør naturligvis gjøres en nærmere analyse basert på faktisk
gjennomført tid for å kunne med større sikkerhet si hva som er den faktiske ansikt-til-ansikt tiden i
kommunen. Tiden kan uansett aldri bli 100 % som følge av reisetid og nødvendig indirekte
aktiviteter knyttet til oppfølging av brukeren. Vår erfaring fra andre oppdrag er at ansikt-til-ansikt
tid over 60 % vil være effektivt sammenlignet med andre kommuner, mens lavere enn 55 % vil etter
vår vurdering være for lavt.
Arbeidsforhold
Hjemmetjenestene består av 52,6 årsverk (tabell 2). De ansattes kompetanse varierer fra
grunnskoleutdanning til sykepleiere med spesialutdanning. Det blir opplyst at en stor andel av
ansatte er faglært og utdannet som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller sykepleiere. Årlig er det
flere av de ansatte som tar videreutdanning innen ulike fagområder. Gjennom intervjuene av de
ansatte kom det frem at de opplever at kommunen og hjemmetjenesten tilrettelegger godt for
etterutdanning og kurs.
Tabell 2: Organisering av hjemmetjenesten med årsverk. Kilde: Vestby kommune
Årsverk 2014

Stillinger
RO-leder

1

Avdelingsleder

1

Saksbehandler/fagkoordinator

3

Sekretær

1

Servicetekniker

1

Dagavdeling med sjåfør

3

Rehabiliteringsteam (sykepleier + ergoterapeut)

1,7

Ergoterapeut

2

Demenskoordinator

0,5

Kreftkoordinator

0,5

Sykepleiere

14,4

Hjelpepleier/omsorgsarbeider

17,65

Hjemmehjelp

5,3

Totalt

52,6

Alle nyansatte må gjennom en opplæringsplan som dekker tjenesteområdets rutiner og oppgaver i
arbeidshverdagen. Videre opplever de ansatte som revisjonen har intervjuet at det i stor grad gis
mulighet for videreutdanning da hjemmetjenesten har et uttalt mål om å ha fokus på fagutvikling.
Flere av de ansatte har benyttet seg av dette tilbudet de siste årene, med fagarbeidere som har
tatt
videreutdanning
innen
diabetes,
palliasjon,
helserett,
helsepedagogikk
og
personaladministrasjon og ledelse de siste årene. Disse forplikter seg til å gi videreopplæring internt
til de andre ansatte, noe som skjer i forbindelse med avdelingsmøtene hver 8. uke.
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Tabell 3: Sykefravær og medarbeidertilfredshet i hjemmetjenesten 2010-2013. Kilde: Vestby kommune
Beskrivelse

2010

2011

2012

2013

Sykefravær hjemmetjenesten totalt

7,82 %

10,27 %

9,03 %

11,18 %

Sykefravær hjemmetjenesten kort 1-16dg

2,09 %

2,02 %

2,53 %

3,11 %

Sykefravær hjemmetjenesten lang >16 dg

5,73 %

7,04 %

6,50 %

8,83 %

Sykefravær totalt i kommunen

7,03 %

7,39 %

8,33 %

8,16 %

Sykefravær landsbasis helse- og omsorg (4. kvartal)

10,3%

9,8%

10,3%

9,9%

4,3

4,4

4,5

4,3

Medarbeidertilfredshet hjemmetjenesten

Statistikk over sykefraværet i hjemmetjenesten (tabell 3) viser svingninger de siste fire årene, og
ligget jevnt over gjennomsnittet i kommunen. Revisjonen får opplyst at langtidsfravær som regel
skyldes forhold som ligger utenfor arbeidsplassen og at det kun i ett tilfelle de siste årene har vært
en arbeidsrelatert årsak til langtidssykemelding. Samtidig kan det til tider være utfordrende å
dekke opp bemanningen med vikarer når sykefraværet er høyt, spesielt i akutte tilfeller hvor det
må innhentes vikar på kort varsel. Videre får vi opplyst gjennom intervju med ledelsen at
sykefraværet i 2014 har gått ned. Dette underbygges av tall fra tertialrapporter i 2014 hvor det
totale sykefraværet i hjemmetjenesten i første tertial var på 6,13% (mot 8,30% totalt i kommunen)
og 3,9% (mot 7,15% totalt i kommunen) i andre tertial.
Revisjonen har fått opplyst at resultatene fra medarbeiderundersøkelser de siste årene har vært
lavere enn ønsket nivå. Statistikken sier ikke noe om hvilke parametere undersøkelsen blant de
ansatte dekker, og det er derfor vanskelig å si noe om hvorvidt det er noen aspekter ved
arbeidssituasjonen som skiller seg ut mer ut enn andre, men revisjonen har fått opplyst at
resultatene årlig tas opp på personalmøter hvor relevante problemstillinger diskuteres.
Hjemmetjenesten i Vestby kommune hadde frem til mars 2014 et felles system for registrering av
alle typer avvik på ett og samme papirskjema. Som en del av en omlegging på tvers av kommunens
tjenesteområder blir HMS-avvik nå registrert elektronisk mens tjenesteavvik og medisinske avvik
fortsatt blir rapportert skriftlig på papirskjema. En oversikt over avviksrapporteringen for årene
2011-2013 (tabell 5) viser at det er en del avvik i hjemmetjenesten, hvorav det i 2013 er jevnt
fordelt over de tre rapporteringsområdene med hhv. 24 % knyttet til HMS, 38 % knyttet til
manglende tjenesteleveranse til brukerne og 38 % knyttet til medisinhåndtering. Fra 2011 til 2012
var det 24 % økning i antall registrerte avvik (fra 458 til 570), i stor grad knyttet til
medisinhåndtering, mens man fra 2012 til 2013 så 10% reduksjon i det totale antallet avvik fra 570
til 511.
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Tabell 4: Avvik i hjemmetjenesten 2011-2013. Kilde: Vestby kommune
Avviksregistrering

2011

2012

2013

HMS-avvik (% av totalt antall avvik)

14 %

17 %

24 %

Stress, føler at jeg ikke har fått utført arbeid tilfredsstillende

29

41

38

Stress, overføres bruker, fører til økt tidsforbruk

1

4

4

Stress, oppdrag overført neste vakt eller dag

15

14

24

Stress, mange oppdrag/uforutsette hendelser

19

35

52

2

2

Utsatt for verbal trussel
Utsatt for fysisk vold

2

Utsatt for fysisk trussel

1

Tjenesteavvik (% av totalt antall avvik)

55 %

37 %

38 %

Ikke utført renhold

199

62

57

Ikke utført dusj

1

4

10

Ikke utført annet

14

50

32

Redusert hjelp jfr. vedtak

5

27

32

Ikke kvittert for utført oppdrag

8

16

9

Ikke skrevet rapport

16

34

23

1

4

Ikke ajourført medisinkardex
Vurderingsbesøk utsatt
Feilfordelt oppdrag

2

1

Måtte kjøre egen bil

1

Annet

4

14

25

Medisinavvik (% av totalt antall avvik)

31 %

46 %

38 %

Medisinavvik (nesten feil)

12

33

21

Medisinavvik (feil)

