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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). 

 

Prosjektet startet formelt opp i september 2008, men ble av kapasitetsmessige årsaker først 

gjennomført i perioden januar 2009 til april 2009. Follo distriktsrevisjon vil benytte 

anledningen til å takke kommunens kontaktperson, ansatte i Oppegård kommune og ansatte i 

Adecco Helse AS for rask og god bistand i forbindelse med gjennomføringen av 

undersøkelsen.   

 

Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Jo Egil Aalerud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
  

                        Steinar Neby                            Jo Egil Aalerud 

                        Revisjonssjef                            Prosjektleder 
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1 Sammendrag 
 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet om kvalitet i helseinstitusjoner er gjennomført i tråd med 

prosjektplanen som ble godkjent av kontrollutvalget i Oppegård kommune 24. januar 2008.  

 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere viktige aspekter med kvaliteten i tilbudet til beboere 

i helseinstitusjoner i Oppegård kommune. Undersøkelsen omfatter samtlige tre sykehjem i 

kommunen. Ett av sykehjemmene er konkurranseutsatt. 

 

Undersøkelsen bygger på de opplysninger innhentet fra dokumenter og intervjuer med 

personer som har sentrale roller i arbeidet med kvaliteten i institusjonene, 

stikkprøvekontroller av tiltaksplaner og journaler på samtlige tre institusjoner og på 

brukerundersøkelser som kommunen selv har gjennomført for pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Styring av kvalitet 
Oppegård kommune har etablert et kvalitetsstyringssystem. Ved egen gjennomgang har 

kommunen avdekket en del mangler i systemet. Revisjonens undersøkelser bekrefter de 

funnene som kommunen selv har gjort. Blant annet er ikke prosedyrene systematisert og en 

del prosedyrer er ikke oppdaterte. Oppegård kommune har for å bedre på dette besluttet å 

kjøpe inn et elektronisk system for å systematisere alle prosedyrene. Dette oppfattes av 

revisjonen som positivt. Etter vår vurdering er det også positivt at kommunen selv har 

avdekket forholdene og gjennomfører tiltak for å bedre på dette. Imidlertid vil revisjonen 

påpeke at kvalitetsarbeidet etter vår oppfatning ikke er hensiktsmessig organisert, fordi 

fremdriften og kontinuiteten i for stor grad er knyttet opp mot virksomhetslederen. Revisjonen 

vil også påpeke at arbeidet med kvaliteten ikke synes å ha noen rolle i kommunens 

styringsdokumenter. Som følge av dette blir ikke konsekvensene av endret ressurstilgang på 

kvalitetsarbeidet synliggjort.  

 

Kommunen har ved anbudskonkurransen påsett at det konkurranseutsatte sykehjemmet har et 

kvalitetsstyringssystem. 

 

Oppfølging av kvalitet 
Undersøkelsen viser at det utarbeides tiltaksplaner for alle beboere ved samtlige institusjoner i 

kommunen. Planene evalueres imidlertid ikke systematisk, og tiltaksplanene kan ved samtlige 

sykehjem bli bedre på mål- og tiltakssiden i tiltaks-/pleieplanene. Imidlertid ser beboernes 

ønsker og behov ut til å være ivaretatt i utformingen av tiltaksplanene, der blant annet 

pårørende aktivt blir benyttet i arbeidet med å kartlegge beboerens interesser, ønsker og 

behov. 

 

Undersøkelsen avdekket at kommunen arbeider aktivt med opplæring rettet mot pleiere på 

samtlige institusjoner, men at kursingen kan suppleres med mer praktisk opplæring på 

arbeidsplassene.  

 

Det IKT-baserte omsorgssystemet Gerica blir benyttet som journalsystem på de kommunale 

institusjonene, og Greverud sykehjem skal i henhold til ny avtale innføre systemet fra og med 

1. september 2009. I noen tilfeller blir ikke Gerica oppdatert løpende, men blir oppdatert i 

etterkant. En viktig årsak ser ut til å være at det ikke er lagt til rette for elektronisk registrering 

i journalene underveis i pleien. 
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Kommunen har lagt opp til en lav terskel for avviksregistrering, men manglende 

tilrettelegging for slik registrering har medført at mange avvik av mindre alvorlig art ikke blir 

registrert. Det kan derfor være risiko for at det er en underrapportering til kommunens 

målekart. 

 

Undersøkelsen viser at det er oppnevnt primærkontakter for alle beboerne på langtidsplasser.  

 

Brukermedvirkning 
Samtlige institusjoner synes å ivareta beboernes spesielle ønsker og behov, og har eller er i 

ferd med å få gode rutiner for dialog med pårørende. Samtlige institusjoner gjennomfører 

møter med pårørende, men de har ikke lykkes med å få etablert brukerråd. Den øvrige 

dialogen mellom brukere og institusjon blir derfor desto viktigere.  

 

Revisjonen ser det som positivt at kommunen har brukerundersøkelser annet hvert år. I 2003 

og 2005 ble en kvantitativ spørreundersøkelse benyttet, mens det ble nyttet en 

fokusgruppeundersøkelse i 2007. Revisjonen ser positivt på at kommunen bruker kvalitative 

metoder i brukerundersøkelsene, men mener at dette bør være et supplement til de 

kvantitative undersøkelsene. Hovedinntrykket fra undersøkelsene var at både pårørende og 

beboere var godt fornøyde med det tilbudet som ble gitt.  

 

Informasjon til brukerne 
Beboere og pårørende er gjennom innkomstsamtaler, informasjonsbrosjyrer og gjennomførte 

møter bare gjort delvis kjent med institusjonenes kvalitetsmål og arbeidsmetoder. 

Serviceerklæringene skulle vært igangsatt i 2007, men er først klar til distribusjon i mai 2009.  

 

Både beboere og pårørende synes å få tilfredsstillende informasjon i forbindelse med 

oppholdet ved institusjonen. Gjennom oppslag om aktivitetene gis det oversikt over de 

aktiviteter som skal foregå, og både gjennom vedtaksbrev og tilbudet ”Pårørendeskolen” gis 

det informasjon om de rettighetene og krav som beboere har.  

 

Konklusjon 

Hovedinntrykket er at institusjonene i Oppegård stort sett leverer høy kvalitet på sine tjenester 

til brukerne. Kommunen har satt seg ambisiøse kvalitetsmål. Ved å gjennomføre noen mindre 

tiltak og med bedre synliggjøring og prioritering av kvalitetsarbeidet, kan kvaliteten på 

tjenesteproduksjonen bli betydelig bedre.  
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2 Innledning 
 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

 

I kontrollutvalgsmøte 24.1.2008 sak 05/08 ble det vedtatt å gjennomføre forvaltnings-

revisjonsprosjekt om kvaliteten i tilbudet til beboere i institusjoner. Vedtaket om å 

gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet er basert på plan for forvaltningsrevisjon.  

2.2 Kvalitet i institusjon – kjennetegn 

For å ivareta beboernes grunnleggende behov i institusjon er det gitt en egen forskrift; 

forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 

1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr 81 om 

sosiale tjenester.  Veilederen til forskriften utdyper hva kvalitet kan defineres som: 

 

”Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille 

uttalte og underforståtte behov.” 

 

I følge denne definisjonen har kvalitet å gjøre med å tilfredsstille beskrevne krav, 

forventninger og behov knyttet opp mot en helhet av egenskaper. Kravene kan komme fra 

staten i form av lover og forskrifter, fra kommunene selv eller fra brukere og pårørende. 

Kvalitet vil bestå av en rekke egenskaper som kjennetegner tjenesten. Egenskaper som at 

tjenestene er virkningsfulle, trygge og involverer brukerne. Tjenestene skal leveres til rett 

tid, være tilgjengelige, samordnede og preget av kontinuitet slik at tjenestemottakeren 

opplever at tjenesten dekker fysiske og sosiale behov. 

 

Pleie- og omsorgstjenester handler ofte om å yte tjenester som griper inn i den enkeltes liv 

og hverdag. Kvalitet på tjenestene er derfor knyttet til brukernes opplevelse av livskvalitet 

og viktige verdier i den enkeltes liv. Tjenestene må derfor utformes slik at mottakerne 

opplever at de blir respektert og verdsatt.      
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3 Formål og problemstillinger 

3.1 Formål  

Formålet med prosjektet er å vurdere viktige aspekter ved kvaliteten i tilbudet til beboere i 

helseinstitusjoner i Oppegård kommune. 

3.2 Problemstillinger 

Basert på den overordnede analysen og formålet for prosjektet ble det opprinnelig definert 

følgende problemstillinger: 

 

I. Er det lagt til rette for styring av kvaliteten ved institusjonene? 

 

II. Er det lagt til rette for å sikre god oppfølging av kvaliteten i tilbudet til beboere? 

 

III. Er det lagt til rette for brukermedvirkning?  

 

IV. Er beboere/pårørende gjort kjent med institusjonens kvalitetsmål og 

arbeidsmåter? 

 

V. Får beboerne /pårørende systematisk informasjon om hvilke tilbud som finnes på 

institusjonen og hvilke rettigheter de har, herunder institusjonens kvalitetskrav, 

daglige rutiner, aktivitetstilbud, primærkontakt, kvalitetsplaner og ansvarlig 

sykepleier? 

 

Når det gjelder problemstillingene IV og V, så er disse besvart samlet under kap. 9.  

