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Forord 
 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven 
av 25. september 1992 med endringer 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 hjemmebaserte tjenester i Oppegård 
kommune. I rapporten drøftes vesentlige funn i forhold til problemstillingene og det gis 
anbefalinger som kan bidra til at Oppegård kommune kan forbedre sitt arbeid i forhold til 
hjemmebaserte tjenester. 
 
Prosjektet er gjennomført i perioden oktober 2007 til april 2008. Follo distriktsrevisjon vil 
benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige ansatte i Oppegård 
kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen.   

 
Prosjektet er gjennomført av rådgiverne Ole Anders Sandtrøen og Anne Lise Jørgensen.  
 
 
 
 

  
Steinar Neby Anne Lise Jørgensen 
Revisjonssjef Prosjektleder 

 
24.04.2008 
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1 Sammendrag 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet om hjemmebaserte tjenester i Oppegård kommune er 
gjennomført i henhold til vedtak i kontrollutvalget i Oppegård kommune 1. februar 2007. 
 
Formålet med prosjektet har vært å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket innen 
hjemmebaserte tjenester, samt å vurdere om organiseringen av tjenesteutøvelse gjøres slik at 
brukerne får de tjenester de får vedtak om. 
 
Undersøkelsen viser at hjemmetjenesten i Oppegård kommune tildeler flere timer pr. uke i 
gjennomsnitt pr. mottaker enn hjemmetjenesten i sammenligningskommunene. 
Undersøkelsen tyder videre på at det er en positiv sammenheng mellom økning i brukernes 
registrerte hjelpebehov og økning i ressursbruk (vedtatte timer per uke) til hjemmesykepleie. 
Tilsvarende sammenheng ikke er identifisert for ressursbruk til praktisk bistand. Det vil si at 
undersøkelsen tyder på at vedtatt tid til praktisk bistand ikke øker i takt med registrert økt 
hjelpebehov hos brukerne i Oppegård kommune.  
 
Når det gjelder kommunens saksbehandling av søknader om praktisk bistand og 
hjemmesykepleie har undersøkelsen vist at kommunen har et tydelig forbedringspotensial. 
Saksbehandlingen av hjemmebaserte tjenester skjer ikke alltid i samsvar med gjeldende 
regelverk, eller er ikke dokumentert å være utført i samsvar med gjeldende regelverk. 
Revisjonen vil spesielt trekke frem følgende: 

• Søknader er ikke besvart innen frister i Forvaltningsloven i ca. 40 prosent av de 
undersøkte sakene.  

• Det var ikke utarbeidet vedtak i flere undersøkte saker. 
• Det er ikke utarbeidet en skriftlig saksfremstilling i noen av de undersøkte sakene.  
• Ansatte har ikke fått etterspurt opplæring i saksbehandling.  

 
Undersøkelsen viser imidlertid at Oppegård kommune har utarbeidet en rekke prosedyrer og 
rutiner for arbeidet med hjemmebaserte tjenester. Det er også utarbeidet et system av 
prosedyrer som søker å sikre brukermedvirkning, jf. Kvalitetsforskriften § 3.  
 
Undersøkelsen har vist at det synes å være tilfredsstillende omfang av kontrollrutiner, både 
knyttet til å sikre at alle oppdrag som skal gjennomføres blir fordelt og knyttet til rapportering 
av tjenesteutførelse for det enkelte oppdrag.  
 
Når det gjelder avvikshåndtering er det noe ulik praksis innad i hjemmetjenestens ulike 
distrikter, og mellom hjemmetjenestens distrikter. Undersøkelsen tyder også på at det ikke er 
rutine å avviksregistrere alle oppdrag som hjemmetjenesten avlyser, og at dette medfører en 
risiko for underrapportering av avvik.  
 
Revisjonen gir til slutt i denne rapporten noen anbefalinger til kommunen, på basis av 
undersøkelsens funn og konklusjoner. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 
Bakgrunnen for valg av prosjekt var overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som vurderte 
risikoen innenfor hjemmebaserte tjenester til å være høy. I kontrollutvalgsmøte 1. februar 
2007, sak 3/07, ble det vedtatt gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Hjemmebaserte 
tjenester” i Oppegård kommune.  
 
Prosjektet ”Hjemmebaserte tjenester” er bestilt av alle kontrollutvalgene som inngår i 
revisjonssamarbeidet. Prosjektet gjennomføres derfor etter samme modell i kommunene Ski, 
Oppegård, Enebakk, Frogn og Vestby i perioden 2007-2008.  
 
 

3 Formål og problemstillinger 

3.1 Formål  
Formålet med prosjektet er å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket innen 
hjemmebaserte tjenester, samt om organiseringen av tjenesteutøvelsen gjøres slik at brukerne 
får de tjenestene de har fått vedtak om. 

3.2 Problemstillinger 
Basert på den overordnede analysen og formålet for prosjektet har revisjonen definert 
følgende problemstillinger: 
 

I. Følger ressursene i hjemmetjenesten brukernes behov? 
II.  Blir søknader om tildeling av hjemmetjenester behandlet i tråd med regelverk og 

retningslinjer? 
III.  Har hjemmetjenesten tilfredsstillende rutiner for å sikre at brukerne får de tjenestene 

de har fått vedtak om? 
 

3.3 Avgrensninger 
For å kunne vurdere om ressursene i Hjemmetjenesten følger brukernes behov har vi valgt å 
benytte IPLOS-data1 for Oppegård kommune. Datauttrekket for IPLOS tas med utgangspunkt 
i 2006, da denne ordningen ble gjort gjeldende fra 1.3.2006. IPLOS undersøkelsen avrenses 
til brukere av tjenestene praktisk bistand (1) og hjemmesykepleie (15) innen Distrikt I og 
Distrikt II/III (samlet omtalt som hjemmetjenesten i rapporten). 
 
Rapporten avgrenses fra de forhold som ble tatt opp i forbindelse med et eksternt 
konsulentoppdrag om KOSTRA i Oppegård kommune.2 Dette fordi det ikke er oppstått 
vesentlige endringer som aktualiserer en ny KOSTRA-analyse basert på 2006 data. 
 
I følge Lov om sosiale tjenester § 4-3 har de som ikke kan ta omsorg for seg selv, eller som er 
helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, krav på hjelp 

                                                 
1 Individbasert PLeie- og OmsorgsStatistikk (IPLOS) er betegnelsen på et sentralt helseregister som skal danne 
grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering 
og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter. 
2 AGENDA Utredning og Utvikling (2006)  
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etter § 4-2 bokstav a-d. I følge Lov om helsetjeneste i kommunene § 1-1 skal landets 
kommuner sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i 
kommunen.  
 
Tjenester som kan inngå i hjemmesykepleien i Oppegård kommune er følgende:   

• Nødvendig hjelp til personlig hygiene  
• Hjelp til sårbehandling for de som ikke kan komme seg til egen lege  
• Medisinadministrering  
• Blodprøver og injeksjoner for de som ikke kan komme til egen lege  
• Hjelp til å smøre mat/ varme ferdiglaget middag  
• Tilrettelegge hjemmet med hjelpemidler  
• Onkologisk sykepleie til alvorlig syke og døende  
• Henvisning/samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten  
• Henvisning til tannhelsetjeneste for brukere innskrevet i hjemmesykepleien mer en 3 

mnd. Denne tjenesten er gratis  
• Tildeling av trygghetsalarm ved behov 
 

Tjenester som inngår som hjemmehjelp (praktisk bistand) er rengjøring av stue, kjøkken, bad, 
brukers soverom og gang. I de aktuelle rom foretas rengjøring av toalett, badekar/dusj, 
støvsuging, gulvvask og sengeskift.3 
 
Ved undersøkelse av kvaliteten på saksbehandling av søknader om hjemmebaserte tjenester 
har revisjonen valgt å undersøke saksbehandling av søknader om praktisk bistand 
(hjemmehjelp) og hjemmesykepleie. Det er ikke undersøkt saksbehandling av søknad om 
trygghetsalarm. Det er lagt vekt på å se om saksbehandlingen er foregått i tråd med lovverket 
og om informasjonen fra hjemmetjenesten ivaretar søkernes/brukernes rettssikkerhet.  
 
 

                                                 
3 http://www.oppegard.kommune.no/Oppegaard/eSite.nsf/pub/MFNN5ZZRKC?Open 
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4 Metoder og gjennomføring 

4.1 Gjennomføring 
Undersøkelsen bygger i hovedsak på følgende kilder: 
• Styringsdokumenter fra Oppegård kommune 
• Skriftlige rutinebeskrivelser 
• IPLOS- og KOSTRA-opplysninger 
• Dokumentasjon knyttet til 32 søknader om tjenester 
• Samtaler og intervjuer 

o Kommunalsjef for helse- og sosialområdet, Gerica-/systemansvarlig 
o Virksomhetsleder, tidligere ansatt virksomhetsleder, sonekoordinator, 

hjemmehjelpskoordinator og tre ansatte i hjemmesykepleien i Hjemmetjenesten 
Distrikt I 

o Virksomhetsleder, tre sonekoordinatorer og hjemmehjelpskoordinator ved 
Hjemmetjenesten Distrikt II/III 

• I tillegg har ansatte ved følgende enheter deltatt på møte med Follo distriktsrevisjon: Stab, 
Jus og administrasjon og Bestillerkontoret. 

 
Revisjonen har i tillegg hatt samtaler med Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) og 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 

Undersøkelse av ressursbruk, jf. problemstilling 1 
IPLOS-opplysningene om brukerne av pleie- og omsorgstjenester i Oppegård kommune ble 
samlet inn for året 2006. Dataene ble hentet ved hjelp av standard filuttrekk for rapportering 
av IPLOS til Statistisk sentralbyrå (SSB) i fagsystemet Gerica. Dataene kommer i standard 
filformat (XML) som ble importert til MS Access for videre bearbeidelse. IPLOS inneholder 
opplysninger om alle brukerne av pleie- og omsorgstjenester i Oppegård kommune. For å 
sikre anonymiteten til brukerne ble bearbeiding av dataene gjort i et lukket system uten 
internett eller nettverkstilkobling. I tillegg ble informasjon om personnummer fjernet fra 
datafilen før dataene ble overført og analysert i Excel. Brukerne identifiseres ved et unikt 
brukernummer som bare kan identifiseres av ansatte ved Oppegård kommune med 
nødvendige autorisasjoner. 
 
Opplysninger fra KOSTRA ble hentet delvis fra SSB sine nettsider og fra kommunens 
regnskap. Dataene ble analysert i Excel.  
 

Undersøkelse av saksbehandlingen og tjenesteoppfølgingen, jf. problemstilling 2 og 3 
Det er innhentet skriftlig dokumentasjon om rutiner og prosedyrer for saksbehandling og 
tjenesteoppfølging, samt oversikt over avviksmeldinger i 2006 og 2007. Det er gjennomført 
intervjuer med ledere og ansatte i hjemmetjenestens to distrikter, Distrikt I og Distrikt II/III.  
 
Det er i tillegg gjennomført en stikkprøvekontroll av 32 av totalt 4174 utvalgte vedtak om 
hjemmesykepleie og praktisk bistand i 2007, herunder 12 vedtak om praktisk bistand og 20 

                                                 
4 Det er innhentet oversikt over søknader og vedtak innen praktisk bistand og hjemmesykepleie i 2007. I følge 
lister mottatt i Oppegård kommune var det 98 vedtak om praktisk bistand og 319 vedtak om hjemmesykepleie i 
2007. 
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vedtak om sykepleietjenester. Det ble undersøkt 16 saker i hvert av hjemmetjenestens 
distrikter. Dokumentasjon i kommunens fagsystem, og dokumentasjon i brukernes 
saksmapper, ble gjennomgått. I saksgjennomgangen er det lagt vekt på å se etter den 
informasjonen som vil styrke brukernes rettsikkerhet, i form av informasjon om tjenestene, 
begrunnelse, underretning om klageadgang, innsynsrett o.l. 
 
  

4.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 
Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av gyldighet (validitet) og 
pålitelighet (reliabilitet). Gyldighet brukes gjerne som et uttrykk for om vi har målt det vi 
ønsker å måle. Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamling av data har vært, og at 
det ikke er skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen. 
 

Gyldighet 
IPLOS inneholder en rekke opplysninger om brukerne av pleie- og omsorgstjenester. Sosial- 
og helsedirektoratet (SHdir) har definert hvilke opplysninger som skal registreres i IPLOS. 
For å vurdere ressursbruk og prioritering av tjenestene i hjemmetjenesten vil IPLOS gi 
opplysninger om brukernes funksjonsnivå (hjelpebehov), boligtype, vedtatt tid på de enkelte 
tjenestene, alder, kjønn med videre. Disse dataene på individnivå er mer egnet til å gi et mer 
nyansert bilde av hjemmetjenestens brukere og deres tildelte ressurser, enn det som blir 
rapportert til SSB. For å sikre at revisjonens analyse var avgrenset til brukerne ved Distrikt I 
og Distrikt II/III i Oppegård kommune, ble det også lagt til opplysninger om 
organisasjonsnivå hos de brukerne som mottok praktisk bistand og hjemmesykepleie av 
hjemmetjenesten, i alt 466 brukere inngår i analysen. 
 
For å undersøke saksbehandlingen ved tildeling av tjenester ble innhentet skriftlige prosedyrer 
for saksbehandling, og det ble gjennomgått en sak med en sykepleier i Distrikt I og en sak 
med en sonekoordinator i Distrikt II/III. Det er i tillegg innhentet informasjon om klagesaker i 
2006 og 2007. Gyldigheten ble sikret ved at spørsmålene/kriteriene til saksgjennomgangen 
ble gjennomgått med en ansatt som bistod revisjonen i saksgjennomgangen, og ved at denne 
ansatte gav revisjonen en innføring i tjenestens fagsystem og arkivsystem, slik at revisjonen 
selv kunne hente frem ønsket informasjon. Den ansatte var behjelpelig ved spørsmål 
underveis. Etter saksgjennomgang ble funnene gjennomgått med aktuell saksbehandler og 
bekreftet av denne, samt at uklare forhold ble avklart. Revisjonen vurderer at datagrunnlaget 
for undersøkelsen har høy grad av gyldighet i forhold til å beskrive Oppegård kommunes 
saksbehandling av søknader om praktisk bistand og hjemmesykepleie. 
 
For å undersøke Oppegård kommunes rutiner for å sikre at brukerne får de tjenestene de har 
fått vedtak om, er det gjennomført intervjuer med virksomhetsledere, sonekoordinatorer, 
hjemmehjelpskoordinator og saksbehandler/sykepleier. Det er i tillegg undersøkt avviks-
rapporteringen i 2007 i begge distrikter, samt undersøkt om rutinene på dette området har 
vært endret og/eller er planlagt endret i nær fremtid. Totalt sett gir dette informasjon om 
hvilke rutiner som finnes, og det er undersøkt dokumentasjon på praksis for avviks-
rapportering. Data fra personer med ulike roller, samt dokumentasjon på avviksregistrering, er 
her ansett som egnet til å kunne beskrive rutiner og praksis for å sikre at brukerne får de 
tjenester de har vedtak om. 
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For å avklare fortolkningen av regelverket på området har revisjonen hatt kontakt med Sosial- 
og helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  
 

Pålitelighet 
IPLOS inneholder informasjon om brukernes funksjonsnivå på 17 egenskaper på en skala fra 
1-5 knyttet til den enkeltes evne til å fungere i dagliglivet. Det samlede funksjonsnivået for 
brukerne beregnes i henhold til en modell spesifisert av SSB hvor 13 av de 17 egenskapene 
inngår. Det samlede gjennomsnittet skal indikere nivået på den enkeltes evne til å 
gjennomføre dagliglivets aktiviteter (ADL).  
 