132

232

175

Totalt antall avvik

458

570

511

Det er avdelingsleder som mottar avvikene og går gjennom disse. Rutinen for oppfølging av avvik
starter med å ta en oppfølgingssamtale med vedkommende som er ansvarlig for avviket vedrørende
hva man kan gjøre for å forhindre fremtidige avvik, hvorvidt det skal gis ytterligere opplæring i
rutiner eller gjøres andre tilpasninger i arbeidshverdagen. Etter at avvikene er gjennomgått av
avdelingsleder sendes det videre til RO-leder som gir tilbakemelding til de ansatte om oppfølgingen
på de månedlige personalmøtene. Skulle det forekomme graverende forhold blir dette tatt videre til
kommunens øverste ledelse ved sentraladministrasjonen.
Ledelsen i hjemmetjenesten har opplevd noe manglende rapportering av HMS-avvik etter
omleggingen til elektronisk registrering. Det bekreftes også gjennom intervjuer med ansatte at det
virker å være en underrapportering etter omleggingen. Noen klar årsak til manglende registrering
kommer ikke frem gjennom intervjuene, da systemene hverken oppfattes utilgjengelig eller
vanskelig å forstå. Videre har ledelsen flere ganger oppfordret til registrering i systemet uten at det
virker å ha hjulpet.
Tjeneste- og medisinavvik vil bli kommentert nærmere i kapittel 4 som tar for seg hvorvidt brukerne
får de tjenestene det er gjort vedtak om.
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Rutiner for tjenesteutførelse

Hjemmetjenesten har en rekke rutiner for oppfølging av tjenestene. Hver dag er det to av
sykepleierne, en for Nord og en for Syd, som begynner dagen kl. 07:30 med å lese seg opp på
rapporter fra gårsdagen og natten i forkant av morgenmøtet kl. 08. Denne vakten er inkludert i
turnusen for alle sykepleiere ved hjemmetjenesten og innebærer at man ved siden av å ha ansvaret
for morgen- og midtrapport denne dagen har kontordag. Dette er gjort for at sikre at alle
sykepleiere skal ha nødvendig tid til å følge opp korrespondanse på E-link, ringe apotek, legekontor
samt utføre nødvendige oppgaver som å motta og dosere medisin. På morgenmøtet blir sykepleierne
og helsefagarbeiderne som har dagvakt den dagen informert om eventuelle endringer og beskjeder
som er registrert i Gerica eller egen beskjedbok.
For selve utførelsen av tjenesten får de ansatte hver dag utlevert en personlig digital assistent
(PDA) med arbeidslister for hvilke brukere de skal på besøk til, hvilke tjenester som skal utføres og
antatt tidsbruk for disse tjenestene. Arbeidslistene utleveres også i papirform i tilfelle systemsvikt.
Ved utført tjeneste registreres dette elektronisk sammen med tidsbruk og dette oppdateres
fortløpende på alle ansattes PDAer samt i Gerica. De ansatte har via PDA elektronisk tilgang til alle
dagens arbeidslister med mulighet for å overføre brukere fra en liste til en annen. Man vil dermed
kunne overføre en eller flere brukere fra en ansattes liste til en annen hvis arbeidsmengden denne
dagen skulle være stor for noen ansatte og tilsvarende liten for andre.
Vanlig praksis er at man skal være ferdig med arbeidslisten og tilbake på kontoret til klokken 15.
Dette skal gi de ansatte nødvendig tid til å registrere supplerende informasjon i journalsystemet
hvis det er behov for dette eller dersom de ikke har fått tid til å gjøre dette i løpet av dagen. I
tidsrommet 15:00-15:30 holdes det også overlappingsmøte med kveldsvaktene.
Det holdes eget morgenmøte kl. 08:00 for hjemmehjelpene som står ansvarlig for tjenesten
«renhold» da disse har egne rutiner og arbeidsoppgaver. Hjemmehjelpene benytter seg ikke av PDA,
men har med kvitteringsblokk som underskrives av bruker ved utført renholdstjeneste.
Hjemmetjenesten har egen sjåfør som henter de brukerne som skal på dagavdelingen i Son (område
Syd) og er med disse brukerne frem til de kjøres hjem på slutten av vakten.
Revisjonen får opplyst gjennom intervju med ledelsen og ansatte at disse har inntrykk av at
tjenestetilbudet i kommunen er godt.
Skriftlig dokumentasjon av rutiner
Når det gjelder dokumentasjon av skriftlige rutiner har revisjonen blitt forelagt kommunens egen
veileder for tildeling av tjenester i pleie- og omsorgstjenesten, revidert 19. august 2014 og godkjent
av RO-leder. Veilederen er utviklet som et ledd i hjemmetjenestens kvalitetsarbeid og revideres
årlig. Hensikten er å sikre at brukerne får tildelt de tjenester de har lovfestede krav på og henviser
til relevante lover og forskrifter.
Revisjonen har også blitt forelagt håndbok i legemiddelhåndtering, utgave fra 2013 godkjent av ROleder og avdelingssykepleier, som skal sikre riktig og god legemiddelhåndtering til pasient. Den sier
blant annet noe om krav til oppbevaring, utdeling og avviksregistrering samt ansvar. Den henviser
også til relevant regelverk.
Revisjonen har blitt forelagt sikkerhetshåndbok for helse- og sosialtjenester i kommunen, utarbeidet
mars 2011, med informasjon om rutiner knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Den
beskriver blant annet ansvar og organisering, dokumentasjon, opplæring, innhenting og forvaltning
av helse- og personopplysninger.
Revisjonen har blitt forelagt utskrift av den elektroniske rutinebeskrivelse av avviksregistrering for
HMS, innført mars 2014. Utover dette har vi fått rutiner for rapportering og oppfølging av uønskede
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hendelser, rutiner for konflikthåndtering, samt håndtering av mobbing og trakassering – men disse
er ikke datert eller signert.
Revisjonen har blitt forelagt opplæringsplan i hjemmetjenesten for 2013 og 2014 godkjent av ROleder. Denne omhandler pålagt opplæring, planlagte fagkurs, grunnutdanning, videreutdanning og
fellesopplæring.
2.3

Vurdering

Problemstilling 1
Har kommunen lagt til rette for å kunne yte tilfredsstillende tjenester innen
hjemmetjenesten?
Styring og organisering
Organiseringen av hjemmetjenesten i de geografiske områdene Nord og Syd, hvor
ansatte har faste vakter (med unntak av deltidsstillinger/vikarer som går på begge
lister), bidrar til å redusere antallet hjelpere brukerne må forholde seg til.
Planleggingen av kjøreruter og arbeidslistene etter geografi virker å være
tilfredsstillende og revisjonen anser det som positivt at hjemmetjenesten er fleksibel
overfor ønsker om endringer fra både ansatte og brukere. Vi ser at innføringen av de
elektroniske PDAene gjør det enkelt og fleksibelt for de ansatte selv å styre ressursene
gjennom å avlaste de som i løpet av en vakt har en særlig høy belastning. Bruken av
PDA effektiviserer arbeidsfordelingen og reduserer belastning på de ansatte.
Muligheten for at arbeidslistene kan oppdateres fortløpende og at ansatte kan overføre
brukere fra en liste til en annen hvis arbeidsbelastning skulle bli for stor eller brukers
behov endrer seg er positiv både for ansatte og brukere da dette reduserer risikoen for
avvik.