 

3.3 Avgrensninger 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i om kommunen har planer, systemer og rutiner som gjør at 

det kan ytes tilstrekkelig kvalitet og om det er etablert tilfredsstillende arenaer for å ivareta 

brukerens behov og ønsker. Det er ikke foretatt en faglig vurdering av innholdet i kommunens 

prosedyrer og rutinebeskrivelser, og de fysiske rammebetingelsene som lokaler og utstyr er 

heller ikke vurdert. 
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4 Metoder og gjennomføring 
 

4.1 Gjennomføring 

Undersøkelsen bygger i hovedsak på følgende kilder: 

 

 Prosedyrer og rutinebeskrivelser utarbeidet av kommunen 

 Brukerundersøkelsene for Pleie- og omsorgstjenestene (2003, 2005 og 2007) 

 Brosjyrer til beboere og pårørende 

 Ulike planer for virksomhetene med institusjonsplasser 

 Intervju med virksomhetsledere og avdelingssykepleiere ved sykehjemmene 

 Gjennomgang av tiltaksplaner og journalene for beboere ved 25 rom 

 

I alt er det gjennomgått 25 tiltaksplaner og journaler fordelt med 5 på Bjørkås, 10 på Høyås 

og 10 på Greverud sykehjem. Dette utgjør i overkant av 20 % av populasjonen. Utvalget ble 

trukket ut tilfeldig med bakgrunn i en romlister som ble oversendt fra kommunen når det 

gjaldt de kommunalt drevne sykehjemmene og fra Adecco Helse AS som ivaretar den daglige 

driften av Greverud sykehjem. Dette utvalget anses som tilstrekkelig for formålet, som har 

vært å påse at beboerne hadde planer, at de ble aktivt brukt og at journalene ble løpende 

oppdatert. 

 

4.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

 

Undersøkelsen bygger i første rekke på opplysninger fra gjennomgang av dokumenter og 

intervjuer med ulike personer som har sentrale roller i forhold til det tilbudet som blir gitt til 

beboere i institusjon i Oppegård kommune.  

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av pålitelighet (reliabilitet) og 

gyldighet (validitet). 

 

Gyldighet brukes gjerne som et uttrykk for om vi har målt det vi ønsker å måle. Gyldigheten 

er sikret ved at revisjonen har innhentet sentrale dokumenter som er spesifisert i revisjons-

kriteriene og intervjuet nøkkelpersoner blant de ansatte om praktiseringen av rutiner definert i 

revisjonskriteriene og beskrevet i kommunens egne dokumenter. Gyldighet er også dekket 

opp gjennom at det er innhentet informasjon fra flere kilder. 

 

Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamling av data har vært, og at det ikke er 

skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen. Alle dokumenter som er gjennomgått er 

mottatt fra Oppegård kommune og/eller Adecco Helse AS. Det er skrevet referater fra 

intervjuer, og disse er bekreftet av de intervjuede i ettertid. 
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5 Revisjonskriterier 
 

Sentralt lovverk på området er lov om helsetjenesten i kommunene med tilhørende forskrift om 

kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr 66 

om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester 

(kvalitetsforskriften). 

Forskriften har som formål å bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og 

omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine 

grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd 

og livsførsel. Forskriften gjelder også når tjenestene utføres av private aktører.  

Av forskriftens § 3 framgår det at kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker 

å sikre at:  

 den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i 

henhold til individuell plan når slik finnes.  

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

tjenesten. 

 den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av 

tjenestene og brukere/pårørende får medvirker ved utforming eller endring av 

tjenestetilbudet. 

 

Veileder til kvalitetsforskriften henviser til Sosialtjenesteloven § 8-4 som sier at 

tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med klienten. Tjenesteyter har 

plikt til å rådføre seg med klienten. Det er et viktig generelt prinsipp at tjenestetilbudet så 

langt som mulig bør ta hensyn til den enkeltes spesielle behov og ønsker.  

 

I følge forskrift om pasientjournal, plikter virksomheten å ha et system som bidrar til ordnede 

og systematiske nedtegnelser (§ 4). Det skal i følge § 5 opprettes en journal for hver pasient, 

som skal føres fortløpende uten ugrunnet opphold. I tillegg skal helseinstitusjoner utpeke en 

person som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal. 

 

  



FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  4/09        Kvalitet i helseinstitusjonene  

 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 11 OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

 

Følgende revisjonskriterier kan legges til grunn ved første problemstilling (styring av 

kvalitet):  

 

 Oppegård kommune skal ha etablert et system av prosedyrer. 

 Prosedyrene skal sikre kvalitet i tjenesten.  

 

Følgende revisjonskriterier kan legges til grunn ved andre problemstilling (oppfølging av 

kvalitet): 

 

 Det skal løpende føres en journal for hver beboer. 

 Tiltaksplaner skal ha tatt hensyn til beboeres spesielle behov og ønsker. 

 

Følgende revisjonskriterier kan legges til grunn ved tredje problemstilling 

(brukermedvirkning): 

 

 Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av 

tjenestene. 

 

Følgende revisjonskriterier kan legges til grunn ved fjerde og femte problemstilling 

(informasjon til brukere): 

 

 Pårørende og beboere får informasjon om kvalitetsmål, arbeidsmåter og tilbudet ved 

institusjonene. 

 Pårørende og beboere får informasjon om de rettighetene de har. 
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6 Problemstilling 1: - Styring av kvalitet 
 

 

De valgte revisjonskriteriene er:  

 

 Sykehjemmene i Oppegård kommune skal ha etablert et system av prosedyrer. 

 Prosedyrene skal sikre kvalitet i tjenesten.  

 

6.1 Faktabeskrivelse 

6.1.1 Organisering 

Oppegård kommune er fra 2004 organisert i en to-nivåmodell, med en ledelse bestående av 

rådmann og fire kommunalsjefer og rundt 50 selvstendige virksomheter. Pleie- og 

omsorgstjenestene omfatter 4 virksomheter (2 institusjoner og 2 virksomheter med 

hjemmetjenester), en konkurranseutsatt institusjon og en bestillerenhet som er organisert 

under Jus & administrasjonsseksjonen.  

 

De ulike institusjoner er: 

 

Bjørkås sykehjem holder til i nærheten av Solbråtan og er det eldste sykehjemmet i 

kommunen. Siden åpningen i 1956 er sykehjemmet blitt utvidet og modernisert i flere 

etapper. I 2004 ble antall plasser redusert ved Bjørkås, og deler av bygget er leid ut til 

fylkeskommunen.  

 

Høyås bo- og rehabiliteringssenter holder til på Tårnåsen og åpnet høsten 1994. Høyås er den 

største kommunalt drevne institusjonen.  

 

Greverud sykehjem åpnet i 2004 og er for tiden det største sykehjemmet i kommunen. Bygget 

er kommunalt eid, mens driften er konkurranseutsatt. Adecco Helse AS har drevet 

sykehjemmet siden åpningen, og Adecco Helse AS vant anbudskonkurransen om drift i tre 

nye år fra 01.09.09 med opsjon for ytterligere to år. 

 

I tillegg leier kommunen sykehjemsplasser ved behov på Granås sykehjem i Ås kommune. 

 

  

Er det lagt til rette for styring av kvaliteten ved institusjonene?  
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De 3 institusjonene har både dagplasser og døgnplasser: 

 
  Dagplasser Døgn, 

langtidsplasser 

Døgn,  

korttidsplasser/ 

Rehabiliertingsplasser 

Bjørkås sykehjem 12 18 3  

Høyås bo- og rehabiliteringssenter 22 51* 4 

Greverud sykehjem 30 54 10 

Totalt 64 123 17 

* Ytterligere 8 plasser åpnes på Høyås fra februar 2009 

 

Bestillerkontoret, som administrativt ligger i seksjon for Jus og administrasjon, er ansvarlig 

for tildeling av dag- og døgnplasser på de 3 institusjonene. Bestillerkontoret er i tillegg 

kommunens kontaktinstans i forhold til Greverud sykehjem. Bestillerkontoret har en tett 

oppfølging av Greverud for å påse at de overholder sine kontraktsforpliktelser.  

6.1.2 Ressursbruk 

I KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) innrapporter alle landets kommuner detaljert 

informasjon om sin virksomhet som gir grunnlag for å belyse produktivitet, dekningsgrader 

og produktivitet ved hjelp av nøkkeltall. Det er plukket ut enkelte sentrale nøkkeltall som kan 

bidra til å bedre forståelse av faktorer som kan påvirke kvaliteten i Oppegård kommune. 

 
  Ski Ås Oppegård Oslo Akershus Hele landet 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 

per innbygger 80 år og over 241 982 267 000 247 388 237 549 243 582 243 551 

Netto driftsutgifter per 

institusjonsplass 608 133 706 181 725 724 632 250 597 852 602 857 

Plasser i institusjon i prosent av 

innbyggere 80 år over 18,8 % 20,8 % 17,0 % 22 % 19,1 % 18,8 % 

 
 

Som det fremgår av tabellen har kommunen en mindre andel institusjonsplasser enn 

nabokommunene. Dette er i tråd med kommuneplanens hovedstrategi om å legge vekt på 

forebyggende innsats, en velutbygd åpen omsorg og tilrettelagte boliger. Kommune har satset 

på en effektiv hjemmesykepleie, trygghetsalarm til alle som trenger det, 88 omsorgsboliger 

med døgnbemanning og mange korttidsplasser. 

  

På den annen side er institusjonsplassene i Oppegård vesentlig dyrere å drive enn i andre 

kommuner. En medvirkende årsak kan være at de mest ressurskrevende brukerne blir 

prioritert ved tildeling av plassene, slik at driftsutgiftene per plass blir lavere når andelen 

institusjonsplasser øker. En sammenligning med andre kommuner som har tilsvarende lav 

andel med institusjonsplasser viser likevel at kommunen har en høy ressurstilgang per 

institusjonsplass: 
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  Moss  Oppegård Nesodden Asker  Bærum 

Andel institusjonsplasser av 

innbyggere 80 år og over 16,7 % 

 

17,0 % 17,3 % 17,3 % 17,4 % 

Netto utgifter per institusjonsplass 628 909  725 724 672 175 715 768 550 669 

 

 

6.1.3 Mål for tjenestene 

 

Mål for tjenestene er definert i kommuneplan, strategiplan for pleie, omsorg og rehabilitering, 

handlingsprogrammene og kvalitetsplanen. Kommuneplan, handlingsprogram og 

strategiplanen er behandlet i kommunestyret, mens kvalitetsplanen blir behandlet som et 

internt dokument.  