Et risikoområde knyttet til påliteligheten til IPLOS er kvaliteten i registreringen av IPLOS 
foretatt av ansatte ved hjemmetjenesten. For å få vurdert dette ble det innhentet informasjon 
om hjemmetjenestens praksis vedrørende registrering av IPLOS. I tillegg ble det gjort noen 
tekniske analyser av IPLOS for kommunen for å identifisere eventuelle mangler. For 
registrering av IPLOS på den enkelte bruker ble det opplyst om at hjemmetjenesten hadde 
gjennomgått opplæring. I tillegg ble det påpekt at registrering av IPLOS er krevende med 
hensyn til å registrere verdiene likt på like saker.  
 
Ved analyse av IPLOS ble det manuelt lagt til opplysninger om organisasjonsnivå hos de 
brukerne som mottok praktisk bistand og hjemmesykepleie av hjemmetjenesten. Ved manuell 
registrering er det alltid en risiko for feilregistrering. For å sikre en høy kvalitet ble de 
opplysningene revisjonen analyserte bekreftet av hjemmetjenesten. I tillegg er de fleste 
analysene gjennomført med bruk av gjennomsnittsverdier. Dette reduserer betydningen av 
enkeltfeil i den manuelle registreringen. Revisjonen er også kjent med at SSB har gitt 
tilbakemelding til Oppegård kommune om avvik i antall brukere mellom de opplysningene de 
har i KOSTRA-innrapporteringen og IPLOS. Dette problemet har mindre betydning for denne 
analysen. Dette fordi analysen er avgrenset til de brukerne som er bekreftet i manuelle lister, 
mottar tjenestene praktisk bistand og hjemmesykepleie fra hjemmetjenesten i Oppegård 
kommune. 
 
Undersøkelsen av saksbehandling av søknader om sykepleietjenester og praktisk bistand ble 
gjennomført ved hjelp av intervjuer, gjennomgang av skriftlige rutiner og ved bruk av en 
stikkprøvekontroll av saksbehandlingen ved 32 av 417 vedtak fra 2007. En stikkprøvekontroll 
vil avsløre eventuelle mangler på dokumentasjon/feil ved utvalgte saker. Ved å bruke et 
tilfeldig utvalg saker er metoden også egnet til å kunne peke ut mulige systematiske feil eller 
mangler. Intervjudata og alle funn fra de 32 sakene er blitt bekreftet av aktuell 
saksbehandler/leder. Der praksis er blitt endret i Oppegård kommune den senere tid 
fremkommer også dette av rapporten. Revisjonen vurderer at denne delen av undersøkelsen 
har høy grad av pålitelighet ved at det er brukt flere kilder til å bekrefte de fakta som 
fremkommer. 
 
For å undersøke Oppegård kommunes rutiner for å sikre at brukerne får de tjenestene de har 
fått vedtak om, er ledere/ansatte med ulike roller innenfor hjemmetjenestens Distrikt I og 
Distrikt II/III intervjuet om praksis, og det er bedt om dokumentasjon på avvik i 2006 og 
2007. Der det er fremkommet ulike oppfatninger om praksis er dette beskrevet i faktadelen. 
Intervjudata fra personer med ulike roller er her ansett som egnet til å få beskrevet rutiner og 
praksis.  
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5 Området hjemmebaserte tjenester  
Oppegård kommune er fra 2004 organisert i en to-nivåmodell, med en ledelse bestående av 
rådmann, fire kommunalsjefer og ca. 50 selvstendige virksomheter. Pleie- og 
omsorgstjenestene omfatter fire virksomhetsområder, en konkurranseutsatt institusjon og en 
bestillerenhet (organisert under Seksjon for jus og administrasjon). Hjemmetjenestene er delt i 
tre distrikter, hvorav to av distriktene er samlokalisert under en virksomhetsleder. Lederne 
rapporterer direkte til rådmannsnivået. Virksomhetslederne har personal- og budsjettansvar 
for sin enhet. Kommunalsjefen har personalansvar for virksomhetslederne og et overordnet 
ansvar for økonomistyringen.  
 
Figur 5-1Organisasjonskart – Pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenestene i Oppegård kommune 

 
 
Tjenesteområdet hadde per 25.10.07 269,26 årsverk, hvorav 104,88 årsverk var innenfor 
hjemmebasert omsorg.5 Oppegård kommune hadde per 31.12.2007 totalt 505 brukere av 
hjemmetjenester (ekskl. psykisk helsetjeneste og tiltak og tjenester for funksjonshemmede), 
og 552 brukere av hjemmetjenester og/eller trygghetsalarm.6 
 
Kommunens bestillerenhet har ansvar for å utrede behov, tildele ressurser og bestille tjenester.  
Bestillerkontoret forestår tildeling av korttidsopphold, langtidsopphold, dagplasser, plasser for 
demente, plasser for rehabilitering, plasser i omsorgsboliger eller trygdebolig og brukerstyrt 
personlig assistanse.  
 
Hjemmetjenestens Distrikt I saksbehandler og utfører hjemmesykepleie og praktisk bistand. 
Fra høsten 2008 vil saksbehandling av praktisk bistand bli lagt til Bestillerkontoret. Distrikt I 
har kontorer på Høyås bo- og rehabiliteringssenter, og omfatter Skrenten, Hellerasten, 
Tårnåsen og Ødegården. I perioden 1.1.08 - 31.3.08 er det en midlertidig ansatt 
virksomhetsleder i Distrikt I. Ny virksomhetsleder vil starte 1.04.08.  
 
Hjemmetjenestens Distrikt II/ III er samlokalisert, og inndelt i fire soner. Sone A omfatter 
Kolbotn, Sofiemyr og Svartskog. Sone B omfatter Sofiemyr, Solbråtan, Kolbotn terrasse og 
Bjørkås omsorgsboliger. Sone C omfatter Greverud omsorgsboliger. Sone D omfatter 
Oppegård Syd. Distrikt II/III har frem til mars 2008 saksbehandlet og utført hjemmesykepleie 

                                                 
5 Brev av 25.10.07 fra Oppegård kommune 
6 E-post av 1.4.07 fra Oppegård kommune 
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og praktisk bistand. Fra mars 2008 har distriktet engasjert en deltidsansatt på bestillerkontoret 
til å behandle søknader om praktisk bistand.   
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6 Følger ressursene i hjemmetjenesten brukernes beh ov? 
 

6.1 Revisjonskriterier 
IPLOS gir informasjon om brukerne på en rekke variabler og er egnet til å se hvilket behov 
den enkelte har for tjenester, hvilke tjenester de mottar og hvor mye tjenester, målt i tid, de 
har fått vedtak om. Dette gir mulighet til å se hvordan ressursene er fordelt i hjemmetjenesten 
og om dette er hensiktsmessig i forhold til det behovet som er registrert. I tillegg gjør IPLOS 
det mulig å se om det er ulikheter i tjenestetilbud mellom enheter i kommunen og mellom 
kommuner.   
 

• Reduksjon i funksjonsnivå bør medføre økning i ressursbruk. 
Forskjeller mellom kommuner og enheter i ressursbruk bør ha sammenheng med 
funksjonsnivå. 

 
 

6.2 Faktabeskrivelse 

IPLOS  
IPLOS kan gi mer informasjon om ressursbruken innen hjemmetjenesten. I dette avsnittet vil 
vi gjennomgå IPLOS for de ordinære hjemmetjenester7 i Oppegård kommune. Tabell 6-1 gir 
en oversikt over brukerne av hjemmetjenestene i Distrikt I og Distrikt II/III som inngår i 
IPLOS-analysen. 
 
Tabell 6-1 Oversikt over brukere etter boligtype og antall beboere i husstand 
Enhet Ordinær bolig Kommunal 

bolig 

Omsorgs

bolig 

Sykehjem Mangler 

oppl. 

Totalt Bor alene Ikke alene 

Distrikt I 127 12   5 144 70,5 % 29,5 % 

Distrikt II/III 243 5 54 2 18 322 69,5 % 30,5 % 

Hjemmetjenesten  370 17 54 2 23 466 69,8 % 30,2 % 

 
Tabellen viser at det er 466 brukere som inngår i denne analysen. Av disse bor de fleste alene, 
og i ordinær bolig. Enslige mottakere av hjemmetjenester har som oftest et større behov for 
tjenester. Oppegård kommunes andel enslige er, i følge andre lignende undersøkelser8, på 
samme nivå som en rekke andre større kommuner.  
 
En sentral del av IPLOS er opplysningene om brukernes hjelpebehov (ADL9). ADL består av 
17 egenskaper. Disse egenskapene kan grupperes i fem delscorer etter type10. Figur 6-2 gir en 
oversikt over ADL-delscoren for Oppegård kommune og de øvrige kommunene som er 
gjenstand for denne undersøkelsen.  
 

                                                 
7 Med dette menes tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand som faller inn under ansvar 43 Enhetsleder 
hjemmetjenester. 
8 RO/Rune Devold AS (2006) 
9 Evne til å gjennomføre dagliglivets aktiviteter (ADL), skala fra 1 (størst evne) til 5 (minst evne). 
10 Se vedlegg 1 for sammensetning av delscorene og beregning av ADL-score iht. retningslinjer fra SSB. 
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Figur 6-1 Gjennomsnittlig ADL-delscore for de ulike egenskapene ved ADL, samt ADL-score kommunevis. 
 
ADL-score skal gi en indikasjon på hvilket hjelpebehov brukerne i hjemmetjenesten har. 
Figuren viser at det i hjemmetjenesten er størst hjelpebehov for ADL-delscorene ”ivareta 
egen helsetilstand” og ”husholdningsfunksjoner”. De øvrige gruppene ligger betydelig 
lavere. Sammenlignet med de øvrige kommunene ser vi at brukerne i hjemmetjenesten i 
Oppegård kommune er registrert med det høyeste hjelpebehovet. Oppegård kommune ligger 
noe over Vestby, Frogn og Enebakk kommuner på de fleste delscorene, med unntak av 
”sosial fungering” og ” ivaretakelse av egen helsetilstand”.  
 

IPLOS og tidsbruk 
IPLOS gjør det mulig å se hvor mye tid det er registrert på den enkelte bruker, pr. uke, for 
tjenestene praktisk bistand og hjemmesykepleie. For å få et videre innblikk i hvordan 
ressursene er fordelt i hjemmetjenesten gir figur 6-2 en oversikt over prosentfordelingen av 
brukere i tre behovsnivåer samt prosentvis andel av tildelte ressurser (timer pr. uke).  
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Figur 6-2 Oversikt over fordeling av brukere og ressursbruk etter hjelpebehov for Oppegård kommune og et 
utvalg Follo kommuner 
 
For prosentfordelingen av brukere viser figuren at ca. 74 prosent av brukerne i Oppegård 
kommune er ”mye selvhjulpen” og har således et nokså lavt hjelpebehov. Disse mottar 36 
prosent av ressursene. 19 prosent av brukerne er ”nokså hjelpetrengende” og mottar 32 
prosent av ressursene. Videre viser figuren at Oppegård kommune har nokså mange brukere 
som er ”svært hjelpetrengende”. Disse mottar omtrent fire ganger så mye ressurser som de 
utgjør i andel brukere. Sammenlignet med de øvrige kommunene i denne undersøkelsen viser 
figuren at kommunene i Follo har en nokså lik og samtidig høy andel brukere som er ”mye 
selvhjulpen”. Andelen ”nokså hjelpetrengende” er likeledes også nokså lik mellom 
kommunene. For gruppen ”Svært hjelpetrengende” er variasjonen større. Her skiller 
Oppegård og Vestby kommune seg ut som de kommunene som har en høyere andel ”svært 
hjelpetrengende” brukere enn de øvrige.  
 
For prosentfordelingen av ressurser (timer pr. uke) viser figuren at ressursfordelingen endrer 
seg sterkest for de kommunene som har en høyere andel brukere som er ”svært 
hjelpetrengende”. For disse kommunene er det nødvendig for hjemmetjenesten å bruke mer 
ressurser på denne gruppen. Oppegård kommune viser den klareste tendensen på dette, ved at 
gruppen  ”svært hjelpetrengende” tildeles 33 prosent av de totale ressursene til 
hjemmetjenesten.  
 
For å belyse revisjonskriteriet om det er en sammenheng mellom den enkeltes behov for 
tjenester og faktisk tildelt tjenester, er det interessant å se styrken i sammenhengen mellom 
behov og vedtatt tidsbruk. I denne undersøkelsen ser vi på hva som er registrert som 
vedtakstid i fagsystemet til hjemmetjenesten, for praktisk bistand og hjemmesykepleie. Tabell 
6-2 viser styrken i sammenhengen mellom de ulike ADL-delscorene, som ble behandlet i 
tidligere avsnitt, og tidsbruk både samlet og etter tjeneste. Sammenhengen måles på en skala 
fra -1 til 1 hvor ytterpunktene representerer full negativ/positiv sammenheng mellom 
økning/reduksjon i ADL-score/delscore og økning/reduksjon i tidsbruk. For denne 
undersøkelsen er kritisk verdi ca +/- 0,2 slik at verdier utover dette tyder på en signifikant 
positiv/negativ sammenheng mellom det som er sammenlignet. 
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Tabell 6-2 Sammenhengen mellom ADL og tidsbruk totalt og for praktisk bistand og hjemmesykepleie11 

ADL Tidsbruk PB/HS Praktisk bistand Hjemmesykepleie 

A: Sosial fungering 0,32 0,02 0,31 

B: Ivareta egen helsetilstand 0,40 -0,04 0,37 

C: Husholdningsfunksjoner 0,46 -0,03 0,46 

D: Egenomsorg 0,60 0,00 0,62 

E: Kognitiv svikt 0,39 -0,05 0,40 

ADL gjennomsnitt 0,52 -0,02 0,53 

 
Tabellen viser at det er en sammenheng mellom ”ADL gjennomsnitt” og tidsbruk samlet og 
for ”hjemmesykepleie”. Den svake sammenhengen mellom ”ADL gjennomsnitt” og tidsbruk 
”praktisk bistand” tyder på at økning i ADL gjennomsnittsscore har liten forklaringskraft for 
økt tidsbruk til ”Praktisk bistand”.  
 
Når vi ser resultatet for de ulike delscorene viser disse at det en signifikant sammenheng 
mellom alle ADL-delscorene og tidsbruk ”hjemmesykepleie”, og ingen sammenheng mellom 
delscorene og tidsbruk ”praktisk bistand”. For tidsbruk samlet, ”tidsbruk PB/HS”, er det 
signifikant sammenheng med alle delscorene, men dette er forklart av tidsbruk 
”hjemmesykepleie”.  
 
Felles for alle sammenhengene som viser seg å være sterke, er at de også har en positiv 
retning. Dette kan forklare at økning i hjelpebehov (ADL) også gir en økning i vedtatt 
tidsbruk for ”hjemmesykepleie”. 
 