Grønn

Revisjonen oppfatter at ledelsen har fokus på viktige styringsparametere i den daglige
ressursoppfølgingen av avdelingen.
Det oppfattes også som positivt at hjemmetjenesten har et tett og godt samarbeid med
sykehjemmet i kommunen. Gode ordninger for å tilrettelegge for korttidsopphold på
sykehjem ved behov gjør at brukerne sikres tettere oppfølging samtidig som det
minsker belastningen på hjemmetjenestens bemanning.
Ressursbruk
Vi har konstatert at Vestby kommune har et avvik mellom budsjett og regnskap for de
årene vi har kartlagt, til tross for årlige budsjettøkninger. Dette forklares med
kommunens budsjettpraksis.
Revisjonen har analysert kommunens utgifter til hjemmetjenester sammenlignet med
gjennomsnittet for et utvalg sammenlignbare kommuner. Analysen viser at:


Vestby har et lavere behovsnivå blant sine innbyggere for pleie- og
omsorgstjenester generelt



Utgiftsnivået er lavere
o

Netto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester er lavere

o

Brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester er lavere
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Vestby har en lavere andel mottakere av hjemmetjenester
o

Vestby har en lavere andel eldre innbyggere

o

Vestby har en lavere andel eldre mottakere av hjemmetjenester

o

Vestby har en lavere andel eldre mottakere av hjemmetjenester med
omfattende bistandsbehov

Mulige andre forklaringsvariabler til utgiftsnivået kan være at hjemmetjenesten har
effektiv tidsbruk. Revisjonen har gjort en teoretisk beregning av ansikt-til-ansikt tid
basert på antall vedtakstimer vedtatt i 2013 fordelt på bevilgede stillingshjemler.
Resultatet viser en teoretisk ansikt-til-ansikt tid på 65%, noe som erfaringsmessig kan
indikere en forholdsvis effektiv ressursbruk, gitt at alle vedtatte timer blir
gjennomført. For å analysere dette nærmere bør det gjøres en kartlegging av den
faktiske ansikt-til-ansikt tiden og hvor mye tid som brukes på reise og andre oppgaver
knyttet til brukeroppfølging.
Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 skal kommunen sørge for at ansatte har
adgang til videre- og etterutdanning. Gjennom intervjuer med ledelsen og ansatte,
samt gjennomgang av relevante dokumenter, har revisjonen inntrykk av at dette er
noe som vektlegges i hjemmetjenesten og tilrettelegges for de ansatte. Flere ansatte
har benyttet seg av tilbudet, med det resultat at man nå har flere sykepleiere med
spesifikk fagkompetanse innenfor områder som kreft, KOLS, diabetes, palliasjon,
demens og sårbehandling. Videre blir det vurdert som positivt at ansatte med
spesialistutdanning innen ulike fagområder underviser/kurser de øvrige på avdelingen.
Sykefraværet i hjemmetjenesten har de siste årene ligget jevnt med
landsgjennomsnittet, men noe over kommunen for øvrig. Revisjonen merker seg at det
arbeides med å få ned sykefraværet og i 2014 kan vi konstatere nedgang.
Arbeidsforhold
Resultater fra medarbeiderundersøkelser de siste årene er ikke på ønsket nivå.
Revisjonen anser det som positivt at ledelsen er oppmerksom på dette og har satt i
gang tiltak for å øke medarbeidertilfredsheten. Revisjonen har også, gjennom
intervjuer, inntrykk av at de ansatte på generelt grunnlag er fornøyde med
arbeidsplassen.
Hjemmetjenesten hadde en liten økning i antall registrerte HMS-avvik fra 2011-2013.
Antallet avvik relatert til stress har økt, noe som kan tyde på at bemanningen ikke
alltid er tilfredsstillende, eller at arbeidsfordelingen er ujevn. I så måte er det
problematisk at avviksregistreringen på HMS mest sannsynlig er ufullstendig og dermed
gir rettmessig bilde av arbeidsforholdene. Situasjonen med underrapportering er ikke
tilfredsstillende da ledelsen er avhengig av rapportering og tilbakemeldinger fra de
ansatte for å kunne gjøre tilpasninger i arbeidshverdagen. Underrapportering gjør at
man ved dags dato ikke har en reel oversikt.
Sykefraværet var i perioden 2010-2013 høyere enn gjennomsnittet i kommunen, men
likt med landsgjennomsnittet for pleie- og omsorgssektoren. Fraværet skyldtes i
hovedsak langtidsfravær som ikke var knyttet til forhold på arbeidsplassen. Foreløpige
resultater for 2014 viser at fraværet har blitt redusert merkbart, mye grunnet tett IAoppfølging og kontinuerlig innsats på området.
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Rutiner
Rutiner for den daglige arbeidsutførelsen virker å være veletablerte og revisjonen har
ingen kommentar ut over dette.

Grønn

Kommunen
har
forelagt
revisjonen
retningslinjer
for
saksbehandling,
legemiddelhåndtering, personvern og informasjonssikkerhet, avviksrapportering og
opplæringsplan. For at denne typen dokumenter skal være til nytte for ansatte i det
daglige er det, etter revisjonens vurdering, viktig at de er godt strukturert og enkle å
finne frem i. De bør i tillegg være oppdatert og relevante, samt lett tilgjengelige,
gjerne i kommunens elektroniske systemer.
Revisjonen mener at rutinene tilfredsstiller krav til innhold. Sikkerhetshåndbok for
rutiner knyttet til personvern og informasjonssikkerhet synes å være fra 2011 og
mangler signatur, og revisjonen anbefaler dermed at denne revideres.

2.4

Konklusjon

Vestby kommune har i hovedsak lagt til rette for tilfredsstillende hjemmetjenester. Organisering,
kompetanse og arbeidsdeling synes å være hensiktsmessig. Ledelsen har fokus på kompetanse og gir
de ansatte etterutdanningsmuligheter. Det er konstatert et lavere kostnadsnivå til hjemmesykepleien
sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Årsaken kan delvis forklares med andel
tjenestemottakere og brukerbehov. Revisjonen mener det er behov for å innføre rutiner som
forhindrer underrapportering av HMS-avvik.
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3 Behandling av søknader i tråd med regelverket
Problemstilling 2
Blir søknader om tildeling av hjemmetjenester behandlet i tråd med regelverket?
3.1

Revisjonskriterier

Tilsynsvirksomheten har som hovedformål å ivareta kontroll av hjemmetjenestens oppfyllelse av
krav til saksbehandling av søknader om tildeling av pleie- og omsorgstjenester i hjemmet.
Revisjonskriteriene for denne problemstillingen vil for det første være kommunens egen
serviceerklæring for hjemmetjenesten som er utarbeidet med hensyn til gjeldende lovverk som
angår generell saksbehandling8 og brukerrettigheter innen pleie- og omsorgstjenester910.
I følge kommunens egen serviceerklæring skal kommunen innen praktisk bistand:
-

Gi tilbakemelding innen 1 uke om at søknaden er mottatt. Vi foretar hjemmebesøk og gir
vedtak innen 3 uker.

-

Praktisk bistand skal være igangsatt innen 14 dager etter fattet vedtak.

I følge kommunens egen serviceerklæring skal kommunen innenfor sykepleietjenester:
-

Gi tilbakemelding umiddelbart når søknaden er mottatt.

-

Foreta hjemmebesøk og gir vedtak innen 1 uke.

-

Sykepleiertjenester skal være iverksatt innen 7 dager etter fattet vedtak.