 

I strategiplanen for pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester 2006 – 2016 for Oppegård 

kommune blir kvalitetsarbeidet eksplisitt nevnt ved at det skal utarbeides serviceerklæringer 

for hele eller utvalgte deler av kommunens virksomheter. Kommunestyret vedtok i sin 

behandling av planen at serviceerklæringene skulle iverksettes i forbindelse med budsjettet 

for 2007. Dette er ennå ikke fullt ut iverksatt, men serviceerklæringene er politisk behandlet, 

trykket opp og klar for distribusjon i løpet av mai 2009.  

 

Oppfølging av planen skal skje gjennom revidering av kommuneplan, handlingsplan, 

årsbudsjetter og kommunestyrets årsberetning.  

 

Kvalitetsplanen er fra 2005 og angir mål og begrunnelse for forbedringsarbeidet og 

beskrivelse av kvalitetssystemet.  

 

 Kvalitetsmålet for pleie- og omsorgstjenestene er definert i kvalitetsplanen: 

  

Å gjøre en god pleie- og omsorgstjeneste stadig bedre gjennom kvalitetsprinsippene  

 Brukerne i sentrum, 

 Engasjert og forpliktende ledelse, 

 Målrettet deltakelse fra alle,  

 Beslutninger basert på fakta,  

 Prosessorientering og 

 Kontinuerlig forbedring.  

 

I følge planen er myndighetskravene basisen for kvalitetsnivået som tilbys. Rapportering mot 

kvalitetsmålene skjer gjennom en egen kvalitetsrapport fra virksomhetene.  

 

Sentralt i beskrivelsen er oppfatningen at det skal være et aktivt verktøy i den daglige 

tjenesteutøvelsen. Den har tre fokus: 

1) Myndighetskrav og internkontroll av disse. 

2) Oppfølging av fokusgruppene/styringsfaktorene i kommuneplanen med balansert 

målstyring og oppfølging av bruker- og pårørendeundersøkelser. 

3) Utviklingsarbeid. 

 

Styring av kvalitetsutviklingarbeidet blir fulgt opp av et kvalitetsråd (bestående av 

virksomhetslederne), kvalitetsutvalg på ulike virksomheter (bestående av virksomhetsleder og 
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nøkkelpersoner i virksomheten) og kvalitetsgrupper (arbeidsgruppe som utfører 

kvalitetsplanlegging eller kvalitetsforbedringsarbeid).  

 

Mål for den enkelte virksomhet er nærmere definert i virksomhetsplaner. Tiltakene i 

virksomhetsplanene er knyttet opp mot de fokusområdene som ligger beskrevet i 

kommuneplanen. Disse områdene er: 

 

o Folkehelse, miljø og samfunn 

o Brukere 

o Økonomi 

o Medarbeidere og arbeidsformer 

 

I handlingsprogrammet er utfordringene og tiltakene også knyttet opp mot disse 

fokusområdene. Budsjettforslaget er knyttet opp mot rammen i økonomiplanen. Det er ikke 

nevnt om tiltakene er i tråd med strategiplanen eller om dette har konsekvenser for 

kvalitetsarbeidet.  

 

Mål for den enkelte beboer skal dokumenteres i den enkeltes bakgrunnsopplysningsskjema 

eller tiltaksplan med mål og tiltak i det elektroniske dokumentasjonssystemet Gerica. Dette er 

et mye brukt omsorgssystem i Norge.  

 

Tiltaksplanen inneholder en oversikt over tiltakene som skal gjennomføres. Når tiltakene ikke 

er gjennomført skal det dokumenteres og eventuelle avvik meldes. De gjennomførte tiltakene 

representerer gjennomføringen av tjenestens kvalitetsmål.  

 

Greverud sykehjem benytter ikke Gerica i dag, men er pålagt å innføre Gerica fra 1.9.09 i 

henhold til krav i den nye kontrakten. Greverud melder hver måned sine avvik til 

bestillerkontoret. 

 

6.1.4 System av prosedyrer 

 

Oppegård kommune oppgir at pleie- og omsorgstjenestene har et manuelt kvalitetssystem 

samlet i permer, som ligger elektronisk på ulike steder. Kvalitetssystemet tar blant annet 

utgangspunkt i Sosial- og helsedirektoratets Veileder IS-1162: Nasjonal strategi for 

kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten.  

 

Kvalitetssystemet består blant annet av Kvalitetsplan for pleie- og omsorgstjenestene og 

kvalitetshåndboka. Kvalitetsplanen er fra 2005 og angir mål og begrunnelse for 

forbedringsarbeidet og beskrivelse av kvalitetssystemet. Kvalitetshåndboka gir veiledninger 

for hvordan virksomhetene kan oppfylle kravene, prosedyrer og avviksrutiner. 

Legemiddelprosedyrene er samlet i en egen perm. 

  

I 2007 gjennomførte kommunen en gjennomgang av internkontrollen i pleie-, omsorg- og 

rehabiliteringstjenestene i forhold til kravene i kvalitetsforskriften. Rapporten fra 

gjennomgangen datert 15.9.2007 påpeker at kvalitetsarbeidet har tre hovedutfordringer som 

må løses for at det skal være mulig å oppnå målet for kvalitetsarbeidet. De er følgende: 

 

1. Mangelfull oppdatering av kvalitetssystemet: Blant annet er det ikke løpende 

oppdatering av prosedyrer, de er ikke systematisk bygget opp og dokumentasjonen på 

gjennomgang og overvåking av internkontrollen er mangelfull.  
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2. Mangelfullt samarbeid mellom ulike virksomheter i kommunen, og mellom 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

3. Mangelfull dokumentasjon på at kvalitetssystemet er et aktivt verktøy i den daglige 

tjenesteutøvelsen.   

De undersøkelsene som revisjonen har gjennomført bekrefter disse utfordringene.   

 

Gjennom intervjuene på de kommunale institusjonene kom det frem at kvalitetssystemet ble 

oppfattet som ressurskrevende å forholde seg til og at ressursmangel i den daglige 

pleieutførelsen har medført at arbeidet med kvalitetsforbedringer ikke har blitt prioritert. 

Bjørkås sykehjem hadde i en periode felles virksomhetsleder med Hjemmetjenesten Distrikt 

II, og hadde i denne perioden mindre kapasitet til å følge opp kvalitetsarbeidet. Kommunen 

oppgir at Bjørkås sykehjem er forsinket i flere deler av kvalitetsarbeidet.  

 

For å legge bedre til rette for kvalitetssikring og styring av kvaliteten ved institusjonene har 

kommunen besluttet at det skal kjøpes inn og tas i bruk et elektronisk kvalitetsstyringssystem 

for Pleie- og omsorgstjenestene, Tiltak og tjenester for funksjonshemmede og Psykisk 

helsetjeneste. Systemet skal blant annet kunne sikre løpende oppdatering av kvalitetssystemet, 

forbedre samarbeidet på tvers av virksomheter og sikre dokumentasjon på at 

kvalitetsstyringssystemet er et aktivt verktøy i den daglige tjenesteutførelsen. Det er fattet en 

beslutning på å kjøpe inn Kvalitetslosen, som er et system som også enkelte andre Follo-

kommuner benytter. Opplæringen av ansatte startet opp 15.12.08, mens den formelle 

kontrakten ble undertegnet noe ut på nyåret. 

 

I forbindelse med konkurranseutsettingen av Greverud sykehjem ble det blant annet stilt krav 

til kvalitetsikringssystem/kvalitetsstyringsystem i anbudsdokumentene. Adecco Helse AS, 

som vinner av anbudskonkurransen ved Greverud sykehjem, har etablert et kvalitetssystem 

som er ISO- sertifisert. Intern revisjon gjennomføres to ganger per år samt at NEMKO 

certification foretar en årlig ekstern revisjon. Adecco har også en felles HMS-håndbok og en 

personalhåndbok som er gjeldende for all virksomhet liggende på selskapets intranettsider. 

Disse blir oppdatert sentralt i Adecco. 

 

Adecco Helse As har egne håndbøker for sykehjemsdrift som skal være tilstede på alle 

avdelinger på et sykehjem som de driver. Ved Greverud sykehjem finnes det også tilsvarende 

kvalitetshåndbok samt perm for legemiddelhåndtering på samtlige avdelinger. Ved 

stikkprøvekontroll kunne revisjonen se at permene nylig var oppdaterte, og at permene lå lett 

tilgjengelig for personalet på avdelingene. Det var imidlertid ikke mulig å dokumentere at 

kvalitetshåndboken på sykehjemmet er et aktivt verktøy i den daglige tjenesteutøvelsen. 

 

 

6.1.5 Rutiner og prosedyrer for å styre og følge opp kvaliteten 

 

Kvalitetsarbeid i Oppegård bygger på nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og 

helsetjenesten. Pleie- og omsorgstjenesten skal sikre trygge tjenester ved at sannsynligheten 

for feil og uønskede hendelser skal reduseres til et minimum, vedtak skal være i samsvar med 

lovgivning og klageadgang ivaretas.  

 

Dette jobbes det med gjennom en felles kvalitetsplan og prosedyrer for internkontroll for de 

kommunalt driftede pleie- og omsorgstjenestene. Prosedyrene er samlet hos virksomhetene i 
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virksomhetens kvalitetsperm, sammen med dokumentasjon på tiltak og internkontroll, som 

sammen med metodeboka er hovedstammen i internkontrollsystemet.   

 

I henhold til § 5 i forskrift for internkontroll i sosial- og helsetjenesten er det ikke tilstrekkelig 

å ha en samling av prosedyrer. Dokumentasjonen skal til en hver tid være oppdatert og 

tilgjengelig. Det er en utfordring for pleie- og omsorgstjenesten å følge opp et manuelt system 

og en samling av styrende dokumenter i ulike elektroniske systemer. Arbeidet med å utvikle, 

iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller 

andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og 

helselovgivningen påvirkes av disse forholdene. Dette er bakgrunnen for at Oppegård 

kommune har besluttet å kjøpe inn et kvalitetsstyringssystem. Det pågår likevel 

forbedringsarbeid av prosedyrer som er knyttet opp til kvalitetsutviklingsprosjekter 

delfinansiert med eksterne midler og i forhold til kritiske prosedyrer.  