Figur 6-3 (neste side) gir en oversikt over gjennomsnittlig tidsbruk pr. bruker av praktisk 
bistand og hjemmesykepleie i Oppegård kommune, gruppert i funksjonsnivågrupper (fn) fra 
lavest hjelpebehov til høyest hjelpebehov. For å kunne gi en indikasjon over hvilket nivå på 
ressursbruk hjemmetjenesten i Oppegård kommune ligger på i forhold til brukerbehov, viser 
også figuren dataene for de kommunene som har deltatt i en undersøkelse gjennomført for KS 
FOU12, samt gjennomsnitt for de kommunene i Follo som er gjenstand for denne 
forvaltningsrevisjonen.13  
 

                                                 
11 Sammenhengen måles ved hjelp av korrelasjonsanalyse. Verdiene går fra -1 til 1 og viser styrken og retningen 
i sammenhengen mellom endringer i verdiene på de ulike variablene som blir sammenlignet. Tallene som er 
uthevet er de som representerer sterke sammenhenger (over kritisk verdi, p-verdi =0,05, n=92) 
12 Kostnadsbilder i pleie og omsorg (2007) KS FOU 
13 Kommunene som inngår i ”Follo” er Vestby, Frogn, Enebakk og Oppegård kommune. 
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Figur 6-3 fordeling av brukere etter funksjonsnivågruppe (figuren viser verdiene for gruppene 1-10, 95 % av 
brukerne) og gjennomsnittlig andel av ressursene (timer pr. uke) og prosentandel brukere etter 
funksjonsnivågruppe14 
 
Figuren viser at hjemmetjenesten i Oppegård kommune ligger over gjennomsnittet for KS-
utvalget og Follo i tildelte timer for alle funksjonsnivågruppene, med unntak av 
funksjonsnivågruppene 7 og 8. 
 
Variasjonen oppover i funksjonsnivågruppene øker derimot betydelig. Dette skyldes 
hovedsakelig at det er færre brukere med betydelig forskjell i tildelte tjenester. Det er derfor 
vanskelig å se tendenser for de øverste funksjonsnivågruppene (funksjonsnivågruppene 11-16 
er utelatt på grunn av få observasjoner). 
 
Gjennomsnittlig tidsbruk pr. uke for alle brukerne er for Oppegård kommune 4 timer og 42 
min. pr. uke, for KS-utvalget 3 timer og 6 min. pr. uke og for Follo 3 timer og 26 min. pr. uke. 
Dette viser at Oppegård kommune i gjennomsnitt tildeler over en time mer enn 
sammenligningsgruppene i gjennomsnittlig vedtakstid pr. bruker. 
 
Hjemmetjenesten i Oppegård kommune er inndelt i to virksomheter, Distrikt I og 
Distrikt II/III som både fatter vedtak og utfører tjenestene i sine distrikter. Det er derfor 
interessant om det er noen forskjeller mellom distriktene i vedtakstid pr. bruker med samme 
hjelpebehov.  
 

                                                 
14 Gjennomsnitt KS-utvalg er resultatet fra en undersøkelse gjennomført på oppdrag av KS FOU som 
gjennomgikk IPLOS i et større utvalg kommuner. Sammenligningen gir kun en indikasjon på ressursbruk. 
Inndelingen i funksjonsnivågruppe (fn) fra 1-16 er gjort slik som i KS-FOU undersøkelsen. Denne figuren viser 
funksjonsnivåene 1-10. 
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Figur 6-4 (neste side) gir en oversikt over gjennomsnittlig tidsbruk pr. bruker av praktisk 
bistand og hjemmesykepleie i hvert av distriktene i Oppegård kommune, gruppert i 
funksjonsnivågrupper (fn) fra lavest hjelpebehov til høyest hjelpebehov. Figuren viser at det 
for de brukerne som har lavest hjelpebehov ikke er noen forskjell i gjennomsnittlig vedtakstid 
pr. bruker. For funksjonsnivågruppene 2-4 viser figuren at Distrikt II/III har en høyere 
gjennomsnittlig vedtakstid pr. bruker enn Distrikt I. For funksjonsnivågruppe 5 snur bildet og 
Distrikt I ligger der noe over Distrikt II/III. 
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 Figur 6-4 fordeling av brukere etter funksjonsnivågruppe (figuren viser verdiene for gruppene 1-6, 88 % av 
brukerne i Oppegård kommune) og gjennomsnittlig andel av ressursene (timer pr. uke) og prosentandel brukere 
etter funksjonsnivågruppe.15 
 
 

6.3 Vurdering 
Gjennomgangen viser at brukernes hjelpebehov (ADL) i hjemmetjenesten i Oppegård 
kommune er det høyeste sammenlignet med de øvrige kommunene som er med i denne 
undersøkelsen. Videre viser gjennomgangen at hjelpebehovet er størst for ”ivaretakelse av 
egen helsetilstand” og for ”husholdningsfunksjoner” noe som er på linje med de øvrige 
kommunene i undersøkelsen.  
 
Ved å sammenligne total ressursbruk (vedtatt timer pr. uke for alle brukerne) med et utvalg 
kommuner i Follo-regionen viser gjennomgangen at en mindre andel av ressursene i 
hjemmetjenesten i Oppegård kommune går til brukere som er ”mye selvhjulpen”, enn i de 
øvrige kommunene i denne undersøkelsen. Brukergruppen ”nokså hjelpetrengende” i 
Oppegård kommune får omtrent en like stor andel av ressursene som tilsvarende 
brukergrupper i Frogn og Vestby kommuner, og en større andel enn tilsvarende gruppe i 
Enebakk kommune. Oppegård kommune har en høy andel brukere som er ”svært 
hjelpetrengende”, som mottar ca. fire ganger så mye ressurser enn det de utgjør i andel 
                                                 
15 Tallene for Distrikt II/III inkluderer 2 brukere som har et ressursbehov som faller innenfor SHdirs 
toppfinaniseringsordning. Korrigert for dette faller funksjonsnivå 6 til samme gjennomsnittsnivå som Distrikt I. 
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brukere. Denne tendensen er tilsvarende for Vestby kommune, som også har en høyere andel 
”svært hjelpetrengende” brukere enn sammenligningskommunene Frogn og Enebakk 
kommuner.  
 
For å kunne vurdere om ressursene følger brukernes behov i Oppegård kommune er det 
innhentet informasjon om brukernes behov gjennom deres ADL-score, samt vedtatt 
ressursbruk (timer pr. uke) for 2006. Disse er sammenstilt for å se hvor sterk sammenheng det 
er mellom tidsbruk og brukernes hjelpebehov. Revisjonens analyse viser at det er en 
signifikant positiv sammenheng mellom brukernes hjelpebehov, både samlet og for hver av 
ADL-delscorene i forhold til vedtatt tid til hjemmesykepleie.  
 
Når det gjelder forholdet mellom brukernes registrerte hjelpebehov og registrert vedtatt tid til 
praktisk bistand har undersøkelsen vist at det for dette området ikke er en entydig og 
signifikant sammenheng. Det vil si at analysen ikke kan stadfeste at vedtatt tid til praktisk 
bistand øker i takt med økt registrert hjelpebehov. Dette kan tyde på at Oppegård kommune 
tildeler praktisk bistand ut i fra andre kriterier enn kun brukernes hjelpebehov. Opplysninger i 
Handlingsprogram for 2008-2011 (se også pkt 7.2.3, side 28) tyder videre på at Oppegård 
kommune selv har identifisert et behov for å gjennomgå retningslinjene for tildeling av 
tjenester, og spesielt vedrørende praktisk bistand, slik at dette i større grad skjer i tråd med 
brukernes behov.    
 
ADL-score og ressursbruk i Oppegård kommune er også sammenlignet med gjennomsnittet 
for andre grupper av kommuner for å se om den gjennomsnittlige ressursbruken er på samme 
nivå for sammenlignbare hjelpebehov. Revisjonens gjennomgang viser at Oppegård 
kommunes gjennomsnittlig ressursbruk er høyere enn sammenligningsgruppene med samme 
hjelpebehov. Undersøkelsen viser også at den gjennomsnittlige vedtakstiden pr. bruker for 
alle brukerne for Oppegård kommune er over en time lengre enn gjennomsnittet for 
sammenligningsgruppene. Undersøkelsen viser at Oppegård kommune, ut i fra den tildelte 
tiden til brukerne i forhold til hjelpebehovet i IPLOS, kan synes å ha en rausere praksis i 
forhold til sammenligningsgruppene, og at tildelt tid til mottakere av praktisk bistand er 
mindre differensiert enn i sammenligningskommuner.  
 
Undersøkelsen viser også ADL-score og ressursbruk for hver av de to distriktene som utgjør 
hjemmetjenesten i Oppegård kommune. Denne tyder på at det er forskjeller i gjennomsnittlig 
registrert tid på tjenester til brukere med det samme gjennomsnittlige hjelpebehovet for noen 
av funksjonsnivåene. Distrikt II/III er registrert med noe høyere gjennomsnittlig tid per bruker 
enn Distrikt I. Dette kan være en indikasjon på noe ulik praksis, for vurdering av vedtakstid 
eller registrering av ADL-verdier for den enkelte bruker. 
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7 Saksbehandling av søknad om hjemmebaserte tjenest er 

7.1 Revisjonskriterier  

7.1.1 Krav til saksbehandling av hjemmebaserte tjenester 
Forvaltningsloven stiller krav til behandlingsmåten både i utrednings-, vedtaks- og 
klagebehandlingsfasen ved saksbehandling. For hjemmebaserte tjenester stiller også 
særlovene Sosialtjenesteloven og Kommunehelsetjenesteloven, med tilhørende forskrifter, 
krav. Veiledere fra Sosial- og helsedirektoratet gir utfyllende informasjon og fortolkninger av 
regelverket.  
 

Svartid på søknad om tjeneste 
I følge Forvaltningsloven § 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 opplyse 
om når svar kan ventes. Ved enkeltvedtak skal det gis foreløpig svar dersom det drøyer mer 
enn en måned før henvendelsen kan besvares.16 Følgende revisjonskriterium er lagt til grunn i 
denne undersøkelsen: 
 

• Dersom det tar mer enn 1 måned før henvendelse kan besvares skal det gis foreløpig 
svar. 

 

Saksutredning og saksfremstilling 
I henhold til Forvaltningsloven § 17 skal forvaltningsorganet påse at en sak er så godt opplyst 
som mulig før vedtak treffes. Det må innhentes opplysninger som i første omgang er egnet til 
å avklare om søkeren fyller vilkårene som Kommunehelsetjenesteloven og 
Sosialtjenesteloven setter for rettskrav til hjelp. Det må i tillegg innhentes opplysninger som 
er egnet til å avklare formålet med hjelpen, og hvilke typer tjenester som må gis for å dekke 
behovet. De individuelle behov skal dekkes, og tjenestenes art og omfang må gjenspeile dette 
behovet.  
 
I forvaltningsprosessen gjelder skriftlighetsprinsippet. Avgjørelsesgrunnlaget er det som står i 
dokumentene.17 En saksfremstilling skal være skriftlig og det er avgjørende at innhenting av 
informasjon blir dokumentert og notert fortløpende.18 Kravet til begrunnelse og underretning 
av et vedtak tilsier også en ryddig fremstilling som er lett forståelig, og tilsier at det gis en 
kortfattet redegjørelse som viser hvorfor vilkårene til å motta tjenester ansees for å være 
oppfylt. Dersom det foreligger en mer utførlig fremstilling av de faktiske forhold i andre 
dokumenter kan det henvises til disse i begrunnelsen.19 
 

                                                 
16 Kjønstad og Syse (2007: 89). 
17 Os, Overå og Pedersen (2001: 98) 
18 Jf Forvaltningsloven 11 d annet ledd og SHdir (2007: 18) 
19 SHdir (2006: 47) 
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Sosial- og helsedirektoratets Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen (2007) klargjør at det 
er enkelte hovedprinsipper som gjelder for skriftliggjøringen av saksfremlegg, uansett 
omfanget av saksfremstillingen. Disse tar for seg både form og innhold, herunder:20  

• Fremstillingen skal være lettlest og kunne forstås raskt. 
• Fremstillingen skal være oversiktlig – bruk overskrifter, avsnitt, nummerering etc. 
• Bruk et enkelt språk og unngå overdreven bruk av faguttrykk. 
• Alle nødvendige opplysninger skal være med; Husk at vedtaket skal bygge på 

opplysninger som er gjengitt eller henvist til i fremstillingen. 
• Skill mellom fakta og vurderinger. 
• Saksfremlegget skal ha en klar konklusjon. 

 
Vi har valgt å legge følgende revisjonskriterium til grunn for saksutredningen: 
 

• Det skal foreligge en oversiktlig skriftlig saksfremstilling i alle saker. 
 

Brukermedvirkning 
Prinsippet om klienters og pasienters medvirkning står sentralt i behandlings- og 
rådgivningsarbeid innen helse- og sosialsektoren. I følge Sosialtjenesteloven § 8-4, skal 
tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten, og det skal legges stor 
vekt på hva klienten mener. I følge Sosial- og helsedirektoratet (2006: 35) plikter 
saksbehandler å orientere parten og eventuelt den pårørende om de rettigheter som de har i 
forbindelse med utforming av tjenestetilbudet. Hensikten er å sikre at tjenestemottaker får 
innflytelse over egen situasjon. Tjenesteapparatet må derfor legge til rette for optimal 
brukermedvirkning i hele planprosessen og som ledd i saksbehandlingsprosessen. 
Medvirkning og medbestemmelse fra brukerne av pleie- og omsorgstjenestene er også 
understreket av kvalitetsforskriften § 3 første ledd.   
 
I Kvalitetsforskriften § 3, oppgaver og innhold i tjenestene, står det bl.a. følgende: 

”Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: (…)  

bruker 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 utførelsen av tjenestene. 
(…) 
For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte 
prosedyrer som søker og sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester for tilfredsstilt 
grunnleggende behov.” 

 

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for brukermedvirkning i denne undersøkelsen:  
 

• Kommunen skal ha etablert et system av prosedyrer for å sikre medvirkning. Disse 
skal være skriftlige. 

• Det bør foreligge dokumentasjon på at tjenestetilbudet så langt mulig er utformet i 
samarbeid med klienten. 

 

                                                 
20 SHdir (2007: 18) 
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Om vedtaket 
Forvaltningsloven kapittel V handler om de krav som stilles til enkeltvedtak når beslutning i 
en sak skal fattes. Av Forvaltningsloven § 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, om hva man bygget på da vedtaket ble fattet. En slik forklaring 
vil hjelpe søker til å vurdere om han eller hun bør klage. For forvaltningen vil plikten til å gi 
begrunnelse kunne bidra til en mer gjennomtenkt beslutning, da det er vanskelig å skrive en 
begrunnelse hvis man ikke har gjort et tilstrekkelig godt grunnarbeid. For kontroll- og 
klageorganer vil begrunnelse gjøre det lettere å forstå hva som ligger bak vedtaket.21 
 
Hovedregelen er at enkeltvedtak skal grunngis og at det skal grunngis samtidig med 
vedtaket.22 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.23 For øvrig vil parten alltid kunne kreve en etterfølgende 
begrunnelse i de tilfeller hvor kravet om samtidig begrunnelse kan fravikes.24 
 
I følge Forvaltningsloven § 25 skal begrunnelsen vises 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. Det skal fremgå hvorfor vedkommende oppfyller vilkårene for tjenester, 
samt hvorfor kommunen mener at de tjenester som tilbys vil dekke det nødvendige behov på 
en forsvarlig måte.25 Kravene tilsier en ryddig saksfremstilling som er lett å forstå, og at det 
gis en kortfattet redegjørelse som viser hvorfor vilkårene for å motta tjenester ansees å være 
oppfylt. Dersom de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort 
kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I så tilfelle skal det 
i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen.26 I denne undersøkelsen er 
følgende bestemmelser fra Forvaltningslovens §§ 24 og 25 lagt til grunn vedrørende 
begrunnelse:  
 

• Enkeltvedtak skal begrunnes. 
• Begrunnelsen for vedtaket skal som hovedregel gis samtidig med vedtaket. 
• Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på, og de faktiske forhold som 

vedtaket bygger på. 
 