Krav til saksbehandling av helse og omsorgstjenester
Forvaltningsloven stiller krav til behandlingsmåten både i utrednings-, vedtaks- og
klagebehandlingsfasen ved saksbehandling. For hjemmetjenesten stiller også særlovene
Sosialtjenesteloven kapittel 5 og Helse og omsorgstjenesteloven § 9-7 med tilhørende forskrifter,
krav. Veiledere fra Helsedirektoratet gir utfyllende informasjon og fortolkninger av regelverket.
Søknad om tjenester, foreløpig svar og iverksettelse
Ifølge forvaltningslovens § 11 a skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre en sak uten ugrunnet
opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan
besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar.
I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt
mulig angis når svar kan ventes. Hvis det drøyer uforholdsmessig lenge, må det gis foreløpig svar
som forklarer forsinkelsens årsak og opplyser om når svar kan ventes. Ved enkeltvedtak skal det gis
foreløpig svar dersom det drøyer mer enn en måned før henvendelsen kan besvares.11
Om vedtaket
Forvaltningsloven kapittel V handler om de krav som stilles til enkeltvedtak når beslutning i en sak
skal fattes. Av forvaltningslovens § 23 følger at et enkeltvedtak skal være skriftlig. Videre legger
forvaltningsloven særlig vekt på å gi partene en forklaring om vedtaket (begrunnelse) og
tilstrekkelig informasjon (underretning) om vedtaket og dets begrunnelse. Med begrunnelse menes
først og fremst en forklaring til parten, og eventuelt til tredjeperson med interesser i saksforholdet,

8

Forvaltningsloven kapittel 3-5
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3
10
Helse- og omsorgstjenesteloven
11
Forvaltningsloven § 11 a
9

Side 21 av 37

Rapport forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten

Vestby kommune

om hva man bygget på da vedtaket ble fattet. En slik forklaring vil hjelpe søker til å vurdere om han
eller hun bør klage. Hovedregelen er at enkeltvedtak skal grunngis og at det skal grunngis samtidig
med vedtaket. 12 I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig
begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være
misfornøyd med vedtaket.13
Ifølge forvaltningslovens § 25 skal begrunnelsen vise til de regler vedtaket bygger på, med mindre
parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå
vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket
bygger på. I begrunnelsen skal det også nevnes de avgjørende faktiske forhold som vedtaket bygger
på. Dersom de faktiske forhold er beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent
for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. Jf. forvaltningsloven § 27
første og andre ledd skal partene underrettes så snart som mulig om vedtak og begrunnelse.
Underretningen skal som hovedregel være skriftlig. Som ved vedtak og begrunnelse kan
underretningen gis muntlig hvis omstendighetene ikke tillater skriftlighet. I følge Helsedirektoratets
veileder må det som et minimum fremgå hva som er tildelt av tjenester, eventuelt hva det er gitt
avslag på.14
Med utgangspunkt i forvaltningslovens §§ 11, 24, 25 og 27 vil vi undersøke følgende når det gjelder
kommunens saksbehandling av søknad om tjenester:

3.2

-

Om søknadene er behandlet innen forvaltningslovens fire ukers frist

-

Om søknadene er behandlet innen kommunens egne frister i serviceerklæringer

-

Dersom saksbehandlingen tar mer enn 1 måned skal det gis foreløpig svar

-

Det foreløpige svaret skal forklare forsinkelsens årsak og opplyse om når svar kan ventes

-

Om enkeltvedtakene inneholder informasjon om hva det er søkt om, hva som er innvilget,
delvis innvilget/avslått, tidspunkt for iverksetting, om vedtaket skal evalueres

-

Om begrunnelsen gis med henvisning til de regler vedtaket bygger på (hjemmel), og de
faktiske forhold som vedtaket bygger på

-

Om det opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage

-

Om det opplyses om mulighet for hjelp til å fremsette klage (jf. forvaltningsloven § 27)

-

Om det opplyses om adgang til å se sakens dokumenter

Faktabeskrivelse

Revisjonen har blitt forelagt Vestby kommunens veileder for tildeling av tjenester i pleie- og
omsorgstjenesten. I veilederen fremgår det at hjemmetjenesten har utarbeidet gjennomgående
rutiner for hvordan søknader skal saksbehandles, med krav- og prosedyrebeskrivelse fra mottak av
søknad til fattet vedtak og håndtering av eventuell klage.

12

Forvaltningsloven § 24 første ledd.
Forvaltningsloven § 24 andre ledd.
14
Helsedirektoratets 2006, pkt. 3.4.5
13
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Figur 7: Saksgang i tildeling av helse- og omsorgstjenester i Vestby kommune. Kilde: Vestby kommune

Da Vestby kommune ikke har et eget bestillerkontor har hjemmetjenesten egne saksbehandlere som
mottar og behandler alle søknader om hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenesten hadde i 2013
2,5 årsverk for todelte stillinger som saksbehandler og fagkoordinator. Dette har blitt økt til 3
årsverk i 2014, hvorav to av saksbehandlerne tar seg av søknader om sykepleietjenester og den
tredje håndterer søknader om praktisk bistand (herunder trygghetsalarm, matombringing, renhold
etc.), men denne arbeidsfordelingen kan variere noe etter behov. Saksbehandlerne er også
fagkoordinatorer med ansvar for egne områder. Saksbehandleren med ansvar for praktisk bistand
har fagansvar for hjemmehjelperne og organiseringen av dette arbeidet. De øvrige saksbehandlerne
har ansvaret for Nord og Syd og er med på morgen- og midtrapportene. Før var det
saksbehandlernes ansvar å utforme de daglige arbeidslistene, men dette ivaretas i dag i stor grad av
en fagarbeider som har spesialkompetanse på feltet.
Hjemmetjenestens saksbehandlere mottok 404 søknader om tjenester i hjemmet i 2013 (figur 8). Av
disse var 165 søknader om sykepleietjenester og 239 søknader om praktisk bistand. I samme
tidsperiode ble det gjort 437 vedtak. Revisjonen har fått opplyst at årsaken til at antallet vedtak er
høyere enn antallet søknader i 2013 er at det ble gjort flere revurderingsvedtak uten at det lå
formelle søknader til grunn.
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3.2.1

Antall vedtak

Antall søknader

Figur 8: Antall søknader om tjenester i hjemmet og antall vedtak 2011-2013. Kilde: Vestby kommune

2012

2013

Saksbehandling

Alle innkomne søknader og henvendelser registreres i fagsystemet, enten av saksbehandler selv eller
av sekretær. Dette skjer enten via E-link fra sykehus eller fastlege, eller telefonhenvendelse fra
brukere selv eller pårørende. Det kan være allerede eksisterende brukere av hjemmetjenester som
har behov for utvidet bistand og/eller pleie, eller det kan være nye brukere. Er brukeren ikke
tidligere registrert opprettes det en journal i Gerica med nødvendige opplysninger og data. Etter
første registrering er saksforløpet noe annerledes for de ulike tjenesteytelse gitt de ulike kravene i
loven, samt kommunens tjenestebeskrivelse og serviceerklæring. Blant henvendelsene som kommer
inn årlig (tabell 5) er søknader om sykepleietjenester det vanligste med 165 søknader i 2013. Innen
praktisk bistand er søknader om trygghetsalarm, praktisk bistand (daglige gjøremål) og omsorgsbolig
det mest vanlige. Revisjonen har ikke kunnet beregne avslagsprosent innen de forskjellige
tjenestekategoriene. Vi har fått opplyst at oversikten over antall søknader ikke er fullstendig
grunnet manglende endrings- og revurderingsvedtak.
Tabell 5: Antall og type søknader om tjenester i hjemmet i Vestby 2011-2013. Kilde: Vestby kommune
Søknadstype

2011

2012

2013

Omsorgslønn

14

22

5

Dagavdeling 3-5dg

15

5

2

Dagavdeling 1-2dg

23

22

15

Frokost/grøt

23

12

2

Gjesteleilighet

0

3

11

Matombringing

16

18

27

Middag på senter

41

22

22

Omsorgsbolig

48

48

40

Vaskeritjeneste

8

12

5

Trygghetsalarm

38

36

56

Sykepleietjeneste

176

191

165

Praktisk bistand

59

51

54

Totalt

461

442

404

Totalt vedtatt

377

345

437
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Søknadsbehandling av sykepleietjenester

