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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski 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 mars 2012. Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å 

takke kommunens kontaktperson og ansatte i Ski kommune for rask og god bistand i 

forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen.   

 

Prosjektet er gjennomført av prosjektleder Margrethe Sørum Rønning med støtte av 

seksjonsleder for forvaltningsrevisjon Bjørn Tore Nedregård.  

 

 

Ski, 02.10.2012 

 

 

                                                                                      
 

Steinar Neby   Margrethe Sørum Rønning 

Revisjonssjef   Prosjektleder 
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1.0 Sammendrag 
 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Ski kommune gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av kvalitet i sykehjem.  

 

Prosjektet har hatt et søkelys på prosedyrer, internkontroll, brukermedvirkning, 

saksbehandling og etterlevelse av sentrale bestemmelser i lov, forskrift og kommunens eget 

regelverk. Forvaltningsrevisjonen viser at Ski kommune har et forbedringspotensial på noen 

områder. 

 

Undersøkelsen er gjennomført i form av gjennomgang av interne regler og rutinebeskrivelser, 

vedtak, tiltaksplaner og journaler, intervjuer av kommunalsjefen, virksomhetslederne, 

sykepleiere, hjelpepleiere, saksbehandlere og fagledere.  

 

Rapporten peker bl.a. på at kommunen har et system av prosedyrer for kvalitet i sykehjem på 

enkelte områder, men det er flere prosedyrer som er nevnt i kvalitetsforskriften der 

kommunen ikke har utarbeidet prosedyrer. Kommunen har et system for å melde avvik, men 

flere av de intervjuede ga et uttrykk for at det kan være en utfordring å melde avvik både med 

hensyn til kultur for å melde avvik, definisjonen av avvik, og manglende tilbakemeldinger 

etter meldte avvik. Kommunen har et system for journalføring og tiltaksplaner, men 

revisjonen har et inntrykk av at det med fordel kan utarbeides ensartede rutiner for dette på 

tvers av virksomhetene.  

 

Virksomhetene har etter revisjonens vurdering gode rutiner for brukermedvirkning og 

informasjon for beboerne og de pårørende. Kommunen har imidlertid en målsetning om 

spørreundersøkelser annet hvert år som den ikke har klart å innfri. Spørreundersøkelsene har 

også lav svarprosent.  

 

Det er gode rutiner for veiledning og utredning, og det er forholdsvis korte 

saksbehandlingstider for søknader om sykehjemsplass. Det er imidlertid ikke sjekklister eller 

retningslinjer for saksbehandling av sakene. Enheten benytter også ventelister for søkere som 

har oppfylt vilkåret om en plass på sykehjem i kommunen. Revisjonen mener at kommunen 

bør vurdere sin praksis med ventelister, og at det utarbeides sjekklister og/eller retningslinjer.  

 

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

medvirke til forbedringer i kvaliteten på sykehjemstjenester i Ski kommune. 

 

På de neste sidene har vi utformet en tabell som viser ved hjelp av en trafikklysmodell 

innenfor hvilke områder revisjonen anbefaler at Ski kommune bør iverksette tiltak for å 

forbedre tjenesteområdet.  
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Område Kommentar Forslag til tiltak 

System av 

prosedyrer 

 Kommunen har utarbeidet en mappe med en 

samling av prosedyrer for kvalitetsarbeid på 

sykehjemmene. Mappen er lite oversiktlig 

og mange av prosedyrene er utdaterte.  

 

Det er igangsatt et arbeid med revidering av 

kommunens prosedyrer. 

 

Mappene er i tillegg ufullstendig ved at 

kommunen må vurdere å utarbeide flere 

prosedyrer for å sikre tjenestekvaliteten til 

beboerne. De ansatte benytter sjelden 

kommunens prosedyrer slik det er nedfelt i 

kvalitetshåndboken. 

 

Revisjonen anbefaler at kommunen utarbeider 

prosedyrer som sikrer kravene som er nedfelt i 

kvalitetsforskriften.  

 

Det bør også være faste rutiner for opplæring og 

bruk av prosedyrene. 

   Avvikssystem 

 Det er etablert et papirbasert system for 

avvikshåndtering på sykehjemmene. Avvik 

skal meldes i et elektronisk system fra 

høsten 2012.  

 

Det er mange av de intervjuede som ikke har 

kjennskap til hva en anmerkning er. Det er 

også usikkert for mange hva man skal melde 

som et avvik utover medikamenthåndtering. 

 

Kommunen definerer et avvik som brudd på 

lov og forskrift. Denne definisjonen kan med 

fordel utvides til også å gjelde andre avvik 

som ikke er brudd på lov og forskrift. 

 

 

Det har vært tilfeller av manglende 

tilbakemeldinger og tiltak etter at de ansatte 

har meldt avvik.  

 

Det er ikke etablert en kultur for å melde 

avvik ved enkelte enheter. 

 

 

 

 

Kommunen bør gå bort ifra definisjonen av avvik 

og anmerkninger. Bør se på avvik som uønskede 

hendelser som kan påvirke kvaliteten på 

tjenestetilbudet. Dette bør virksomhetene 

rapportere på.  

 

Det bør etableres rutiner som sikrer at avvik blir 

registrert, og at det blir fulgt opp med en 

tilbakemelding fra virksomhetens ledelse. 

Kompetanse-

utvikling 

 

De ansatte får kurstilbud gjennom 

kompetansehjulet i Follo og Fylkesmannen. 

Det arrangeres også interne kurs og 

seminarer.  

 

De nyansatte får tredagers opplæring på 

sykehjemmene.  

Ingen spesielle tiltak.  

 

Rød 
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Interne mål og 

virksomhets-

plan 

 

To av sykehjemmene har virksomhetsplan 

og interne mål. De ansatte er lite kjent med 

planen og de interne målene.  

 

Et sykehjem har ikke utarbeidet 

virksomhetsplan 

Sykehjemmet som ikke har utarbeidet en 

virksomhetsplan bør snarest mulig utarbeide en 

plan med tilhørende målsetninger. 

 

Interne mål på virksomhetene bør forankres hos 

de ansatte. 

Journaler 

 Undersøkelsen viste ikke avvik på at hver 

enkelt beboer har en nedskrevet journal. 

 

Det varierte hvor ofte journalen ble 

oppdatert. Enkelte journaler var ikke 

oppdatert på flere uker.  

Kommunen bør ha lik praksis på oppdatering av 

journaler. Det bør derfor utarbeides retningslinjer 

og/eller rutiner som sikrer at journaler blir 

oppdatert uten ugrunnet opphold. 

Tiltaksplaner 

 Undersøkelsen viste at to av virksomhetene 

hadde tiltaksplaner på alle beboerne. Det ble 

benyttet mal for tiltaksplan ved disse 

virksomhetene. 

 

Flere av tiltaksplanene manglet målsetninger 

for beboerne. 

 

Et av sykehjemmene hadde ikke 

tiltaksplaner for flere beboere.  

Det må opprettes en tiltaksplan for hver enkelt 

beboer.  

 

Tiltaksplanene bør gjennomgås for en vurdering 

av målsetningene til beboer.  

Individuelle 

planer 

 Det er ingen pasienter som har individuelle 

planer.  

 

Det er ikke rutine for å tilby individuelle 

planer til beboere med sammensatte behov. 

Det bør innføres rutiner for å tilby beboere med 

sammensatte behov en individuell plan.  

Primærkontakt 

 
Alle beboerne ved to av virksomhetene har 

primærkontakt. 

 

Et av sykehjemmene har ikke 

primærkontaktordning. 

Det bør innføres en primærkontaktordning for alle 

beboere på sykehjemmene i kommunen.  

Kontinuerlig 

forbedring og 

risikoanalyser 

 
Kvalitetsutvalget ved virksomhetene har 

ansvaret for å kvalitetssikre prosedyrene.  