6.2 Vurderinger 

 

Mål for tjenestene 

 

Mål for tjenestene er definert i kommuneplan, strategiplan for pleie, omsorg og rehabilitering, 

handlingsprogrammene og kvalitetsplanen. Revisjonen merker seg at kommunen har lagt ned 

betydelige ressurser i utvikling av planer for pleie- og omsorgssektoren, men at planene i liten 

grad er eksplisitt nevnt i sentrale styringsdokumenter. Det er derfor vanskelig å se hvor mye 

vekt disse planene tillegges i sentrale beslutningsprosesser som gjøres. I tillegg kan det synes 

som om de sektorspesifikke planene ikke er et ”levende” dokument som blir løpende revidert 

eller oppdatert når viktige rammefaktorer blir endret. Målene for tjenesten synes likevel å 

være stødige og forutsigbare over tid. 

 

Revisjonen vurderer kvalitetsplanen som et viktig dokument som bør få større plass i 

styringsdokumentene. Den er en ambisiøs plan med fokus på de rette områdene, men 

kommunens egen gjennomgang og vår undersøkelse kan tyde på at organiseringen av 

kvalitetsarbeidet ikke er hensiktsmessig. Vår vurdering er at virksomhetslederne har fått for 

mange roller i dette arbeidet. Virksomhetslederne har roller der de på ulikt vis skal både 

initiere, iverksette, kontrollere og evaluere arbeidet med kvaliteten. Det er viktig at andre enn 

virksomhetslederne selv etterspør og kontrollerer det arbeidet som blir gjort. I tillegg kan det 

være fare for manglende kontinuitet i kvalitetsarbeidet ved skifte av virksomhetsleder, noe 

som synes å ha vært tilfelle ved Bjørkås.  

 

Revisjonen vurderer det også som viktig at pleierne gis en aktiv rolle i kvalitetsarbeidet. Svak 

involvering av pleiere i en tidlig fase kan få konsekvenser for implementeringstiden og for 

omfanget av opplæringstiltakene samt at det gir mindre engasjement og motivasjon til å 

initiere nye kvalitetsforbedringer.  

 

System av prosedyrer 

 

Oppegård kommune har i dag manuelle systemer som kommunen ved egen gjennomgang har 

konstatert ikke fungerer tilfredsstillende. Kommunen har derfor selv besluttet å kjøpe inn et 

elektronisk kvalitetsstyringssystem hvor alle prosedyrer og rutinebeskrivelser er samlet. Dette 

er etter revisjonens mening et hensiktsmessig grep for å systematisere prosedyrene. Med 
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innføringen av et elektronisk system vil det også være lettere å samarbeide om forbedring og 

oppdatering av prosedyrebeskrivelser. 

 

Virksomhetene har ikke kommet så langt de burde med kvalitetsarbeidet. Spesielt Bjørkås 

sykehjem synes å være forsinket i flere deler av kvalitetsarbeidet. Revisjonen vurderer det 

som positivt for kvalitetsarbeidet at Bjørkås har fått tilsatt virksomhetsleder, og tror i tillegg at 

ressursene avsatt til arbeidet med kvalitetssystemet vil kunne bli bedre utnyttet ved innføring 

av Kvalitetslosen. Revisjonen ser det også som svært positivt for arbeidet at det er utarbeidet 

en rapport fra gjennomgangen av internkontrollen.  

 

Vår undersøkelse avdekket at virksomhetene enten ikke har hatt tilstrekkelig ressurser eller 

riktig ressursfordeling for å følge opp systemet med prosedyrer. Det kan også synes som om 

Bjørkås, som er en mindre institusjon enn Høyås og Greverud, må benytte en relativt større 

andel ressurser for å følge opp systemet. For å utnytte ressursene bør sykehjemmene i stor 

grad bestrebe seg å samarbeide om kvalitetsarbeidet. 

 

Dersom det nye kvalitetsstyringssystemet brukes etter intensjonene vil det etter vår mening 

kunne gi Oppegård kommune en bedre og mer systematisk oversikt over de avvikene som 

oppstår og lettere håndtere dette. Kommunen kan dermed på et tidligere tidspunkt 

gjennomføre tiltak, eksempelvis revidering eller utarbeidelse av nye rutiner, slik at kvaliteten 

blir bedre.  

 

Når det gjelder Greverud sykehjem finner revisjonen det tilfredsstillende at det var stilt krav 

om godkjent kvalitetssystem i forbindelse med anbudskonkurransen.  

 

Prosedyrer 

 

Vi har ikke ettersett at Oppegård kommune har utarbeidet rutiner på alle områder, men 

gjennom de intervjuer vi har gjennomført synes det som om Oppegård kommune har rutiner 

som er sentrale for at det skal gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud. Våre 

intervjuer på sykehjemmene bekrefter konklusjonene i kommunens egen rapport om at 

prosedyrene ikke er oppdaterte, og at de heller ikke er systematiserte. Intervjuene og 

dokumentanalysen viser at det arbeides aktivt med oppdatering av rutinene. Vi vurderer 

innkjøpet av Kvalitetslosen som et treffsikkert tiltak for å systematisere prosedyrene og 

rutiner og som et godt tiltak for lette arbeidet med oppdateringer av dem.  
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6.3 Konklusjoner 

 

 Oppegård kommune har etablert et system av prosedyrer, men prosedyrene er i 

varierende grad oppdaterte og systematiserte. Kommunen har besluttet å kjøpe inn et 

elektronisk system som skal ivareta disse forholdene. 

 

 Oppegård kommune har utarbeidet en kvalitetshåndbok med veiledning for hvordan 

virksomhetene kan oppfylle kravene, prosedyrer og avviksrutiner. Kommunen har 

derfor et godt utgangspunkt for å sikre kvaliteten i tjenesten når nytt elektronisk 

system er innført.  

 

 Oppegård kommune har ved konkurranseutsetting av sykehjem påsett at vinner av 

konkurransen har etablert et kvalitetssikrings-/kvalitetsstyringssystem. 

 

 Det er utarbeidet en kvalitetsplan, men planen er bare delvis fulgt opp i 

virksomhetene.  

 

 Kvalitetsarbeidet synes å være lite hensiktsmessig organisert, der fremdriften og 

kontinuiteten i for stor grad er knyttet opp mot virksomhetslederen. 

 

 Det blir ikke synliggjort at endret ressurstilgang på pleie- og omsorgstjenestene har 

konsekvenser for arbeidet med kvaliteten. 
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7 Problemstilling 2: - Oppfølging av kvalitet  

 

 

Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn: 

 

 Det skal løpende føres en journal for hver beboer 

 Beboerne skal involveres i utarbeidelse av tiltaksplaner og denne skal ta hensyn til 

beboerens spesielle behov og ønsker 

 

7.1 Faktabeskrivelse 

 

 

7.1.1 Kvalitet i tilbudet  
 

I henhold til nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten skal 

virkningsfulle tjenester som ivaretar beboernes behov sikres ved at det arbeides systematisk 

med å utvikle en praksis basert på pålitelig kunnskap og effektive tiltak som er formåltjenelig 

for den enkelte beboer. Dette oppgir kommunen at de har løst på følgende måte: 

 

Praksis basert på kunnskap:  

 Det skal foretas en årlig gjennomgang av kompetansebehovet. Dette er gjennomført 

2007-2008 for Høyås og Bjørkås. 

 Det er utarbeidet en rekrutteringsplan for pleie- og omsorgstjenestene.  

 Det er gjennomført vurdering av behov for legetjenester ved sykehjem, og det er fattet 

vedtak på politisk nivå på anbefalt norm på legetjenesten i sykehjem. 

 Det er utarbeidet rekrutteringsplan for helsefagarbeidere. 

 Det er utarbeidet opplæringsplan. 

 Det eksisterer et bredt opplæringstilbud som spenner fra grunnutdanning til videre- og 

etterutdanning.  

 Temabasert veiledning, sykepleiefaglig veiledning, læringsgrupper, prosjekter og 

kompetanseutvikling benyttes som tiltak for å sikre kontinuerlig, faglig 

kvalitetsutvikling. 

 Kunnskap om beboers behov skal kartlegges ved innflytting og ved endringer. Dette 

dokumenteres enten på særskilte bakgrunnsskjema eller i Gerica.  

 

For å sikre trygge tjenester skal tjenesten redusere sannsynligheten for feil og uønskede 

hendelser til et minimum, vedtak skal være i samsvar med lovgivning og klageadgang 

ivaretas. Dette oppgir kommunen at de har løst slik:  

 

1. Internkontroll: Kvalitetssystemet er i bruk på Høyås bo- og rehabiliteringssenter og delvis 

i bruk ved Bjørkås sykehjem. Internkontroll av sykepleieprosessen dokumenteres i Gerica 

og består av:  

 Kartlegging av beboernes behov. 

 Utarbeiding av pleieplan med mål og tiltak. 

Er det lagt til rette for å sikre god oppfølging av kvaliteten i tilbudet til beboere?  
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 Iverksetting av konkrete sykepleietiltak. 

 Gjennomgang av sykepleiedokumentasjon og vurdering av iverksatte tiltak. 

 Justering av tiltakene i pleieplan. 

 Justering av mål i forhold til endrede behov. 

 Evaluering av tiltak. 

 

2. Det er utarbeidet en bred prosedyresamling. Denne er tilgjengelig ute på avdelingene.  

Prosedyresamlingen er under stadig arbeid og utvikling. Det er nedsatt 

forbedringsprosjekter for å sikre tilgjengelighet på evidensbaserte og oppdaterte 

prosedyrer. Arbeidet pågår fremdeles.  