I henhold til Forvaltningsloven § 27 første og andre ledd skal partene underrettes så snart 
som mulig om vedtak og begrunnelse. Underretningen skal være skriftlig. Som ved vedtak og 
begrunnelse kan underretningen gis muntlig hvis omstendighetene ikke tillater skriftlighet. 

                                                 
21 Kjønstad og Syse (2003: 107) 
22 Forvaltningsloven § 24 første ledd 
23 Forvaltningsloven § 24 andre ledd 
24 Kjønstad og Syse (2003: 108) 
25 SHdir (2006: 44) 
26 SHdir (2006: 47) 
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Skriftlig underretning må da sendes når det blir mulig.27 Part i saken skal i tillegg underrettes 
om28: 
 

• Klageadgang, klageinstans og fremgangsmåte ved klage. 
• Klagefrist (3 uker, jf. Kommunehelsetjenesteloven § 2-4, tredje ledd, 

Sosialtjenesteloven § 4A-11 eller jf. Forvaltningsloven § 29, første ledd). 
• Mulighet for hjelp til å fremsette klage (jf. Forvaltningsloven § 11). 
• Adgang til å se sakens dokumenter (jf. Forvaltningsloven § 27). 

 
I følge Sosial- og helsedirektoratet (2006: 43) må det som et minimum fremgå hva som er 
tildelt av tjenester, eventuelt hva det er gitt avslag på. Avgjørelser som er truffet på helse- og 
sosiallovgivningens område vil i mange tilfeller være basert på en skjønnsmessig 
helhetsvurdering, fordi bestemmelsene er skjønnsmessig utformet. Forvaltningen har både rett 
og plikt til å utøve skjønn. Kommunen bør i sin begrunnelse redegjøre for skjønnsutøvelse og 
hvilke vurderinger som er gjort i den konkrete sak. Det bør fremgå hvorfor de tiltak som 
tilbys anses som tilstrekkelig for å oppfylle det nødvendige hjelpebehov. Skjønnsutøvelsen 
skal kunne etterprøves, og en grundig redegjørelse vil bl.a. kunne forenkle og effektivisere 
saksbehandlingen ved en eventuell klagesak.29 En ny veileder fra Sosial- og helsedirektoratet 
gir i tillegg konkrete forslag til hva et vedtak rent praktisk også i tillegg bør inneholde.30  
 
På basis av dette har vi valgt følgende revisjonskriterier for vurdering av vedtak:    
 

• Vedtak skal være skriftlig. 
• Vedtak bør inneholde:  

o hva det er søkt om, 
o hva som er innvilget, delvis innvilget/avslått, 
o tidspunkt for iverksetting, 
o konkretisering av hva (hvilke funksjoner) søker har fått innvilget hjelp til, 
o hvor mye hjelpen utgjør i timer hvis det er aktuelt, 
o hvor lenge vedtaket varer, 
o om vedtaket skal evalueres/revurderes, 
o og hva søker og sosialtjenesten må gjøre hvis vedtaket ønskes fornyet. 

• Vedtak skal inneholde begrunnelse og underretning. 
 

Klagebehandling 
En klage på et enkeltvedtak, slik som vedtak om hjemmetjenester, skal fremlegges for det 
organ som har fattet vedtaket. I Forvaltningsloven kalles dette organ underinstansen. 
Forvaltningsloven § 33 pålegger underinstansen å foreta de undersøkelser som klagen gir 
grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. 
Underinstansen kan ikke endre det tidligere vedtaket til skade for den som har klaget. 
Klageren må samtidig gjøres oppmerksom på sin rett til å påklage det nye vedtaket.31 Dersom 
underinstansen ikke treffer nytt vedtak, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen til ny 

                                                 
27 Kjønstad og Syse (2007: 109) 
28 SHdir (2006: 54) 
29 SHdir (2006: 48) 
30 SHdir (2007: 19) 
31 Kjønstad og Syse (2007: 120) 
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realitetsprøving så snart saken er tilrettelagt.32 Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for 
undersøkelse av hjemmetjenestens klagebehandling: 
 

• Dersom det tar mer enn 1 måned før klage kan besvares skal det gis foreløpig svar. 
• Dersom det ikke treffes nytt vedtak, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så 

snart saken er tilrettelagt. 
 

Endring, videreføring eller avslutning av vedtak 
Et enkeltvedtak er i utgangspunktet bindende for forvaltningen. Endring av et vedtak til 
ugunst for parten er som hovedregel ikke tillatt. Det finnes imidlertid unntakstilfeller, jf. 
Forvaltningsloven § 35. Helse- og sosialforvaltningen kan i henhold til bestemmelsen i 
Forvaltningsloven i § 35 første ledd, bokstav a, omgjøre et vedtak dersom det er til gunst for 
parten. Det presiseres at § 35 gjelder endring av vedtak i løpet av perioden tjenesten er 
innvilget for. Dersom vedtaksperioden er utløpt og det skal treffes nytt vedtak for ny periode, 
gjelder ikke § 35 direkte.33  
 
Når et vedtak tar forbehold om fremtidige endringer, for eksempel at hjelpetilbudet vil bli 
løpende vurdert sett ut fra vedkommendes behov, eller hvis det er satt vilkår, kan det som 
regel treffes vedtak om endringer uten at det først er fremsatt klage. Det vil da følge av 
vedtaket selv at eventuell reduksjon i tjenesten må kunne påberegnes. Forvaltningen må 
likevel ta hensyn til tjenestemottakerens behov for å innrette seg etter et vedtak om tildeling 
av tjenester.34  
 
Når vedkommendes behov ikke er endret kan en kommune i utgangspunktet ikke treffe 
vedtak om generelt kutt for alle tjenestemottakere begrunnet utelukkende i kommunens 
økonomiske situasjon. Reduksjon av tjeneste skal begrunnes særskilt på bakgrunn av den 
enkeltes behov for tjenester. Det samme vil gjelde en generell reduksjon av tjeneste. Det er 
viktig at det skal foretas en konkret og individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.35 Dersom 
vedtak ikke treffes ved reduksjon av tjenester vil konsekvensen være at tjenestemottaker 
fratas muligheten til å påklage vedtaket. 36  
 
Ikke alle forhold vedrørende endring, videreføring og avslutning av vedtatte tjenester er 
avklart i regelverket. Follo distriktsrevisjon anser at interne rutinebeskrivelser på dette 
området vil kunne bidra til i sikre en enhetlig praksis blant de ansatte, samt bidra til å sikre at 
personer med behov for tjenester alltid har et gyldig vedtak som er tilpasset deres behov. 
Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for endring, videreføring eller avslutning av 
tjenester:  
 

• Det bør foreligge rutiner for endring, videreføring eller avslutning av tjenester. 
• Vedtak bør revurderes innen frist i vedtaket.  
• Kommunen skal ikke vedta generell reduksjon av hjemmetjenester begrunnet 

utelukkende i kommunens økonomiske situasjon. 
 

                                                 
32 Kjønstad og Syse (2007: 120) 
33 SHdir (2006: 60) 
34 SHdir (2006: 61) 
35 SHdir (2006: 61) 
36 Helsetilsynet (2006: 6) 
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Dokumentasjonsrutiner 
I følge sosial- og helsedirektoratet (2006: 64) skal dokumentasjon av pleie- og 
omsorgstjenester bidra til å tydeliggjøre formål og målsetning med tjenestetilbudet for de som 
gir hjelp og tjenester. Dokumentasjon blir på den måten et virkemiddel for å kvalitetssikre 
tjenestetilbudet. For saksbehandling av pleie- og omsorgstjenester danner dokumentasjonen 
også et sentralt beslutningsgrunnlag ved evaluering og eventuell endring av tjenestetilbudet.37 
 
For helsetjenester er det særlig helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og 
pasientjournalforskriften som omhandler dokumentasjonsplikt. Kommunehelsetjenestelovens 
§ 1-3 a er også sentral ved at den sier at kommunen skal planlegge, organisere og legge til 
rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i 
medhold av lov og forskrift. Dette innebærer blant annet plikten til å etablere et journalsystem 
som bidrar til at helsepersonell kan foreta nødvendig og hensiktsmessig dokumentasjon. I 
Sosialtjenesteloven er det i kapittel 4 A bestemmelser om rettslig plikt til å foreta løpende 
dokumentasjon, slik det er for helsepersonell.38  
 
Arkivloven § 6 legger plikt på forvaltningen til å ha et arkiv som er ordnet og innrettet slik at 
dokumentene fungerer som en dokumentasjonskilde, nå og i fremtiden.39  
 
Følgende revisjonskriterium er lagt til grunn for undersøkelse av hjemmetjenestens 
dokumentasjonsrutiner: 
 

• Saksbehandlingen i hjemmetjenesten bør være ordnet og innrettet slik at dokumentene 
fungerer som en dokumentasjonskilde nå og i fremtiden.   

 

                                                 
37 SHdir (2006: 65) 
38 SHfir (2006: 64 – 66) 
39 Lov om arkiv. § 6. Arkivansvaret.  ”Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta 
slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.” 



FORVALTNINGSREVISJON  HJEMMEBASERTE TJENESTER 

__________________________________________________________________________________________ 
FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 26 OPPEGÅRD KOMMUNE 
 
 

7.2 Faktabeskrivelse 

7.2.1 Saksgangen i tildeling av hjemmesykepleie og praktisk bistand 
Figuren (under) viser hovedtrekkene i saksgangen for hjemmebaserte tjenester. Ved behov om 
hjemmesykepleie (HS) iverksettes tjeneste ofte umiddelbart eller raskt. Saksbehandling vil da 
komme i etterkant av iverksatte tiltak. Ved behov om praktisk bistand (PB) avtaler 
hjemmetjenesten i Oppegård kommune oppstart med bruker når vedtaket er fattet.  
 
Figur 7-1 Saksgangen i tildeling av hjemmesykepleie (HS) og praktisk bistand (PB) i Oppegård kommune 

.  
 
 

7.2.2 Svartid på søknader 
Forvaltningsloven stiller krav til svartid på henvendelser om tjenester, og den stiller krav til at 
svaret skal gis skriftlig. Revisjonen har undersøkt om hjemmetjenesten har innfridd kravene i 
Forvaltningsloven.  
 
 
Tabell 7-1 Antall avvik fra kravet til svarfrist i Forvaltningsloven 

Krav i Forvaltningsloven 
Totalt antall avvik 
 

Herav avvik ved 
praktisk bistand 

Herav avvik ved 
hjemmesykepleie 

Henvendelse besvart innen frist 13 av 32 4 av 12 9 av 20 

 
Undersøkelsen viste at: 

• Skriftlig svar (vedtak) forelå ikke i totalt 7 av 32 undersøkte saker. 
• Dokumentasjon på at henvendelse var besvart innen en måned, forelå ikke i totalt 13 

av 32 undersøkte saker.  
• Foreløpig svar manglet i samtlige aktuelle tilfeller 

 
Det oppgis ulike årsaker til at det ikke er fattet vedtak, eller til at vedtak ikke er fattet innen 
frist. I enkelte tilfeller opplyses det at brukers behov for hjelp har opphørt før det har gått fire 
uker, og at dette da er før vedtak er skrevet. Flere ansatte gir uttrykk for at de er usikre på om 

       
                Søknad 

         
         Endring eller 
           avslutning av  
      tjeneste 

 
         Iverksetting av  
               tjeneste 

            Tildeling    
            eller avslag  
            på søknad om   
            tjeneste

  

 
          Saksutredning 

Ved søknad om HS: 
tjeneste kan bli iverksatt 
umiddelbart 

Ved søknad om HS: 
saksutredning kan komme i 
etterkant av iverksatt tiltak. 

Evt ny 
søknad  

Evt ny 
saksutredning 

Evt nytt 
vedtak 
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det skal fattes vedtak i disse tilfellene.40 I enkelte andre tilfeller er vedkommende som har 
søkt om tjeneste blitt innlagt på sykehus før vedtak er blitt fattet. Vedtak har da blitt fattet 
etter at søker er kommer hjem igjen, eller vedtak har av ulike grunner ikke blitt fattet. I ett 
tilfelle har søker hatt et vedtak om tjeneste fra 2006. Tjenesten ble etter kort tid avsluttet i tråd 
med brukers ønske. Samme tjeneste ble gitt på nytt i 2007 uten at det ble fattet vedtak. 
Saksbehandler har her fortalt at tjeneste fra 2006 ikke burde vært avsluttet i fagsystemet, men 
midlertidig stoppet. I dette tilfellet får vedkommende tjeneste i tråd med vedtaket fra 2006. I 
andre tilfeller har saksbehandler forklart at det er gitt muntlig svar på søknad, men at det har 
tatt lang tid å utarbeide skriftlig vedtak av ulike grunner.  
 
Det er ikke sendt ut et foreløpig svar (også kalt forvaltningsmelding) i noen av de tilfeller der 
det ikke er fattet skriftlig vedtak innen en måned. Flere av saksbehandlerne gir uttrykk for at 
de ikke er kjent med hva et foreløpig svar er.  
 

7.2.3 Saksutredning og saksfremstilling 
I henholdt til Forvaltningsloven § 17 skal forvaltningsorganet påse at en sak er så godt opplyst 
som mulig før vedtak treffes.  
 
I følge Oppegård kommune fattes et vedtak alltid på bakgrunn av en faglig vurdering.41 
Revisjonen har sett at Oppegård kommune i sin Internkontrollhåndbok har en skriftlig 
prosedyre for førstegangsbesøk. Av prosedyren fremgår hva som skal innhentes av 
informasjon, hva som skal kartlegges, og hva det skal informeres om. Om kartlegging av 
brukers behov står følgende: ”Kartlegging av brukers behov. Avtale hvilken hjelp som 
tjenesten kan tilby, og når hjelpen kan utføres. (Etterfølges av et skriftlig vedtak)”.  
 
For å undersøke om en sak er så godt opplyst som mulig har vi undersøkt om det foreligger en 
oversiktlig skriftlig fremstilling i alle saker i utvalget.  
 
Undersøkelsen viser at: 
 

• En oversiktlig, skriftlig saksfremstilling forelå ikke i noen undersøkte saker.  
 
Det er ikke utarbeidet et eget dokument med fakta, vurderinger og konklusjoner. I vedtakene 
er det formulert en standardsetning om at det på bakgrunn av saksopplysninger og 
hjemmebesøk er blitt innvilget tjeneste. Det er ikke laget referater fra vurderingsbesøk, og det 
er ikke klart hvilke saksopplysninger det vises til i de undersøkte sakene.  
 
På spørsmål om det har blitt gjort en god nok vurdering før vedtak er fattet svarer tidligere 
virksomhetsleder i Distrikt I at hjemmetjenesten har iversatt tjenester raskt, det er innvilget 
tjeneste i de fleste tilfeller, men det har vært mangler i forhold til å begrunne vedtak. En av 
sonekoordinatorene i Distrikt II/III har opplyst at brukerne har fått de tjenester de har krav på, 
og at de avvikene som revisjonen finner handler i stor grad om saksbehandling. Hun opplyser 
at hjemmetjenesten har en vei å gå i forhold til dokumentasjon og saksbehandling. Dette har 
hjemmetjenesten vært klar over og jobber aktivt med. 
 