 

Det er fagsykepleierne som utarbeider 

prosedyrene. Verneombud får delta ved 

utarbeidelse av enkelte prosedyrer. Beboere 

og brukerrådet deltar ikke i prosessen. 

 

To av virksomhetene har risikoanalyser på 

HMS og brann.  

 

Ingen av virksomhetene har skriftlig 

dokumenterte risikoanalyser som berører 

sykepleiefaglige problemsstillinger.  

Det er nedsatt en gruppe med fagsykepleiere på 

tvers av virksomhetene som skal jobbe med 

utarbeidelse av prosedyrene. 

 

Virksomhetene bør vurdere å inkludere beboere, 

pårørende og ansatte i utarbeidelsen av prosedyrer 

og rutiner. 

 

Risikoanalyser bør gjennomføres. 
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Brukermed-

virkning -  

tjenester 

 

Beboeren/pårørende får medvirke ved 

gjennomføring av sykehjemstjenester 

gjennom søknad om sykehjemsplass, 

oppstartsmøte og tiltaksplan. 

 

Alle virksomhetene har et fungerende 

brukerråd.  

 

Det er gjennomført brukerundersøkelse i 

2009 for to av virksomhetene og i 2010 for 

en av virksomhetene. Pårørendeundersøkelse 

ble gjennomført for en av avdelingene i 

2009.  

 

Kommunen har ikke oppnådd målsetningen 

om brukerundersøkelser annet hvert år.  

Svarprosenten for undersøkelsene er lave. 

 

 

Det bør vurderes å gjennomføre 

pårørendeundersøkelser for alle pårørende til 

beboerne på sykehjemmene i kommunen. 

 

Det bør vurderes tiltak for å øke svarprosenten.  

 

Det kan vurderes andre kanaler for 

brukermedvirkning enn spørreundersøkelser som 

for eksempel fokusundersøkelser. 

 

Nye bruker- og pårørendeundersøkelser bør 

gjennomføres.   

Brukermedvirk

ning-

informasjon 

 
Det gis informasjon til beboerne og de 

pårørende gjennom søknadsfremsettelse, 

hjemmebesøk, kommunens hjemmesider, 

per telefon, oppfølgingsmøter, 

oppslagstavler og daglige samtaler med 

personale.  

 

Undersøkelsen avdekket at beboerne ikke får 

informasjon om sin rett til individuell plan. 

 

 

Det bør utarbeides rutiner for å gi beboerne 

tilfredsstillende informasjon om sine rettigheter. 

Saksbehandling 

 

Det er gode rutiner for veiledning, utredning 

og begrunnelse. 

 

Det benyttes ventelister ved korttids- og 

langtidsplasser.  

 

Det er ikke utarbeidet skriftlige 

retningslinjer og/eller sjekklister for 

saksbehandling.  

Det bør vurderes å avslå søknaden fremfor å 

benytte venteliste når vilkårene er oppfylt og 

kommunen ikke kan tilby plass til søkeren.  

Dette gir søkeren klagerett og styrker søkerens 

rettsikkerhet. 

 

 

Det bør vurderes å utarbeide retningslinjer og 

sjekklister for saksbehandling av søknader om 

sykehjemsplasser.  
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2.0 Bakgrunn for undersøkelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

I kontrollutvalgsmøte i Ski kommune den 08.02.2012 jf. sak nr. 02/12 ble det vedtatt å 

gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om kvaliteten i sykehjem. Vedtaket om å 

gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet er basert på gjeldende plan for 

forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret.  

 

Undersøkelsen har tre hovedproblemstillinger: 

 

 I hvilken grad er kvaliteten ved tjenesteytingen tilfredsstillende? 

 Er det lagt til rette for brukermedvirkning?  

 Behandles søknader om plass i sykehjem i overensstemmelse med gjeldende lovgiving 

og Ski kommunes retningslinjer? 

2.1 Hva er kvalitet? 

 

Begrepet kvalitet kan ha mange ulike betydninger som varierer med kontekst og fag.  

 

Norsk standard (NS-ISO 8402) har følgende definisjon: 

 

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

uttalte og underforståtte behov. 

 

Kvalitet i sykehjem må derfor tilfredsstille beskrevne krav, forventninger og behov knyttet 

opp mot en helhet av egenskaper. Kravene kan komme fra staten i form av krav, lover, 

forskrifter eller rundskriv, fra kommunen selv eller fra brukere og pårørende
1
.  

 

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

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

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

at de blir respektert og verdsatt
2
.  

 

                                                 
1
 Rundskrivet om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Arbeidsdepartementet, 1997 

2
 Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter 

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.  Sosial- og helsedirektoratet  

Formålet med prosjektet er å vurdere viktige 

aspekter ved kvaliteten i tilbudet til beboere i 

helseinstitusjoner i Ski kommune 

 



Kvalitet i sykehjem - Ski kommune                                                     Follo distriktsrevisjon                                                                                    

                                                                                                                              

__________________________________________________________________________________________ 

 Side 10  
 

Et sykehjem må iverksette tiltak for å sikre at kravene til kvalitet blir implementert. 

Kvalitetssikring har ifølge rundskrivet om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene følgende 

definisjon: 

 

Alle planlagte og systematiske aktiviteter som er iverksatt som en del av kvalitetssystemet og 

påvist som nødvendige for å skaffe tilstrekkelig tiltro til at en enhet vil oppfylle kravene til 

kvalitet. 
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3. Målsetninger og nøkkeltall om sykehjem i Ski 
kommune 

 

 

3.1 Nøkkeltall, kvalitetsindikatorer og kommunebarometeret 

 

I KOSTRA (SSB) (KOmmune-STat-RApportering) innrapporterer alle landets kommuner 

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

dekningsgrader og indikatorer ved hjelp av nøkkeltall. Ski kommune er innplassert i 

kommunegruppe 13.  

 

Tabellen over viser at Ski kommune bruker nærmere en tredjedel av budsjettet på pleie og 

omsorg. Dette gjelder øvrige kommuner også. Området pleie og omsorg er en viktig oppgave 

for innbyggerne i kommunen, og for kommunens politikere og administrasjon.  

 
Pleie og omsorg- 
kvalitet 

Ski Ski Oppegård Kommunegruppe 13 

 2011 2010 2011 2011 

Andel årsverk i 
prosent, 
brukerrettede 
tjenester m/ 
fagutdanning 

77% 75% 71% 73% 

Årsverk ekskl. fravær 
i brukerrettede 
tjenester pr. 
mottaker 

0,42 0,42 0,46 0,49 

Plasser i institusjon i 
prosent av 
innbyggere 80 år og 
over 

19,4% 18,8% 18,9% 20,6% 

Legetimer pr. uke pr. 
beboer i sykehjem 

0,31 0,31 0,39 0,41 

Fysioterapitimer pr. 
uke pr. beboer i 
sykehjem 

0,35 0,35 0,21 0,32 

Andel plasser i 
enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 

94,7% 95,7% 97% 93,9% 

Andel plasser i 83% 80,9% 94% 80,5% 

Pleie og omsorg ressursindikator  Ski  Oppegård Kommunegruppe 13 

  2011 2011 2011 

Netto driftsutgifter pleie og 
omsorg i prosent av kommunens 
totale driftsbudsjett 

27,6% 27,6% 30,5% 

 
Netto driftsutgifter, pleie og 
omsorg pr. innbygger 80 år og 
over 

 
314 677 

 
281 802 

            
           304 709 
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brukertilpasset 
enerom m/ eget 
bad/wc 
Andel brukere med 
individuell plan 

11,4% 10,9% 15,2% 10,8% 

 

I Stortingsmelding 50 (1996-1997) påpekes det at dekningsgraden for heldøgns omsorgstilbud 

bør være 25 prosent av antall innbyggere 80 år og over: 

”Det er de nærmeste årene lagt til grunn et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i 

egnet bolig tilsvarende om lag 25 prosent av befolkningen 80 år og eldre.” 

