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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Nesodden kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringene tilføyd ved lov av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 

 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert hjemmetjenesten i kommunen.  

Innhenting av data er ble avsluttet i oktober 2013. Follo distriktsrevisjon vil benytte 

anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige ansatte i Nesodden kommune 

som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen.  
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1 Sammendrag 
 

 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Nesodden kommune 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten i kommunen. Undersøkelsen er 

gjennomført ved analyse av interne regler og rutinebeskrivelser opp mot krav i aktuelt 

lovverk. Det er gjennomført intervjuer av virksomhetsleder, to avdelingssjefer, fagleder 

økonomi og rådgiver økonomi. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant 

ansatte i hjemmetjenesten. 

 

Revisjonen kan ut fra undersøkelsen ikke se at driftsnivået i seg selv er i strid med kravet om 

å yte nødvendige bevilgninger. Tjenesten er finansiert gjennom en rammetildeling, mens 

oppdragene gis gjennom vedtak som ikke er koblet til ressurser. Dermed er det ingen nær 

kobling mellom ressurser og brukerbehov. 

 

Revisjonen mener kommunen bør vurdere å innføre en modell hvor oppdrag og ressurser i 

større grad ses i sammenheng. Det vil også kunne bidra til større fokus på realisme i 

budsjettprosessen. 

 

Hjemmetjenesten har elementer av et internkontrollsystem og utfører også tjenester som er i 

samsvar med krav i internkontrollsystemet. Etter revisjonens mening mangler imidlertid 

tjenesten en helhetlig ramme som beskriver hva internkontrollsystemet består av og hvor det 

er å finne. Dernest er det også flere enkeltelementer i internkontrollsystemet som ikke er 

dokumentert. 

 

Kommunens kvalitetssystem innenfor pleie og omsorg kan etter revisjonens mening 

forbedres. Dette gjelder både gjennom en videre utvikling av prosedyrer som 

kvalitetssystemet skal bestå av og en helhetlig beskrivelse av selve systemet. 

 

Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt en del anbefalinger som vi mener bør kunne 

medvirke til forbedringer i hjemmetjenesten. 
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2 Problemstillinger 

2.1 Bakgrunn 

 

I kontrollutvalgsmøtet 30. januar 2013, jf sak 04/13 ble ”Hjemmetjenesten” valgt som tema 

for forvaltningsrevisjon i 2013. Forslag til prosjektplan ble godkjent i utvalgets møte 6. mars 

2013.  

 

2.2 Formål og problemstillinger 

 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende formål og problemstillinger for prosjektet: 

 

Formål: 

 

 

Undersøke om hjemmetjenesten i Nesodden holder tilstrekkelig kvalitet. 

 

 

Problemstillinger: 

 

 Er ressurstildelingen i tråd med forskriftskravene og følger den endrede 

brukerbehov? 

 

 

 I hvilken grad er internkontrollforskriften implementert. 

 

Fokusområder: 

 

 Hvordan følges brukerne opp?  

 I hvilken grad brukes avvikssystemet 

 Er kompetansenivået tilfredsstillende for å utføre oppdragene? 

 Er arbeidet med kompetanseheving tilfredsstillende? 

 Hvilke kompetansemessige utfordringer gir samhandlingsreformen? 

 

 Har kommunen et godt fungerende kvalitetssystem? 

Fokusområder: 

 Kommunikasjonen med brukerne. 

 Får brukerne delta på aktiviteter.  

 Feil- og underernæring. Utdeling av medisiner.  

 System for å utveksle og ivareta informasjon om brukerne.  

 Hva mener brukerne selv? 

2.3 Avgrensninger og presiseringer 

 

Prosjektet avgrenses til hjemmesykepleie og praktisk bistand. 
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2.4 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de kravene og forventningene som brukes i den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Disse kriteriene benyttes som grunnlag for å vurdere om 

virksomheten drives i samsvar med krav og forventninger. Revisjonskriteriene er et viktig 

grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med 

faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som kan foretas, og de 

konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. I denne rapporten vil kriteriene i 

hovedsak finnes blant: 

 

 Lov om helse- og omsorgstjenester  

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 

helsehjelp. 

 Kommunens egne føringer. 

 

3 Metodisk gjennomføring 

3.1 Gjennomføring 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i krav som følger av lov og forskrift som skal sikre at 

virksomheten holder forventet kvalitet. Med disse elementene på plass, er det lagt til rette for 

at driften er forsvarlig. Revisjonen har ikke foretatt konkrete vurderinger av det faglige 

skjønnet som er utvist. Dernest har revisjonen forholdt seg til styringsdokumenter som 

kommunen selv har utviklet. Problemstillingene i prosjektet er videre belyst gjennom 

intervjuer med virksomhetsleder, to avdelingsledere, Fagleder økonomi og 

økonomikonsulent.  

 

Deretter er det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse til 109 ansatte fordelt med 10 

innenfor praktisk bistand og 99 i hjemmesykepleien. Undersøkelsen lå ute i 2 uker, med 3 

innlagte purringer. Virksomhetsleder har også fulgt opp med epost og oppfordret ansatte om å 

svare.  

 

Det ble mottatt 31 svar. 2 av respondentene har angitt at de tilhører praktisk bistand og 26 har 

svart at de er ansatt i hjemmesykepleien. 4 har ikke tilkjennegitt tilhørighet. Undersøkelsen 

har vært anonym. 

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved at revisjonen ba respondentene ta stilling til en rekke 

påstander. Det var 6 svaralternativ, samt mulighet for å angi vet ikke, evt. ikke relevant: 

 

Helt  

uenig 

Uenig Delvis 

uenig 

Delvis 

enig 

Enig Helt enig Vet 

ikke/ikke 

relevant 

1 2 3 4 5 6 -1 

 

Resultatene fra undersøkelsen er samlet i vedlegg 1. 
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Faktadelen av rapporten er oversendt kommunens kontaktperson for å få verifisert at 

faktagrunnlaget er korrekt. Rådmannen har deretter fått den fullstendige rapporten på høring. 

 

3.2 Dataenes reliabilitet og validitet 

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 

 

Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav til 

nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen. 

Begrepet validitet beskriver undersøkelsens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte materialet 

belyser problemstillingen i en undersøkelse. 

  

Det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene 

som ligger til grunn for undersøkelsen. Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne 

oppklare misforståelser og stille oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket 

reliabilitet.  

 

Den nettbaserte spørreundersøkelsen ga en svarprosent på 28,5. Dette gir en feilmargin som er 

for høy til å kunne trekke robuste konklusjoner. Revisjonen har derfor vært varsom med å 

legge for mye vekt på disse resultatene. Lav svarprosent gjør at vi ikke har gjort separate 

analyser for praktisk bistand og hjemmesykepleie.  

 

Når det gjelder svarprosenten, viser kommunen til at mange av respondentene har redusert 

stilling. De som for eksempel jobber helgestilling (ca 16 %) er nok ikke så godt kjent med 

systemene som en som jobber 100 %. Dette kan ha sammenheng med antall mottatte svar. 
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4 Ressurser og ressurstildeling 

4.1 Kriterier 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11.1, pålegger kommunen et generelt ansvar for utgifter: 

 

 Kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette 

i verk tiltak kommunen har ansvar for etter loven. 

 

Kommunens ansvar fremkommer i § 3.1 og § 3.2 og inkluderer helsetjenester i hjemmet og 

praktisk bistand. 

4.2 Faktabeskrivelse 

4.3 Generelt om hjemmetjenesten 

 

Hjemmetjenesten i Nesodden kommune består Psykisk helse med psykiatrisk 

hjemmesykepleie, Nesoddtangen gård, Bekkeblomveien, Håkonsletta, Hjemmesykepleien øst 

og vest, Praktisk bistand, Brukerstyrt personlig assistanse og to dagavdelinger. 

 

Hjemmetjenesten er i ferd med å utarbeide ny virksomhetsplan. I denne fremgår 

organiseringen slik: 

 

 
Det er kommunens bestillerkontor, Tildelingsteamet, som fatter vedtak om tjenestene til den 

enkelte bruker. Vedtak skjer etter søknad. Vedtakene som kommer fra tildelingsteamet blir 

dermed oppdrag for hjemmetjenesten. Det kommer imidlertid ikke ressurser med disse 

oppdragene. Tildelingsteamet gir oppdrag, mens hjemmetjenesten står ansvarlig økonomisk. 

 

Hjemmetjenesten viser til at oppdragene fordeles individuelt pr pasient og ansatt hver dag ved 

hjelp av arbeidsplanmodulen i CosDoc (pasientjournalprogrammet). Praktisk bistand bruker 

også denne modellen. Det opprettes ”faste oppdrag” i henhold til vedtaket.  De daglige 

arbeidslistene oppdateres så med de nye oppdragene. Daglig fordeles oppdrag på de ansatte 

som er på jobb den aktuelle dagen. Dermed får hver ansatt sin oppdragsliste fordelt pr. 

pasient. 