                                                 
40 I denne undersøkelsen gjelder dette saker der det er gitt tjenester i noen få dager og i saker der det er gitt 
tjenester jevnlig i ca. en måned. 
41 Brev fra Oppegård kommune av 25.10.07. 
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Både tidligere virksomhetsleder ved Distrikt I, samt virksomhetsleder og en sonekoordinator i 
Distrikt II/III, gir uttrykk for at hjemmetjenesten har vært rause med tildeling av praktisk 
bistand, og at det har blitt tildelt tjenester i større utstrekning enn Sosialtjenesteloven krever. I 
Distrikt I er det ikke gitt avslag på søknader om tjenester i 2006 og 2007. 
 
I Handlingsprogram for 2008-2011 går det frem at et igangsatt kvalitetsprosjekt innen pleie-, 
omsorg og rehabiliteringstjenestene bl.a. jobber med å utarbeide kriterier for tildeling av 
tjenester. I tråd med prosjektet skal gjeldende retningslinjer for tildeling av hjemmetjenester 
(spesielt praktisk bistand) gjennomgås med sikte på å begrense ressursbruken til de sprekeste 
søkerne og sikre at de mest hjelpetrengende får tilstrekkelig bistand.42 I følge 
virksomhetsleder i Distrikt II/III er praksis vedrørende tildeling av praktisk bistand i Distrikt 
II/III endret fra nyttår 2008.  
 

7.2.4 Vedtakets innhold 

Vedtakets innhold - lovkrav 
I følge brev fra Oppegård kommune 25.10.07 fattes administrative vedtak i fagsystemet 
Gerica, og vedtakene inneholder opplysninger som er relevante i forhold til tjenesten som 
brukeren har søkt på, hvilket tilbud tjenesten tilbyr, begrunnelse for vedtakets innhold, 
opplysninger om eventuelt egenbetaling, hvilken lovparagraf vedtaket er fattet ut i fra, 
hvordan brukeren kan klage på vedtaket og noe informasjon fra tjenesten med hensyn til 
behov for hjelpemidler, håndsåpe og lignende. Administrative vedtak inneholder i tillegg en 
tidsangivelse og innhenting av inntektsgrunnlag.43  
 
I følge Forvaltningsloven skal det gis begrunnelse og underretning i forbindelse med 
enkeltvedtak. Tabell 7-2 viser resultatene fra undersøkelsen av de saker der det var fattet 
skriftlig vedtak i Oppegård kommune, totalt 25 saker. 
 
Tabell 7-2 Antall avvik fra kravet om underretning og begrunnelse i vedtakene 
Krav til begrunnelse og 
underretning, jf 
Forvaltningsloven  25 og 27 

Antall avvik Evt. kommentar 

Begrunnelse om faktiske 
forhold 

11 av 25 
Begrunnelse fremgikk ikke i 11 av 25 saker. Der det 
fremgikk begrunnelse, bestod dette i flere tilfeller av 
standardformuleringer. 

Begrunnelse inkluderer 
lovhjemmel 

Ingen avvik Inngikk som standard tekst i alle vedtak 

Underretning om klageadgang, 
-instans og fremgangsmåte? 

Ingen avvik Inngikk som standard tekst i alle vedtak 

Underretning om klagefrist Ingen avvik Inngikk som standard tekst i alle vedtak.  

Underretning om mulighet til 
hjelp til å fremsette klage 

Ingen avvik Inngikk som standard tekst i alle vedtak.  

Underretning om adgang til å 
se sakens dokumenter 

25 av 25 Informasjon om innsynsrett Inngikk ikke i noen vedtak.  

 
Undersøkelsen viser:  

• I både Distrikt I og Distrikt II/III er det ikke systematisk gitt begrunnelse for de 
faktiske forhold som ligger til grunn for et vedtak. I de vedtak der en begrunnelse 

                                                 
42 Handlingsprogrammet 2008-2011 
43 Brev fra Oppegård kommune av 25.10.07. 
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foreligger, er dette i hovedsak i form av standardformuleringer av typen: ”grunnet din 
helsesituasjon” eller ”grunnet sviktende helse”. I øvrige tilfeller, der det foreligger 
begrunnelse, er dette dokument- eller journalført på ulike steder i fagsystemet og i 
brukers saksmappe. 

• Det er underrettet om rettigheter knyttet til mulighetene for å påklage vedtak, i 
samtlige undersøkte vedtak. Forvaltningsloven, Sosialtjenesteloven og 
Kommunehelsetjenesteloven tilsier at klagefrist er 3 uker. I vedtak vedrørende 
hjemmesykepleie er det imidlertid underrettet om klagefrist på 4 uker. 

• Det er ikke underrettet om adgang til å se sakens dokumenter i noen undersøkte 
vedtak. Revisjonen er informert om at søker/bruker ikke blir informert om dette 
skriftlig på annen måte.  

 

Vedtakets innhold – Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger 
Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har beskrevet konkrete anbefalinger til innhold i vedtak 
om tildeling/avslag på tjenester. Revisjonen har undersøkt om vedtakene i utvalget inneholder 
disse momentene.  
 
Tabell 7-3 viser resultatene fra undersøkelsen av de saker der det var fattet skriftlig vedtak, 
totalt 25 saker.  
 
Tabell 7-3 Antall saker som samstemmer med SHdir’s anbefalinger til innhold i vedtak 
Anbefalt informasjon i 
vedtak, jf SHdir (2007) 

Antall vedtak i 
samsvar med SHdir 

Evt. kommentar 

Hva det er søkt om 4 av 25 
Det fremgikk ikke hvilke tjenester det var søkt om i 
de fleste undersøkte vedtakene 

Hva som er innvilget, delvis 
innvilget/avslått 

Samtlige 
Det fremgikk hva som var innvilget i samtlige 
vedtak 

Tidspunkt for iverksetting Samtlige 
Det fremgikk dato for iverksetting av tjeneste i 
samtlige vedtak 

Konkretisering av hva (hvilke 
funksjoner) søker har fått 
innvilget hjelp til 

Samtlige Det fremgikk hva det gis hjelp til i samtlige vedtak 

Hvor mye hjelpen utgjør i 
timer, hvis det er aktuelt 

11 av 25 

Det fremgikk antall timer, og hvor ofte tjenesten 
gis, i alle vedtak vedrørende praktisk bistand. Det 
fremgikk ikke tidsbruk i vedtak om 
hjemmesykepleie.  

Hvor lenge vedtaket varer 2 av 25 
To vedtak i Distrikt II/III er avgrenset i form av 
”inntil såret er grodd” eller ”inntil behovet er 
opphørt” 

Om vedtaket skal 
evalueres/revurderes 

Ikke relevant 

Det fremgikk ikke sluttdato for noen vedtak. Det er 
derfor ikke relevant å informere om når vedtaket 
skal evalueres. Alle vedtakene inneholdt 
informasjon om at tjeneste vil bli vurdert 
fortløpende.  

Hva søker og 
hjemmetjenesten må gjøre 
hvis vedtaket ønskes fornyet 

Ikke relevant 
Det fremgikk ikke sluttdato av noen vedtak. Det er 
derfor ikke relevant å informere om hva som må 
gjøres hvis vedtaket ønskes fornyet.  

 
Undersøkelsen viser at:  
 

• Vedtakene om hjemmesykepleie og praktisk bistand i Oppegård kommune inneholder 
noen av momentene som Sosial- og helsedirektoratet anbefaler for innhold i vedtak.  
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7.2.5 Brukermedvirkning 

System av prosedyrer for å sikre brukermedvirkning 
Det er undersøkt om hjemmetjenesten i Oppegård kommune har et system av prosedyrer som 
søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt 
pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet, jf 
kvalitetsforskriften § 3.  
 
Oppegård kommune har opplyst om at det er etablert prosedyrer for brukermedvirkning.44 
Revisjonen har mottatt flere skriftlige prosedyrer og informasjonsbrosjyrer fra kommunen på 
dette området. Det fremgår av brev at brukernes behov for medbestemmelse blir sikret 
gjennom følgende mottatte prosedyrer: Prosedyre for brukermedvirkning, Prosedyre for 
erfaringsoverføring og Prosedyre for ivaretakelse av grunnleggende behov45. Brukernes 
behov for informasjon sikres i tillegg gjennom Prosedyre for førstegangsbesøk. I tillegg 
opplyser Oppegård kommune om at kommunens hjemmesider informerer om tilbudet i 
hjemmetjenesten.  
 
Oppegård kommune har videre opplyst at det er etablert et system for brukermedvirkning 
gjennom innbygger- og brukerundersøkelser.46 Dette gjennomføres jevnlig, hvert andre år. Av 
Handlingsprogrammet 2007-2010 fremgår det at det jobbes spesielt med å bli bedre på 
medvirkning fra brukere og pårørende, samt bedre informasjonsrutiner i sykehjemmene. Av 
Handlingsprogrammet 2008-2011 fremgår det at brukerundersøkelsen 2007 var en del av et 
større kvalitetsprosjekt innen pleie- omsorg og rehabiliteringstjenestene. Undersøkelsen viste 
høy brukertilfredshet når det gjelder hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester. 
Undersøkelsen viser videre at brukerne vektlegger trygghet, forutsigbarhet, fleksibilitet og 
tilstrekkelig tilbud og tilgjengelighet i forhold til kvaliteten på tjenestetilbudet.47  
 
Revisjonen er i tillegg kjent med at det skal utarbeids serviceerklæringer for tjenestene innen 
pleie-, omsorg og rehabiliteringstjenester, og at det skal innføres frie brukervalg for praktisk 
bistand fra høsten 2008.   
 

Brukermedvirkning i saksutredningen 
Det er undersøkt om brukers/pårørendes ønsker, eller brukermedvirkning, fremkommer av de 
undersøkte sakene fra Distrikt I og Distrikt II/III. Undersøkelsen viser at: 
 

• Dokumentasjon på brukers/pårørendes ønske, eller brukermedvirkning, fremkom ikke 
i 22 av 32 undersøkte saker.  

 
Ved søknad om praktisk bistand fylles det ut et søknadsskjema hvor bruker kan formidle sine 
ønsker. Henvendelser om hjemmesykepleie mottas ofte muntlig fra bruker eller pårørende, 
eller skriftlig fra lege og sykehus. Det er ikke konsekvent praksis på å dokumentere 
søkernes/pårørendes ønsker, eller brukermedvirkning, i henvendelsesskjema, søknadsskjema, 
vedtak eller i øvrige saksdokumenter.  
                                                 
44 Brev fra Oppegård kommune 25.10.07 
45 Prosedyre for ivaretakelse av grunnleggende behov for brukere av hjemmetjeneste og dagavdeling/bebeboere 
på sykehjem.  
46 Brev fra Oppegård kommune av 25.10.07 
47 Handlingsprogrammet 2008-2011 
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Både tidligere virksomhetsleder i Distrikt I og nåværende ansatte/ledere i begge distrikter gir 
uttrykk for at det er stort fokus på brukermedvirkning i hjemmetjenesten, i form av å 
undersøke brukerens ønsker og behov på førstegangsbesøket/vurderingsbesøket hos en 
bruker. Det opplyses at brukers ønske blir vektlagt ved tildeling av tjenester. Saksbehandlere i 
begge distrikter har imidlertid ikke hatt praksis på å dokumentere brukermedvirkning i den 
enkelte sak.  
 

7.2.6 Klagebehandling 
I følge brev fra Oppegård kommune48 har virksomhetslederne ansvar for å vurdere om et 
påklaget vedtak skal omgjøres. Dersom grunnlaget for omgjøring ikke anses å foreligge, 
sendes saken til Seksjon for jus og administrasjon, som forbereder saken for Klientutvalget. 
Dersom Klientutvalget opprettholder administrasjonens vedtak, sendes saken til 
klageinstansen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, for endelig avgjørelse.  
 
Revisjonen er opplyst om at ett vedtak ble påklaget i 2006, og ett vedtak ble påklaget i 2007. 
Revisjonen har mottatt en kort redegjørelse om sakene, og har undersøkt nærmere klagesaken 
fra 2007. Grunnlag for denne klagen var et avslag på søknad om en tilleggstjeneste ved 
Distrikt II/III.  
 
Undersøkelsen viser: 
 

• Klagesaken ikke ble besvart innen frist i Forvaltningsloven 
• Ordinær klageprosedyre ble ikke fulgt 

 
Revisjonen er opplyst om at usikkerhet omkring klageprosedyren var en av årsakene til at 
ordinære prosedyrer ikke ble fulgt. Klagesaken resulterte i at klager fikk innvilget 
tilleggstjenesten, men at totalt innvilget tidsbruk forble uendret.   
  

7.2.7 Saksbehandling ved endringer  
Oppegård kommune har en sjekkliste for utskrivning av brukere. Det er ikke utarbeidet 
sjekkliste, endringsskjema eller skriftlig prosedyre for endring av tjenester.  
 
I Oppegård kommune har det ikke vært praksis for å sette sluttdato eller revurderingsdato i 
vedtakene. Det har derfor ikke vært relevant for revisjonen å vurdere om de utvalgte 
vedtakene har vært revurdert innen en bestemt frist. Alle vedtakene inneholder imidlertid en 
standardtekst som informerer om at tjenesten vil bli vurdert fortløpende.  
 
Ansatte og ledere i hjemmetjenesten opplyser at brukernes behov vurderes løpende, og at 
tjenestene endres i tråd med brukers behov. Det rapporteres i fagsystemet Gercia når behovet 
endres, slik at endringer kommer med hjemmetjenestens arbeidslister. Enkelte ansatte i 
Distrikt I har imidlertid opplyst at hjemmetjenesten ikke har vært gode på å fatte nye vedtak 
når tjenesten og behovet er endret. I Distrikt II/III er det opplyst at det fattes nytt vedtak 
dersom tjenestene endres. Revisjonen har sett eksempler på at dette har vært tilfellet. 
 

                                                 
48 Brev fra Oppegård kommune av 25.10.07 
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7.2.8 Dokumentasjonsrutiner 
Arkivloven § 6 legger plikt på forvaltningen til å ha et arkiv som er ordnet og innrettet slik at 
dokumentene fungerer som en dokumentasjonskilde, nå og i fremtiden.  
 
Det forekom både i Distrikt I og i Distrikt II/III at saksmapper ikke lå på de anviste plassene. I 
enkelte tilfeller manglet henvendelsesskjema eller søknad i saksmappene. Revisjonen har ikke 
øvrige merknader til hjemmetjenestens dokumentasjonsrutiner.  
 

7.2.9 Opplæring 
Oppegård kommunes Internkontrollhåndbok inneholder en rutinebeskrivelse for 
saksbehandling i hjemmetjenesten. Av denne fremgår det at saksbehandling av 
hjemmesykepleie og trygghetsalarm utføres av sykepleiere/hjelpe pleiere som har nødvendig 
opplæring. Saksbehandling av praktisk bistand utføres av hjemmehjelpskoordinator som er 
gitt nødvendig opplæring.  
 