Vi ser av tabellen ovenfor at kommunen har 19 prosents dekningsgrad i institusjon for de over 

80 år. Det står oppført i årsmeldingen for 2011 at Ski kommune har en dekningsgrad som er 

langt høyere enn det som kan leses ut av KOSTRA - tallene. Dette skyldes at dekningsgraden 

relateres ikke til institusjon alene, men til ”plasser med heldøgns pleie- og omsorg i egnet 

bolig”. Kråkstadtunet har 30 plasser med heldøgns omsorg og pleie, men er ikke med i tallene 

for dekningsgrad i KOSTRA, da boligene er registrert som omsorgsbolig. Med denne 

forutsetningen var dekningsgraden i Ski i 2011 var på ca. 22% (se tabell nedenfor).  

 

 
 

 

Kommunen har ikke oppnådd målsetningen om 25 prosents dekningsgrad for innbyggerne 

over 80 år. Tjenestetilbudet i kommuner med lave dekningsgrader må vurderes i lys av både 

dekningsgraden til brukere som får hjemmetjeneste i eget, opprinnelig hjem, og om 

mottakerne av hjemmetjenester får et tilstrekkelig antall vedtakstimer i lys av kartlagt behov. 

Det kan derfor ikke trekkes klare konklusjoner om kommuner med lave dekningsgrader til 

botilbud har et for svakt tilbud.  

 

Som vi ser av tabellen pleie og omsorg - kvalitet har Ski kommune et antall ansatte med 

fagutdanning på 77 prosent i brukerrettede tjenester. Dette er noe høyere enn Oppegård 
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kommune og kommunegruppe 13. Ski kommune har de siste årene satset på 

kompetanseutvikling og videreutdanning for helsepersonell. Dette kan muligens forklare 

hvorfor Ski kommune har en noe høyere andel ansatte med fagutdanning.   

 

Kommunens vedtatte norm på antall legetimer i uken er på 0,4 timer per uke. Ski kommune 

har i gjennomsnitt 0,31 timer i uken per beboer per sykehjem. Målsetningen om 0,4 timer i 

uken har vært vanskelig å nå blant annet på bakgrunn av problemer med å rekruttere leger til 

kommunelegestillingene.  

 

I St.meld. 50 (1996–97) Handlingsplan for eldreomsorgen, var ett av målene at alle med 

langvarig opphold i institusjon og som ønsker det, skulle få enerom. Denne målsetningen har 

Ski kommune ikke oppnådd. 83 prosent av brukerne har enerom med eget bad/wc.  

 

Solborg bo- og aktivitetssenter har dobbeltrom og rom uten eget bad/wc. Det er også forventet 

en vekst av innbyggere over 80 år i årene som kommer. Det kan derfor ta noe tid for 

kommunen å oppnå målet om at alle brukere skal ha tilbud om enerom med eget bad og wc.  

 

Kommunebarometeret pleie og omsorg
3
 

Pleie og 

omsorg 

Ski Oppegård Nesodden 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

 3.8 (191) 4.4 (110) 2.7 (299) 2.9(284) 1.6 (381) 2.1 (364) 

  

Tabellen over viser at Ski kommune en plassering på indeksen pleie og omsorg
4
 i 

kommunebarometeret på 3,8 i 2012, tallet i parentes viser plasseringen på landsbasis. 

Indeksen går fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best.  Ski kommune har et bedre resultat på 

pleie og omsorg i kommunebarometeret enn de to andre kommunene i Follo.  

 

Målsetninger og strategier- pleie og omsorg 

 

Ski kommune har utarbeidet målsetninger og strategier for pleie- og omsorg i 

Kommuneplanen fra 2011-2022. Planen er vedtatt i kommunestyret. 

 

Ski kommune vil i planperioden få en betydelig økning i antall eldre. En økt andel eldre vil 

medføre et økende antall personer med blant annet demens. Det vil også være en økning av 

personer med livsstilssykdommer. Dette gir ifølge kommunen et økt behov for forebyggende 

tiltak, i tillegg til god nok kapasitet og kvalitet i hjemmebasert omsorg, og behov for flere 

plasser med heldøgns pleie og omsorg.  

 

                                                 
3
 Kommunebarometeret er en undersøkelse foretatt av Kommunal rapport. Det er en sammenligning av landets 

kommuner, basert på til sammen 108 nøkkeltall. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, 

foreløpige tall for 2011, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og 

Kommuneproposisjonen 2012. I all hovedsak er det 2011-tall som er bruk, men i noen tilfeller publiseres ikke 

data for 2011 før til høsten. I de tilfellene er det benyttet 2010-tall 
4
  Kommunebarometeret for pleie og omsorg består av 5 nøkkeltall. Disse er: Andel årsverk med fagutdanning , 

andel på korttidsopphold i % av befolkningen over 90 år, andel plasser (heldøgnsbemannet) % av befolkningen 

over 90 år, snitt tildelte timer i hjemmet (hjemmesykepleie) og snitt tildelte timer i hjemmet (praktisk bistand).  
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Samhandlingsreformen har fokus på rett tjeneste til rett tid og forespeiler betydelige endringer 

i ansvarsforholdet mellom kommune og helseforetak. Dette stiller kommunen overfor 

utfordringer både på økonomi og kompetanse. 

 

Brukerne skal ifølge planen få mulighet til å påvirke utformingen av tjenestetilbudet ut fra 

egne behov. Kommunen vil fortsette å legge til rette for at brukerne skal ha mulighet til å bo 

hjemme selv om behovet for hjelp i dagliglivet øker. 

 

Kommunen har i planen angitt målsetninger for planperioden: 

 Tilrettelegge for at fremtidige hjelpebehov forebygges. 

 Det er en forsvarlig kapasitet på tjenestene. 

 Tjenestene har en god tjenestestandard. 

 Tiltak er iverksatt for å sikre brukermedvirkning. 

 Brukerne opplever god informasjon, service og tilgjengelighet. 

 

For å oppnå målsetningene er det angitt strategier: 

 Legge til rette for at innbyggerne kan bo i egen bolig så lenge som mulig. 

 Planlegge og bygge boenheter med god tilgjengelighet. 

 En robust hjemmetjeneste som bidrar til at innbyggerne kan velge å bli boende i egen 

bolig. 

 Planlegge for en balansert utvikling av heldøgns omsorgstjeneste og hjemmebasert 

tjeneste. 

 Legge til rette for etablering av sosiale møteplasser med variert innhold. 

 Innbyggerne skal oppleve at tjenestene er forutsigbare og at standarden er i samsvar 

med lovverket. 

 Søke å utvikle en fleksibel tjeneste i dialog og samarbeid med bruker. 
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4.0 Sykehjem, samhandlingsenheten og 
samhandlingsreformen 

 

4.1 Sykehjem i Ski kommune 

 

Den daglige forvaltningen av sykehjemmene er kommunens ansvar. Ifølge forskrift for 

sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie skal sykehjemmet gi beboeren heldøgns 

opphold. Det skal være organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjenester i 

samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjeneste. Kommunen skal tilby 

langtidsplasser, plasser tilrettelagt for demente og korttidsplasser. Tildeling av sykehjemsplass 

er kommunens ansvar.  

 

Ski kommune er organisert i en to-nivåmodell, med en ledelse bestående av rådmann, tre 

kommunalsjefer, og rundt 30 selvstendige virksomheter. Pleie- og omsorgstjenestene består 

av tre sykehjem, Kråkstadtunet omsorgsboliger, Hjemmetjenester, Samhandlingsenheten, 

Botjenester, Miljøarbeidertjenesten og Dagsenter.  