  

Oppdragslistene er utformet ut fra den ansattes kompetanse – det er rene sykepleierlister, 

oppdrag som må utføres av sykepleiere og det settes opp lister for nyansatte/ufaglært 

Kommunalsjef 
helse og omsorg 

Virksomhetslede
r 

hjemmetjeneste
n 

Psykisk helse 

Bekkeblom 
Psykiatrisk 

hjemmesykepleie 
Håkonsletta 

Hjemmesykepleien 
Vest 

Hjemmesykepleien BPA 

Hjemmesykeplei
en øst 

Dagavdeling for 
demente 

Dagavdeling for 
eldre 

Praktisk bistand Hjemmesykepleien 
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personell etter deres kvalifikasjoner. I tillegg er hjemmets geografiske plassering en faktor 

som betyr noe for effektiviteten. 

 

Ansatte ved hjemmesykepleien har vakt hver tredje helg.  Det tilstrebes å ha sykepleier på alle 

vakter, men noen få avvik pga. fravær har vært registrert. Som minimum er det én sykepleier 

på jobb enten på avdeling øst eller avdeling vest. Annet vaktpersonell er faglært personell, 

hjelpepleier, omsorgs- og helsefagarbeidere.  

 

Årsberetningen for 2012 viser til at det de siste årene har skjedd en endring mot å yte mer av 

pleie- og omsorgstjenester som hjemmebaserte tjenester kontra institusjon. I tillegg kommer 

en generell kostnadsøkning som følge av økt antall eldre og økt kompleksitet i behovene. Det 

må derfor forventes at budsjettbehovet i hjemmetjenestene vil øke fremover.  

 

Virksomhetsleder oppsummerer hovedutfordringene til å være vekst i antall pasienter, flere 

kompliserte saker, høyere arbeidspress og høyere forventninger. 

 

Virksomheten hadde 65 årsverk i 2012. Hjemmetjenesten har en total budsjettramme på 

knappe 57 mill kr i 2013, som er en økning på 6 mill kr fra 2012. 

 

Antall mottakere av hjemmetjenester de senere år fordeler seg slik: 

 

 

  2010 2011 2012 2013 

  menn kvinner menn kvinner menn kvinner menn kvinner 

0-17 år 0 1 0 0 0 0 0 0 

18-49 år 5 8 9 6 6 13 8 13 

50-66 år 11 8 7 14 13 19 15 21 

67-74 år 2 12 5 11 11 12 16 9 

75-79 år 4 17 7 16 10 14 12 15 

80-84 år 12 29 16 30 17 41 17 35 

85-89 år 6 17 6 30 12 38 13 32 

90+ 1 10 3 17 8 28 10 36 

  41 102 53 124 77 165 91 161 

  143 177 242 252 

 

 

Oversikten viser at antall mottakere av tjenestene har økt betydelig de siste årene. Gruppen 

90+ øker fra 11 i 2010 til 46 i 2013. Totalt er det en økning på 76 % i antall tjenestemottakere 

i perioden. 
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Sammenligningen viser at Nesodden og Frogn kommune har ligget omtrent på samme nivå 

når det gjelder tildelte timer til praktisk bistand. Vestby ligger markert høyere, mens Ås 

kommune ligger lavest. For hjemmesykepleie er det mindre forskjeller i antall tildelte timer pr 

uke. 

 

Spørreundersøkelsen gir en tydelig tilbakemelding om at de ansatte mener at pasientene får 

det tjenestetilbudet de har krav på. Omtrent 2 av 3 ansatte er også positive til at de har de 

ressursene som trengs for å gi et tilbud som er i tråd med det vedtak som pasienten får. Det 

blir samtidig pekt på at ekstra vikarer er nødvendig for å få til dette.  70 % av respondentene 

er også positive til at de har nok tid hos den enkelte pasient ut fra det vedtak som pasienten 

har fått. 

4.4 Driftsutgifter 

 

Budsjettprosessen i kommunen følger en modell som fokuserer på følgende områder: 

 

 Oppdatere lønnslister. 

 Presentasjon av virksomheten. 

 Revidere styringskort(mål). 

 Revidere budsjettet. 

 Fremme behov for nye midler. 

 

Hver virksomhetsleder/fagsjef har ansvar for det som presenteres på sitt eget område i 

budsjettdokumentet. Budsjettprosessen tar i stor grad utgangspunkt i at lønn skal være korrekt 

beregnet. Kommende års budsjett behandles med utgangspunkt i forrige års budsjett.  

 

Revisjonen får opplyst at lønnsmidler fordeles fra økonomi til avdelingsledernivå (dvs. ikke 

via virksomhetsleder). Rapportering på forbruk går via virksomhetsleder til 

økonomiavdelingen. Det skjer normalt ingen omprioritering mellom virksomheter. 

Avdelingenes og virksomhetenes budsjett er dermed å betrakte som en rammetildeling som de 

skal løse sine oppgaver innenfor. 

Praktisk 
bistand 

Hjemme
sykepleie 

Praktisk 
bistand 

Hjemme
sykepleie 

Praktisk 
bistand 

Hjemme
sykepleie 

Praktisk 
bistand 

Hjemme
sykepleie 

Nesodden Frogn  Ås Vestby 

2010 8,3 3,2 7,8 2,6 6 2,9 11,1 3,3 

2011 8,2 3,2 8,2 2,8 5,7 2,7 11,8 2,8 

2012 8 2,9 9,7 2,6 6,7 3 8,5 3,2 
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Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke 



Forvaltningsrevisjon                      Hjemmetjenesten 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 13  NESODDEN KOMMUNE 

 

 

 

Hjemmetjenesten opplyser at den ved innspill til det årlige budsjettet tar utgangspunkt i antall 

ansatte, inkl. økning fra fjoråret.  Det blir videre vist til at kostnadene genereres av brukernes 

behov. Siden dette er lovpålagte tjenester vil konsekvensen av manglende tildelinger slik 

hjemmetjenesten ser det, være et merforbruk. Det blir fra virksomhetsnivå pekt på at 

aktiviteten i hjemmetjenesten dimensjoneres av vedtakene, og ikke budsjettildelingen. 

 

Hjemmetjenesten kan generelt foreta omprioriteringer internt innenfor budsjettrammen med 

mindre en tildeling er spesielt styrt mot f eks hjemmesykepleie.  

 

Brukerbehovene evalueres fortløpende av de som utfører tjenestene. Det er imidlertid ingen 

direkte kobling mellom endringer i brukerbehov og budsjett. 

 

Driftsutgiftene pr. mottaker er iflg. SSB/Kostra: 

 

 

 

 

Oversikten viser at Nesodden kommune har størst økning i driftsutgiftene pr. mottaker fra 

2011 til 2012
1
. Nesodden kommune plasserer seg også på topp i sammenligningsgrunnlaget 

når det gjelder driftsutgifter pr mottaker i 2012. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Korrigerte brutto driftsutgifter gjenspeiler ressursinnsatsen som er knyttet til kommunenes egen 

tjenesteproduksjon. Kjøp av tjenester fra andre er ekskludert i utgiftsbegrepet korrigerte brutto 

driftsutgifter. 

 

Nesodden Frogn Ås Vestby Ski KG07 Akershus 

2010 142410 145789 147848 146910 196717 0 0 

2011 163249 175709 150004 153367 208302 182091 190014 

2012 203291 207243 172742 154645 216658 201544 208489 
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250000 
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5 Internkontroll 

5.1 Kriterier 

Forskriften om internkontroll definerer internkontroll som ”systematiske tiltak som skal sikre 

at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av sosial og helse-lovgivningen.”(§ 3). 

 

Forskriften angir konkrete områder som internkontrollen skal omhandle. Disse områdene 

vedrører: 

 Hovedoppgaver, mål og organisasjon. 

 Tilgang til lover og forskrifter. 

 Kunnskap og ferdigheter om fagfeltet og om internkontrollen. 

 Medvirkning fra arbeidstakerne for å utnytte samlet kunnskap og erfaring. 

 Risikovurdering av områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller oppfyllelse av 

myndighetskrav. 

 Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenenestemottakere og pårørende til forbedringer av 

driften. 

 Prosedyrer for å korrigere feil og forebygge overtredelse av lover og forskrifter. 

 Systematisk overvåking av internkontrollen. 

 

Forskriften om internkontroll krever at internkontrollen til enhver tid skal være ”oppdatert, 

tilgjengelig og dokumentert i den form som er nødvendig ut fra virksomhetens art, aktiviteter, 

risikoforhold og størrelse.” 