Det registreres nesten daglig nye henvendelser om sykepleietjenester. Er behovet akutt iverksettes
det tiltak på dagen, hvis ikke gjør man en direkte avtale med brukeren om tidspunkt for
vurderingsbesøk i løpet av de nærmeste dagene. Under selve vurderingsbesøket er ofte pårørende
til stede, gjerne i tilfeller hvor brukeren har demens eller annen kognitiv svikt hvor det er
pårørende som har initiert kontakten med hjemmetjenesten. Saksbehandler gjør en
funksjonsvurdering av brukeren ut i fra IPLOS- og ADL 15 -score som registreres på medbrakt
kartleggingsskjema. I denne prosessen opplyser saksbehandlerne at de er opptatt av brukerens
medvirkning og at de alltid vektlegger brukerens egne behov og ønsker. Samtidig får revisjonen
opplyst i intervju med hjemmetjenestens saksbehandlere at de ikke er konsekvent i bruken av
kartleggingsskjema. Dette kan for eksempel skyldes at brukeren allerede mottar tjenester fra
hjemmetjenesten og at de derfor allerede har god oversikt over bistandsbehovet. Videre kan det
også oppfattes omfattende å ha med seg mye papirer og gjøre en fullstendig funksjonskartlegging
ute hos brukeren hvis behovet synes å være åpenbart. Et godt førsteinntrykk og møte med
hjemmetjenesten vektlegges da dette legger grunnlaget for videre samarbeid og i så måte vise
respekt for brukeren og dennes hjem.
Ofte vil også rehabiliteringsteamet gjennomføre et besøk hos brukeren, enten i forbindelse med
vurderingsbesøket eller gjennom et eget besøk i løpet av den første uken etter henvendelsen. Har
brukeren medisinbehov kontaktes fastlege enten via E-link eller telefon.
I følge saksbehandlere skriver disse etter vurderingsbesøket en rapport i Gerica som blir lagt til
grunn for tildeling av vedtak. Når vedtaket er fattet arkiveres dette i brukerens journal og sendes til
vedkommende per post. Det vektlegges at brukeren skal skjønne vurderingen som har blitt gjort i
løpet av saksbehandlingen. Hjemmetjenesten har et standard oppsett for vedtaksbrev i Gerica med
hjemmel for vedtak, begrunnelse, vedtak og informasjon om oppstart og klageadgang.
Det opplyses at prosessen med å gjennomføre vurderingsbesøk og fatte vedtak gjøres innen 1 uke og
at de tjenester som vedtas tildelt iverksettes innen 7 dager etter endelig fattet vedtak. Videre
vurderes behovet for hjelp fortløpende og endres etter behov. Rutinen for endringer opplyses å
være at pleiere skriver behov manuelt inn i en egen endringsliste som oppbevares sammen med
arbeidslisten. Saksbehandlerne tilpasser så denne informasjonen til arbeidslistene og registrer
endringene i Gerica. Revisjonen har fått opplyst at etterlevelsen av rutiner knyttet til journalføring
av endringer i tjenestebehov til tider kan være mangelfull. Dette omtales nærmere i kapittel 4.2.2
om oppfølging av vedtak.
3.2.3

Søknadsbehandling av praktisk bistand

Søknader om praktisk bistand har etter kommunens serviceerklæring noe lenger svarfrist enn
sykepleietjenester da revisjonen får opplyst at tjenesteiverksetting ved praktiske behov ikke
nødvendigvis er like akutt. Søker kontaktes innen en uke og det foretas vurderingsbesøk og gis
vedtak innen 3 uker. Selve bistanden i form av hjemmehjelp igangsettes innen 14 dager etter fattet
vedtak.
For søknader om BPA får revisjonen opplyst i intervju at det gjøres en vurdering med utgangspunkt i
døgnklokken, med andre ord hva brukeren har behov for time for time. Saksbehandler skriver så en
saksutredning som tas med til det faste tildelingsmøtet med kommunelege, RO-leder på
sykehjemmet og RO-leder for hjemmetjenesten, hvor det gjøres en utmåling av timer og vurdering
av hvorvidt behovet for BPA er tilstede. Søknader om BPA forekommer ifølge hjemmetjenesten

15

Aktiviteter i dagliglivet
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sjelden, og kommunen har p.t. kun 6 brukere med BPA, men det er forventet at ny lovgivning kan
medføre en økning av søknader om bistand av denne typen.
Søknader om trygghetsalarm behandles av saksbehandler i hjemmetjenesten og ikke i
tildelingsteamet. Dette tildeles ofte raskt da dette er tjenestetilbudet med det laveste
omsorgsnivået. Ved fattet vedtak installerer hjemmetjenestens servicetekniker alarm så fort denne
er tilgjengelig og alle formelle punkt er oppfylt.
3.2.4

Gjennomgang av saksbehandlingsfrister

Både forvaltningsloven og kommunens serviceerklæring spesifiserer krav til behandlingstid på
søknader om hjemmebaserte tjenester. Utover dette inneholder også serviceerklæringen en rekke
forventninger til hva kommunenes innbyggere kan forvente seg av hjemmetjenesten i vurderingen,
utformingen og utførelsen av tjenestene.
For å undersøke om hjemmetjenesten behandler søknader i tråd med lovverket og kommunens egen
serviceerklæring gjennomførte BDO stikkprøver av søknader om sykepleietjenester og praktisk
bistand. Vi baserte stikkprøven på dokumentasjon fra Gerica som besto av følgende:


Standard filuttrekk av alle innkomne søknader om sykepleietjenester i Vestby kommune i
2013



Standard filuttrekk av alle innkomne søknader om praktisk bistand i Vestby kommune i 2013

Revisjonen gjennomførte kontroll av 20 søknader basert på tilfeldig utvalg. I gjennomgangen av
søknadene så revisjonen på hvorvidt fristen for svar (vedtak) innen 1 måned iht. forvaltningsloven
ble overholdt, samt hvorvidt kommunens egne frister iht. serviceerklæringen ble overholdt, derav
vedtak innen 1 uke og iverksettelse av tjenesteytelse 7 dager etter vedtak for sykepleietjenester og
vedtak innen 3 uker og iverksettelse av tjenesteytelse 14 dager etter vedtak for praktisk bistand.
Videre så vi også på vedtaksbrevets utforming og henvisning til lovhjemler, klageadgang samt
forventet dato for oppstart av tiltaket.
Tabell 6: Resultat fra stikkprøvekontroll på søknadsbehandling. Kilde: BDO

Krav til svarfrist i henhold til:

Totalt avvik

Avvik praktisk bistand

Avvik
sykepleietjenester

Forvaltningsloven

3 av 20

3 av 10

0 av 10

Hjemmetjenestens
serviceerklæring

4 av 20

4 av 10

0 av 10

Undersøkelsen viser at:


I 3 av 20 tilfeller er det ikke dokumentasjon for at vedtak var fattet innen 1 måned



I 4 av 20 tilfeller var det ikke dokumentasjon for at vedtak var fattet innen kommunens
selvpålagte krav om 3 uker for søknader vedrørende praktisk bistand

I disse tilfellene finnes det heller ikke dokumentasjon for at det har blitt sendt ut foreløpig svar
med begrunnelse for hvorfor det vil ta tid å behandle saken og når saken kan forventes
ferdigbehandlet.
To av tilfellene omhandlet søknad om BPA. I det ene tilfellet som omhandlet forlengelse av vedtak
om personlig assistent mangler det dokumentasjon på søknad om forlengelse, men revisjonen har
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fått opplyst at vedtaket har blitt fattet og brukeren har fått tildelt BPA på bakgrunn av kommunens
tidligere kjennskap til brukeren. I de tre andre forholdene er fristene kun oversittet med et par
dager og tiltak er iverksatt.
3.2.5