Ansatte/ledere i Hjemmetjenestens Distrikt I har opplyst at dagens ansatte ikke har fått kurs 
og opplæring i saksbehandling, men at dette har vært etterspurt i lengre tid. Enkelte opplyser 
at dette har vært etterspurt i flere år. Det er også gitt uttrykk for at det ikke er satt av kontortid 
for å utføre saksbehandling, og at det kunne vært en fordel om arbeidet med saksbehandling 
var mer sentralisert på noen få personer, fremfor spredt ut på mange. En av de ansatte 
opplyser at det har vært mangel på opplæring i vedtaksskriving og regelverk, ikke det rent 
tekniske som skal gjøres i fagsystemet Gerica. En annen ansatt opplyser å ha jobbet i 
hjemmetjenesten i ett år, og har først nylig fått opplæring i bruk av fagsystemet. Forrige 
virksomhetsleder forteller at mangler knyttet til saksbehandling har hatt sammenheng med 
dårlig tid, både i forhold til å kunne gi nok opplæring og til å kunne arbeide med 
saksbehandling.  
 
Ansatte/ledere i Distrikt II/III opplyser også at de har etterspurt kurs i vedtaksskriving i ca. ett 
år. Kompetansen på det tekniske vedrørende fatting av vedtak opplever de som god, men at 
utfordringen er kunnskap om vedtaksskriving. Både virksomhetsleder og en sonekoordinator 
mener kunnskapen i hjemmetjenesten har vært for dårlig, og de ønsker å få hevet 
kompetansen på området. Da det ikke er praktisk mulig å sende alle på kurs er det planlagt at 
noen skal sendes på flere kurs for å bli ressurspersoner på saksbehandling og vedtaksskriving, 
og at disse formidler kunnskapen videre. Dette arbeidet er allerede påbegynt. 
Virksomhetsleder og sonekoordinator har nylig vært på ett kurs i saksbehandling, og skal på 
flere kurs i løpet av våren. 
 
Revisjonen er informert om at det skal holdes et kurs i saksbehandling i regi av Seksjon for 
Jus og administrasjon i april 2008. Kursinvitasjon ble sendt ut fra Seksjon for jus og 
administrasjon 25. mars, og kurset skal avholdes 7. April 2008.49 
  

                                                 
49 Jf. e-post fra Oppegård kommune av 1.4.2008. 
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7.3 Vurdering 
Undersøkelsen viser at det finnes et tydelig forbedringspotensial på flere områder når det  
gjelder saksbehandling av søknader om hjemmebaserte tjenester i Oppegård kommune. 
 

Svartid på søknader 
Undersøkelsen viser at hjemmetjenesten ikke har dokumentasjon på at det er fattet skriftlig 
vedtak i flere undersøkte saker. I tillegg har det i flere saker (ca. 40 prosent) tatt lengre tid å 
saksbehandle henvendelser enn kravene i Forvaltningsloven tilsier. Det er ikke sendt ut 
foreløpig svar i noen av de undersøkte sakene der dette kunne vært aktuelt. 
 
Revisjonen vil bemerke at uten et gyldig vedtak har bruker redusert mulighet til å vite om 
han/hun får de tjenester han/hun har krav på å få dekket. Etter revisjonens vurdering kan 
manglende vedtak også innebære en risiko for at hjemmetjenesten ikke har dokumentasjon for 
om den yter rett nivå av tjenester til rett bruker. Manglende gyldig vedtak reduserer også 
muligheten for klageadgang og har betydning for brukers rettssikkerhet. Revisjonen anbefaler 
at det etableres rutiner og praksis for å sikre at det fattes vedtak i samsvar med tidsfrister i 
gjeldende regelverk, og at søker sendes et foreløpig svar dersom hans/hennes søknad ikke kan 
besvares innen en måned. 
 

Saksutredning og saksfremstilling 
I henhold til Forvaltningsloven skal en sak være så godt opplyst som mulig før et vedtak 
treffes. Undersøkelsen viser at det ikke er utarbeidet en saksfremstilling i noen av de 
undersøkte sakene. Videre tyder denne undersøkelsen, samt opplysninger i 
Handlingsprogrammet 2008-2011, på at tildeling av tjenester (spesielt praktisk bistand) ikke 
kun er gjort på bakgrunn av brukernes registrerte behov for tjeneste.  
 
Revisjonen vurderer som uheldig at hjemmetjenesten i Oppegård kommune ikke har uarbeidet 
en samlet saksfremstilling i den enkelte sak. Etter revisjonens vurdering vil en oversiktlig 
saksfremstilling bidra til arbeidet med å gjøre gode vurderinger i en sak. Ved en etterkontroll 
kan en manglende saksfremstilling også medføre tvil om saken er så godt opplyst som mulig 
før vedtak ble truffet. Revisjonen anbefaler at det etableres rutiner og praksis for å sikre at det 
utarbeides en skriftlig saksfremstilling i den enkelte sak.  
 

Vedtakets innhold 
Forvaltningsloven stiller krav til begrunnelse og underretning i forbindelse med enkeltvedtak. 
Undersøkelsen viser videre at det ikke var dokumentert en begrunnelse av de faktiske forhold 
i om lag halvparten av sakene, og at det ikke var underrettet om innsynsrett i noen av de 
undersøkte sakene.  
 
Revisjonen gjør oppmerksom på at det i en begrunnelse skal fremgå hvorfor vedkommende 
oppfyller vilkårene for tjenester, og hvorfor kommunen mener at de tjenester som tilbys vil 
dekke det nødvendige behov på en forsvarlig måte. En slik forklaring vil hjelpe søker til å 
vurdere om han eller hun bør klage på vedtaket. Begrunnelsen kan gi holdepunkter i forhold 
til hva det bør argumenteres med, og eventuell hvilken ny informasjon som bør framskaffes, 
dersom man ønsker å få saken prøvd på nytt.  
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I andre saker enn klagesaker kan det imidlertid unnlates å gi samtidig begrunnelse dersom en 
søknad innvilges og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. 
For øvrig vil parten alltid kunne kreve en etterfølgende begrunnelse, og det vil være etter 
revisjonens vurdering en fordel for hjemmetjenesten at konkrete begrunnelser alltid foreligger 
i dokumentene til en aktuell sak. Revisjonen anbefaler derfor at det etableres rutiner og 
praksis for å utarbeide en skriftlig begrunnelse som viser til de faktiske forhold i den enkelte 
saksutredning, og at det underrettes om innsynsrett i en saks dokumenter i samtlige saker.     
 
Sosial- og helsedirektoratet har beskrevet konkrete anbefalinger til innhold i vedtak om 
tildeling/avslag på tjenester. Undersøkelsen i Oppegård kommune viser at det ikke fremgår 
hvilke tjenester det er søkt om i de fleste undersøkte vedtak, og det fremgår ikke direkte om 
en henvendelse/søknad er innvilget som helhet eller delvis innvilget/avslått. Det fremgår 
imidlertid hvilke tjenester som var innvilget i samtlige vedtak. Sett i sammenheng med at det 
ikke er utarbeidet en saksfremstilling i noen av de undersøkte saker, kan det i flere tilfeller 
være uklart i hvilken grad hjemmetjenesten har forstått og vurdert alle ønskede tjenester fra 
søker. Revisjonen anbefaler at det vurderes om Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger til 
innhold i vedtak innarbeides i vedtak om hjemmebaserte tjenester i Oppegård kommune. 
 

Brukermedvirkning 
Skrevne prosedyrer for brukermedvirkning er krav i Kvalitetsforskriften § 3. Revisjonens 
undersøkelser viser at Oppegård kommune har et system av prosedyrer som søker å sikre 
brukermedvirkning. Undersøkelsen viser videre at Oppegård kommune jevnlig gjennomfører 
brukerundersøkelser for å kartlegge brukernes forventninger og oppfatninger av tjenestene. 
Oppegård kommune gjennomfører et større kvalitetsprosjekt som innbefatter 
hjemmetjenestene. Revisjonen er også kjent med at det skal innføres frie brukervalg for 
praktisk bistand høsten 2008.  
 
Når det gjelder brukermedvirkning i den enkelte sak fremgår det av hjemmetjenestens 
prosedyrer at beboerne skal ha medbestemmelse i utførelse av tjeneste, og ved utforming og 
endring av innholdet i tjeneste. Revisjonens undersøkelse av saksdokumentene i 32 utvalgte 
saker viser at brukers/pårørendes ønske, eller brukermedvirkning, fremkom ikke av 
saksutredning, vedtak eller andre saksdokumenter i 22 av 32 saker. Da det ikke er konsekvent 
praksis på å dokumentere søkers ønsker om tjenester i søknadsskjema/henvendelsesskjema, i 
en samlet saksutredning eller i vedtak om avslag/tildeling av tjenester er det revisjonens 
vurdering at det er vanskelig å etterprøve hvordan brukernes ønsker er ivaretatt og vurdert. 
  
Revisjonen vurderer det som positivt at det er utarbeidet prosedyrer for medvirkning, og at det 
jevnlig gjennomføres brukerundersøkelser for å kartlegge brukernes forventninger og 
oppfatninger av tjenestene. Revisjonen anbefaler imidlertid at hjemmetjenesten søker å ivareta 
kravene til brukermedvirkning i utforming og endring av tjenestetilbudet i større grad, og å 
dokumentere dette, i den grad er hensiktsmessig og mulig.  
 

Klagebehandling  
Revisjonen er informert om at ordinær klageprosedyre ikke ble fulgt i den undersøkte 
klagesaken fra 2007. Revisjonen ser det som svært viktig at kommunen har tilfredsstillende 
praksis vedrørende håndtering av klager, og at klageprosedyrene følges for å sikre 
likebehandling i alle saker.   
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Med tanke på at Oppegård kommune fremover tar sikte på å begrense ressursbruken til de 
sprekeste søkerne er det mulig at dette vil medføre flere avslag på søknader om tjenester, og 
dermed også flere klagesaker, i fremtiden. Revisjonen anbefaler at Oppegård kommune sikrer 
at det er tilfredsstillende kompetanse vedrørende håndtering av klagesaker. 
 

Saksbehandling ved endringer 
Det fremkommer i undersøkelsen at det ikke har vært gode rutiner på å fatte nye vedtak når 
behov og tjeneste hos en bruker er endret i en av distriktene i hjemmetjenesten i Oppegård. 
Dersom vedtak ikke blir endret i tråd med brukers behov og tjenester er det en risiko for at 
hjemmetjenesten ikke har dokumentasjon for om den yter rett nivå av tjeneste til rett bruker. 
Uten et oppdatert vedtak har bruker også redusert mulighet til å vite om han får de tjenester 
han har krav på å få dekket. (Se også vurdering av Svartid på søknader, side 33). Det 
anbefales at hjemmetjenesten gjennomgår sin praksis og utarbeider rutiner for revurdering av 
vedtak. 
 

Dokumentasjonsrutiner 
Lovverket stiller krav til dokumentasjon og dokumentasjonsrutiner. I forbindelse med denne 
undersøkelsen viste det seg at saksmapper ikke alltid lå på de anviste plassene, og at 
henvendelsesskjema eller søknader ikke alltid forelå i saksmappene. Denne rapporten har 
også pekt på andre områder der hjemmetjenesten har et forbedringspotensial vedrørende 
saksbehandling og dokumentasjonsrutiner i saksbehandlingen. Revisjonen vil spesielt trekke 
frem at det i flere tilfeller ikke forelå skriftlige vedtak og at det ikke var utarbeidet en skriftlig 
saksfremstilling i noen av de undersøkte sakene.  
 

Opplæring 
Revisjonen vurderer at flere av de mangler som denne rapporten peker på har sammenheng 
med manglende kunnskaper om kravene til saksbehandling av søknader/henvendelser om 
tjenester. Revisjonen har blitt informert om at ansatte og ledere ikke har mottatt etterspurt 
opplæring. Revisjonen anbefaler at det gjøres en vurdering av hvilken kompetanse som er 
nødvendig for at aktuelle virksomheter kan utføre en saksbehandling som er i tråd med 
gjeldende regelverk og retningslinjer, og at aktuelle personer og roller i virksomhetene får den 
opplæring som er nødvendig for å sikre en god saksbehandling i fremtiden.   
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8 Oppfølging av tjenesteutførelse og avvikshåndteri ng 

8.1 Revisjonskriterier 
Hjemmetjenesten leverer tjenester til svært mange brukere i deres egne hjem. 
Hjemmetjenesten bør derfor ha rutiner som sikrer at brukerne får de tjenestene de har fått 
vedtak om. Videre er det et forskriftskrav om internkontroll i sosial- og helsetjenesten50, 
herunder bør hjemmetjenesten ha et system for avvikshåndtering. Registrering og oppfølging 
av avvik er viktig for å kunne forebygge og hindre at lignende avvik oppstår igjen. Revisjonen 
har lagt følgende revisjonskriterium til grunn: 
 

• Hjemmetjenesten bør ha rutiner som sikrer at brukerne får de tjenestene de har vedtak 
om og avvik bør rapporteres i et avvikssystem. 

 

8.2 Fakta 

8.2.1 Rutiner for oppfølging av tjenesteutførelse 
Hjemmetjenesten har flere rutiner for oppfølging av tjenestene. Kommunens pleie- og 
omsorgstjenester benytter fagsystemet Gerica. Den som gjennomfører vurderingsbesøk 
skriver søkeren inn i fagsystemet. Det opprettes en sak i forhold til hvilke tjenester brukeren 
er tildelt og en tiltaksplan som beskriver hvilken hjelp som skal ytes til den enkelte. 
Tiltaksplanen inneholder en beskrivelse av pasientens situasjon, bistandsbehov, samt hvordan 
og når dette skal gis. Det er utarbeidet en sjekkliste for registrering av nye brukere. Det hakes 
av i listen etter hvert som oppgavene i listen er gjennomført. Sonekoordinatorene for den 
enkelte sone har et overordnet ansvar for å se at rutinene blir fulgt.  
 
Ut fra brukernes tiltaksplaner genereres tjenestens oppgaver over i dagsplaner for 
hjemmesykepleie. Dagsplanene danner grunnlaget for den daglige organiseringen og 
fordelingen av ressurser ved at oppdragene fordeles på hver enkelt ansatt. Det kryss-sjekkes 
manuelt at alle brukerne er fordelt på de ulike ansatte den aktuelle dagen. Det finnes i tillegg 
en egen bok hvor det noteres spesielle forhold som må ivaretas, men som ikke ligger inne på 
tiltaksplanen til den enkelte bruker. Vakthavende sykepleier har ansvar for at alle oppdrag blir 
fordelt for hvert vaktskift innen hjemmesykepleien. For praktisk bistand lages det ukesplaner. 
De fleste brukerne har faste hjemmehjelpere. Det er noe knapphet på hjemmehjelpere i 
Oppegård kommune per mars 2008. Brukere som enda ikke har fått en fast hjemmehjelper 
blir satt opp på en egen liste. Disse får tjenester når andre melder avbud eller når det av andre 
grunner er kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Brukerne vil bli tilbudt en fast 
hjemmehjelper så snart det er kapasitet. 
 