5.2 Faktabeskrivelse 

5.2.1 Generelt om internkontrollsystemet 

 

Revisjonen har gjennom flere eposter og intervjuer forsøkt å danne seg et bilde av hvordan 

internkontrollforskriften blir fulgt opp. Generelt har virksomheten vist til rutiner beskrevet i 

kvalitetslosen, virksomhetsplan o.a. Dernest har revisjonen blitt orientert om hva 

virksomheten gjennomfører av aktiviteter som har relevans i forhold til de enkelte punktene i 

forskriften.  

Det har imidlertid vært vanskelig å få konkretisert hvilke dokumenter det er som utgjør de 

dokumenterte systematiske tiltakene som forskriften krever. 

Når revisjonen har spurt om hvor prosedyrene som svarer til punktene i forskriften er å finne, 

har vi tildels mottatt upresise svar på dette. Revisjonen har også fått tilbakemeldinger om at 

kvalitetslosen oppleves som tungvint å orientere seg i, og at de prosedyrene som finnes 

oppleves som lite tilgjengelig. I lys av at dokumentasjonen ”til enhver tid skal være oppdatert 

og tilgjengelig” har det tatt tid å få klarhet i hva som faktisk finnes internkontroll ved 

hjemmetjenesten. 

Dette understøttes også av svar som er avgitt i spørreundersøkelsen. Over 50 % av 

respondentene har svart ”vet ikke” på om internkontrollen er skriftlig dokumentert. 
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5.2.2 Organisering 

Beskrivelse av organisasjonen finnes i noen grad på kommunens hjemmesider. Det 

fremkommer at hjemmetjenesten er en virksomhet under kommunalsjef for Helse og 

omsorg. Virksomheten har ansvar for praktisk bistand (hjemmehjelp), hjemmesykepleie, 

psykisk helsetjeneste for voksne, og det foreligger en tjenestebeskrivelse. Hovedoppgaver, 

mål, ansvar oppgaver og myndighet er ikke beskrevet. 

Revisjonen er informert om at virksomhetsplanen, som er under utarbeidelse, redegjør for 

oppgaver og målsettinger. Kommunens delegeringsreglement beskriver fullmakter for 

virksomhetsleder og avdelingsledere innenfor gitte områder. 

5.2.3 Tilgang til lover og forskrifter 

Relevante lover og forskrifter fremkommer av bl.a. virksomhetsplanen, og er tilgjengelig 

gjennom kvalitetslosen. Mer enn 80 % av respondentene i spørreundersøkelsen plasserer seg 

på den positive siden av svaraksen (gjennomsnitt 4,72/6) og angir at de har tilgang til aktuelle 

lover og forskrifter. 

 

5.2.4 Kompetanse 

   

Virksomhetsleder viser til at kompetansebehovene fremkommer ut fra bemanningsplanen: 

 

Revisjonen får opplyst at bemanningsplanen fremkommer på grunnlag av de vedtak som 

fattes av tildelingsteamet. Vedtakene, som innholder art og omfang av tjenestene, blir dermed 

også styrende for virksomhetens kompetansebehov. 

 

Andelen ansatte med høyskoleutdanning har økt fra 62% i 2011 til 79% i 2012. Måltallet for 

2013 er 89%. 

 

Virksomheten har ellers vist til at det i løpet av høsten 2012 ble etablert faste rutiner med 

opplæring hver onsdag i tidsrom 13:30 – 15:00. I uke 18/2013 er det sendt ut forslag for 

opplæring høsten 2013. Tjenesten gjennomfører også opplæring av nyansatte. 

 

Hjemmetjenesten fremholder at alle ansatte oppfordres til å ta etter og videreutdanning og at 

ansatte tilbys kontinuerlig kurs. Virksomheten tilbys opplæring fra AHUS på spesialutstyr, 

noe det blir mer og mer av etter samhandlingsreformen. Ellers tilbys veiledning fra 

spesialisthelsetjenesten ved behov. 

 

Virksomhetsplanen inneholder bemanningsplan, men for øvrig er det ikke utviklet annen 

dokumentasjon i form av rutinebeskrivelser, prosedyrer, plan for etter- og videreutdanning 

eller lignende. 

 

Revisjonen har ikke blitt forelagt dokumentasjon på hvordan virksomheten sørger for at 

arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet, samt 

om virksomhetens internkontroll. 

 

Virksomheten viser til at Nesodden kommune, ved helse og omsorg, i 2011 deltok i et 

prosjekt ledet av KS. Dette prosjektet så på strategisk kompetansestyring i kommunene. I den 

forbindelse ble kompetansen til alle i helse og omsorg kartlagt. Hjemmetjenesten har pr. i dag 

ingen strategisk kompetanseplan, men fremholder at det jobbes med å lage en. 
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Spørreundersøkelsen gir bl.a. disse tilbakemeldingene: 

 

Påstand: Det gjennomføres jevnlig kartlegginger av hjemmetjenestens kompetansebehov. 

 

 

 

Påstand: Jeg er godt fornøyd med hvordan kommunen driver kompetanseutvikling. 

 

 

 

Spredningen i svarene sammenholdt med den lave svarprosenten, gjør det vanskelig å trekke 

sikre konklusjoner. Revisjonen registrerer likevel at en relativt stor andel ikke vet om det 

gjennomføres kompetansekartlegging.  

 

Når det gjelder respondentenes egen vurdering av kunnskaper og ferdigheter, svarer et tydelig 

flertall (gjennomsnitt: 5,1/6) at dette er tilstrekkelig. Kunnskapen om hjemmetjenestens 

internkontrollsystem, fremstår imidlertid som mer blandet: 
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”Jeg har god kjennskap til Hjemmetjenestens internkontrollsystem” 

 

 

 

Ut fra denne tilbakemeldingen, plasserer ca halvparten seg på den negative siden, eller svarer 

at de ikke vet på spørsmålet om kjennskap til internkontrollsystemet. 

 

Samhandlingsreformen er et gjennomgangstema i kommuneplanen for helse- og 

omsorgstjenester 2011-2020, datert juni 2011. Planen fremholder at innføring av reformen 

betyr raskere utskriving og flere utskrivningspasienter, behov for nye tjenestenivåer og mye 

fokus på forebygging og folkehelsearbeid. For å kunne ha et godt og effektivt tjenestetilbud 

vil det være en stor utfordring å rekruttere og beholde tilstrekkelig kompetanse. 

 

Kommunen skal i følge planen for helse- og omsorgstjenester arbeide kontinuerlig med 

strategisk kompetanseutvikling.  Planen nevner videre at innvandrere/flyktninger vil kunne bli 

en større gruppe potensielle tjenestemottakere. Helse og omsorg har i følge planen for liten 

kunnskap om hvilke behov grupper med annen kulturbakgrunn har. Et annet viktig område er 

smittevern. Det påvises nye smittsomme sykdommer/bakteriestammer som gjør at personalet 

må ha kunnskap for å kunne håndtere disse på en forsvarlig måte.  

 

Planen for helse- og omsorgstjenester viser til at kompetanseutviklingen må planlegges 

sammen med bl.a. spesialisthelsetjenesten og gjerne i samarbeid med andre Follokommuner. 

Endringskompetanse synes å bli svært viktig å inneha i et samfunn som stadig kreves 

endringer og omstilling.  

 

Fra virksomhet Hjemmetjenesten ble det vist til at samhandlingsreformen har gjort at 

kommunene må håndtere mer kompliserte saker. Pasientene er sykere enn før når de kommer 

tilbake fra AHUS. Dette gjelder også yngre mennesker med spesielle behov. Revisjonen er 

også informert om at det har vært tilfeller der pasienter har blitt overført til kommunen uten at 

det medfølger noen form for epikrise eller annet som forteller hva som er situasjonen, om 

pasienten trenger særlige typer medisiner o.a.  

 

Virksomheten ser en økning i overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, for 

eksempel respiratorbehandling i hjemmet, smertebehandling med smertepumpe, 

sondeernæring og oppfølging av pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungelidelse 
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(KOLS). Dette er oppgaver som medfører behov for økt/endret kompetanse og et mer 

omfattende behandlingstilbud innenfor hjemmetjenesten. 
 

Kommunens handlingsprogram viser til at kommunene etter samhandlingsreformen har fått 

betydelige utgifter angående ressurskrevende brukere innen somatikk. Eksempler på slike 

pasienter kan være respiratorpasienter, nevrologiske tilstander, barn med sammensatte 

diagnoser, eller utageringsproblematikk knyttet til kognitiv svikt. Disse pasientene har 

tidligere ligget på sykehus, men blir nå etter samhandlingsreformens innføring skrevet ut til 

kommunen.  

 

En pasient med 1:1-oppfølging medfører en kostnad på ca 1,2 mill kr pr. år. I noen tilfeller 

kreves 2:1-bemanning, og kostnadene vil da utgjøre 2,4 mill kr pr. år. Kommunen har ingen 

buffere for å dekke slike uforutsigbare kostnader. Kostnadene vil derfor utgjøre merforbruk 

innen helse og omsorg.  

 

Ved fremleggelsen av handlingsprogrammet  i 2012, hadde  kommunen tatt imot 5 pasienter 

med omfattende behov.  