 

På Høyås bo- og rehabiliteringssenter er prosedyrer for medikamentbehandling, 

rehabilitering, dokumentasjon og tilbudet om miljøterapeutiske aktiviteter på 

demensavdeling nylig gjennomgått og oppdatert. Det har vært gjennomført to 

rehabiliteringsprosjekter som har hatt fokus på prosedyreutvikling nylig. Rapport 

”Rehabiliteringsprosedyrer inneholder en beskrivelse av arbeidet med å innføre 

evidensbaserte prosedyrer og selve prosedyrene.  

 

3. Prosedyre for avviksbehandling i pleie- og omsorgstjenestene foreligger. 

 

4. System for avviksmelding er i bruk. Avvik meldes, men ikke systematisk. For å forbedre 

avviksanalyse og behandlingen har rådmannen besluttet å kjøpe inn elektronisk 

kvalitetsstyringssystem. 

 

5. Vurdering av forsvarlighet foretas løpende av hjelpepleiere, sykepleiere, lege og 

virksomhetsleder. Det arbeides med å sette samme turnus og dekke vakter med 

tilstrekkelig faglært personell til å sikre trygge tjenester.  

 

6. Vedtak om tildelt plass foretas av bestillerkontoret. 

  

7. Det informeres om klageadgang i vedtakene.  

 

8. Håndhygiene følges spesielt opp med kontroll av håndvaskrutine. Sanitetsforeningen har 

gitt et spesielt UV-lys til belysning av hender som prøves ut på Høyås bo- og 

rehabiliteringssenter.  

 

Kommunen har selv observert følgende systemfeil i egen rapport: 

 Svikt i eller mangel på prosedyre. Prosedyresamlingen er ikke oppdatert og 

internkontrollsystemet funger kun delvis. Dette medfører høy grad av 

personavhengighet.  

 Egen virksomhetsleder for Bjørkås sykehjem har vært på plass siden januar. Det 

systematiske arbeidet med kvalitetsarbeidet har da lettere kunnet prioriteres. 

 Organisering av tjenesten. Kommunens egen gjennomgang gjennomført 2007 pekte på 

at samarbeidet på tvers av virksomheter kan forbedres.  

 

Greverud påpekte at det ikke fantes faste prosedyrer for å få oversendt epikrise fra fastlegene. 

Her må sykehjemmet ta kontakt med den enkelte fastlege fra gang til gang for å få disse 

oversendt. 
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Gjennom KOSTRA-rapporteringen har vi hentet ut nøkkeltall for dekningen av lege- og 

fysioterapitjenester i institusjonene. 

 

  Ski Ås Oppegård Oslo Akershus Hele landet 

Årsverk leger per 1000 plasser i 

institusjon 7,5 3,5 6,1 7,9 7,4 7,8 

Årsverk fysioterapeuter per 1000 

plasser i institusjon 3,5 7,7 9,6* 13,5 12 8,6 
*)Kommunen har selv justert tallet ned fra publiserte 17,3 i KOSTRA-rapporteringen. Kommunen har beregnet at det vil være 10,7 årsverk 

per 1000 institusjonsplasser i 2009.  

 

Oppegård kommune har i følge KOSTRA flere årsverk med fysioterapeuter og litt færre 

årsverk med leger enn fylkes- og landsgjennomsnittet. 

 

  Ski Ås Oppegård Oslo Akershus Hele landet 

Andel årsverk i brukerrettede 

tjenester m/ fagutdanning fra 

høyskole/universitet 29 % 35 % 33 % 31 % 28 % 29 % 

Andel årsverk i brukerrettede 

tjenester m/ fagutdanning fra 

videregående skole 39 % 33 % 36 % 34 % 39 % 42 % 

 

Oppegård kommune har en høyere andel med årsverk med fagutdanning fra høyskole og 

universitet enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Intervjuene vi har gjennomført på 

sykehjemmene viser at de får en del henvendelser fra sykepleiere som ønsker å arbeide i 

Oppegård fordi kommunen gjennomfører mange interessante fagprosjekter. Fagprosjektene 

kan derfor ha en positiv rekrutteringseffekt, selv om dette nødvendigvis ikke har vært et av 

målene ved prosjektene. 

 

Kommunen tilbyr et bredt spekter av kurs og tilbud blant annet gjennom Kompetansehjulet 

Follo for å oppdatere og etterutdanne pleiere til samtlige tre institusjoner i kommunen. 

Kommunen får et godt skussmål fra Greverud sykehjem for de tilbudene de får herfra. Ved 

Greverud sykehjem jobber det også mange pleiere med sykepleierutdanning fra utlandet som 

gjennom tilleggsutdanning i Norge planlegger å bli fullt ut godkjente sykepleiere. 

 

 

7.1.2 Utarbeidelse av tiltaks-/pleieplaner og journalføringen 

 

Ved mottak av ny beboer utarbeides det en pleie- eller en tiltaksplan. Dette er en tverrfaglig, 

helhetlig plan over alle tiltakene og tjenestene som beboeren skal motta. Når disse behovene 

er kartlagt, i samarbeid med beboer og pårørende, så utarbeides tiltak som må settes i verk for 

å dekke den enkeltes behov. Gjennomførte tiltak dokumenterer pleierne fortløpende. En 

primærkontakt er oppnevnt for å lede arbeidet med tiltaksplanen. Både sykepleiere, 

hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter er med på å lage planene for den enkelte 

beboer. 

 

Ved utarbeidelse av tiltaksplaner får virksomhetene nødvendig informasjon om beboeren fra 

bestillerkontoret, hjemmetjenesten eller sykehus før beboeren ankommer. Ytterligere 

informasjon om den nye beboeren kan som oftest personalet i de kommunale institusjonene 

innhente i Gerica, mens Greverud mottar papirutskrifter fra Gerica gjennom bestillerkontoret. 
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Dette gjelder kun beboere som har mottatt tjenester fra kommunens tjenesteapparat tidligere. 

Beboere som blir overført fra private sykehjem som ikke benytter Gerica får virksomhetene 

ofte lite informasjon om. Dette medfører at virksomheten ofte må bruke mye tid på å innhente 

informasjon. Når virksomheten mottar for lite informasjon om beboeren fra sykehus sendes 

avviksmelding til sykehuset via bestillerkontoret.  

 

Mottaket av nye beboer blir tilpasset individuelt etter beboerens fysiske og psykiske tilstand. 

Innkomstsamtale blir gjennomført så snart situasjonen tillater det, og ved behov er pårørende 

til stede. En sykepleier gjennomfører en strukturert samtale med intervjuskjema og 

bakgrunnsopplysningsskjema. Innkomstrapport blir dokumentert i IKT-systemet Gerica. Etter 

hvert som personellet blir kjent med beboeren kan tiltaksplanene ferdigstilles. Dette tar 

normalt om lag to uker tid fra ankomst til en tiltaksplan er ferdigstilt.   

 

Greverud sykehjem benytter andre skjemaer enn de kommunalt drevne sykehjemmene og har 

ved undersøkelsens gjennomføring ikke tilgang til Gerica, men prosessen er i hovedsak ved 

utarbeidelse av pleie-/tiltaksplanene de samme som ved de kommunalt drevne institusjonene. 

 

Oppegård kommune bruker Gerica i forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplaner og all 

journalføring i forbindelse med beboere i institusjon. Avvik i forhold til tiltaksplanen skal 

registres i Gerica. Journalføringen på Greverud skrives med hånd i papirjournaler, mens 

pleieplanene utarbeides elektronisk. 

 

Revisjonen gjennomførte en stikkprøvekontroll i pleie-/tiltaksplaner og i journalene for å påse 

at beboerne hadde planer, at de ble aktivt brukt og at journalene ble løpende oppdatert. 

  

  Bjørkås Høyås* Greverud 

Antall langtidsplasser 18 51 54 

Antall stikkprøver 5 10 10 

Antall pleie-

/tiltaksplaner 

100 % 100 % 100 % 

Type journalføring Elektronisk (Gerica) Elektronisk (Gerica) Papir 

Løpende 

journalføring 

100 % 100 % 100 % 

*I tillegg åpnes ytterligere 8 plasser på Høyås fra februar 2009. 

 

Tabellen viser at for de rom vi plukket tilfeldig ut, så hadde samtlige beboere en pleie- eller 

tiltaksplan, og journalene ble oppdatert etter hver vakt. Undersøkelsen viste at både Bjørkås 

og Høyås benytter Gerica aktivt i journalføringen. Registreringen ble foretatt selv om det ikke 

var avvik, slik som forskrift om pasientjournal tilsier. Vi observerte i noen få enkelttilfeller at 

det ikke var foretatt registreringer ved vakter. Gjennom intervjuene fikk vi avdekket at 

manglende registreringene ofte skyldes at datasystemet Gerica har vært midlertidig ute av 

drift eller at det har vært for få datamaskiner tilgjengelig.  

 

På Høyås og Bjørkås må en gå til vaktrommet for å oppdatere journalene ved vaktskifte. Med 

få maskiner tilgjengelig oppgir pleierne at de ofte ikke får brukt så mye tid som de ønsker på 

journalene og på å oppdatere pleieplanene, men at dagens nivå på journalføring ikke er faglig 
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uforsvarlig. På Høyås ligger terminalene langt unna boenhetene, slik at pleierne må forlate 

beboerne for å kunne rapportere. Pleierne ønsker selv å få flyttet terminalene ut til beboerne, 

slik at de kan få utnyttet de mulighetene Gerica har uten å forlate beboerne. På Bjørkås ser 

man behovet for å ha med seg en mobil enhet (eksempelvis bærbar PC eller håndbar PDA) 

som man kan bringe med seg ut til beboernes rom. 

 

På Greverud må en også gå til vaktrommet for å oppdatere journalene, men en benytter i 

større grad ”rolige stunder” (som beboernes hvilestunder) for å oppdatere journalene. Her har 

en fremdeles papirjournaler, men hvor en har en”huskeliste” med seg på stellerundene med de 

viktigste momentene for hver beboer. Den samme listen benyttes for å notere seg 

observasjoner om den enkelte beboer, som senere føres inn i journalen.  