 

Sykehjemmene er: 

 

Solborg bo- og aktivitetssenter holder til like ved 

Ski sentrum, og er det eldste sykehjemmet i 

kommunen. Siden åpningen i 1956 er 

sykehjemmet blitt utvidet og modernisert i flere 

etapper. Virksomheten har 113 døgnplasser fordelt 

på fire avdelinger herav en enhet for 

aldersdemens, en enhet for alderspsykiatri, og to 

somatiske avdelinger. Sykehjemmet drifter også et 

storkjøkken, vaskeri, en sjåførtjeneste og 

vaktmestertjeneste som blant annet leverer 

tjenester til kommunens øvrige sykehjem.  

 

Det er to avdelinger på Solborg som skal oppgraderes til dagens standard. Avdelingene skal få 

rom med eget bad og toalett. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt i 2016.  

 

 

Langhus bo- og servicesenter holder til på 

Langhus og åpnet februar 2001. Virksomheten 

har to sykehjemsavdelinger med 39 plasser og 

24 omsorgsboliger. Langhus bo- og 

servicesenter består av sykehjem, 

omsorgsboliger, dagavdeling, hjemmetjeneste og 

aktivitetsavdeling for beboerne og kafeteria. 

 

Sykehjemmet har langtids -og korttidsplasser. 

En del av den ene avdelingen er reservert for utskrivningsklare pasienter fra Ahus. Det er en 
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målsetning om at det skal være avsatt 13 plasser til utskrivningsklare pasienter. I skrivende 

stund har sykehjemmet 11 plasser for utskrivningsklare pasienter.  

 

Finstadtunet sykehjem holder til sentralt i Ski. 

Sykehjemmet åpnet 1. september 2008. 

Virksomheten har en rehabiliteringsavdeling med 6 

rehabiliteringsplasser og 6 ordinære korttidsplasser, 

og en somatisk avdeling med 24 plasser.  

 

Finstadtunet skal utvides med 50 nye plasser. 

Foruten å øke antall sykehjemsplasser i Ski 

kommune skal det fremtidige omsorgssenteret 

arbeide med å forebygge innleggelse på sykehus og 

sykehjem. Det nye senteret skal etter planen åpne i 2015. Det skal etableres et kultur -og 

aktivitetssenter som skal være et treffsenter for eldre i Ski kommune. Varmtvannsbassenget 

vil også tilrettelegges for andre brukergrupper som for eksempel mennesker med revmatiske 

lidelser, babysvømming, og andre grupper som har behov for trening i varmtvann.  

 

Samhandlingsenheten er ansvarlig for tildeling av dag- og døgnplasser på de 3 institusjonene.  

 4.2 Samhandlingsreformen 

 

Samhandlingsreformen ble innført 1.januar 2012. Flere helse- og omsorgsoppgaver skal 

ivaretas av kommunene. Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over 

tid, og siste del av reformen skal være implementert i år 2016. Det skal overføres betydelige 

beløp fra staten til kommunene i reformperioden.  

 

Reformen har ifølge Helse- og Omsorgsdepartementet flere målsetninger: 

 

 forebygge fremfor å reparere 

 tidlig innsats fremfor sen innsats 

 få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen 

 flytte tjenester nærmere der folk bor 

 flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem 

 viser vei fremover. Gir helsetjenesten ny retning. 

 samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok 

 bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning. 

 

Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. De har 

fått overført rundt 560 millioner fra sykehusene for å etablere tilbud for disse pasientene. 

Sykehjemmene må derfor ha ledig kapasitet for å ta i mot pasienter som er utskrivningsklare 

fra Ahus. Dersom kommunen ikke har ledig kapasitet for pasienter som er utskrivningsklare 

må den betale Ahus kroner 4000 per døgn per pasient.  

 

Reformen skal få virkninger for innbyggerne i kommunen: 

 

 Det er lettere å få helsehjelp lokalt. 

 Folk skal ha bistand til koordinering av behandling og oppfølging.  

 Tilbudet i kommunene vil bli bredere. 
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 Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre. 

 Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker å legge om levevaner som kan føre til 

sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller 

stumpe røyken. 

 Økt fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet. 

 

Som en følge av samhandlingsreformen er det kommet en ny felles lov for helse- og 

omsorgstjenestene i kommunen, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det har også 

kommet en ny lov om folkehelsearbeid. Lovene er gjeldende fra 1. januar 2012. Målsetningen 

er at loven skal samle kommunens plikter. Alle klager skal nå gå til Fylkesmannen som en 

felles klageinstans.  

 

Lovendringene innebærer plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus, 

kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter, plikt til kommunal 

medfinansiering av sykehusbehandling fra 1.1.2012, og fra 2016 er kommunene pliktig til å 

opprette et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.  
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5.0 Metode og revisjonskriterier 
 

5.1 Gjennomføring 

 

Undersøkelsen er gjennomført i form av gjennomgang av interne regler og rutinebeskrivelser, 

vedtak, tiltaksplaner og journaler. 

 

Det er foretatt tilsammen 16 intervjuer av virksomhetsledere, avdelingssykepleiere, 

sykepleiere, hjelpepleiere, verneombud, bruker og brukerrådsmedlem på sykehjemmene. Det 

er videre foretatt intervju av fagleder og en saksbehandler ved samhandlingsenheten.  

 

Det er foretatt en dokumentanalyse av sentrale dokumenter i Ski kommune. Det er benyttet 

KOSTRA- tall fra kommunen, andre kommuner i Follo og kommunegruppe 13. 

5.1.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

 

Undersøkelsen bygger i første rekke på opplysninger fra gjennomgang av dokumenter, vedtak 

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

til beboere i institusjon i Ski kommune.  

 

Intervjuene var semistrukturerte: 

 

”Det kjennetegnes ved at man på forhånd har satt opp hovedspørsmål og saker eller 

tema, men uten å fastlegge i detalj spørsmålsformuleringer og rekkefølgen av 

spørsmålene. Slike uformelle intervju bærer i seg deler av vanlig konversasjon, men 

har et større innslag av spørsmål (stikkord) som intervjueren har til hensikt å stille 

den intervjuede.” Ryen 2002:99. 

 

Larsson (1986) poengterer viktigheten av å få fram variasjon i oppfatning i de kvalitative 

intervjuer. Det er ikke representativitet ut fra en kvantitativ vurdering som er poenget, men at 

man får en variasjon ut fra et kvalitativt utvalg. Man må derfor velge informanter som gir 

mest mulig representativ variasjon.  

 

I denne undersøkelsen har vi intervjuet personer på sykehjemmene og på 

Samhandlingsenheten som har ulike roller i institusjonene/enheten, og vi får en variasjon i 

utvalget. Det er derfor sannsynlig at vi gjennom et representativt utvalg måler det vi ønsker å 

måle (validitet).  

 

Intervjuene er foretatt av to ansatte fra revisjonen, og vi har intervjuet en person om gangen. 

Intervjuene er foretatt på respondentens arbeidsplass. Med dette sikrer vi at revisjonen får 

med seg det som blir sagt på intervjuene ved at den ene av oss skriver referat fra intervjuene, 

mens den andre stiller spørsmålene. Når vi intervjuer en om gangen sikrer vi at den 

intervjuede ikke lar seg påvirke av andres meninger, og lar seg lede av dette. Ved at intervjuet 

er foretatt på respondentens arbeidsplass sikrer vi at respondenten er i kjente omgivelser, og 

ikke lar seg påvirke av utrygge omgivelser som revisors kontor eller et fremmed møterom. Vi 

begrenser målefeil ved de nevnte metodene. Det sikrer igjen at intervjuene er valide ved at vi 
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intervjuer en og en respondent, og at de er reliable ved at det er to ansatte fra revisjonen som 

foretar intervjuene.  

 

Gyldigheten er videre sikret ved at revisjonen har innhentet sentrale dokumenter som er 

spesifisert i revisjonskriteriene. 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 Ski kommune. Intervjuene ble gjennomført etter en fastlagt intervjuguide der 

temaene og hovedspørsmålene var utarbeidet på forhånd. Det er skrevet referater fra 

intervjuer, og disse er bekreftet/verifisert av de intervjuede i ettertid. Rapporten er også sendt 

på høring til kommunens kontaktperson, som har kommet med kommentarer til faktadelen av 

rapporten. 