5.2.5 Risikovurdering 

Risikovurderinger i kvalitetslosen som har relevans til hjemmetjenesten, omhandler i første 

rekke forhold som har med HMS å gjøre. Revisjonen har ikke fått seg forelagt en oversikt 

over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 

myndighetskrav, og tiltak fra kommunens side. I følge spørreundersøkelsen, er det ca. en 

fjerdedel som ikke vet om tjenesten har en slik oversikt, samtidig som ca. halvparten  svarer 

positivt på spørsmålet. 

 

5.2.6 Brukermedvirkning 

Virksomhetsplanen viser til at virksomheten vektlegger en åpen dialog med bruker og 

pårørende. Møter med bruker/pårørende gjennomføres etter ønske/behov. Ansatte som jobber 

i direkte kontakt med bruker, skal melde tilbake om brukerens funksjonsnivå og 

tjenestetilbud, som da evalueres og eventuelt korrigeres. Endringer i tjenestetilbudet skal 

gjøres i samhandling med bruker og tildelingsteam, og følges ved behov opp av skriftlige 

vedtak. 

 

Det er gjennomført brukerundersøkelser i 2010 og 2013. Virksomheten fremholder at denne 

brukes aktivt i arbeidet med å utvikle tjenestene i tråd med brukernes ønsker. Det blir også 

arrangert ”dialogkafeer” slik at brukerne av tjenestene kan komme med innspill. 

 

På individnivå tildeles tjenestene i samarbeidet mellom pasient, fastlege /innleggende instans, 

tildelingsteamet og hjemmesykepleien med utgangspunkt i pasientens behov.  

Hjemmesykepleien dokumenterer kontinuerlig skriftlig i CosDoc. Om behov endres, 

gjennomføres mindre endringer uten at vedtak endres. Ved varige behovsendring meldes dette 

til Tildelingsteamet.  

 

Revisjonen har ikke funnet dokumentasjon på hvordan virksomheten gjør bruk av erfaringer 

fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av tjenesten. 

 

Spørreundersøkelsen viser at et flertall av de ansatte plasserer seg på den positive siden av 

svaraksen (gjennomsnitt: 3,87/6) på spørsmålet om at tjenesten har rutiner som sørger for at 
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de ansattes erfaring og kunnskap blir utnyttet til å forbedre tjenestene. Dette gjelder også for 

de ansattes vurdering av om pasientenes erfaring blir utnyttet på tilsvarende vis. 

5.2.7 Kontinuerlig forbedring 

Nesodden kommune har et avvikssystem som er en del av kvalitetssystemet. Avvik er definert 

som en uønsket hendelse, som ulykke eller nestenulykke, brudd på myndighetskrav, interne 

reglementer, prosedyrer eller etablert praksis. 

Systemet inkluderer også et varslingssystem. Med varsling menes de tilfeller hvor 

arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

  

Revisjonen har mottatt følgende oversikt over registrerte avvik i hjemmetjenesten: 

   

 

2011 2012 07.05.2013 

Fall 0 2 0 

Feil medisinering/nesten feil 48 36 37 

Skade/nesten skade (pasient) 1 3 0 

Utagering/vold 0 0 0 

Rutinesvikt 59 74 31 

Svikt tekniske hjelpemidler 1 1 0 

Avviksmelding AHUS 5 3 2 

Sum 114 159 70 

     Virksomheten har følgende kommentarer til avvikene: 

 

 Fall og skade/nesten skade (pasient). Alt for få registreringer. Dette fordi CosDoc har 

mangler i statistikkmodulen. Virksomheten har pr dato ingen rutiner på registrering av fall 

som avvik.  

 Feil medisinering/nesten feil. Som oftest er det ”nesten feil” som er registrert, f.eks. at 

medikament mangler eller ligger feilplassert i medisindosetten. Dette skal oppdages før 

utdeling og defineres som «nesten feilmedisinering».  Alle hendelser blir analysert, 

behandlet og avvik er forsvarlig lukket. 

 Utagering/vold. Utagering vold skal registreres på eget skademeldingsskjema som følges 

opp av leder, Bedriftshelsetjenesten og Vernetjenesten. Det som angår pasienten 

rapporteres i CosDoc.  

 Rutinesvikt. De fleste registreringer hittil i år er feilmedisinering. At de føres under 

rutinesvikt kan skyldes menneskelig feil.   

 Svikt tekniske hjelpemidler. Meget få registreringer. Registreringen i 2012 forholder seg 

til trygghetsalarmen som er ut av funksjon.  

 Avviksmelding AHUS. Skrives på et eget skjema og gjelder pasienter som kommer fra 

AHUS, ofte uten at epikrisen er sendt eller følger pasienten. Det har skjedd at pasienten 

skrives ut på fredag ettermiddag uten at medisiner/resepter mv. følger med. 

 

Når det gjelder pasientene, rapporteres og lukkes avvik ift. pleieplan/individuell plan i  

fagsystemet Cosdoc, jfr punkt 4.2.6. 
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I spørreundersøkelsen bekrefter et flertall at avvik blir registrert. Når det gjelder oppfølging 

og lukking av avvik, er fremstår svarene som noe mer forbeholdne (gjennomsnitt 3,78/6). En 

fjerdedel svarer dessuten at de ikke vet om avvik følges opp og lukkes. De fleste av 

respondentene svarer også positivt på at de synes at kommunens avvikssystem er et nyttig 

verktøy for å forbedre tjenestetilbudet. Når det gjelder respondentenes samlede oppfatning av 

internkontrollsystemet, fremstår de avgitte svarene slik: 

 

Påstand: Alt i alt vil jeg si at Hjemmetjenesten har et godt fungerende internkontrollsystem 

 

 

 

Revisjonen merker seg at 32 % er delvis enige i at Hjemmetjenesten har et godt fungerende 

internkontrollsystem. Revisjonen registrerer også at 22 % plasserer seg på den uenige siden av 

skalaen og at 25% sier de ikke vet om dette er tilfelle. 
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6 Har kommunen et godt fungerende kvalitetssystem? 
 

6.1 Kriterier 

 

Kvalitet 

Forskrift om kvalitet i helse- og omsorgtjenesten krever at kommunen skal 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. 

 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. 

 

For å løse disse oppgavene foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som 

søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. 

Forskriften gir en rekke eksempler på hvilke behov det siktes til, jfr. vedlegg 2. Listen er ikke 

uttømmende. 

Legemidler 

Virksomhetsleder er ansvarlig for at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig 

og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Når virksomhetsleder ikke selv har 

legemiddelkompetanse, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik kompetanse.  

Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører 

oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Helsepersonells kompetanse må 

vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner, oppgavens art 

og den oppfølgning som gis.  

 Virksomhetsleder skal sørge for internkontroll, herunder:  

   Gi skriftlige bestemmelser om hvem som kan håndtere legemidler og gjøre disse 

bestemmelser kjent i virksomheten.  

   Etablere og oppdatere skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndteringen, herunder 

prosedyrer for evaluering og kontroll og vurdering av risikoforhold, samt sørge for 

at avvik rapporteres. Prosedyrene skal gjøres kjent i virksomheten.  

   Sørge for at helsepersonell får nødvendig opplæring.  

   Sørge for at det innhentes oversikter over innkjøpte legemidler i gruppe B, og at 

dette sammenholdes med faktisk bruk på avdelings- eller enhetsnivå.  
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6.2 Generelt om kommunens kvalitetssystem 

 

Kvalitetssystemet er inndelt i 5 hovedområder: 

 

Styrende dokumenter. 
Inneholder alle dokumenter som angir mål og retningslinjer og som styrer aktivitetene i 

organisasjonen.  

 

Lover og forskrifter kommunen er underlagt finnes her. Lovene ligger sortert etter tema og 

forskriftene som følger loven, finnes nedenfor hver lov. 

Eksterne og interne retningslinjer og rundskriv omfatter retningslinjer og regelverk fra 

sentrale myndigheter og det som er vedtatt i kommunen. 

 

I Kvalitetshåndboken er kvalitetssystemet beskrevet, samt hvordan kvalitetsutviklingsarbeidet 

skal ivaretas. 

 

Område for ledelse. 

Kommunene ser ledelse som ”å planlegge og legge til rette for at ansatte kan yte tjenester til 

befolkningen, samt at alle interne oppgaver som er viktige for at organisasjonen skal fungere, 

skal utføres.” 

 

Her legges arbeidsprosesser og prosedyrer som beskriver arbeidsflyten for lederoppgaver 

(arbeidsprosesser) og hvordan lederoppgaver skal utføres (prosedyrer). 

 

Område for tjenesteyting til innbyggerne. 

Kjerneoppgavene i en kommune, er å yte tjenester til befolkningen. I dette området ligger 

beskrivelse av alle arbeidsprosesser og prosedyrer som omhandler det å yte tjenester til 

befolkningen. 