 

Ved vaktskifte blir påtroppende pleiere oppdatert av status for samtlige beboere av 

vakthavende sykepleier for avtroppende skift. Dette gjelder for samtlige sykehjem. 

 

Oppegård kommune oppgir at de satser stort på opplæring i Gerica på sine respektive 

sykehjem, og det er en egen systemansvarlig i Gerica som jobber mot alle brukerne. 

I følge virksomlederne har alle pleiere fått opplæring i bruken av Gerica. Alle pleierne med 

unntak av ekstraordinære vikarer har tilgang til systemet både på Bjørkås og Høyås. 

Imidlertid viste intervjuene at en del pleiere sliter med ”datasperre”, og en 

avdelingssykepleier hevdet at en kunne utnyttet mulighetene i Gerica mye bedre dersom 

pleierne fikk mer praktisk brukerveiledning på arbeidsplassen i tillegg til kursopplæringen i 

Gerica.  

 

Fra og med 1. september 2009 skal også Greverud sykehjem benytte Gerica, og kommunen 

vil sørge for opplæringen i systemet. Med innføringen av Gerica på Greverud vil 

sykehjemmet umiddelbart få tilgang til den tidligere journalføringen på sine beboere 

umiddelbart.  I dag må Greverud få tilsendt en utskrift av journalene på papir. Overgangen 

kan forventes å gi Greverud et raskere grunnlag for å få ferdigstilt en fullverdig pleieplan. 

Bestillerkontoret fremhever at også saksbehandlingen vil bli raskere og enklere ved 

innføringen av Gerica på Greverud.  

 

Vår gjennomgang av pleie-/tiltaksplaner viste at samtlige beboere hadde en slik plan og 

syntes å ivareta ønsker til beboere, men uten at det var mulig å dokumentere hvor dekkende 

dette var for de ønsker som beboer og/eller pårørende har. Pleieplanene blir oppdatert etter 

behov, men det gjennomføres ikke systematiske evalueringer med fastsatte mellomrom. Vår 

gjennomgang bekreftet også uttalelsene om at det kan legges mer arbeid i enkelte av 

pleieplanene. Spesielt på følgende områder viste vår undersøkelse forbedringsmulighet: 

 

- Målomtalen synes å være gjennomgående vag og upresis. 

- Store variasjoner på hvor lenge siden planene ble oppdatert. 

- Få dokumenterte evalueringer.  

 

7.1.3 Primærkontaktene 

 

Primærkontakten er den som normalt har den daglige oppfølgingen av beboeren og som skal 

kjenne denne best. På samtlige sykehjem er det oppnevnt primærkontakter for beboerne. På 

samtlige sykehjem henger det liste på vaktrommet med oversikt over primærkontaktene. I 

tillegg er det informert om hvem som er primærkontakten på rommene. Primærkontakten er 
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den som har den daglige oppfølgingen, mens sykepleieren har det overordnete faglige 

ansvaret.   

 

7.1.4 Oppfølging av kvaliteten 

 

Virksomhetslederne ved Bjørkås og Høyås oppsummerer sitt systematiske arbeid med å 

overvåke kvaliteten og gjennomgå internkontrollen ved å fylle ut en årlig kvalitetsrapport. 

Kvalitetsrapporten benyttes internt i virksomheten. Kvaliteten følges for øvrig også opp 

gjennom brukerundersøkelser, balansert målstyring, avviksoppfølging og klagebehandling. 

Avviksprosedyre har en bred definisjon av avvik som ikke skiller mellom uønskede hendelser 

og avvik i lovens forstand. Det skal være en lav terskel for å avgi avviksmeldinger. Det 

samme er årsaken til at det benyttes en felles prosedyre for HMS og tjenestekvalitet.  

 

Undersøkelsen bekreftet at det var lagt opp til en lav terskel for å rapportere avvik fra 

avdelingene opp til virksomhetsleder/institusjonssjef på avdelingene. Virksomhetslederne for 

de kommunale institusjonene skal følge opp avvik mot kvalitetsrådet, mens institusjonssjefen 

ved Greverud rapporterer sine avvik til bestillerenheten. I kommunens egen gjennomgang 

konkluderes det med at kvalitetsrådet ikke er et råd som formelt er satt. 

Virksomhetsledermøtene har behandlet saker som gjelder tjenestekvalitet, men ikke behandlet 

tjenestekvaliteten systematisk. 

 

Intervjuene på sykehjemmene viste at mange avvik ikke blir rapportert. Pleierne oppga at 

avviksrapporteringen er mangelfull først og fremst fordi pleien av beboerne blir prioritert, 

men også fordi det er for få datamaskiner tilgjengelig ved vaktskifte for registrering av avvik. 

Av den grunn blir mange av de mindre alvorlige eller vanlige avvikene ofte ikke rapportert. 

En konsekvens kan være at det er betydelig flere avvik enn det som er innrapportert til 

virksomhetsleder ved sykehjemmet.  

 

Bestillerkontoret har en tett oppfølging av Greverud for å påse at de overholder sine 

kontraktsforpliktelser. Blant annet er representanter for kontoret innom sykehjemmet flere 

ganger i måneden for å kontrollere forholdene ved hjemmet. Spesielt forhold som renhold, 

arbeidstidsbestemmelser og medisinbruken følges nøye opp. Sykehjemmet må hver måned 

legge frem sine avvik til bestillerkontoret.  

 

I kravspesifikasjonen som gjelder drift av Greverud sykehjem frem til 31.08.09 er det noen 

uklarheter omkring tilleggsfakturering.  Dette har i noen få tilfeller ført til at krevende 

pasienter er overflyttet til kommunalt sykehjem fra det privatdrevne.  Dette forholdet oppgir 

kommunen at de nå har endret i ny kravspesifikasjon/avtale som gjelder fra 01.09.09, slik at 

alle kommunens institusjoner må ta i mot alle typer pasienter.  Bestillerkontoret sørger 

imidlertid for å fordele pleietyngden likt og å sette sammen pasientgrupper på en best mulig 

måte også med utgangspunkt i den enkeltes ønsker. 

 

De kommunale institusjonene har i enkelte tilfeller tatt i bruk ”ekstra” plasser som 

midlertidige løsninger, der eksempelvis oppholdsrom er benyttet som beboerrom og hvor 

beboere har delt rom.  
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7.2 Vurderinger 

 

Revisjonen registrerer at kommunen selv har avdekket svakheter med kvalitetsarbeidet i 

kommunen ved at kvalitetsplanen for pleie- og omsorgstjenestene i liten utstrekning blir brukt 

som et styrende dokument. Kommunen har gjennomført en egenkontroll, og har iverksatt en 

rekke tiltak for å bedre kvaliteten.  

 

Intervjuene viste at kommunen involverer også det konkurranseutsatte sykehjemmet i 

opplæringen, og at kommunen slik sett bidrar positivt for å følge opp kvaliteten i alle 

sykehjemmene.  

 

Undersøkelsen avdekket at enkelte pleiere lider av ”datasperre”. Kommunen legger stor vekt 

på opplæring i Gerica, og dette er viktig for at systemet skal kunne nyttes. Intervjuer indikerte 

at effekten av opplæringen blir større ved praktisk veiledning på institusjonene i etterkant. 

Revisjonen vil anbefale at kommunen i større grad følger opp kursene med mer praktisk 

veiledning på arbeidsplassen i etterkant.  

 

Undersøkelsen viste at en legger lista lavt for avviksregistrering og at de mest alvorlige 

avvikene blir registrert. Undersøkelsen viste at mange avvik av mindre alvorlig art ikke blir 

rapportert, og uten systematisk innrapportering vil en heller ikke få full oversikt over den 

reelle avvikssituasjonen.  

 

Både på Høyås og Bjørkås synes tilgangen til å registrere i Gerica å være for svak. Vår 

vurdering av situasjonen er at det er behov for å investere i mobile eller på annet vis mer 

fleksible enheter, slik at pleierne kan registrere fortløpende i Gerica. Mer mobile enheter vil 

også gjøre det mulig å utarbeide bedre pleie-/tiltaksplaner gjennom vaktene uten å forlate 

beboerne. Mer fleksibel bruk av dataterminalene vil også kunne innebære bedre utnyttelse av 

dagens personalressurser. Blant annet vil behovet for dobbelregistreringen, der en noterer 

underveis i pleien og registrerer på terminalene i etterkant, bli redusert.  

  

Undersøkelsen viste at Gerica blir benyttet aktivt i de kommunale institusjonene, og at det 

legges ned store ressurser i opplæring og registrering i systemet. Det blir laget tiltaksplaner 

ved samtlige institusjoner, men det er også betydelig forbedringspotensial hos samtlige. Blant 

annet er målomtalen ofte veldig vag og upresis, og det gjennomføres ikke systematiske 

evalueringer av tiltakene.  

 

Undersøkelsen viste at primærkontakter var oppnevnt for alle beboere. 

  

Kommunen har ved egen gjennomgang funnet ut at kvalitetsrådet ikke fungerer som forutsatt. 

Revisjonen vil bemerke at det er et selvstyrt råd som det ikke stilles krav til. Revisjonen vil 

anbefale at det stilles krav til kvalitetsrådet, eventuelt til virksomhetsledermøtet, om 

regelmessig behandling av saker som gjelder tjenestekvalitet og som det skal rapporteres 

jevnlig om. Revisjonen mener at også kvalitet er et felt som det må avklares forventninger til 

og som må følges opp. Bestillerkontoret har en oppfølgerrolle i forhold til Greverud 

sykehjem, og bør kunne være i stand til å påta seg en lignende rolle overfor de kommunale 

sykehjemmene.  

 

Revisjonen finner det tilfredsstillende at kommunen har benyttet seg av erfaringene de har fått 

med konkurranseutsetting i forbindelse med ny anbudsrunde.  
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Revisjonen vil påpeke at det er inngått en avtale med Greverud som gir det konkurranseutsatte 

sykehjemmet forutsigbare rammer å forholde seg til. De kommunale institusjonene har ikke 

en tilsvarende avtale og vil derfor  kunne oppleve stadige pålegg som både gjelder 

økonomiske rammer og kostnadsdrivende tiltak (eksempelvis flere beboere). Den manglende 

forutsigbarheten svekker arbeidet med kvalitetsarbeidet fordi hovedfokuset blir trukket mot de 

kortsiktige pålegg som virksomheten får. En annen konsekvens av stadige omstillinger for å 

håndtere kortsiktige pålegg er at det kan hindre en mer rasjonell drift på lengre sikt.  