5.2 Revisjonskriterier  

 

Revisjonskriterier skal utledes fra prosjektets problemstillinger. Revisjonskriterier er de krav, 

normer og/eller standarder som sykehjemmene i Ski kommune og samhandlingsenheten skal 

revideres/vurderes opp mot. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra 

autoritative kilder innenfor det reviderte området.  

 

I dette prosjektet er revisjonskriteriene hentet fra de sentrale lovverk. Det er hentet fra 

Helsetilsynets terskelundersøkelse om tildeling av sykehjemsplass, og det er benyttet 

statistikk fra KOSTRA . De enkelte revisjonskriterier blir presentert senere i rapporten 

sammen med de tilhørende problemstillinger.  
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Revisjonskriterier 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven. 

Helsepersonelloven. 

Pasient -og brukerrettighetsloven. 

Forvaltningsloven. 

Kvalitetsforskriften. 

Internkontrollforskriften. 

Forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. 

Forskrift om pasientjournal. 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

Prop 91 L. 

IS-1201: Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Veileder til forskrift om 

kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter 

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, Sosial- og 

Helsedirektoratet 2004. 

IS-1183: …Og bedre skal det bli! Veileder i nasjonal strategi for 

kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten. 

IS-1183: Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i sosial- og 

helsetjenesten. 

IS-1040: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester. 

Sosial- og helsedirektoratet, 2006. 

St. meld. Nr. 25 (2205-2006): Mestring, muligheter og mening. 

Terskelundersøkelsen- 2010: Tildeling av sykehjemsplass i Oslo og Akershus.  

Serviceerklæring for sykehjem, Ski kommune. 

Helsetilsynet, mars 2011 
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6.0 I hvilken grad er kvaliteten ved tjenesteytingen 
tilfredsstillende? 

 

6.1 System av prosedyrer 

 
Det er utledet to problemstillinger: 

 

 I hvilken grad har Ski kommune etablert et system som sikrer at kvalitetsforskriftens 

krav oppfylles? 

 Hvordan følges kvalitetsmålene opp? 

o Herunder belyse hvordan innføringen av samhandlingsreformen påvirker 

kvaliteten. 

 

Revisjonskriterier 

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

omsorgstjenester etter Helse – og omsorgstjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende 

behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.  

I første og andre ledd i § 3 vektlegges det at kommunen skal utarbeide et system av 

prosedyrer for å løse de oppgavene som fremkommer i bestemmelsen på en slik måte at de 

tilfredsstiller brukerens grunnleggende behov.  

Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: 

 

 tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig 

tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester 

vedkommende har behov for til rett tid, og i 

henhold til individuell plan når slik finnes 

 det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt 

tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i 

tjenesten 

 brukere av pleie- og omsorgstjenester, og 

eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, 

medvirker ved utforming eller endring av 

tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis 

medbestemmelse i forbindelse med den daglige 

utførelsen av tjenestene. 

 

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte 

prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt 

grunnleggende behov, jf. kvalitetsforskriften i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting § 

3 første ledd. 

 

Prosedyrene bør ifølge Helsedirektoratets veileder om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

inneholde: 
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En beskrivelse av de formål, anvendelsesområde og ansvar som skal sørge for at brukeren av 

tjenester opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet og får mulighet for ro og skjermet 

privatliv og selvstendighet og styring av eget liv. I tillegg bør prosedyrene utfylles med mer 

spesifikke retningslinjer om hvordan brukerne av tjenestene får dekket fysiske og sosiale 

behov.  

 

Revisjonen legger til grunn følgende revisjonskriterie: 

 

 Ski kommune skal ha utarbeidet skriftlige nedfelte prosedyrer som dekker kravene som 

nevnt i kvalitetsforskriften.  

 

Faktabeskrivelse 

 

 Hvilke utgitte prosedyrer og retningslinjer har kommunen for kvalitetsarbeidet ved 

sykehjemmene? 

 Hvilke prosedyrer har sykehjemmene utarbeidet for internt bruk? 

 Er prosedyrene tilgjengelig for de ansatte? 

 Benyttes prosedyrene aktivt i det daglige arbeidet på sykehjemmet? 

 

Kvalitetssystemet skal ifølge kommunens kvalitetshåndbok sikre at kvaliteten på den enkelte 

kommunes tjeneste utvikles og styres i samsvar med vedtatte lover og forskrifter, de 

planforutsetninger som er gitt i gjeldende kommuneplan, samt de vedtatte tjenestebeskrivelser 

og serviceerklæringer som er gitt.  

 

Det er vedtatt hvilke kvalitetsindikatorer som skal være styrende i prosessen: 

 medbestemmelse  

 behandling  

 pålitelighet  

 forutsigbarhet  

 strukturkvalitet  

 kompetanse  

 ledelse  

 arbeidsmiljø 

 resultater  

 opplæring  

 miljø  

 informasjon  

 respekt 

 trygghet   

 kommunikasjon 

 

Det skal også utarbeides prosedyrer som skal beskrive de systematiske tiltakene. Disse skal 

være med å sikre kvalitet på tjenesten.  

 

Kvalitetshåndboken er en perm der alle kommunens prosedyrer er samlet. Denne er utarbeidet 

av kvalitetsrådgiveren i samarbeid med fagpersoner som arbeider i virksomheter som 

sykehjemmene, hjemmetjenesten, dagavdeling med mer. Kommunelegen har og i samarbeid 

med fagpersoner utarbeidet flere prosedyrer. 
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Virksomhetslederne har redegjort for at det var få interne retningslinjer og prosedyrer på 

sykehjemmene. Likevel er det mange av de intervjuede som svarer at de kun bruker 

sykehjemmenes interne prosedyrer fordi de mener at de er mer relevante for deres arbeid enn 

kommunens prosedyrer. Det ble også informert om at de ansatte benytter prosedyreboken 

Prosedyrekunnskap i sykepleien som omhandler hva sykepleieren kan gjøre innenfor deler av 

handlingsrepertoaret som ledd i forsvarlig yrkesutøvelse.  

 

Kvalitetshåndboken og den interne permen er tilgjengelig på hver avdeling med unntak av ett 

sykehjem som har kvalitetshåndboken tilgjengelig i administrasjonen.  

 

Revisjonen har fått tilsendt en rekke prosedyrer fra kvalitetsrådgiveren i kommunen.  

 

Kvalitetshåndbøkene på virksomhetene ble kontrollert. Mappene fremsto etter revisjonens 

vurdering som lite oversiktlige, mange av prosedyrene var ikke oppdatert siden 2004-2005. 

Det var også enkelte prosedyrer i mappen som ikke har særlig relevans for kvalitetsarbeidet 

på sykehjemmene. Det var blant annet regler for utleie av bil, SLT arbeidet i kommunen, 

forebyggende barnevern og prosedyrer for hjemmetjenesten i kommunen. Samlet sett gir dette 

et inntrykk av at mappene ikke oppdateres, og benyttes sjelden.  

 

Hvis man tar utgangspunkt i kvalitetsforskriftens § 3 har kommunen prosedyrer for: 

 

 Fysiologiske behov. 

 Verdig livsavslutning. 

 Nødvending tannbehandling. 

 Nødvendige medisinske undersøkelser. 

 Tilpasset hjelp ved måltider. 

 

Det er ikke prosedyrer for: 

 

 Respekt, forutsigbarhet og trygghet. 

 Selvstendighet og styring av eget liv. 

 Sosiale behov. 

 Normal livs- og døgnrytme. 

 Mulighet for ro og skjermet privatliv. 

 Ivaretakelse av personlig hygiene 

 Tilbud tilrettelagt for demens. 

 Tilbud om eget rom ved langtidsopphold. 

 Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.  