 

Område for støtte til ledelse og tjenesteyting. 

Støtteoppgaver ytes internt i kommunen slik at ledere kan utøve ledelse og ansatte kan yte 

tjenester. Dette er altså tjenester til avdelinger og seksjoner i kommunen. 

 

Skjemaer. 

Det finnes mange ulike skjemaer som brukes i tilknytning til alle typer arbeidsoppgaver i 

kommunen. Noen er laget i kommunen og noen er ferdige skjemaer fra andre instanser. Alle 

skjemaer ligger i dette området og kan hentes her. I tillegg vil det ofte ligge lenke til aktuelle 

skjemaer i den enkelte prosedyre. 

 

Kvalitetssystemet har egen avviksmodul. 

 

6.3 System av prosedyrer 

 

Revisjonen har foretatt et søk i kvalitetslosen for å identifisere prosedyrer som kan være 

relevante ihht. internkontrollforskriften, kvalitetsforskriften og forskrift om 

medisinhåndtering. Listen nedenfor er ikke nødvendigvis uttømmende, men gir et bilde av 

hva som er utviklet av dokumentasjon. 
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Under området ”Helse, omsorg, barnevern, og sosiale tjenester” som igjen hører inn under 

området ”tjenesteyting til innbyggerne”, finnes bl.a. følgende prosedyrer: 

  

 

Administrering av tjenestemottakers verdier 

 Prosedyre for forvaltning av kontantytelser fra folketrygden og oppretting av 

bankkonto.  

 

Akuttbehandling 

 Før lege tilkalles må følgende være undersøkt..  

 Legemidler som sykepleier, vernepleier kan gi kveld, natt og helg.  

 

Dokumentasjon 

 Ansvarsfordeling og utveksling av helseinformasjon. 

 Arkiv – pasientopplysninger.  

 Avviksbehandling i elektronisk pasientjournal, CosDoc.  

 Avviksrapport i legemiddelhåndtering.  

 CosDocmobil, Helse- og omsorgsavdelingen  (11 dokumenter). 

 Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal  (19 dokumenter). 

 Dokumentasjon PPS
2
.   

 Dødsmeldinger. 

 Informasjonsutveksling - kommuneoverlege/helseavdeling/fastlegekontorene.  

 Prosedyre for arkivering av pasientopplysninger hos kommuneoverlegen. 

 Prosedyre for registrering av dødsmeldinger.  

 Prosedyre for samhandling mellom skolehelsetjenesten, helsestasjonstjenesten, 

fastleger og pedagogisk psykologisk tjeneste. 

 

Fagprosedyrer PPS 

 Aktivitet   

 Diverse   

 Eliminasjon   

 Ernæring    

 Fagprosedyrer PPS Hud og vev   

 Infeksjonsforebygging   

 Prøver/undersøkelser   

 Respirasjon/sirkulasjon   

 Smerte-/sansetilstand   

 Stell av døde   

 Søvn  

Tjenester i hjemmet 

 Ernæring pps   

 Hjemmesykepleie  (Tom mappe- ingen dokumenter) 

 Håndtering av situasjon når pasient/bruker av ukjent årsak ikke åpner for ansatte i 

hjemmebaserte tjenester   

 Iversetting av tjeneste Brukerstyrt personlig assistent (BPA) til ny bruker   

 Praktisk bistand i hjemmet  (Tom mappe- ingen dokumenter) 
 Uventet dødsfall, Hjemmebaserte tjenester  

 

                                                 
2
 Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. 

http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=42947
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=42947
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=116365
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=116375
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=38338
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Revisjonen registrerer at mappene for ”hjemmesykepleie” og ”praktisk bistand” er tomme og 

ikke inneholder prosedyrer. 

 

Hjemmetjenesten viser til at nødvendige prosedyrer som imøtekommer kravene i 

kvalitetsforskriften, finnes i PPS. I forhold til de konkrete områdene som Kvalitetsforskriften 

lister opp, mener tjenesten at kvaliteten ivaretas gjennom tildelingsteamets vedtak som 

beskriver tjenestetilbudets art og omfang. Det blir også vist til hvordan områdene ivaretas 

gjennom etablerte rutiner, samt understreket at enkelte områder ikke er relevante for 

hjemmetjenesten. Det vises til vedlegg 2 for nærmere beskrivelse. 

 

I spørreundersøkelsen plasserer de fleste ansatte seg på den positive siden av svaraksen når de 

tar stilling til påstanden om at tjenesten har skriftlige prosedyrer som sikrer at pasientene får 

tilfredsstilt sine grunnleggende behov. Et tydelig flertall mener at prosedyrer og rutiner er lett 

tilgjengelig i kvalitetslosen. Det er også et flertall, men noe mer marginalt, som mener at de 

har stor nytte av kvalitetslosen i sitt arbeid.  

 

Ernæring 

Om lag 30-40 pasienter får mat tilkjørt hjemme daglig. Virksomhetsleder er generelt fornøyd 

med hvordan dette fungerer. Ernæringsskjema, drikkeskjema og veieresultater rapporteres i 

CosDoc. 

 

Revisjonen registrerer at kommunen har utviklet prosedyrer som gjelder ernæring ved 

Nesoddtunet. Disse skal sikre individuelt tilpasset ernæring, tilrettelegging og servering av 

måltider og tiltak ved bekymring for ernæringsstatus. Det er ikke utviklet tilsvarende for 

hjemmetjenesten, men ernæring finnes som fagprosedyre PPS.  

 

Respondentene i spørreundersøkelsen tar stilling til påstanden om at tjenesten har gode rutiner 

for å sikre at pasientene har et godt kosthold på følgende vis: 

 

 

 

 

Gjennomsnittet viser 4/6, som er ”delvis enig”. 
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6.4 Legemiddelhåndtering 

Hjemmetjenesten er underlagt tilsyn fra tilsynsfarmasøyten ved sykehusapoteket i Lørenskog. 

Det ble gjennomført tilsyn i 2011 og i september 2013. 

Rapportene fra de gjennomførte tilsynene omhandler 

 Legemiddellager (medisinrom/medisinskap, medisinkjøleskap og 

narkotikalager/regnskap) 

 Legemiddelhåndtering(Legemiddelforsyning, ordinering, istandgjøring/tilvirkning, 

utdeling) 

 Internkontroll/kvalitetssikring(skriftlige retningslinjer, brukeravtale) 

 Undervisning 

 Eventuelt. 

 

Tilsynet skiller mellom avvik (brudd på lov, forskrift eller retningslinjer) og anmerkning 

(områder som kan forbedres). 

I 2011 ble det registrert avvik ift. kravet om kontroll og signatur for narkotikalager og 

narkotikaregnskap hver måned av to sykepleiere. Det ble gitt anmerkninger ift. ryddighet i 

brukernes kurver, kassering av sprøyter og behov for nytt termometer til kjøleskapet. 

I 2013 ble det ikke gitt avvik, men anmerkninger for ryddighet i brukernes kurver, avlesning 

og notering av temperatur i kjøleskap, dobbeltkontroll og månedlige kontroller av A-

preparater (narkotika), system for å sikre samstemmighet mellom medisinlister, bedring av 

samarbeidet med fastlegene og bruk av medisinlister ved utdeling hos bruker. 

Tilsynsrapporten viser til at skriftlige retningslinjer ble revidert våren 2013 og ligger i 

kvalitetslosen, godkjent av virksomhetsleder. Det er gjennomført undervisning våren 2013 og 

planlagt undervisning i høst (2013). 

Kvalitetslosen inneholder en rekke prosedyrer som gjelder legemiddel håndtering: 

 

 Avtale med AMBIO, opplæring legemiddelhåndtering   

 Bestilling av legemidler, Helse- og omsorg   

 Bruk av CADD-Legacy infusjonspumpe, Helse- og omsorg   

 Bruk av legemidler for lindring i livets sluttfase   

 Byttbare legemidler - synonympreparater,  Helse- og omsorg    

 Håndtering av A-preparater, Helse- og omsorg   

 Håndtering av B-preparater, Helse- og omsorg   

 Håndtering av dosett ved Bergertoppen - avlastningsenheten   

 Håndtering av legemidler forordnet som mikstur, Helse- og omsorg   

 Håndtering og istandgjøring av dosett, Helse- og omsorg   

 Informasjon og undervisning i legemiddelhåndtering, Helse- og omsorg 

Internkontroll/tilsyn ved farmasøyt, Helse- og omsorg   

 Legemiddelhåndtering når pasient/bruker overflyttes eller ved død, Helse- og omsorg   

 Legemiddelhåndtering utført av personale uten helsefaglig utdanning, Helse- og 

omsorg   

 Legemiddeloppbevaring, Helse- og omsorg   

 13 Multidose   

 Nøkkelhåndtering til legemiddellager, Helse- og omsorg   

http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=116422
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http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=38557
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=38333
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 Ordinering av legemidler, Helse- og omsorg   

 Prosedyre for bestilling og håndtering av vaksiner og andre legemidler   

 Prosedyre for forsvarlig håndtering av risikoavfall   

 Prosedyre for legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten   

 Prosedyre for transport og mottak fra apotek, Helse- og omsorg    

 Retur av legemiddel til apotek, Helse- og omsorg    

 Utdeling av legemiddel, Helse- og omsorg  

 

6.4.1 Hvordan fanges brukerbehov opp? 

 

Gjennomførte brukerundersøkelser internt viser følgende resultat: 

 

 2011 2012 Mål 2013 

Faglig og personlig utvikling 4,0 3,6 4,0 

Samarbeid med kollegaer 4,9 5,1 5,1 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,6 4,7 

Overordnet ledelse 3,8 4,0 4,0 

Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse Ikke målt 4,2 4,6 

Nærvær 91,4 % 95,0 % 95,0 % 

Svarprosent 54,5 % 71,6 % 100 % 

 

(Skala fra 1-6 der 6 er beste score) 

 

Samarbeid med kollegaer scorer høyest, mens ledelse ligger lavest. 