Etter utført oppdrag hos bruker signeres det i brukers hjemmejournal (hjemmesykepleie) 
og/eller på eget ark (praktisk bistand) som ligger hos brukeren. Oppdaterte medisinkort 
foreligger i tillegg alltid i papirkopi hos bruker. Ved utførte oppdrag innen hjemmesykepleie 
dokumenteres det i tillegg i fagsystemet Gerica hver gang en ansatt har utført tjenester. I 
Distrikt II/III rapporteres det også i Gerica ved leveranse av praktisk bistand. I Distrikt I 
mangler foreløpig de faste ansatte kompetanse til å kunne rapportere i Gerica. Det benyttes 
også hjelpepleiere og omsorgsarbeidere for å dekke opp for manglende faste ansatte innen 
praktisk bistand. Disse rapporterer i Gerica.  
                                                 
50 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (2002) 
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Daglig gjennomføres morgenmøter (med dagvakter og nattevakter tilstedet) med utveksling 
av informasjon og fordeling av dagens oppgaver ut til den enkelte ansatte. Ny 
informasjonsutveksling og rapportering skjer midt på dagen, og ved middagstider (dagvakter 
og kveldsvakter). I Distrikt I er det også opplyst om at det gjennomføres et 
oppsummeringsmøte etter lunsj på dagvakten. Her gjennomgås det hva som gjenstår i løpet av 
vaktskiftet og eventuelle endringer. 
 
I tillegg gjennomføres personalmøter hver tredje uke, og ukentlige sonemøter der det gis 
muligheter for å melde inn aktuelle saker til sonekoordinator. Sonekoordinator tar eventuelle 
saker opp med sin virksomhetsleder, som igjen rapporterer til kommunalsjef/rådmannsnivå. I 
følge brev fra Oppegård kommune51 har Hjemmetjenestene og Bestillerkontoret også faste 
møter der det utveksles informasjon om enkeltbrukere og deres behov. 
 
Internt mellom kommunale virksomheter gjennomføres månedlig samarbeidsmøter mellom 
hjemmetjenestene og bestillerenheten og ukentlige møter med fysio-/ergoterapitjenesten. I 
tillegg er det etablert månedlige møter med fastlegene og faste møtepunkter med sykehusene.  
 
Revisjonen har i intervjuer også undersøkt praksis for leveranse av tjeneste i forbindelse med 
ferieavvikling. Det er gitt uttrykk for at det ikke er redusert på leveranse av 
hjemmsykepleietjenester i forbindelse med ferieavvikling, men at det har vært utfordrende å 
få nok bemanning innen praktisk bistand. Dette har imidlertid hjemmetjenesten fått til de siste 
årene. Revisjonen har ikke sett dokumentasjon som tyder på at tjenestetilbudet generelt er blitt 
redusert i forbindelse med for eksempel ferieavvikling. Det gis imidlertid uttrykk for at det 
kan være mer hektiske dager for de som jobber om sommeren. Dette kan ha ført til at andre 
ting enn tjenesteyting til brukerne kan ha blitt liggende lengre, som for eksempel 
saksbehandling av tjenester.  
 
I følge brev fra Oppegård kommune52 organiserer kommunen sitt tjenestetilbud slik at tilbudet 
om bistand til brukere med rett til hjemmebasert omsorg til enhver tid er fleksibelt og tilpasset 
den enkelte brukers bistandsbehov. 
 

8.2.2 Avvikshåndtering 
Hjemmetjenesten i Oppegård kommune har prosedyre for avvikshåndtering: Prosedyre for 
avviksbehandling i pleie- og omsorgssektoren. Denne er en del av kommunens 
internkontrollsystem for HMS og tjenestekvalitet, som igjen består av et omfattende 
prosedyresystem, som er under kontinuerlig forbedring.53 
 
Av Prosedyre for avviksbehandling i pleie- og omsorgssektoren fremgår formål med 
prosedyren, hva som skal rapporteres som avvik, hvem som har ansvar for hva, beskrivelse av 
prosessen fra et avvik meldes og frem til tiltak iverksettes, samt hvordan avvik skal 
dokumenteres.  
  

                                                 
51 Brev fra Oppegård kommune av 25.10.07 
52 Brev fra Oppegård kommune av 25.10.07.  
53 Brev fra Oppegård kommune av 25.10.07 
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I følge prosedyren skal alle avvik, uønskede hendelser (unntatt arbeidsulykker/-skader)54, 
nestenulykker eller -skader både på person og ting, eller mangler som følges opp, skal 
registreres som avvik. Revisjonen har også mottatt følgende skjemaer som benyttes for 
registrering og dokumentering av avvik:  

- Avviksskjema 
- Avvik i forhold til BMS55-rapportering 
- Registrering for utfylte RTV56-skjema 
- Skjema for journalføring av avvik 

 
Revisjonen har bedt om en oversikt over alle registrerte avvik i 2006 og 2007. Revisjonen 
mottok to permer fra Distrikt II/III og fire permer fra Distrikt I. Revisjonen undersøkt hvor 
mange avvik som er meldt og hvordan avvikene er kategorisert i permene i hjemmetjenesten i 
Oppegård kommune. 
 
Tabell 8-1Antall avvik rapportert i 2006 og 2007 i Distrikt I og Distrikt II/III 

 Distrikt I Distrikt II/III 
År 2006 2007 2006 2007 
Antall registrerte avvik 51 86 6 51 
 
Gjennomgangen tyder på en økning i antall rapporterte avvik fra 2006 til 2007. Det er 
rapportert flere avvik i Distrikt I enn Distrikt II/III. Gjennomgangen av avvikspermene tyder 
videre på at avvik kategoriseres ulikt i Distrikt I og Distrikt II/III, noe som vanskeliggjør en 
direkte sammenligning av de to distriktene.  
 
Revisjonen har undersøkt om ikke utførte oppdrag rapporteres som avvik i begge distrikter. I 
Distrikt I rapporteres det avvik dersom et oppdrag innen praktisk bistand må avlyses eller 
utsettes. Dette er blitt gjort siden mai 2007. Øvrige ansatte revisjonen har vært i kontakt med 
opplyser at det ikke registreres avviksskjema ved avlyste oppdrag innen hjemmesykepleie. 
Tidligere virksomhetsleder i Distrikt I forteller imidlertid at det erfaringsvis sjelden skjer at en 
mottaker av hjemmesykepleie ikke mottar tjeneste, og at det derfor ikke har vært praksis på å 
rapportere denne typen avvik i avvikssystemet. Denne typen avvik registreres imidlertid i som 
en journal på bruker i fagsystemet Gerica.  
 
I Distrikt II/III opplyses det at blir det skrives avviksmeldinger dersom et 
hjemmesykepleieoppdrag ikke utføres. Dette skjer imidlertid sjelden, og slike saker håndteres 
da raskt. Avlyste oppdrag innen praktisk bistand har ikke blitt avviksrapportert på samme 
måte. Hjemmetjenesten har imidlertid foreslått at dette tas med på kommunens målkart for 
2009.   
 
 
Håndtering av avvik 
I begge distriktene i hjemmetjenesten bekreftes det at det er virksomhetsleder som mottar 
avvik og som har ansvar for å løse eller lukke disse. Ofte er saken løst allerede innen 

                                                 
54 Dette meldes på annen måte 
55 BMS står for Balansert MålStyring. I hjemmetjenesten finnes det en kontrollrutine hvor dosering av medisiner 
blir utført av én ansatt, og kontrollert av en annen. Dersom det ved kontroll oppdages feil dosering, fylles det ut 
et eget avviksskjema for dette. Denne formen for avvik har inngått som en del av kommunens målekart, til og 
med 2007, og er egentlig en kontrollrutine for å unngå feil. Øvrige avvik ved tjenestene blir rapportert på et 
annet avviksskjema.  
56 Rikstrygdeverket 
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avviksskjemaet når virksomhetsleder. Oppdages det en feil så søker man å rette opp dette 
snarlig. Dersom en bruker er glemt, så venter man ikke på at avviket skal behandles av 
virksomhetsleder - neste skift drar ut til bruker. 
 
I Distrikt II/III tas ethvert avvik opp på koordinatormøter, personalmøter eller andre aktuelle 
fora. Det informeres om hva som er rapportert, eventuelt hva som er gjort, eller det diskuteres 
hva som bør gjøres for å hindre at avvik gjenoppstår. I Distrikt II/III er avvik et fast innslag på 
personalmøter. Der det er relevant eller nødvendig gis den enkelte ansatt en direkte 
tilbakemelding. I Distrikt I blir avvik tatt opp på personalmøter, og i andre fora, når det er 
relevant. 
 
Generelle betraktninger 
Tidligere virksomhetsleder i Distrikt I opplyser at de ikke har vært gode nok på 
avviksrapportering i Distrikt I, og at hun tror de har en lang vei å gå. Hun tror de har vært 
gode på å rapportere medisinavvik i form av BMS-avvik, men at det svikter litt ved 
rapportering av andre avvik. På spørsmål om hvilke type avvik hun mener de har vært dårligst 
på å rapportere tror hun dette gjelder HMS. Årsaken til at Distrikt I ikke har vært gode nok på 
å rapportere avvik er at de ikke har vært gode nok på å snakke om avviksrapportering. Også 
en annen ansatt forteller at hun mener at de ikke har et godt system for avvikshåndtering, og 
ikke et godt system for å ha oversikt over antall av ulike typer avvik. Over lengre tid har det 
vært jobbet med mange ulike skjema for avviksmeldinger på HMS møter. Hun uttrykker at 
mange ønsker at de ulike malene blir lagt inn i fagsystemet, slik at det blir lettere å både 
registrere og systematisere avvikene.  
 
Virksomhetsleder i Distrikt II/III gir uttrykk for at dagens avviksskjema og dagens håndtering 
av avvik fungerer bra. Alle rapporterte avvik registreres inn i et Excel-skjema. 
Virksomhetsleder opplyser at dagens system skal videreutvikles, slik at det blir enda enklere 
og raskere å ta ut oversikter over antall avvik innen ulike kategorier.  
 
Virksomhetsleder opplyser videre at det rapporteres avvik jevnlig i Distrikt II/III. Hun tror 
imidlertid at det er underrapportering i virksomheten, og hun antar at dette kan gjelde alle 
typer avvik. Medisinavvik er antakelig den typen avvik det er minst underrapportering på. 
Virksomhetsleder opplyser at arbeidet med avviksregistrering er en kontinuerlig prosess som 
det er jobbet med i hjemmetjenesten. Så lenge ikke alle avvik rapporteres vil virksomheten ha 
et forbedringspotensial.  
 

8.3 Vurdering 

Rutiner for oppfølging av tjenesteutførelse 
Hjemmetjenesten har flere rutiner for oppfølging av tjenestene. Det finnes rutiner for å sikre 
at en ny bruker kommer inn i systemet og med på arbeidslistene: Sjekklister for registrering, 
bruk av fagsystemet til å generere arbeidslister, samt manuelle rutiner for å kryss-sjekke at 
brukerne er fordelt på dagens lister. I tillegg finnes det en beskjed-bok for å fange opp 
dagsaktuelle endringer som ikke er kommet med på brukerlistene i fagsystemet. Revisjonen 
oppfatter omfanget av kontrollrutiner knyttet til å sikre at alle oppdrag som skal gjennomføres 
blir fordelt, for å være på et tilfredsstillende nivå.  
 
Hjemmetjenesten i Oppegård kommune har ulike rutiner for å dokumentere at tjenestene blir 
utført som forutsatt. Dette sikres ved at det signeres for utførte hjemmesykepleietjeneste i 
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brukernes hjemmejournal hjemmesykepleie. Hjemmesykepleien rapporterer i fagsystemet 
etter hvert utførte oppdrag hos en bruker. Ved gjennomført praktisk bistand signerer bruker på 
et eget ark som fungerer som grunnlag for fakturering av tjenesten. I Distrikt II/III rapporterer 
det også i Gerica ved utført tjeneste. Mellom hvert vaktskifte er det i tillegg satt av tid til 
muntlig rapportering. Revisjonen oppfatter at omfanget av kontrollrutiner knyttet til 
oppfølging av tjenesteutførelse i den enkelte sak for å være på et tilfredsstillende nivå.  
 

Avvikshåndtering 
Registrering og oppfølging av avvik er viktig for å kunne forebygge og hindre at lignende 
avvik oppstår igjen. Undersøkelsen viser at det er rutiner for avviksrapportering og 
avvikshåndtering i Oppegård kommune. Det er nedfelt skriftlige prosedyrer om hva som er 
formålet med rapportering, hvordan avvik skal rapporteres, hvem som har ansvar for å 
rapportere, hvem som har ansvar for å løse/lukke avvik, og hvordan avvik skal registreres og 
journalføres.  
 
Undersøkelsen tyder på at det har vært noe ulik praksis for avviksrapportering, både innad i 
Distrikt I og Distrikt II/III, og mellom Distrikt I og Distrikt II/III. Ansatte og ledere opplyser 
blant annet at det ikke alltid blir avviksrapportert dersom en bruker ikke mottar en tjeneste 
han/hun har vedtak om. Etter revisjonens vurdering er ikke utførte oppdrag hos en bruker en 
hendelse hvor en bruker ikke mottar tjeneste som han/hun har fått tildelt med hjemmel i lov 
og forskrift. Når det ikke har vært praksis på å avviksrapportere denne typen avvik i alle deler 
av virksomhetene kan dette tyde på at det har vært en underrapportering av avvik i deler av 
hjemmetjenesten.  
 
Ulike ansatte og ledere har litt ulike oppfatninger om hvorvidt rutinene og praksis knyttet til 
avvikshåndtering er tilfredsstillende. Revisjonen vurderer at hjemmetjenesten har et potensial 
for forbedring når det gjelder å ha oversikt over hvilke typer avvik som er rapportert. 
Revisjonen vurderer videre at det er viktig å avklare hvilke hendelser som skal rapporteres 
som avvik, og å sikre en god og enhetlig praksis på å rapportere avvik.  
 
Revisjonen anbefaler hjemmetjenesten i Oppegård kommune å gjennomgå praksis for 
registrering og håndtering av avvik. Dette for å sikre en god og enhetlig praksis på håndtering 
av avvik. Revisjonen anbefaler at avlyste brukeroppdrag rapporteres som avvik slik at 
omfanget av denne typen avvik fanges opp og blir fulgt opp i tråd med avvikssystemet.  
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9 Konklusjon 

Følger ressursene i hjemmetjenesten brukernes behov? 
• Undersøkelsen viser at hjemmetjenesten i Oppegård kommune tildeler mer timer pr. 

uke i gjennomsnitt pr. mottaker, enn sammenligningsgruppene.  
 
• Undersøkelsen knyttet til IPLOS tyder på at det er en positiv sammenheng mellom 

økning i brukernes registrerte hjelpebehov og økning i ressursbruk (vedtatte timer per 
uke) vedrørende hjemmesykepleie. Når det gjelder forholdet mellom brukernes 
registrerte hjelpebehov og ressursbruk til praktisk bistand har undersøkelsen vist at det 
for dette området ikke er en signifikant sammenheng. Det vil si at undersøkelsen tyder 
på at vedtatt tid til praktisk bistand ikke øker i takt med registrert økt hjelpebehov.  

 
 

Saksbehandling av søknader om hjemmebaserte tjenester 
Svartid på henvendelse om tjeneste 

• I følge Forvaltningsloven skal henvendelse om tjeneste besvares uten ugrunnet 
opphold. Dersom det tar mer enn en måned før henvendelse kan besvares, skal det gis 
et foreløpig svar. Undersøkelsen viste at det ikke var utarbeidet skriftlige vedtak i 7 av 
32 undersøkte saker. Det forelå ikke dokumentasjon på at henvendelse var besvart 
innen en måned i totalt 13 av 32 undersøkte saker. Foreløpig svar manglet i samtlige 
aktuelle tilfeller. 