 

Kommunen har en serviceerklæring som opplyser om hvilke tjenester en kan forvente på 

sykehjemmet. Det er også utarbeidet en tjenestebeskrivelse for sykehjemmene. Disse 

beskriver hver for seg hva sykehjemmene skal tilby pasienten. Tjenestebeskrivelsene og 

serviceerklæringene er derimot ikke retningslinjer for hvordan brukerne skal få dekket fysiske 

og sosiale behov på sykehjemmet. 

 

De fleste brukerne får et tilbud om et enerom. Unntaket er to avdelinger på Solborg som 

fortsatt har brukere som må bo på dobbeltrom. 

 



Kvalitet i sykehjem - Ski kommune                                                     Follo distriktsrevisjon                                                                                    

                                                                                                                              

__________________________________________________________________________________________ 

 Side 24  
 

Sykehjemmene har også ansatt aktivitører og har en aktivitetsplan for beboerne. Det er ikke 

angitt retningslinjer for hvordan brukerne skal tilbys tjenestene i planene. En av 

virksomhetene har utarbeidet en retningslinje for kulturarbeidet på virksomhetene, og hvordan 

dette skal tilbys pasientene.  

 

Det ble informert om at det er en prosedyre for ivaretakelse av personlig hygiene i boken 

Prosedyrekunnskap i sykepleien. En av virksomhetene har også en internprosedyre som 

omhandler stell av beboer som utdeles til de nyansatte. Den samme virksomheten gir også de 

nyansatte heftet ”En bedre dag med omsorgsfull pleie” (Medlex Norsk helseinformasjon).  

 

Kommunen skal i løpet av høsten 2012 gå over til å bruke et elektronisk system for 

kvalitetsforbedringer, Kvalitetslosen. Mange ser positivt på dette, og tror at det vil gjøre 

prosedyrene mer tilgjengelige og oppdaterte.  

 

Det var en oppfatning hos enkelte at det ikke var et behov for prosedyrer, da dette var en del 

av grunnutdanningen for helsepersonell. Enkelte opplyste om at de søkte etter informasjon på 

nettet ved behov, og benyttet boken Prosedyrekunnskap i sykepleien for å finne egnede 

metoder og svar på spørsmål. 

 

Noen av de intervjuede opplyste om at de brukte prosedyrene ved nødvendighet som ved 

medisinhåndtering, og at de hadde stor nytte av dem de gangene de ble brukt.  

 

Det ble sagt at tiltaksplanene for den enkelte beboer ivaretar kravet om skriftlige prosedyrer 

for den enkelte beboer. To av sykehjemmene benytter en mal for tiltaksplaner som er 

utarbeidet av kommunen. Revisjonen har fått utdelt en kopi av malen som er en 

situasjonsbeskrivelse av beboerens daglige behov. 

 

Sykehjemmene har ulike rutiner for å gjøre de ansatte kjent med prosedyrene. Det benyttes 

lister med underskrifter, det er tema på faglunsjer, og blir tatt opp på personalmøter. Likevel 

svarer mange av de intervjuede at de sjelden benytter kommunens prosedyrer slik det er 

nedfelt i kvalitetsforskriften.  

6.2 Vurdering og konklusjon- system av prosedyrer 

 

Revisjonen ser positivt på at kommunen er i gang med et arbeid med å innføre kvalitetslosen, 

som er et elektronisk system for kvalitetsforbedring. Det er i forbindelse med dette satt ned en 

arbeidsgruppe som skal sikre en oppdatering av prosedyrene, og at alle prosedyrene skal være 

like på tvers av virksomhetene. Kvalitetslosen skal etter planen være implementert høsten 

2012. 

 

Kommunen har utarbeidet flere prosedyrer som skal ivareta kvaliteten i tjenestetilbudet til 

beboerne. Kommunen bør imidlertid etter revisjonens mening vurdere om de utarbeidede 

prosedyrene dekker kravene i kvalitetsforskriften § 3.  

 

Prosedyrene er tilgjengelige for de ansatte i permer på vaktrommet, eller i virksomhetens 

administrasjon. Permene fremstår etter revisjonens vurdering som lite oversiktlig, og det er 

flere prosedyrer i permene som ikke direkte har relevans for de ansatte på sykehjemmet. 

Revisjonen har et inntrykk av at permene sjelden benyttes av de ansatte i virksomhetene.  
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Revisjonen ser det som positivt at innholdet i permene skal gjennomgås i forbindelse med 

innføring av kvalitetslosen. Virksomhetene bør i denne sammenheng vurdere virkemidler for 

at de ansatte skal benytte prosedyrene mer aktivt.   
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6.3 Oppfølging av kvalitetsmål 

 

Revisjonskriterier 

Virksomheten skal arbeide systematisk for 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet jf. 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 første ledd.  

Dette er nærmere definert i internkontrollforskriften § 4. 

Internkontrollforskriften er vedlagt rapporten.  

Revisjonen legger til grunn følgende revisjonskriterier: 

 

Virksomhetene skal: 

 

 Beskrive hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. 

 

 Gi de ansatte tilgang til aktuelle lover og forskrifter. 

 

 Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagfeltet. 

 

 Legge til rette for at arbeidstakerne medvirker til arbeidet med kvalitetsforbedring. 

 

 Legge til rette for at erfaringer fra pasienter og pårørende blir benyttet i arbeidet med 

kvalitetsforbedring.  

 

 Ha en oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangler. 

 

 Utvikle, kontrollere og evaluere prosedyrer, instrukser eller rutiner. 

 

 Ha et avvikssystem for å avdekke vesentlige mangler ved tjenestetilbudet. 

 

 

Faktabeskrivelse - avvik 

 

 Har virksomhetene et system for å håndtere avvik? 

 

 Hvordan defineres avvik og anmerkninger? 

 

 Får de ansatte tilbakemeldinger og tiltak etter avviksmeldinger? 

 

Virksomhetene skal ifølge kvalitetshåndboken ha et system for håndtering av avvik og 

anmerkninger. Kommunen har utarbeidet en prosedyre for avvikshåndtering for 

virksomhetene. Avvikssystemet er i dag papirbasert. Kommunen er som nevnt tidligere i gang 

med innføring av kvalitetslosen. Avvik skal meldes elektronisk i kvalitetslosen. Målsetningen 

er å få en bedre oversikt over avvikene, og at det skal være enklere å melde avvik for de 

ansatte.  
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Avvik defineres ifølge kvalitetshåndboken som brudd på lov og forskrift. Anmerkninger er 

ikke definert som brudd på lov og forskrift, men kan være uønskede hendelser som påvirker 

brukerens tjenestetilbud.  

 

Avviksskjemaene skal leveres til avdelingsleder, som igjen rapporterer videre til 

virksomhetsleder. Avvikene skal lukkes på lavest mulig nivå, dersom avvikene ikke kan 

lukkes blir de sendt til virksomhetsleder for behandling. Avvikene som meldes skal 

rapporteres tertialvis til kommunen ved rådmannen.  

 

Revisjonen har valgt å ta utgangspunkt i tallene på avvik fra 2.tertial 2011. Sykehjemmene 

hadde et ulikt omfang av avvik: Langhus bo- og servicesenter hadde 41 avvik, Finstadtunet 8 

avvik, og Solborg bo- og aktivitetssenter 56 avvik i perioden. Det er etablert et skille i 

tertialrapportene mellom avvik på HMS og på fag. De fleste avvikene som blir meldt er på 

medikamenthåndtering, det vil si fag.  

 

Samhandlingsenheten hadde 250 avvik per 2.tertial 2011. De fleste avvikene gikk på 

manglende revurdering innen fristen, dvs. vedtakets utløpsdato. De mener at dette ikke har 

betydning for beboerens tjenestebehov, da de får tjenestene sine selv om vedtaket formelt sett 

ikke lenger var gyldig.  

 

Langhus bo- og servicesenter hadde et tilsyn på avvikssystemet i 2010. De fikk i den 

forbindelse en anmerkning fra Helsetilsynet. Anmerkningen gikk ut på at virksomheten hadde 

potensiale for å gjennomføre avviksmeldesystemet på en mer gjennomført og helhetlig måte. 