Ventelister

Revisjonen får opplyst at kommunen har ventelister på omsorgsbolig. Til enhver tid er det ca. 30
søkere på denne listen som er behovsstyrt. For øvrig har ikke hjemmetjenesten ventelister på
vedtakspliktige tjenester.
3.2.6

Klagesaker

Hjemmetjenesten mottok fem klagesaker i 2012 (én for avslag på søknad om praktisk bistand, to for
avslag på søknad om personlig assistent og to for avslag på søknad om omsorgsbolig), hvorav fire
vedtak ble stadfestet av Fylkesmannen og det ene vedtaket om avslag på søknad om omsorgsbolig
ble omgjort.
Hjemmetjenesten mottok to klagesaker i 2013 (begge avslag på søknad om praktisk bistand), hvorav
det ene ble stadfestet av Fylkesmannen mens det andre vedtaket ble omgjort etter nytt
vurderingsbesøk.
3.3

Vurdering

Problemstilling 2
Blir søknader om tildeling av hjemmetjenester behandlet i tråd med regelverket?
Saksbehandlingsprosessen
Vi finner at hjemmetjenestens saksbehandling i stor grad tilfredsstiller kravene i
forvaltningsloven og overholder kommunens egne frister fremsatt i serviceerklæringen.
De avvikene revisjonen har avdekket har vært lite graverende da fristen i alle tilfeller
kun er oversittet med et par dager. Videre finner vi at utforming av vedtaksbrev er
gjort på en slik måte at det er lettfattelig for bruker å orientere seg om saksgang og
hvilke vurderinger som er gjort samtidig som det er opplyst om relevant lovverk og
klageadgang.

Grønn

IPLOS-registreringer
Alle kommuner er etter forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og
omsorgsstatistikk §2-1 pliktig å sende inn opplysninger til IPLOS-registeret. Vestby
kommune hadde noe manglende registrering i de innsendte dataene frem til 2012, noe
som virker å være forbedret fra 2013, men vi anser det fortsatt som en svakhet at
registreringen er noe manglende på områder som endring av vedtak og utkvittering av
faktiske timer hos bruker. Revisjonen antar at kommunen, gjennom elektronisk
tidsregistrering på PDA, har statistikk på sistnevnte tilgjengelig og at det burde
etableres rutiner for å registrere dette inn i IPLOS dersom dette er mulig. En
forbedring av dette vil kunne gi kommunen, og helsemyndighetene for øvrig, bedre
grunnlag for oppfølging, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring
av sosial- og helsetjenesten og helseforvaltningen og å gi grunnlag for forskning.
Formålet er også å få nødvendig kunnskap for å kunne planlegge og etablere gode og
likeverdige tjenester til kommunens brukere.
Klagesaker

Gul

i.a.

Revisjonen konstaterer at det er få klagesaker på vedtak gjort av hjemmetjenesten i
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Vestby kommune.
3.4

Konklusjon

Rutiner knyttet til saksbehandling av søknader og overholdelse av frister synes å være
tilfredsstillende. Det er også registrert få klagesaker. Rutinene for å registrere ukvitterte timer i IPLOS
er imidlertid ikke fullt ut tilfredsstillende.
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4 Tjenesteutførelsen
Problemstilling 3
Får brukerne de tjenestene det er gjort vedtak om?
4.1

Revisjonskriterier

For å svare på denne problemstillingen legger vi kommunens avviksrapportering til grunn for å se på
kvaliteten og den faktiske utførelsen av tjenester i hjemmet. Kommunens tjenestebeskrivelse med
kvalitetsstandardarder for hjemmetjenester sier følgende om hva bruker kan forvente:
-

å få rask og rett behandling, med saksbehandlingstid etter behovets art og innenfor
forvaltningslovens regler

-

å bli møtt med en positiv holdning preget av vennlighet, høflighet og respekt

-

å få en objektiv og faglig behandling ved enhver forespørsel

-

at tjenesteyterne har den nødvendige kompetanse og oversikt

-

at eventuelle avslag på søknader er faglig begrunnet

-

at tjenesteyter møter til avtalt tid

Dersom det ikke skjer, skal tjenesten ytes så snart som mulig etter nærmere avtale.
4.2

Faktabeskrivelse

Hjemmetjenesten i Vestby kommune hadde 484 brukere i 2013 og gjorde i samme periode 437
vedtak om tjenester i hjemmet. Revisjonen får opplyst at alle brukere får en primærkontakt i
hjemmetjenesten som har ansvaret for å følge opp brukeren, sjekke medisinendringer og være
første instans vedrørende informasjon og kontakt med brukeren. Disse tildeles etter
arbeidsfordelingen Nord/Syd hvor helsefagarbeidere som primært jobber i et område tildeles
primærpasienter i dette området. Primærkontakten er ikke nødvendigvis den som utfører den
tildelte tjenesten, men det er vanlig å ha regelmessige besøk hos sine primærpasienter. Videre
tilstreber man at brukerne skal ha færrest mulig hjelpere å forholde seg til.
Revisjonen får opplyst i intervjuer at hjemmetjenesten tidligere har mottatt tilbakemeldinger fra
kommunens brukere ønske om mer kontinuitet, noe som har blitt tatt opp internt. Ett av tiltakene
som har blitt satt i verk er at de ansatte går på samme arbeidslister flere dager på rad. Det er
samtidig viktig å balansere arbeidslistene for de ansatte mellom brukeren med omfattende og
mindre omfattende behov for at ikke arbeidsbelastningen skal bli for stor. I tilfeller hvor brukeren
har spesielle behov eller er veldig syke gjør avdelingen tilpasninger i arbeidslistene slik at disse
sikres fagarbeidere med nødvendig kompetanse og et færre antall hjelpere å forholde seg til. Videre
opplyser de ansatte at de prøver å være serviceinnstilt og fleksible ovenfor brukerne hvis disse har
ønsker eller bemerker at det i en periode har vært høy gjennomtrekk.
4.2.1

Behov og tildelte timer

Som tidligere nevnt gjør hjemmetjenestens saksbehandlere et vurderingsbesøk hvor brukerens
behov og funksjonsevne kartlegges som grunnlag for vedtak. I tabell 5 ble det påvist at antall
søknader om praktisk bistand har sunket fra 285 (2011) til 251 (2012) og 239 (2013). Det vil si en
prosentvis nedgang på 16 % fra 2011 til 2013. Ser vi på utviklingen i antall vedtakstimer for praktisk
bistand i figur 9 viser denne også nedgang. For vedtatte timer til hjemmesykepleie har situasjonen
vært mer stabil selv om søknadsmengden har variert. Naturligvis vil antall vedtakstimer avhenge av
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bistandsbehovet hos den enkelte søker/bruker og dette må tas med i vurderingen av utviklingen i
tildelte timer.
Figur 9: Gjennomsnittlig antall vedtatte timer per bruker per uke 2010-2013. Kilde: SSB
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Oppfølging av vedtak

På tross av at de ansatte i hjemmetjenesten registrerer tidsbruk hos bruker på PDA finnes det ikke
tall på såkalte «kvitterte timer» i IPLOS. Dette gjør det derfor vanskelig å kontrollere om tildelte
timer faktisk blir utført. For å undersøke om vedtak blir fulgt og brukere får de tjenestene de har
krav på gjennomførte BDO en stikkprøve av vedtak om sykepleietjenester og praktisk bistand. Vi
baserte stikkprøven på dokumentasjon fra Gerica som besto av følgende:


Standard filuttrekk av alle innkomne søknader om sykepleietjenester i Vestby kommune i
2013



Standard filuttrekk av alle innkomne søknader om praktisk bistand i Vestby kommune i 2013