 

Pleie og omsorg har også gjennomført en brukerundesøkelse i regi av  

”bedrekommune.no” rettet mot mottakerne av tjenestene: 

 

 

PLO hjemmetjeneste 2010 2013 Snitt 

Norge 

Høyeste 

kommuneresultat 

Laveste 

kommuneresultat 

Resultat for brukeren 3,4 4,9 5,2 6,0 4,5 

Brukermedvirkning 3,1 4,2 4,5 5,4 3,5 

Respektfull 

behandling 

3,4 4,6 4,7 5,6 3,9 

Tilgjengelighet 3,2 4,7 5,0 5,9 4,1 

Informasjon 3,3 4,6 5,0 5,8 4,2 

Helhetsvurdering 3,5 5,0 5,3 6,0 4,9 

Snitt totalt 3,3 4,7 5,0 5,8 4,2 

 

Svarprosent: 50 (29 av 58 respondenter) 

 

De oppsummerte resultatene fra denne oversikten viser at Nesodden har bedret sitt resultat 

betydelig fra 2010. Fortsatt ligger imidlertid snittet under landsgjennomsnittet. 

 

Viktigheten av brukermedvirkning kommer bl.a. til uttrykk i den nye virksomhetsplanen: 

 

http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=38639
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=43641
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=43640
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=43640
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=43640
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=38640
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=38594
http://s3.klos.no/?ok=fkt79cmy480vrqd&modul=cdoc&item=38326
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 Virksomheten vektlegger en åpen dialog med bruker og pårørende. Møter med bruker/ 

pårørende gjennomføres etter ønske/ behov. Det tilstrebes et godt samarbeid med 

pårørende. 

 Ansatte som jobber i direkte kontakt med bruker, melder tilbake om brukerens 

funksjonsnivå og tjenestetilbud, som da evalueres og eventuelt korrigeres. 

 Endringer i tjenestetilbudet gjøres i samhandling med bruker og tildelingsteam, og følges 

ved behov opp av skriftlige vedtak. 

 

De ansatte svarer også positivt på at brukermedvirkning vektlegges: 

 

Påstand: Vi legger stor vekt på brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet til den 

enkelte pasient. 

 

 

 

Revisjonen har også bedt om de ansattes samlede oppfatning av de tjenestene de tilbyr: 

 

Påstand: Generelt vil jeg si at de tjenestene som pasientene får, er dekkende for det behovet de 

har. 

 

 

 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 



Forvaltningsrevisjon                      Hjemmetjenesten 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 28  NESODDEN KOMMUNE 

 

 

Gjennomsnittet for denne tilbakemeldingen er 3,81/6, som tilsvarer i underkant av ”delvis 

enig” i tabellen over. 
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7 Vurderinger og konklusjon 
 

7.1 Vurderinger 

 

Ressurser og ressurstildeling 

 

Revisjonen registrerer at kommunen har et relativt høyt driftsnivå, men vi har ingen analyser 

som viser om dette skyldes prioritering eller høyt utgiftsnivå. Gjennomsnittlig tildelte 

timeverk er ikke markert avvikende fra andre.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven sier at kommunen skal sørge for bevilgninger som er 

nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har ansvar for etter loven. 

Revisjonen kan ikke se at bevilgningsnivået i seg selv er utilstrekkelig for at pasienter får det 

de tilkommer. Samtidig bevilges ikke midlene ut fra hva pasienter har krav på, men som en 

rammetildeling der fokus hovedsakelig har vært å beregne riktig lønn til alle ansatte. Litt 

spissformulert kan dette forstås som at kommunen dermed ikke sørger for bevilgninger som 

er nødvendige for å tilby tjenester etter loven, men bevilger for å dekke kostnadene med å 

drive virksomheten ut fra forbruket i fjor. 

 

Det ligger i det ovenstående at ressurstildelingene ikke nødvendigvis følger endrede 

brukerbehov. Det er ikke brukerens behov eller endrede situasjon som bestemmer tildelingen, 

men organisasjonens behov. 

 

Innenfor offentlig økonomi og målstyring, er det relativt vanlig å etablere systemer som 

skaper sammenheng mellom oppdrag og ressurser. 

 

I Nesodden kommune kommer det ikke ressurser med oppdragene, disse er rammefinansiert 

ut fra andre kriterier. Det er dermed ingen tett kobling mellom endrede brukerbehov og 

ressurstildeling. 

 

Revisjonen har ikke belegg for å si i hvilken grad en sterkere kobling mellom oppdrag og 

ressurser vil bidra til en mer kostnadseffektiv drift for kommunen. Men kommunen vil i det 

minste kunne få et tidligere varsel om forbruket når tildelingen skjer i forkant fremfor at 

merforbruket rapporteres i etterkant. Det vil i seg selv være viktig for god budsjettstyring 

fordi kostnadene på kort sikt stort sett er faste, mens de i et lengre perspektiv er variable og 

mulig å gjøre noe med. Dessuten vil en bedre kunnskap om kostnadsfaktorene være viktig å 

prioritere aktiviteter. I tillegg vil en slik modell bidra til en større grad av realisme i 

budsjettprosessen. 

 

Revisjonen er dessuten betenkt over tilbakemeldingene om at regningen blir det den blir. Det 

vil lett kunne føre at budsjettprosessen blir en eksersis man ikke forholder seg seriøst til og 

budsjettet blir en ramme som egenlig ikke gjelder. I forlengelsen av en slik oppfatning vil et 

forbruk lett kunne bli høyere enn nødvendig. Stikkordet i lovverket er at et budsjett skal være 

realistisk. Slik revisjonen oppfatter tilbakemeldingene, har ikke realismen i budsjettprosessen 

vært godt nok tilstede. 
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Internkontroll 

 

Revisjonen registrerer at hjemmetjenesten på flere områder har beskrevet forhold som svarer 

til kravene i internkontrollforskriften. Revisjonens hovedinnvending er imidlertid at dette i for 

stor grad fremstår som bruddstykker av et system som ikke nødvendigvis hører sammen. 

Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Da må det ikke være slik at 

det er tvil om hva det er som inngår i internkontrollsystemet, eller hvor dette er å finne.  Den 

store ”vet ikke”-gruppen, vitner også om at internkontrollbegrepet, i den betydningen det 

brukes her, ikke er altfor godt innarbeidet. I tillegg til å komplettere de manglende elementene 

av internkontrollsystemet, er det etter revisjonens mening i det minste nødvendig med en form 

for stadfesting som sier hva internkontrollen i hjemmetjenesten består av og hvor dette er å 

finne. Når elementene er ukjente, kan de etter revisjonens mening heller ikke sies å være 

tilgjengelig til enhver tid. 

 

Når det gjelder oppsummering av enkeltelementene registrerer revisjonen at organisatoriske 

forhold er noe ufullstendig beskrevet. På den annen side pågår det et arbeid med å innarbeide 

de manglende elementene som en del av virksomhetsplanen. Revisjonen legger derfor til 

grunn at dette vil bli brakt i orden. 

Aktuelle lover og forskrifter fremstår som tilgjengelig gjennom kvalitetslosen. 

Kompetanse. Revisjonen finner det positivt at kommunen har økt andelen av 

høyskoleutdannede. Kommunen plikter likevel å ha ”dokumentasjon på hvordan 

virksomheten sørger for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

det aktuelle fagfeltet, samt om virksomhetens internkontroll”.  Revisjonen kan ikke se at det 

er rutiner som sikrer dette. Revisjonen har heller ikke blitt forelagt dokumentasjon på 

”hvordan virksomheten sørger for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 

innenfor det aktuelle fagfeltet, samt om virksomhetens internkontroll.” Revisjonen mener det 

blir noe tynt å kun vise til bemanningsplanen som svar på forskriftens krav, og viser til at  

hjemmetjenesten selv også anfører at den ikke har en strategisk kompetanseplan, men at det 

jobbes med å lage en slik plan. Fra revisjonens side legges det derfor til grunn at dette bringes 

i orden. 