Ifølge Helsetilsynet var det ingen oversikt, eller skriftlig dokumentasjon over områder der det 

er fare for svikt i virksomheten. Avviksmeldesystemet bør ifølge Helsetilsynet som ett av 

flere tiltak kunne benyttes for å skaffe en oversikt over risikoområder i virksomheten.  

 

Langhus bo- og servicesenter ga en tilbakemelding til Helsetilsynet på merknaden. De mente 

at det ikke kom godt nok frem på tilsynet at virksomhetens avviks- og 

anmerkningshåndteringen fungerer. Langhus bo- og servicesenter viste til at de regelmessig 

tar opp avvikene på møter, og har undervisning om avvikshåndtering. De viser også til 

konkrete tiltak som er gjennomført på bakgrunn av meldte avvik.  

 

Virksomhetslederne mente at de hadde et fokus på avvikshåndtering, og at systemet fungerte 

godt. De fulgte opp avvikene fra enhetene og kom med tiltak som avdelingen skulle innføre 

dersom det ikke var mulig å lukke avviket på avdelingen. Avvikene og anmerkningene skal 

enkeltvis og samlet diskuteres på personalmøter, sykepleiermøter, ledermøtet og i tillegg 

drøftes regelmessig ved det lokale samarbeidsutvalget.  

 

De intervjuede ga revisjonen ulike svar på spørsmålet om hva et avvik er. Det var mange som 

nevnte feil ved medisinhåndtering som et avvik, men de var usikre på om det var andre 

hendelser som man skal melde avvik på. Som en sa det: Piller kan telles og måles, det kan 

derfor være enklere å melde avvik på dette.  

 

Revisjonen ble informert om at det kan være vanskelig å melde fra om avvik fordi de ansatte 

ikke ønsket å angi sine kollegaer. De mente at det kan være en årsak til at få avvik meldes. En 

av de intervjuede mente at avvik kun meldes dersom det er et gjentakende problem på 

avdelingen. Det var også noen som uttalte på intervjuene at det ikke er etablert en kultur blant 

de ansatte på sykehjemmet for å melde avvik, derfor var det få avvik som meldes. Noen 
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mente videre at de ikke skulle melde fra om avvik fordi dette var sykepleierens oppgave. 

Mange av de intervjuede visste ikke hva en anmerkning var.  

 

Samhandlingsenheten informerte revisjonen om at hjemmetjenesten og sykehjemmene skal 

melde fra om avvik, dersom de ikke får tilsendt tilstrekkelig dokumentasjon fra sykehuset ved 

ankomst til sykehjemmet, eller hjemmet. Ved en gjennomgang av avvikene fra to av 

sykehjemmene var det ett avvik som gikk på manglende dokumentasjon fra sykehusene. Det 

har imidlertid vært gitt tilbakemeldinger på at sykehjemmene flere ganger har etterlyst papirer 

fra sykehuset. 

 

Det var også tilbakemeldinger på at systemet ikke fungerer i forhold til tilbakemeldinger etter 

at avvik var meldt. Det ble sagt at avvik ble meldt, men de fikk ingen tilbakemelding. En av 

de intervjuede sa det slik: Hvordan skal vi forbedre praksis på områder, når vi ikke vet hva vi 

skal forbedre? 

 

Faktabeskrivelse- kompetanseutvikling og tilgang på lov og forskrift 

 

 Har virksomhetene en plan for kompetanseutvikling for de ansatte? 

 Har de ansatte tilgang på lov og forskrift? 

 Hvilken opplæring får nyansatte? 

Kompetansehjulet i Follo har siden 1999 vært et samarbeidsorgan med andre Follokommuner 

om kompetanseutvikling for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. 

I strategiplanen for 2012-2016 etterlyser de en klarere forankring av arbeidet med kompetanse 

i de respektive kommuners ledelse.De mener at lokal forankring på rådmannsnivå er 

nødvendig for å sikre best mulig systematisk, langsiktig og helhetlig kompetanseutvikling og 

vil arbeide videre for å få dette formalisert.  

 

De ansatte har en mulighet til å melde seg på kurs i regi av Kompetansehjulet. Det er også 

muligheter for å søke permisjon og stipendordninger i forbindelse med videreutdanninger.  

 

Alle sykehjemmene har en kompetanseplan for de ansatte. Kompetanseplanen blir oppdatert 

årlig.  

 

Mange av de intervjuede på sykehjemmene mente at Ski kommune hadde et godt tilbud for 

kompetanseutvikling med tilbud om undervisning internt og eksternt. Noen få mente at det 

ikke var mange tilbud for de med mest erfaring.  

 

Samhandlingsenheten har hatt tilbud om kurs internt og eksternt. Det er blant annet 

gjennomført et kurs internt om de nye kommunehelselovene. Det ble nevnt på intervjuene at 

det er få kurstilbud eksternt. Fylkesmannen arrangerer kurs for en rekke fagområder, men det 

berører sjelden deres fagområde direkte.  

 

Opplæring 

 

Revisjonen ble informert om at de ansatte skal gjøres kjent med nye retningslinjer og nytt 

regelverk. De som har vært på etterutdanning eller kurs er pliktig til å gi en presentasjon eller 

opplæring til personale på sykehjemmet 
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De nyansatte får en opplæring i kvalitetshåndboken, og de prosedyrer som gjelder for 

virksomheten. De får også opplæring ved oppstart med tre vakters opplæring. Det er 

utarbeidet sjekklister for hva de skal gå igjennom ved to av sykehjemmene. En av de 

intervjuede uttrykte at ordningen med tre vakter bør utvides til en mentorordning over tid for å 

følge opp den nyansatte.  

 

Tilgang på lov og forskrift 

 

Konsulentselskapet Info Consensus har utarbeidet permer for to av sykehjemmene med 

relevant regelverk. Ett av sykehjemmene har en perm som er utarbeidet internt med relevant 

lovverk. Denne permen var ikke oppdatert med relevant regelverk. Kvalitetsforskriften, 

Helse- og omsorgstjenesteloven og Internkontrollforskriften var blant annet ikke i permen.  

 

De intervjuede mente at de hadde fått en god opplæring i relevant regelverk. De har fått 

opplæring hovedsakelig internt på seminarer, og gjennom faglunsjer på virksomheten.  

 

Faktabeskrivelse- kontinuerlig forbedring og risikoanalyser 

 

 Er det et system for utvikling, evaluering og kontroll av prosedyrer, instrukser og 

rutiner? 

 Hvem medvirker ved evaluering av tiltaksplaner og prosedyrer? 

 

Det er opprettet et overordnet kvalitetsutvalg i kommunen. Målsetningen med 

kvalitetsutvalget er å sikre ensartet og systematisk oppfølging, klar forankring av 

ansvarsforholdet, og en bredest mulig medvirkning i kvalitetsutviklingsarbeidet. Utvalget 

består av rådmannen, kommunalsjefene og kvalitetsrådgiveren.  

 

Kvalitetsutvalget skal sette overordnede mål for kvalitetsutviklingsarbeidet, beslutte 

satsningsområder, og organisere og lede kvalitetsutviklingsarbeidet. De skal videre utvikle og 

revidere kommunens kvalitetssystem, og fatte vedtak om bruker-/ansatteundersøkelser.  

 

Sentralt i kommunen er det avsatt en 80 prosents stilling med arbeidsområde overordnet 

utvikling og koordinering av kvalitetsarbeidet. Kvalitetsrådgiveren er rådgiver for rådmannen 

og hans ledergruppe samt kommunens virksomhetsledere i saker som omhandler 

kvalitetsutvikling/forbedring og internkontroll. 