 
Saksutredning og saksfremstilling 

• I henhold til Forvaltningsloven skal en sak være så godt opplyst som mulig før et 
vedtak treffes. Undersøkelsen viste at det manglet en skriftlig saksfremstilling i 
samtlige undersøkte saker.  

 
Vedtakets innhold 

• Hovedregelen er at vedtak skal inneholde begrunnelse og underretning. Undersøkelsen 
viste at det ikke forelå en skriftlig begrunnelse av de faktiske forhold i 11 av 25 
aktuelle saker. Det var ikke underrettet om adgang til å se sakens dokumenter i 25 av 
25 aktuelle tilfeller.  
 

• Sosial- og helsedirektoratet har gitt en rekke konkrete anbefalinger til hva et vedtak 
bør inneholde. Undersøkelsen viser at det i 4 av 25 aktuelle vedtak ikke fremgår hva 
det er søkt om, og det fremgår ikke direkte om en henvendelse/søknad er innvilget 
som helhet eller delvis innvilget/avslått. Det fremgår hvilke tjenester som var innvilget 
i samtlige vedtak.  
 

Brukermedvirkning 
• I henhold til Kvalitetsforskriften § 3 skal kommunen ha etablert et system av 

prosedyrer som søker å sikre brukermedvirkning i utforming eller endring av 
tjenestetilbudet. Undersøkelsen viste at Oppegård kommune har nedfelte skriftlige 
prosedyrer for brukermedvirkning. 
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• Det bør foreligge dokumentasjon på at tjenestetilbudet, så langt det er mulig, er 
utformet i samarbeid med klienten. Dokumentasjon av brukers/pårørendes ønske, eller 
brukermedvirkning, fremkom ikke i 22 av 32 undersøkte saker.   

 
Klagesaksbehandling 

• Revisjonen undersøkte en klagesak fra 2007. Klagesaken var ikke besvart innen frist i 
Forvaltningsloven, og ordinær klageprosedyre ble ikke fulgt ved behandling av 
klagen.  

 
Saksbehandling ved endringer 

• Det bør foreligge rutiner for endring, videreføring eller avslutning av tjenester. Det 
forelå en sjekkliste for utskrivning av brukeren, men ikke øvrige skriftlige rutiner for 
endring, videreføring eller avslutning av tjenester. 

 
• Revisjonen er opplyst om at brukernes behov vurderes løpende, og at tjenestene endres 

i tråd med brukernes behov, men at det ikke alltid er blitt laget et nytt vedtak ved 
endret behov og tjeneste.  
 

Dokumentasjonsrutiner 
• Ved undersøkelse av saksbehandling av hjemmebaserte tjenester forekom det at 

saksmapper ikke alltid lå på anviste plasser, og at henvendelsesskjema eller søknader 
ikke alltid forelå i saksmappene. Denne rapporten har også pekt på andre områder der 
hjemmetjenesten har et forbedringspotensial vedrørende saksbehandling og 
dokumentasjonsrutiner i saksbehandlingen.  

 
Opplæring 

• Ledere og ansatte har gitt uttrykk for at de ikke har mottatt etterspurt opplæring i 
saksbehandling av hjemmebaserte tjenester. 

 
 

Oppfølging av tjeneste og avviksrapportering 
• Revisjonen oppfatter at omfanget av kontrollrutiner knyttet til å sikre at alle oppdrag 

som skal gjennomføres blir fordelt, for å være på et tilfredsstillende nivå.  
 
• Revisjonen oppfatter at omfanget av kontrollrutiner knyttet til oppfølging av 

tjenesteutførelse i det enkelte oppdrag, for å være på et tilfredsstillende nivå.  
 
• Revisjonen har registrert at det er noe ulik praksis for avviksrapportering i ulike 

avdelinger innen hjemmetjenesten, og at avlyste oppdrag hos bruker ikke alltid 
registreres som avvik.  
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10 Anbefalinger 
 
Heve kompetansen innen saksbehandling    
1. Revisjonen anbefaler Oppegård kommune å sikre at de som forestår saksbehandling av 

hjemmebaserte tjenester har nødvendig og tilstrekkelig kompetanse i saksbehandling. 
Herunder anbefales følgende:   

1.1. Vurdere hvilken kompetanse som er nødvendig for at aktuelle virksomheter kan 
utføre en saksbehandling som er i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer. 
Dette inkluderer også kompetanse vedrørende håndtering av klagesaker. 

1.2. Gi aktuelle personer og roller i virksomhetene den opplæring som er nødvendig for å 
sikre en god saksbehandling i fremtiden.   

 
Sikre at saksbehandling foregår i tråd med gjeldende regler og retningslinjer 
2. Revisjonen anbefaler Oppegård kommune å etablere rutiner og praksis for å sikre at 

saksbehandling av hjemmebaserte tjenester blir gjort i tråd med gjeldende regelverk og 
retningslinjer, herunder: 

2.1. Besvare henvendelser i samsvar med tidsfrister i gjeldende regelverk. 

2.2. Utarbeide en oversiktlig, skriftlig saksfremstilling i alle saker. 

2.3. Begrunne alle vedtak om tjenester, i samsvar med gjeldende regelverk. 

2.4. Underrette om adgang til å se sakens dokumenter, i samsvar med gjeldende regelverk. 

2.5. Vurdere om Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger til innhold i vedtak bør 
innarbeides i vedtak om hjemmebaserte tjenester i Oppegård kommune. 

2.6. Ivareta brukermedvirkning i utforming og endring av tjenestetilbudet, og å 
dokumentere dette, i den grad dette er hensiktsmessig og mulig. 

 
Registrere avlyste oppdrag hos bruker som avvik 
3. Revisjonen anbefaler hjemmetjenesten i Oppegård kommune å registrere oppdrag som 

hjemmetjenesten avlyser, som avvik. Dette for at omfanget av avvik skal kunne fanges 
opp og bli fulgt opp i tråd med avvikssystemet. 
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11 Rådmannens uttalelse 
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12 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse  
 
Det vises til rådmannens høringsuttalelse av 22. april 2008. 
 
Revisjonen merker seg at rådmannen oppfatter rapporten som nyttig og at den bidrar til økt 
fokus på kompetansenivå, rutiner og praksis vedrørende saksbehandling i Oppegård 
kommune. Revisjonen merker seg også at rådmannen oppfatter at rapporten gir viktige 
innspill vedrørende avviksregistrering innen hjemmebaserte tjenester.  
 
Rådmannen viser til at det skal gjennomføres tiltak i tråd med rapportens anbefalinger, noe 
revisjonen ser på som positivt. Det skal blant annet nedsettes en arbeidsgruppe som skal 
fremme forslag til en plan for å heve kompetansen innen saksbehandling. Videre skal rutiner 
og praksis vedrørende saksbehandling og avviksregistrering gjennomgås og justeres/etableres 
der det blir nødvendig. I følge rådmannen vil tiltakene være avsluttet innen utgangen av 2008.   
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Vedlegg 1: Beregning av samlemål (ADL) og grupper 
Det følgende baserer seg på opplysninger fra rapport fra SHDir, heretter samlemålsrapporten. 

IPLOS har 17 funksjonsmål. Hvilket mål det er snakk om angis i variabelen Funksjonstype (fnFunkType). 
Denne kan ta verdiene:    

1: Fungere sosialt 
2: Skaffe seg varer og tjenester 
3: Ta daglige beslutninger 
4: Ivareta egen helsetilstand 
5: Bevege seg innendørs 
6: Alminnelig husarbeid 
7: Vaske seg 
8: Kle på og av seg 
9: Lage mat 
10: Spise 
11: Gå på toalett  
12: Bevege seg utendørs 
13: Syn 
14: Hørsel 
15: Hukommelse 
16: Kommunikasjon 
17: Styre egen adferd 

Nivå på funksjonsevne angis i variabelen Funksjonsverdi (fnFunkVerdi). Denne kan ta hele verdier i området 1-
5. Merk at ved beregninger setter jeg eventuelle verdier utenfor intervallet 1-5 til blank. 

Ved beregning av samlemål brukes ikke følgende funksjonsmål:  

5: Bevege seg innendørs 
12: Bevege seg utendørs 
13: Syn 
14: Hørsel 

Funksjonsmålene grupperes for å beregne 5 delmål.   

A: Sosial fungering = Gjennomsnitt av funksjonsverdi for (”1: Fungere sosialt”, ”3: Ta daglige beslutninger”, 
”17: Styre egen adferd”) 

B: Ivareta egen helsetilstand = funksjonsverdi for (”4: Ivareta egen helsetilstand”) 

C: Husholdsfunksjoner = Gjennomsnitt av funksjonsverdi for (”2: Skaffe seg varer og tjenester”, ”6: 
Alminnelig husarbeid”,  ”9: Lage mat”); 

D: Egenomsorg = Gjennomsnitt av funksjonsverdi for (”7: Vaske seg”, ”8: Kle på og av seg”, ”10: Spise”, ”11: 
Gå på toalett”); 

E: Kognitiv svikt  = Gjennomsnitt av funksjonsverdi for (”15: Hukommelse”, ”16: Kommunikasjon”); 

Merk at en bruker standard datateknisk funksjon for gjennomsnitt. Dette er viktig: I de fleste systemer vil denne 
utelate manglende verdier i både teller og nevner (eks. dersom funksjon 1 mangler i A beregnes verdi som 
gjennomsnittet av funksjonene 3 og 17 - ikke som summen av 1, 3 og 17 delt på tre). Dette er et bevisst valg fra 
min side, men fremgangsmåten skal drøftes nærmere mellom SSB og SHDir på et senere tidspunkt.  

Samlemålsrapporten anbefaler at en bruker et såkalt avledet mål for funksjonevne når en skal beregne et 
samlemål for alle funksjonene: 

• Mottaker er mye selvhjulpen(MS) dersom skåren er mindre enn eller lik 2,0: Avledet verdi settes til 1,5  

• Mottaker er nokså hjelpetrengende(NH) dersom skåren større enn 2,0 og mindre eller lik 3,0: Avledet 
verdi settes til 3,0  

• Mottaker er svært hjelpetrengende(SH) dersom skåren er større enn 3,0: Avledet verdi settes til 4,5 

Samlemål beregnes som gjennomsnittet av den avledede verdien for alle de 5 delmålene (A, B, C, D og E). Det 
som er sagt om gjennomsnitt for delmålene, gjelder tilsvarende for samlemålet. Dvs. dersom et av delmålene 
mangler verdi, beregnes samlemålet som gjennomsnittet av de øvrige delmålene.    

 



Vedlegg 2 – saksbehandling av søknader om hjemmebaserte tjenester i Oppegård kommune i 2007 
 

Tabell 1: Utvalg 1 - Fakta vedr. saksbehandling av 16 søknader om praktisk bistand (PB) og hjemmesykepleie (HS) i Distrikt I i 2007 

Sak Tjeneste 

Gjelder saken behandling av ny 

søknad eller revurdering av 

tidligere vedtak? 

Svartid  

(antall dager fra søknadsdato/frist i 

forrige vedtak til vedtaksdato) 

Er vedtak fattet innen frist i 

forvaltningsloven/frist i forrige 

vedtak? 

1 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 0 Ja  

2 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 0 Ja 

3 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 126 Ikke dokumentert 

4 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 3 Ja 

5 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste Ikke fattet vedtak Ikke dokumentert 

6 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 4 Ja 

7 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 1 Ja 

8 Hjemmesykepleie Revurdering av tidligere vedtak * Ikke dokumentert  

9 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 49 Ikke dokumentert 

10 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 2 Ja 

11 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste Ikke fattet vedtak** Ikke dokumentert  

12 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 78 Ikke dokumentert 

13 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 28 Ja  

14 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 17 Ja  

15 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 34 Ikke dokumentert 

16 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 153*** Ikke dokumentert 

16 saker 
HS: 10 saker 

PB:   6 saker 

I 15 av 16 saker er det søkt om ny 

tjeneste. 1 av 16 saker gjaldt 

revurdering av tidligere innvilgede 

vedtak. 

I de saker der det var fattet vedtak 

er det registrert en gjennomsnittlig 

svartid ca. 38 dager. 

Det forelå ikke dokumentasjon på at 

vedtak var fattet/vedtak var fattet 

innen frist i 8 av 16 saker 

 

* I dette tilfellet skal en feilregistrering ligge til grunn for at det så ser ut som om bruker ikke har gyldig vedtak. Bruker mottok tjeneste i 2006, men ønsket selv å 

avslutte denne kort tid etterpå. Tjeneste ble startet opp igjen i 2007. Revisjonen er informert om at tjeneste feilaktig ble avsluttet i 2006, fremfor midlertidig stoppet. 

Vedtaket fra 2006 skal fortsatt være gjeldende. 

** Saken er under behandling. 

*** Bruker har søkt om tjeneste to ganger. En feilregistrering medfører en tilsynelatende svært lang saksbehandlingstid. Reell saksbehandlingstid har vært 41 dager. 

 

Tabell 1 viser svartid og om det er fattet vedtak for Utvalg 2 i Hjemmetjenestens Distrikt 1. Utvalg 1 ligger til grunn for denne rapportens analyse av saksbehandling av 

hjemmebaserte tjenester i Oppegård kommune i 2007. viser svartid og iverksettelsestid for Utvalg 2. Både Utvalg 1 og Utvalg 2 ligger til grunn for rapportens pkt 6.2.1 

Svartid på søknader, foreløpig svar og iverksettelse.  



 
 

Tabell 2: Utvalg 2 - Fakta vedr. saksbehandling av 16 søknader om praktisk bistand (PB) og hjemmesykepleie (HS) i Distrikt II/III i 2007 

Sak Tjeneste 

Gjelder saken behandling av ny 

søknad eller revurdering av 

tidligere vedtak? 

Svartid  

(antall dager fra søknadsdato/frist i 

forrige vedtak til vedtaksdato) 

Er vedtak fattet innen frist i 

forvaltningsloven/frist i forrige 

vedtak? 

1 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste Ikke fattet vedtak Ikke dokumentert  

2 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 12 Ja 

3 Hjemmesykepleie Revurdering av tidligere vedtak 0 Ja 

4 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 1 Ja 

5 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste Ikke fattet vedtak Ikke dokumentert 

6 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 13 Ja 

7 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste Ikke fattet vedtak Ikke dokumentert 

8 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste 21 Ja  

9 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste Ikke fattet vedtak Ikke dokumentert 

10 Hjemmesykepleie Søknad om ny tjeneste Ikke fattet vedtak Ikke dokumentert 

11 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 14 Ja  

12 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 31 Ja  

13 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 8 Ja  

14 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 27 Ja  

15 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 24 Ja  

16 Praktisk bistand Søknad om ny tjeneste 22 Ja  

16 saker 
HS: 10 saker 

PB:   6 saker 

I 15 av 16 saker er det søkt om ny 

tjeneste. 1 av 16 saker gjaldt 

revurdering av tidligere innvilgede 

vedtak. 

I de saker der det var fattet vedtak 

er det registrert en gjennomsnittlig 

svartid ca. 16 dager. 

Det forelå ikke dokumentasjon på at 

vedtak var fattet/vedtak var fattet 

innen frist i 5 av 16 saker 

Tabell 2 viser svartid og om det er gjennomført vurderingsbesøk for Utvalg 1 i Hjemmetjenestens Distrikt II/III. Utvalg 1 ligger til grunn for denne rapportens analyse av 

saksbehandling av hjemmebaserte tjenester i Oppegård kommune i 2007. 