 

Tilbakemeldingene fra ansatte kan tyde på at kommunen har et forbedringspotensiale når det 

gjelder kartlegging av kompetanse og kompetanseutviklingen. Kjennskap til 

internkontrollsystemet fremstår som noe lav, gitt usikkerheten som ligger i undersøkelsen. 

 

Samhandlingsreformen og de endrede kompetansebehov som er uttrykt, understreker etter 

revisjonens mening også behovet for å få kompetanseplanene på plass. 

 

Risikovurderinger i relasjon til internkontrollforskriften, er etter hva revisjonen kan se, ikke 

dokumentert. Det er heller ikke funnet dokumentasjon på hvordan tjenesten nyttiggjør seg 

brukererfaringer til forbedring av tjenestene. Revisjonen registrerer samtidig at det gjøres en 

del på dette området, uten at dokumentasjonen er på plass slik forskriften krever. 

 

Når det gjelder kommunens kontinuerlige forbedringsarbeid, registreres dette i ulike systemer. 

Revisjonen har ingen spesielle merknader til dette. 

 

Kvalitetssystem 

 

Kvalitetsforskriften krever at virksomheten skal ha et ”system av prosedyrer”. I en viss 

utstrektning eksisterer det prosedyrer som fremstår som relevante ut fra kravene i 
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kvalitetsforskriften. Disse finnes i hovedsakelig i kvalitetslosen og PPS. Revisjonen finner det 

påfallende at de mappene som er merket ”hjemmesykepleie” og ”praktisk bistand”, er tomme. 

Dette er naturlige steder å lete på for den som ønsker tilgang til prosedyrene.  

 

Revisjonens ankepunkt går imidlertid på at det ikke er lett å finne hva som er dokumentert, 

hvor det er dokumentert og om dette er tilstrekkelig eller ikke. Dersom kommunen ønsker å 

ha dette på flere steder, ville det gitt bedre oversikt om det hadde eksistert et dokument som 

redegjorde for hvilke dokumenter kommunen har produsert og hvor de er lagret. Revisjonen 

oppfatter at hjemmetjenesten har en rekke relevante prosedyrer, men at måten dette er 

registrert på gjør at det ikke kan kalles et ”system”. 

 

Til de mer konkrete forholdene registrerer revisjonen bl.a. at det ikke er utviklet prosedyrer 

som gjelder ernæring, som er et område som omfattes av kvalitetsforskriften.  Når det gjelder 

håndtering av legemidler, viser revisjonen til tilsynsmyndighetens anmerkninger i 2013 og 

den oppfølging som følger etter tilsynet. 

 

Revisjonen registrerer også at virksomheten legger stor vekt på brukermedvirkning. Ut fra 

gjennomførte undersøkelser har kommunen også bedre tilbakemeldinger fra brukerne i 2013 

sammenlignet med 2010. Kommunen ligger imidlertid under landsgjennomsnittet også i 2013, 

noe revisjonen mener kommunen ikke bør være tilfreds med. 

 

Revisjonen mener kommunen bør foreta en helhetlig tilnæring og analyse av hvilke krav som 

følger av kvalitetsforskriften, hvilke prosedyrer kommunen bør utvikle ut fra forskriftens krav 

og intensjoner, hvordan disse bør være dokumentert og hvor de skal kunne finnes. Det bør 

også finnes en helhetlig beskrivelse av hva ”systemet av prosedyrer ” består av. Revisjonen 

tror dette også vil kunne medvirke til en riktig ambisjon på tjenestetilbudet og over tid også 

virke positivt på brukernes opplevelser og tilbakemeldinger. 

 

7.2 Konklusjon 

Revisjonen kan ikke se at driftsnivået i seg selv er i strid med kravet om å yte nødvendige 

bevilgninger. Ressursene gis som rammetildeling, mens oppdragene gis gjennom vedtak som 

ikke er koblet til ressurser. Dermed er det ingen nær kobling mellom ressurser og 

brukerbehov. 

 

Revisjonen mener kommunen bør vurdere å innføre en bestiller-utfører modell hvor oppdrag 

og ressurser i større grad ses i sammenheng. Det vil også kunne bidra til større fokus på 

realisme i budsjettprosessen. 

 

Hjemmetjenesten har elementer av et internkontrollsystem og utfører også tjenester som er i 

samsvar med krav i internkontrollsystemet. Tjenesten mangler imidlertid en helhetlig ramme 

som beskriver hva internkontrollsystemet består av og hvor det er å finne. Dernest er det også 

flere enkeltelementer i internkontrollsystemet som ikke er dokumentert. 

 

Kommunens kvalitetssystem kan forbedres. Dette gjelder både gjennom en videre utvikling 

av prosedyrer som kvalitetssystemet skal bestå av og en helhetlig beskrivelse av selve 

systemet. 
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8 Anbefalinger 
 

Revisjonen anbefaler at Nesodden kommune bør: 

 

 Innføre en styringsmodell for hjemmetjenesten der oppdrag og ressurser i større grad 

sees i sammenheng. 

 

 Utarbeide et helhetlig og dokumentert internkontrollssystem for hjemmetjenesten, 

herunder også komplettere elementer som i dag mangler. 

 

 Utarbeide et helhetlig system av prosedyrer i tråd med kvalitetsforskriften, herunder 

utvikle prosedyrer på områder som ikke er dekket. 
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9 Rådmannens uttalelse 
 

Uttalelsen er mottatt på epost fra kommunalsjef helse og omsorg 05.12.13 kl 15:01. 
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10 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Rådmannen viser i sin uttalelse til at rapporten inneholder en del faktafeil som 

virksomhetsleder har gitt tilbakemelding på uten at dette er rettet opp. 

 

Revisjonen beklager at teksten i pkt. 4.3, første avsnitt, ikke var rettet opp slik at den 

samsvarte med organsisasjonskartet i samme pkt. på høringsutkastet som ble sendt til 

rådmannen. I den endelige versjonen er dette rettet opp. 

 

Revisjonen finner det positivt at rådmannen fra og med 2014 vil ”søke å innhente rapport for 

tildelingsteamet på ukebasis med kostnadsberegning av vedtak som tilkommer uten at de 

erstatter ressursbehov som bortfaller.” 

 

Revisjonen har ellers ingen merknader til uttalelsen. 
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          Vedlegg 1 
Revisjon av Hjemmetjenesten i Nesodden kommune 
 
1. Hvilken avdeling jobber du ved? 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Hjemmesykepleie 26 92,9 %  

Praktisk bistand 2 7,1 %  

N 28  1,07 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: 

 

2. Det skjer ofte at pasientene ikke får det tjenestetilbudet de har krav på 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 5 16,7%  

Uenig 15 50,0%  

Delvis uenig 3 10,0%  

Delvis enig 3 10,0%  

Enig 2 6,7%  

Helt enig 2 6,7%  

Vet ikke 0 0,0%  

N 30  2,60 

 

3. Vi har de ressursene vi trenger for å gi pasientene det tilbudet de har fått vedtak om 

 Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 2 6,7%  

Uenig 6 20,0%  

Delvis uenig 2 6,7%  

Delvis enig 8 26,7%  

Enig 9 30,0%  

Helt enig 3 10,0%  

Vet ikke 0 0,0%  

N 30  3,83 

  

4. Jeg har nok tid til å utføre den jobben som er vedtatt hos den enkelte pasient. 

 Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 1 3,2%  

Uenig 3 9,7%  

Delvis uenig 4 12,9%  

Delvis enig 9 29,0%  

Enig 10 32,3%  

Helt enig 3 9,7%  

Vet ikke 1 3,2%  

N 31  4,10 
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5. Jeg har tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for hjemmetjenesten 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 1 3,2%  

Uenig 0 0,0%  

Delvis uenig 2 6,5%  

Delvis enig 5 16,1%  

Enig 16 51,6%  

Helt enig 5 16,1%  

Vet ikke 2 6,5%  

N 31  4,72 

  

 6. Det gjennomføres jevnlig kartlegginger av hjemmetjenestens kompetansebehov 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 2 6,5%  

Uenig 5 16,1%  

Delvis uenig 8 25,8%  

Delvis enig 4 12,9%  

Enig 5 16,1%  

Helt enig 1 3,2%  

Vet ikke 6 19,4%  

N 31  3,32 

  

7. Jeg er godt fornøyd med hvordan kommunen driver kompetanseutvikling. 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 4 12,9%  

Uenig 4 12,9%  

Delvis uenig 9 29,0%  

Delvis enig 6 19,4%  

Enig 7 22,6%  

Helt enig 1 3,2%  

Vet ikke 0 0,0%  

N 31  3,35 

  