Revisjonen gjennomførte kontroll av 16 søknader basert på tilfeldig utvalg. I gjennomgangen
sammenlignet revisjonen vedtakene som var blitt gjort med journalførte tjenesteleveranse i Gerica
i vedtaksperioden.
Tabell 7: Resultater fra stikkprøvekontroll vedtaksoppfølging. Kilde: BDO

Krav

Totalt avvik

Avvik praktisk bistand

Avvik sykepleietjenester

Vedtak

0 av 16

0 av 10

0 av 6

Undersøkelsen viser at:


I alle tilfeller har vedtatte hjemmetjenester blitt levert brukerne i henhold til vedtak

Revisjonen får opplyst fra flere ansatte at det kan være vanskelig å følge en sak i Gerica på grunn
av manglende eller usammenhengende dokumentasjon eller at de ansatte ikke er nøye nok med
rapporteringen. Endringer i brukerbehov blir registrert fortløpende i egen endringsperm som brukes
daglig ved morgen- og midtrapportering eller gitt muntlig på disse møtene, men det opplyses at
endringene ikke alltid registreres i Gerica.
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Det finnes ingen funksjon i Gerica som varsler om når et tidsbegrenset vedtak er i ferd med å løpe
ut. Saksbehandlerne må derfor holde oversikt selv via manuelle lister, noe de opplever å være lite
optimalt da brukere ikke er flinke til å søke om revurdering selv og dette øker risikoen for at
brukere ikke får revurdert sine tiltak innen fristen.
4.2.3

Avvik i tjenestetilbudet

Ser vi på statistikken for tjenesteavvik i figur 10 viser denne at det i 2013 ble registrert 57 avvik på
ikke utført renhold, 10 avvik på ikke utført dusj, 32 avvik på ikke utført annet og 32 tilfeller av
redusert hjelp jfr. vedtak. Utviklingen over de siste årene har vært ujevn, med den største
endringen i form av stor nedgang i antall avvik ved ikke utført renhold fra 199 avvik i 2011 til 62
avvik i 2012 og 57 avvik i 2013. Revisjonen har fått opplyst at det høye avvikstallet fra 2011 kan
forklares med høyt sykefravær i hjemmetjenesten i denne perioden. Ved akutt sykdom i
personalgruppen og det ikke er mulig å hente inn vikarer på kort varsel prioriteres
sykepleietjenester fremfor praktisk bistand – noe som skjedde i flere tilfeller i 2011. Det opplyses
også at i tilfeller hvor tjenester ikke blir levert på den angitte dagen vil dette i tilnærmet alle
tilfeller bli utført i løpet av påfølgende dag eller neste etter avtale med bruker.
Figur 10: Statistikk tjenesteavvik i hjemmetjenesten 2011-2013. Kilde: Vestby kommune
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Medisinavvik
En viktig del av hjemmetjenestens arbeid er håndtering av legemidler, og rutinene for dette er
grundig spesifisert i en egen kvalitetshåndbok. Ansatte må gjennom et eget opplæringskurs for å få
fullmakt til å utlevere ferdig doserte legemidler og det føres nøye kontroll med dosering og
utlevering. Alle avvik deles inn i to kategorier:
Feil:


Alle feil som har fått konsekvenser for legemiddelbrukeren, for eksempel feilmedisinering.
Her registreres feil som har oppstått selv om alle (kontroll-)rutiner er fulgt.



Brudd på arbeidsstedets skriftlige legemiddelhåndteringsrutiner.

Nesten feil


Situasjoner der tilfeldighetene førte til at ikke feil oppstod, til tross for at kontrolltiltakene
var gjennomført.
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Statistikken i figur 11 viser at antallet medisinavvik er stort, med 175 registreringer på feil og 21
nesten feil i 2013. Dette er en nedgang fra 2012, men fortsatt en del høyere enn det tilsvarende
resultat var i 2011. I følge 1. tertialrapport fra 2012 var det i gjennomsnitt 14 medisinavvik pr mnd i
hjemmesykepleien. Dette tallet ser ut til å ha økt siden den gang. Revisjonen har ikke sett hvordan
avvikene varierer og om avvikene følger noen spesifikke mønstre da rapporteringen for en spesifikk
måned kan være ulik fra ett virksomhetsår til det neste. Revisjonen får opplyst at typisk årsak til
medisinavvik er at arbeidslister ikke har blitt lest nøye og at man glemmer å gi medisin til
pasienten. Dette er noe ledelsen er oppmerksom på og har innført flere forskjellige tiltak for å få
bukt med dette, men det er vanskelig å finne tiltak som varer i lengden. I tillegg er
legemiddelhåndtering innfløkt da det involverer en rekke aktører, eksempelvis bruker, sykepleier,
lege, fastlege, sykehus og farmasøyt.
Figur 11: Statistikk medisinavvik i hjemmetjenesten 2011-2013. Kilde: Vestby kommune
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Brukerundersøkelser

Hjemmetjenesten sender selv ut spørreundersøkelser årlig til sine brukere der de stiller tre
spørsmål som vektes fra 1-6 med 6 som høyest og beste score:
1) I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmesykepleien?
2) I hvilken grad etterkommer hjemmesykepleien avtaler?
3) Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmesykepleien?
I 2013 ble det sendt ut 241 skjema, hvorav det kom inn 135 (56 %) svar. Hjemmetjenesten har et
mål om at tilbakemeldingen fra brukerundersøkelsene skal ligge på 5,5 i snitt. Tilbakemeldingene
viser at brukerne i høy grad er veldig fornøyd med de hjemmetjenestene de mottar fra Vestby
kommune.
Tabell 8: Tilbakemeldinger brukerundersøkelser i hjemmetjenestens 2012-2013. Kilde: Vestby kommune
Spørsmål

2013

2012

1) I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmesykepleien

5,4

5,5

2) I hvilken grad etterkommer hjemmesykepleien avtaler

5,3

5,2

3) Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmesykepleien

5,5

5,6
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Vurdering

Problemstilling 3
Får brukerne de tjenestene det er gjort vedtak om?
Behov og tildelte timer

i.a

Revisjonen registrer at det virker å være samsvar mellom antall søkere og tildelte
timer praktisk bistand. Når det gjelder hjemmesykepleie har situasjonen vært noe
annerledes. Antall søkere om hjemmesykepleie steg med 9 % fra 2011 til 2012 og
sank med 14 % fra 2012 til 2013. I samme tidsperiode steg antall tildelte timer til
hjemmesykepleie med 14 % fra 2011 til 2012 og holdt seg stabil fra 2012 til 2013.
Utviklingen har mest sannsynlig sammenheng med variasjon i brukerbehov.
Oppfølging av vedtak
Revisjonen har på bakgrunn av stikkprøvekontroll ingen merknader til
hjemmetjenestens oppfølging av vedtak med forbehold om at kontrollen ikke sier
noe om faktisk tidsbruk. Med utgangspunkt i kontrollen som ble utført for et utvalg
brukere har revisjonen sett at det er samsvar mellom tjeneste som brukeren har fått
vedtak om og utført tjeneste.