 

 

7.3 Konklusjoner 
 

 Kommunen tilbyr et bredt spekter av opplæringstilbud til samtlige institusjoner i 

kommunen. 

 

 Det blir ført journaler for alle beboere på samtlige sykehjem. 

 

 I noen tilfeller blir ikke journalene løpende oppdatert ved de kommunale sykehjemmene, 

men oppdatert i etterkant. Dettes skyldes at det ikke er lagt til rette for elektronisk 

registrering i journalen underveis i pleien. 

 

 Kommunen har lagt seg på en lav terskel i avviksregistreringen, men mange avvik blir 

likevel ikke registrert. En viktig årsak ser ut til å være at det ikke er lagt til rette for 

registrering for store antall avvik og at pleiearbeidet prioriteres fremfor å registrere avvik.  

 

 Ved samtlige sykehjem er det vage beskrivelser av mål og tiltak i tiltaks-/pleieplanene. 
 

 Ingen av sykehjemmene gjennomfører systematisk evaluering av pleieplanene. 
 

 Alle langtidsbeboere har en primærkontakt. 

 

 Beboernes spesielle ønsker og behov synes å være ivaretatt i utarbeidelse av 

tiltaksplanene. Pårørende blir aktivt brukt for å kartlegge beboernes ønsker, interesser og 

behov. 

 

 Manglende forutsigbare rammer svekker kvalitetsarbeidet på de kommunale 

institusjonene. 
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8 Problemstilling 3: - Brukermedvirkning 
 

 

 

 

 

 

Revisjonskriterier 

 

 Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av 

tjenestene. 

 

8.1 Faktabeskrivelse 

Oppegård kommune har satset på en godt utbygd hjemmesykepleie som gjør det mulig for 

innbyggerne å bo lenge hjemme. Kommunen har derfor en relativt lavere andel med 

institusjonsplasser enn andre sammenlignbare kommuner. En konsekvens av dette er at en 

stor andel av brukerne og beboerne har en kognitiv svikt som påvirker deres evne til å forstå 

og gjøre seg forstått. Dette stiller spesielle krav til personalet. Det jobbes derfor med 

brukermedvirkning på flere måter. 

 

Kommunen har utarbeidet prosedyre for ivaretakelse av grunnleggende behov, som også 

omfatter medbestemmelse. Brukere har mulighet til å uttale seg og tas med på råd ved 

planlegging av oppholdet i ulik grad. På dagavdelingen på Høyås bo- og rehabiliteringssenter 

er det et innarbeidet system som personalet benytter for bistå bruker med å arbeide med mål 

for oppholdet.  

 

Siden brukere/beboere generelt har vanskelig for å uttrykke sine behov er pårørendearbeid av 

særskilt betydning. Ved samtlige sykehjem er det innkomstsamtaler når nye beboere kommer 

til sykehjemmet. Innkomstsamtalen blir gjennomført så fort som det praktisk lar seg gjøre 

etter ankomst, som regel en - to uker etter ankomst. 

 

Det gjennomføres systematiske pårørendemøter på samtlige institusjoner, og det arbeides for 

at det skal gjennomføres minst et møte mellom pårørende og primærkontakt/ansvarlig 

sykepleier. På Greverud sykehjem har man også regelmessige pårørendemøter og 

rutinemessige samtaler med pårørende per telefon.  

 

Pleie- og omsorgstjenestene har samarbeidet med Ski kommune og Demensforeningen i Follo 

med å utvikle og gjennomføre Pårørendeskolen i Follo. Dette er et kurstilbud for pårørende til 

personer med demens. Målsettingen er å øke kunnskapen om demenssykdommer slik at 

pårørende bedre skal takle situasjonen i forhold til familie og venner, bedre kvaliteten på 

samværet med personene med demens både i hjemmet og i institusjon, og ikke minst få et 

bedre utgangspunkt for å stille krav om tjenester. Så langt er arbeidet organisert som et 

prosjekt delfinansiert av midler fra Helse og Rehab. Oppegård kommune har søkt om 

stimuleringsmidler fra Fylkesmann for å videreføre prosjektet.  

 

I henhold til kommunens plan skal det gjennomføres brukerundersøkelser jevnlig. Kommunen 

har informert innbyggerne om de ulike undersøkelsene gjennom Kommunenytt, som er 

distribuert ut til alle innbyggerne i kommunen. Både i 2003 og 2005 ble det gjennomført 

Er det lagt til rette for brukermedvirkning?  
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brukerundersøkelser ved hjelp av spørreskjemaer som er utarbeidet av KS. Skjemaene er 

sendt ut til beboere på langtidsplasser og til pårørende for demente beboere. Svarprosentene 

ved undersøkelsene lå på henholdsvis 68 og 69 %. Undersøkelsen fra 2005 viste at de 

kommunale institusjonene hadde best praksis på områdene Brukermedvirkning, Pålitelighet 

og Respektabel behandling med score på 4,0-3,6 på en skal fra 1 til 4. Den største 

utfordringen lå på feltet Informasjon hvor scoren lå i størrelsesorden 2,9 – 3,0. Det ble ikke 

sett på andre statiske mål enn gjennomsnittet i undersøkelsen.  

 

Siste gjennomførte brukerundersøkelse i 2007 var en fokusgruppeundersøkelse. Fokusgrupper 

regnes som velegnet til å finne forbedringsområder ut hva brukerne eller andre opplever eller 

savner, samt gi ideer til hva som bør gjøres annerledes. Fokusgrupper regnes også som 

velegnet til oppfølging og utdyping av kvantitative brukerundersøkelser. Fokusgrupper gir 

mulighet for å komme dypere og mer konkret ned i kvalitative problemstillinger enn man kan 

gjennom åpne spørsmål i spørreskjemaundersøkelser. Ved de kommunale sykehjemmene var 

man fornøyde med utbyttet av undersøkelsen, mens man ved Greverud uttrykte at de fikk et 

beskjedent utbytte av denne undersøkelsen.  

 

Neste brukerundersøkelse skal i henhold til planen gjennomføres i 2009. Greverud har et 

veldig klart ønske om å gjennomføre en kvantitativ brukerundersøkelse som i 2005. 

 

Spesielle behov og ønsker forsøkes å ivaretas i den enkeltes pleieplan. Dokumentasjon på 

medvirkning ved endring i tilbudet skal i hovedsak utføres i Gerica. Vår gjennomgang av 

pleieplaner viste at samtlige beboere hadde en slik plan, at de var hensiktsmessig utformet, at 

de var individuelle og syntes å ivareta ønsker til beboere, men uten at det var mulig å 

dokumentere hvor dekkende dette var for de ønsker som beboer og/eller pårørende har. 

Intervjuene på sykehjemmene avdekket at planene først blir fullstendige etter at pleierne blir 

bedre kjent med beboeren. Pleieplanene blir oppdatert etter behov, men det gjennomføres ikke 

systematisk evalueringer med fastsatte mellomrom.  

 

Greverud sykehjem har foreløpig ikke Gerica, men forholder seg pleieplaner som utarbeides i 

tekstprogrammet Word og som er skrevet ut til pleierne i papirversjon. Undersøkelsen 

avdekket at Greverud har noe ulik praksis internt i utformingen av planene. 

  

Kommunen oppgir at de jobber kontinuerlig med spredning av en strukturert organisering av 

arbeidet gjennom utviklingsprosjekter og fagdager. Kommunen hevder at virksomhetene har 

sett en positiv utvikling på kvalitet, effektivitet og arbeidsmiljø. Blant prosjektene som 

kommunen fremhever er: 

 

 Utviklingsprosjekt i Demensavdelingen på Høyås for å bedre struktur for individuelt 

tilpasset aktiviteter og miljøterapi, slik at de kan gjennomføres i en travel hverdag. 

 Individuelt tilpasset musikkterapitilbud til beboere på Bjørkås sykehjem  

 Utprøving av tilbud til yngre personer med demens ved dagavdelingen på Bjørkås 

sykehjem.  

 Demensforum i Follo er også en arena som benyttes til pårørendemedvirkning i 

utviklingen av tjenestene.  

 

Samtlige institusjoner oppgir at de har forsøkt å etablere brukerrråd, men at det er liten 

interesse blant pårørende for å sitte i et brukerråd. Derfor har ingen av institusjonene på noe 

tidspunkt klart å etablere et brukerråd.  
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8.2 Vurderinger 

Undersøkelsen som er gjennomført viser at de tre institusjonene har kommet langt i 

brukermedvirkning, og at de rutiner som er lagt for dialog mellom beboere og pårørende på 

brukersiden og pleierne på den andre synes å være god og hensynsmessig. De gjennomførte 

brukerundersøkelsene tyder også på at pleierne klarer å ivareta de individuelle ønsker på en 

god måte.  

 

Kommunen har et hensiktsmessig intervall mellom hver brukerundersøkelse. Kommunen har 

benyttet både kvantitative og kvalitative undersøkelser. For å fange opp endringene i hvordan 

brukerne oppfatter tjenestetilbudet over tid, mener vi at kvantitative undersøkelser bør være 

hovedregelen i brukerundersøkelsen, men at kvalitative undersøkelser er et viktig og svært 

nyttig supplement til kvantitative undersøkelser. Når kommunen velger å gjennomføre en 

kvalitativ undersøkelse, som de gjorde i 2007, mener vi det er desto viktigere at det 

gjennomføres en kvantitativ undersøkelse. 