 8. Jeg får anledning til å delta på relevant opplæring og videreutdanning 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 3 9,7%  

Uenig 4 12,9%  

Delvis uenig 7 22,6%  

Delvis enig 7 22,6%  

Enig 6 19,4%  

Helt enig 4 12,9%  

Vet ikke 0 0,0%  

N 31  3,68 
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 9. Jeg har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å ivareta jobben min 

Helt uenig 0 0,0%  

Uenig 0 0,0%  

Delvis uenig 0 0,0%  

Delvis enig 4 12,9%  

Enig 20 64,5%  

Helt enig 7 22,6%  

Vet ikke 0 0,0%  

N 31  5,10 

 

10. Jeg har god kjennskap til Hjemmetjenestens Internkontrollsystem 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 1 3,2%  

Uenig 2 6,5%  

Delvis uenig 9 29,0%  

Delvis enig 6 19,4%  

Enig 6 19,4%  

Helt enig 3 9,7%  

Vet ikke 4 12,9%  

N 31  3,85 

  

11. Hjemmetjenesten har rutiner som sørger for at min erfaring og kunnskap blir utnyttet til å forbedre 

tjenestene. 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 1 3,2%  

Uenig 4 12,9%  

Delvis uenig 3 9,7%  

Delvis enig 13 41,9%  

Enig 8 25,8%  

Helt enig 1 3,2%  

Vet ikke 1 3,2%  

N 31  3,87 

 

12. Hjemmetjenesten har rutiner som sørger for at pasientenes og pårørendes erfaringer blir brukt til å 

forbedre tjenestene. 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 2 6,5%  

Uenig 4 12,9%  

Delvis uenig 4 12,9%  

Delvis enig 9 29,0%  

Enig 8 25,8%  

Helt enig 2 6,5%  

Vet ikke 2 6,5%  

N 31  3,79 
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 13. Hjemmetjenesten har oversikt over de områdene hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse 

av myndighetskrav. 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 1 3,2%  

Uenig 1 3,2%  

Delvis uenig 6 19,4%  

Delvis enig 7 22,6%  

Enig 9 29,0%  

Helt enig 0 0,0%  

Vet ikke 7 22,6%  

N 31  3,92 

  

 14. Vi registrerer alltid avvik i kvalitetslosen eller CosDoc 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 2 6,5%  

Uenig 5 16,1%  

Delvis uenig 3 9,7%  

Delvis enig 4 12,9%  

Enig 12 38,7%  

Helt enig 5 16,1%  

Vet ikke 0 0,0%  

N 31  4,10 

  

15. Registrerte avvik følges alltid opp og lukkes 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 1 3,2%  

Uenig 3 9,7%  

Delvis uenig 3 9,7%  

Delvis enig 10 32,3%  

Enig 5 16,1%  

Helt enig 1 3,2%  

Vet ikke 8 25,8%  

N 31  3,78 

  

16. Kommunenes avvikssystem er et nyttig verktøy for å forbedre tjenestetilbudet 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 1 3,2%  

Uenig 0 0,0%  

Delvis uenig 4 12,9%  

Delvis enig 7 22,6%  

Enig 8 25,8%  

Helt enig 8 25,8%  

Vet ikke 3 9,7%  

N 31  4,61 
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 17. Internkontrollen er skriftlig dokumentert 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 0 0,0%  

Uenig 0 0,0%  

Delvis uenig 3 9,7%  

Delvis enig 5 16,1%  

Enig 5 16,1%  

Helt enig 2 6,5%  

Vet ikke 16 51,6%  

N 31  4,40 

  

 18. Alt i alt vil jeg si at Hjemmetjenesten har et godt fungerende internkontrollsystem 

 

 Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 2 6,5%  

Uenig 2 6,5%  

Delvis uenig 3 9,7%  

Delvis enig 10 32,3%  

Enig 3 9,7%  

Helt enig 3 9,7%  

Vet ikke 8 25,8%  

N 31  3,83 

  

19. Vi legger stor vekt på brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbudet til den enkelte pasient. 

  Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 0 0,0%  

Uenig 1 3,4%  

Delvis uenig 3 10,3%  

Delvis enig 8 27,6%  

Enig 13 44,8%  

Helt enig 2 6,9%  

Vet ikke 2 6,9%  

N 29  4,44 

  

 20. Vi har gode rutiner for å sikre at pasientene våre har et godt kosthold. 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 0 0,0%  

Uenig 4 13,8%  

Delvis uenig 5 17,2%  

Delvis enig 7 24,1%  

Enig 8 27,6%  

Helt enig 3 10,3%  

Vet ikke 2 6,9%  

N 29  4,04 

  

 21. Hjemmetjenesten bidrar til at pasientene får dekket sine sosiale behov. 

 Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 4 13,8%  

Uenig 8 27,6%  

Delvis uenig 6 20,7%  

Delvis enig 6 20,7%  

Enig 2 6,9%  

Helt enig 2 6,9%  

Vet ikke 1 3,4%  

N 29  3,00 
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 22. Generelt vil jeg si at de tjenestene som pasientene får, er dekkende for det behovet de har. 

 

n 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 0 0,0%  

Uenig 5 17,2%  

Delvis uenig 5 17,2%  

Delvis enig 9 31,0%  

Enig 6 20,7%  

Helt enig 2 6,9%  

Vet ikke 2 6,9%  

N 29  3,81 

 

23. Vi har skriftlige prosedyrer som sikrer at pasientene får tilfredsstilt sine grunnleggende behov. 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 0 0,0%  

Uenig 1 3,4%  

Delvis uenig 5 17,2%  

Delvis enig 8 27,6%  

Enig 9 31,0%  

Helt enig 2 6,9%  

Vet ikke 4 13,8%  

N 29  4,24 

  

24. Prosedyrer og rutiner er lett tilgjengelig i kvalitetslosen 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 1 3,2%  

Uenig 3 9,7%  

Delvis uenig 2 6,5%  

Delvis enig 5 16,1%  

Enig 14 45,2%  

Helt enig 2 6,5%  

Vet ikke 4 12,9%  

N 31  4,26 

  

  

25. Jeg har stor nytte av kvalitetslosen i mitt arbeid 

 

 
Antall Prosent Gjennomsnitt 

Helt uenig 3 10,0%  

Uenig 4 13,3%  

Delvis uenig 2 6,7%  

Delvis enig 11 36,7%  

Enig 6 20,0%  

Helt enig 0 0,0%  

Vet ikke 4 13,3%  

N 30  3,50 
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           Vedlegg 2 

Områder der det etter 

kvalitetsforskriften skal 

foreliggeskriftlige nedfelte prosedyrer 

Merknader fra Hjemmetjenesten 

Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i 

forhold til tjenestetilbudet. 

Dette finnes i de etiske retningslinjer for 

kommunen 

Selvstendighet og styring av eget liv.  

Fysiologiske behov som tilstrekkelig næring 

(mat og drikke), variert og helsefremmende 

kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat. 

Her lages det ernæringsskjema og 

kartlegges der det er fattet vedtak av 

tildelingsteam om dette. 

Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial 

kontakt, fellesskap og aktivitet. 

Dette ivaretas av støttekontaktordningen i 

en kommune. Hjemmesykepleien kan 

ikke ivareta dette. 

Følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå 

uønsket og unødig sengeopphold. 

Disse bor i egne hjem og bestemmer dette 

selv 

Mulighet for ro og skjermet privatliv. Taushetsplikten regulerer dette 

Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige 

funksjoner (toalett). 

Vedtak regulerer hjelpen som skal gis. 

Vedtak fattes av tildelingsteam så rutiner 

for fatting av disse ligger hos 

tildelingsteam. 

Mulighet til selv å ivareta egenomsorg. Dette er hjemmeboende som får tilsyn av 

hjemmesykepleie. 

Tilbud tilrettelagt for personer med demens og 

andre som selv har vanskelig for å formulere 

sine behov. 

Her er det opprettet dagtilbud for demente 

og tildelingsteam fatter vedtak på dette. 

Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å 

spise. 

Det tilrettelegges middag for de som har 

vedtak på dette. Vedtaket er skriftlig 

Tilpasset hjelp ved av- og påkledning. Vedtak regulerer dette 

tilbud om eget rom ved langtidsopphold. Dette er ikke relevant i hjemmesykepleien 

Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. Dette er ikke relevant i hjemmesykepleien 

 

En verdig livsavslutning i trygge og rolige 

omgivelser. 

Vi har palliativt team som gir dette 

tilbudet, og rutiner på dette ligger under 

de. 

Nødvendig medisinsk undersøkelse og 

behandling, rehabilitering, pleie og omsorg 

tilpasset den enkeltes tilstand. 

De ansatte har HLR kurs ellers ligger 

medisinsk ansvar hos fastlege 

Nødvendig tannbehandling og ivaretatt 

munnhygiene. 

Dette finnes det skriftlige rutiner for i 

losen 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html