Gul

Det synes likevel som det er et forbedringspotensial når det gjelder rutiner for
oppdatering av endringsbehov hos bruker i saksbehandlingssystemet Gerica. Slik
praksis er i dag skal endringsbehov registreres to steder; både manuelt i
endringsperm og elektronisk i Gerica. Det kan synes som de ansatte av ulike årsaker
ikke prioriterer den elektroniske registreringen. Tilliten til hva som til enhver tid er
riktige opplysninger på brukeren svekkes og det er en risiko for at endringsbehov hos
brukeren ikke fanges opp.
Avvik i tjenestetilbudet
Hjemmetjenesten har noe avvik på ikke utførte tjenester, men dette dekkes stort
sett inn ved at tjenesten blir levert påfølgende dag. Medisinavviket er langt høyere
og anses som mer alvorlig. Vi har inntrykk av at en stor andel av alle typer tjenesteog medisinavvik skyldes at ansatte ikke er flinke nok til å lese arbeidslister nøye
eller merke seg endringer i rutiner og tjenestetilbudet til brukerne. Det er positivt
av ledelsen tar dette problemet på alvor og har igangsatt flere tiltak, men disse
synes ikke å ha hatt tilstrekkelig effekt. Konsekvensen av medisinavvik kan være
kritisk. En fornuftig måte å nærme seg utfordringen på kan være å skaffe god
oversikt over om det er systematikk i når feilene oppstår, eksempelvis om det er
høyere antall avvik på enkelte tidspunkt i løpet av et år, en uke eller døgn. Hvilke
tiltak som iverksettes tilpasses hva som er mønstrene. Det kan med andre ord være
behov for ulike tiltak avhengig av når det er en beviselig økt risiko for at avvik og
feil oppstår.

Gul

Brukerundersøkelser
Tilbakemeldingen fra kommunens brukere gir inntrykk av at disse i stor grad er
fornøyd med de tjenester de mottar fra hjemmetjenesten. Med en
gjennomsnittsscore på 5,4 for både 2013 og 2012 kan det sies at hjemmetjenesten
ligger tett opp mot målet om høy brukertilfredshet.
Det bør noteres at responsraten på brukerundersøkelsen er noe lav, og man bør
kanskje vurdere tiltak for å øke denne.
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Konklusjon

Stikkprøvekontrollen viser at det er høyt samsvar mellom vedtak og utført tjeneste, men
avviksoversikten viser at avvik forekommer. Revisjonen mener det er behov for å igangsette
sterkere tiltak for å redusere antallet medisin- og tjenesteavvik. Rutinene for å oppdatere
endringsbehov hos bruker er i imidlertid ikke fullt ut tilfredsstillende.
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5 Høringsuttalelse
Høringssvar forvaltningsrevisjon, Kvalitet i hjemmetjenesten
Rådmannen viser til høringsutkastet; Gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune,
som er utarbeidet av BDO 20 november 2014. Rådmannens innspill til fakta i
høringsutkastet:
1) Under kapittel 1.1 fremkommer det at hjemmetjenesten er delt i tre hovedkategorier:
Dette stemmer ikke, hjemmetjenesten er inndelt i to hovedkategorier,
hjemmesykepleie og praktisk bistand.
2) Under kapittel 2.2.1 fremkommer det at ” og at man tidligere har forsøkt en ordning
hvor hjemmetjenesten har levert tjenester til brukere bosatt på sykehjemmet. I dag
har man gått bort fra dette og holder tjenesteleveransen i hjemmet og på sykehjem
adskilt.” Det presiseres at dette ikke har vært en innarbeidet ordning, men har vært
forsøkt unntaksvis ved tre anledninger.
3) Under kapittel 3.2.23 fremkommer det at søknad om trygghetsalarmer behandles på
samme måte som BPA. Dette stemmer ikke. Disse søknadene behandles av
saksbehandler i hjemmetjenesten og ikke tildelingsteamet.
4) 1.1.1 Fig.2 Befolkningsframskrivning i Vestby. Rapporten bruker SSB sine
fremskrivninger. Kommunen har utarbeidet egen fremskrivninger, som vil gi et ennå
bedre bilde av utviklingen for Vestby kommune.
5) 2.2.2 Ressursbruk. Rapporten viser til at det hvert enkelt år er overforbruk når man
sammenligner regnskap med opprinnelig budsjett, og at det gjennomføres
kvartalsvise budsjettjusteringer. Det siste er ikke riktig, det gjennomføres tertialvise
budsjettendringer. Når det gjelder overforbruk i forhold til opprinnelig budsjett, er
ikke rådmannen enig i at dette er et tegn på kommunen treffer dårlig i sin
ressursplanlegging. Rådmannen antar at dette hadde blitt avklart gjennom en telefon
til økonomisjef eller rådmann. Kommunen budsjetterer for eksempel ikke forventet
lønnsøkning inneværende år på det enkelte resultatområde, men har denne
budsjettposten som en sentral reserve. Videre er det slik at det budsjetteres med det
kjente tjenestenivået på budsjettidspunktet for hvert enkelt resultatområde. Det er
med andre ord ingen reserver lagt ut på hjemmetjenesten. For en kommune i vekst er
de fleste endringer økt bistandsbehov. Det er således ”regelen” at budsjettet for
hjemmetjenesten økes ved de fleste budsjettjusteringer. Disse økningene hentes fra en
sentral reservepost. Rådmannen er således ikke enig i at kommunen treffer dårlig i sin
ressursplanlegging, og vil med bakgrunn i regnskapsmessig overskudd hvert enkelt år
siden 2004 tvert i mot hevde det motsatte.
6) 2.2.2 Ressursbruk. I rapporten skrives det at pleie og omsorgsbehovet i 2013 var
beregnet til 86%, og at det kan forventes at ressursbruken i Vestby ligger noe lavere
enn for de øvrige. Rådmannen er noe usikker på om den foretatte ”nivelleringen” er
gjort ut fra kommunens utgiftsbehov slik det fremkommer i inntektssystemet. Dersom
nivelleringen er gjort slik, er rådmannen av den oppfatning at ressursbruken bør ligge
på 86%.
Rådmannen er fornøyd med at revisjonens hovedkonklusjon er at hjemmetjenesten i all
hovedsak leverer tjenester i trå med gjeldende lovverk og at organisering, kompetanse og
arbeidsdeling synes å være hensiktsmessig. Revisjonen konkluderer videre med at rutiner
knyttet til saksbehandling av søknader og overholdelse av frister synes å være
tilfredsstillende.
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Rapporten gir nyttig informasjon samt forslag til tiltak som bidrar til økt fokus på
utarbeidelse av rutiner for registrering av endringer i brukers tjenestebehov samt systematisk
registrering av Iplos-data. Videre gir den viktige innspill til forbedring av avviksregistrering.
Revisjonens anbefalinger og forslag til tiltak vil bli fulgt opp i det kommende arbeidet. En
del av disse har vi allerede satt fokus på.
Med hilsen
Sjur Authen
Rådmann (konstituert)
Vestby kommune

Side 36 av 37

Rapport forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten

Vestby kommune

Referanseliste
Eksterne referanser








Lov – 2013-06-21-82 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.
Lov – 1999-07-02-63 Lov pasient- og brukerrettigheter
Lov – 1999–07–02-64 Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov – 2012-12-14-80 Lov om sosiale tjenester
Lov - 2014-05-09-16 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
For – 2003–06–27- 792 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Helsedirektoratet (2006): Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og
omsorgstjenester. IS-1040. Helsedirektoratet



KOSTRA-statistikk fra SSB

Dokumentasjon fra Vestby kommune:


Vestby kommunes veileder for tildeling av tjenester i pleie- og omsorgstjenesten



Kvalitetshåndbok i legemiddelhåndtering for hjemmetjenesten Vestby kommune



Kartleggingsskjema ved behovsvurdering



Rutiner for personvern og informasjonssikkerhet for Vestby kommune



Rutiner for avvikshåndtering



Informasjonsskriv om dokumentasjonsplikten – formål, lov og forskrift



Informasjonsskriv om diagnose og utredning av demens



Hjemmetjenestens opplæringsplan



Kommunens årsrapporter, tertialrapporter og handlingsplaner



Vestby kommunes serviceerklæring for hjemmetjenesten



Vestby kommunes tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester
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