 

De kvalitative undersøkelsene som ble gjennomført i 2003 og 2005 ble gjennomført med de 

spørreskjema som KS den gang hadde utarbeidet for formålet. Revisjonen vil påpeke to 

metodiske utfordringer i den sammenheng: 

 

1. Ble de riktige spørsmålene stilt?  

Undersøkelsen fra KS er en nasjonal undersøkelse og tar ikke lokale hensyn. For å få 

hjelp til å stille de rette spørsmålene kan eksempelvis brukere og pårørende, bestillere, 

pleiere og beslutningstakere bidra. 

 

2. Hvor viktige er de ulike spørsmålene for brukerne? 

Undersøkelsen fra KS gir ikke brukerne og pårørende muligheter til å gradere 

viktigheten av de tjenester som de mottar. En slik gradering vil gjøre det lettere for 

kommunen å prioritere, slik at den totale brukeropplevelsen blir bedre. 

 

Undersøkelsen viste at brukerråd ikke er opprettet fordi interessen blant brukerne for å sitte i 

rådet ikke er tilstede. Når et slikt brukerråd ikke lar seg etablere, vil revisjonen understreke at 

den øvrige dialogen mellom brukere og institusjonen blir desto viktigere.  
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8.3 Konklusjoner 

 

 Samtlige sykehjem synes å ivareta beboernes spesielle ønsker og behov. 

 

 Samtlige sykehjem synes å ha eller er i ferd med å få gode rutiner for dialog med 

pårørende. 

 

 Samtlige sykehjem gjennomfører pårørendemøter. 

 

 Samtlige sykehjem har forsøkt å opprette bruker- og/eller pårørenderåd, men ikke fått 

dette til på grunn av manglende interesse fra pårørende og aktuelle beboere.  

 

 Kommunen har gjennomført brukerundersøkelser blant beboere og/eller pårørende annet 

hvert år. Siste undersøkelse i 2007 var en fokusgruppeundersøkelse.  
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9 Problemstilling 4 og 5: - Informasjonen til brukerne  

 

Kriterier for problemstillingene: 

 

 Pårørende og beboere får informasjon om kvalitetsmål, arbeidsmåter og tilbudet ved 

institusjonene. 

 Pårørende og beboere får informasjon om de rettighetene de har. 

 

9.1 Faktabeskrivelse 

 

Ved samtlige sykehjem gjennomføres det individuelle innkomstsamtaler. Under samtalene 

oppgir sykehjemmene at beboere og pårørende blir gjort kjent med kvalitetsmålene og 

arbeidsmåtene ved institusjonene. Her blir de pårørende også kjent med primærkontakten. 

Institusjonene har ikke en enhetlig praksis i hvordan kontaktinformasjon om 

primærkontaktene skal overbringes til de pårørende. De daglige rutinene blir 

bruker/pårørende gjort kjent med ved innkomst og endringer. Beboere får jevnlige 

påminnelser om de daglige rutinene.  

 

På samtlige sykehjem slås det opp oversikt over hva slags aktiviteter som tilbys. På rommene 

står det oppslått hvem som er kontaktperson for beboeren. Oversikt over aktivitetstilbud er 

hengt opp på informasjonstavle eller et annet vis lett tilgjengelig for både beboere og 

pårørende. Den enkelte bruker får bistand til å finne et tilbud som kan gi en positiv effekt i 

forhold til det individuelle målet med oppholdet. 

 

Det blir ikke informert direkte om kvalitetsplanen til beboere og pårørende. Den behandles 

som et internt dokument. Derimot informeres det om virksomhetens verdier og målsetninger.  

 

Kommunen har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om tilbudene generelt og den enkelte 

virksomhet spesielt. Brosjyrene ligger offentlig tilgjengelig og deles ut ved innleggelse. De 

fleste av brosjyren er fra 2005-2006. Gjennom intervjuene er det avdekket at ikke alle 

brosjyrene er fullt ut oppdatert, men at disse skal oppdateres. De kommunale sykehjemmene 

informeres særskilt om sitt utviklingsarbeid.  

 

Det ligger i tillegg informasjon om tilbudet ved samtlige institusjoner på kommunens 

hjemmeside. Greverud har i tillegg utarbeidet egne informasjonsbrosjyrer om sine tilbud.  

 

Kommunestyret har tidligere vedtatt at serviceerklæringene skulle iverksettes i forbindelse 

med budsjettet for 2007. Dette er ennå ikke fullt ut iverksatt, men de 12 serviceerklæringene 

innenfor pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenestene er ferdig politisk behandlet, trykket opp 

og klar for distribusjon i løpet av mai.  

Får beboerne/pårørende systematisk informasjon om hvilke tilbud som finnes på 

institusjonen, herunder institusjonens kvalitetskrav, daglige rutiner, 

aktivitetstilbud, primærkontakt, kvalitetsplaner og ansvarlig sykepleier? 

 

Er beboerne/pårørende gjort kjent med institusjonens kvalitetsmål og 

arbeidsmåter?  
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Følgende serviceerklæringene er utarbeidet: 

 

 Kommunal fysioterapi for voksne 

 Kommunal ergoterapi 

 Lokalt hjelpemiddellager 

 Praktisk bistand 

 Hjemmesykepleie 

 Dagplasser 

 Rehabiliteringsopphold 

 Korttidsopphold/Vurderingsopphold 

 Avlastningsopphold 

 Langtidsopphold 

 Skjermet langtidsplass  

 Varmtvannsbassenget på Høyås 

 

De pårørende får informasjon om ulike rettigheter gjennom vedtaksbrevet som de mottar fra 

kommunen. I tillegg er Pårørendeskolen viktig for å bevisstgjøre brukerne om sine rettigheter.  

Pårørendeskolen og Demensforum i Follo, utformet av Oppegård kommune i samarbeid med 

Demensforeningen i Follo og Ski kommune, er rettet mot pårørende til personer med 

demenssykdom og har som mål å gi de pårørende økt mestringsopplevelse gjennom 

kunnskapsspredning og nye relasjoner. Pårørendeskolen er også et viktig tiltak for å styrke 

brukerens kunnskap om rettigheter og kvalitetskrav til pleie- og omsorgstjenestene. 

Pårørendeskolen arrangeres hver høst, men er ikke et fast kommunalt tilbud. Demensforum i 

Follo arrangeres årlig.  

 

 

9.2 Vurderinger 

Kommunen har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om tilbudene generelt og den enkelte 

virksomhet spesielt. I disse framgår formålet med tjenesten, samt en beskrivelse av de 

tjenestene som kan gis ved sykehjemmene. Det blir også gjennomført møter med beboer og 

pårørende rett etter innflytting hvor det gis relevant informasjon. Beboerne og pårørende kan 

dermed sies å ha blitt gjort kjent med institusjonens kvalitetsmål og hvilke rettigheter de har. 

Revisjonen ser det som positivt at det gis godt med informasjon til beboere/pårørende ved 

innflytning, og den utarbeidede velkomstbrosjyren bidrar også til dette. Revisjonen ser det 

også som positivt at det utarbeides aktivitetsukeskjema hvor ukens aktiviteter på sykehjemmet 

framgår.  

 

Vår gjennomgang viste at samtlige sykehjem har utarbeidet informasjonsbrosjyrer, men at 

informasjonsbrosjyrene ved de kommunale institusjonene må oppdateres. 
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9.3  Konklusjoner 

 Pårørende og beboere får informasjon om de tjenester som blir gitt ved institusjonene. 

 

 Pårørende får kun delvis informasjon om kvalitetsmål og arbeidsmåter ved 

institusjonene i kommunen. De blir muntlig orientert om dette ved mottakelse og ved 

pårørendemøter, men mottar begrenset med informasjon om dette. 

 

 Pårørende og beboere får informasjon om de rettigheter de har.  
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10 Anbefalinger 
 

På bakgrunn av undersøkelsen anbefales det at Oppegård kommune vurderer følgende tiltak: 

 

1. Bedre synliggjøring av arbeidet med kvaliteten i de kommunale 

styringsdokumentene. 

 

2. Sette mål for og kontrollere måloppnåelsen i kvalitetsarbeidet. 

 

3. Legge bedre til rette for elektronisk registrering på de kommunale institusjonene. 

 

4. Legge til rette for mer praktisk opplæringsbistand på arbeidsplassene for bedre 

journalføring og høyne kvaliteten på tiltaksplanene i Gerica. 

 

5. Klargjøre rammene til virksomhetene for å skape mer forutsigbare arbeidsforhold på 

de kommunale institusjonene.  

 

6. Iverksette serviceerklæringene.  

 

 

I tillegg til disse anbefalingene legges det til grunn at Oppegård kommune følger opp de tiltak 

de selv angir at de har satt i gang i forbindelse med systematisering av prosedyrer og rutiner 

samt oppdatering av disse. 
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11 Rådmannens uttalelse 
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12 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Det vises til rådmannens høringsuttalelse av 25. mai 2009. 

 

Revisjonen merker seg at rådmannen oppfatter rapporten som informativ, at den gir nyttige 

innspill og at den påpeker forbedringspunkter. 

 

Revisjonen har kommet med 6 anbefalinger. Revisjonen er tilfreds med at det er identifisert 

tiltak for 5 av anbefalingene. For den siste anbefalingen foreslår ikke rådmannen nye tiltak. 

Rådmannen peker i sin uttalelse på at han vanskelig kan klargjøre rammene mer enn det som 

ligger inne i dagens styringssystem. Revisjonen har forståelse for at det kan være vanskelig å 

endre dagens styringssystem. På sikt mener vi likevel at kommunen bør vurdere om dagens 

styringssystem kan gjøres mer hensiktsmessig for driften i de kommunale virksomhetene.  
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 Referat fra pårørendemøte 22.10.07 

 Brosjyre: Pårørendeskole demens høsten 2008 
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 Sluttrapport – Pårørendeskole i Follo 

 Skjema – innkomstsamtale Høyås 

 Prosjektrapport – Demensforum i Follo 2008 
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 Mal – virksomhetsplan 

 Skjema - avviks- og tiltaksrapportering 
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 Oppegård kommunes hjemmeside: Drift av Greverud sykehjem 
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