 

Kvalitetsarbeidet i virksomhetene skal ledes av virksomhetsleder og ledergruppen for 

virksomheten. Kvalitetsarbeidet for virksomhetene skal ha som målsetning å sette mål for 

kvalitetsutviklingsarbeidet, organisere og lede virksomhetens kvalitetsutviklingsarbeid, 

utvikle og revidere kvalitetshåndbøker, serviceerklæringer, prosedyrer og retningslinjer, 

vurdere og behandle tilbakemeldinger på brukerundersøkelser og avviksmeldinger, stimulere 

til kvalitetsfremmende arbeid i virksomheten, fatte vedtak om bruker-/ansatteundersøkelser i 

virksomheten og oppnevne kvalitetsgrupper.  

 

Kvalitetsgrupper kan opprettes ved behov. Disse gruppene kan etableres sentralt i kommunen, 

eller som et samarbeid på tvers av virksomhetene. Hensikten kan være en oppdatering av en 

retningslinje.  

 

I forbindelse med overgangen til et nytt system (kvalitetslosen) skal prosedyrene revideres, og 

det skal vurderes om det er behov for nye prosedyrer. Det er igangsatt en gruppe som skal 
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jobbe med revidering av prosedyrer. Det er et uttalt mål i arbeid med prosedyrene at de skal 

være like på tvers av virksomhetene. Kvalitetsutvalget og kvalitetsrådgiveren i kommunen har 

ansvar for å kvalitetssikre prosedyrene.  

 

Det er i hovedsak sykepleierne med et særskilt fagansvar som utarbeider fagprosedyrene. Det 

blir ikke benyttet hjelpepleiere eller annet personale. Brukerne, brukerrådet, eller de 

pårørende blir ikke inkludert i utarbeidelsen av prosedyrene.  

 

Det ble sagt at hjelpepleiere med et særskilt ansvar som verneombud kan være med å 

utarbeide prosedyrer for HMS -arbeidet i virksomhetene. Det ble informert om at det ved en 

av virksomhetene foretas regelmessige gjennomganger av prosedyrene for brannvern og 

forflytning.  Da gis det tilbakemeldinger fra de ansatte om hva som fungerer bra, og hva som 

fungerer mindre bra. Dette er ifølge virksomhetsleder svært nyttige tilbakemeldinger, og 

prosedyrene er blitt / blir endret og forbedret som følge av tilbakemeldingene.  

 

Risikoanalyser 

 

 Har virksomhetene foretatt risikoanalyser? 

 Er de ansatte kjent med virksomhetens risikoanalyser? 

 

To av sykehjemmene har utformet risikoanalyser på HMS og brann. Det er ikke utført 

skriftlige sykepleiefaglige risikoanalyser på noen av sykehjemmene.  

 

Mange av de intervjuede har ikke kjennskap til risikoanalysene. Det ble sagt at de er opplært 

til å tenke risiko og tiltak, og at det derfor ikke var et stort behov for å lage skriftlige 

risikoanalyser. En av de intervjuede sa det slik: Jeg er utdannet sykepleier, og er derfor 

opplært til å tenke risiko og tiltak i enhver situasjon som kan oppstå.  

 

På samhandlingsenheten var det utført risikoanalyser på fag og HMS. Den siste 

risikovurderingen som ble utført var på omorganiseringen av enheten. Intervjuobjektene var 

også kjent med risikoanalysene. 

 

Faktabeskrivelse- interne mål og virksomhetsplan 

 

 Har virksomhetene interne mål og virksomhetsplan? 

 Er de ansatte kjent med de interne målene og virksomhetsplan? 

 

Det er planlagt at virksomhetene skal rapportere på definerte kvalitetsmål i kvalitetslosen som 

innføres i 2012.  

 

To av sykehjemmene har utformet en virksomhetsplan, og beskrevet interne mål og tiltak for 

å oppnå målene. Av dem vi intervjuet var det imidlertid bare et fåtall som var kjent med at 

sykehjemmet hadde utarbeidet mål. De som var kjent med at sykehjemmene hadde 

målsetninger, var usikker på om målene fortsatt var gjeldende.  
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6.4 Vurdering og konklusjon- kvalitetsoppfølging 

 

Revisjonen ser det som positivt at kommunen er i gang med forberedelsene for å innføre 

Kvalitetslosen, som er et elektronisk system for kvalitetsstyring og egenkontroll. Systemet 

skal gjøre avviksregistrering mer tilgjengelig for de ansatte.  

 

Kommunen har i dag et papirbasert system for å melde avvik. Virksomhetene benytter en 

felles mal for avviksregistrering, de har gitt de ansatte opplæring i avviksregistrering, og det 

er ofte tema på personalmøter.  

 

Revisjonen fikk utfra den informasjonen som ble gitt på intervjuene et inntrykk av at det er 

noe usikkerhet blant personalet om hva som er avvik og anmerkninger, og hva som skal 

avviksregistreres. Noen av de ansatte mente videre at det kan være vanskelig å melde avvik 

fordi man ikke ønsker å angi en kollega. Det ble også sagt at det i flere tilfeller ikke ble gitt 

tilbakemeldinger fra ledelsen etter avviksregistreringene. Etter revisjonens vurdering kan 

sykehjemmene bli mer systematiske på å gjøre de ansatte bevisste på hva et avvik er, og hva 

som er hensikten med å melde avvik. Ledelsen bør også bli bedre på tilbakemeldinger og 

tiltak ved avviksregistreringer. Det kan videre vurderes å endre definisjonen av et avvik til å 

gjelde andre hendelser enn brudd på lov og forskrift. Oppsummert har virksomhetene et 

forbedringspotensial i å utnytte avviksrapporteringer som et verktøy til kontinuerlig 

forbedring og læring for virksomhetene.  

 

De ansatte på sykehjemmene og på samhandlingsenheten får etter revisjonens vurdering et 

godt tilbud om kurs og etterutdanning gjennom kompetansehjulet og Fylkesmannen. Det er 

også en godt innarbeidet praksis med opplæring av de nyansatte. Revisjonen merker seg at 

kompetansehjulet har etterlyst et klarere mandat fra administrasjonen i kommunen.  

 

Lover og forskrifter er gjort tilgjengelig for de ansatte ved to av virksomhetene i permer som 

er sammensatt av Info Consensus. Ved en virksomhet var det en perm med lover og 

forskrifter der flere sentrale lover og forskrifter manglet. Revisjonen ser det som positivt at 

sykehjemmene har hatt kurs og seminarer for de ansatte der sentrale lover og forskrifter har 

vært tema. Virksomheten, der hvor lov og forskrift ikke er oppdatert, må oppdatere permen, 

eller vurdere andre tiltak for å sikre at lover og forskrifter til enhver tid er oppdatert.  

 

Revisjonen ser det som positivt at det er igangsatt et arbeid med revidering av kommunens 

prosedyrer. Kvalitetsutvalget og kvalitetsrådgiveren i kommunen har ansvar for å 

kvalitetssikre prosedyrene. Det er fagsykepleierne som har utarbeidet prosedyrene. 

Verneombudene på virksomhetene har deltatt dersom det har vært prosedyrer for HMS- 

arbeidet i virksomheten. Brukerrådet, beboerne eller andre ansatte har i liten grad deltatt i 

utarbeidelsen av prosedyrene. Revisjonen mener at de som er berørt av prosedyrene bør få en 

mulighet til å komme med innspill når prosedyrene utarbeides i virksomhetene. Det anbefales 

derfor at flere av de ansatte og representanter for beboerne får en mulighet til å delta i 

prosessen når prosedyrer utarbeides eller oppdateres.  

 

Det er risikoanalyser på HMS og brann ved to av virksomhetene. Det er ikke skriftlig 

dokumenterte risikoanalyser på faglige problemsstillinger. Risikoanalyser er sentralt for å 

sikre at virksomhetene leverer tjenester med god kvalitet for beboerne. De ansatte som ble 

intervjuet var i liten grad kjent med at virksomhetene har risikoanalyser.  
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Revisjonen anbefaler at virksomhetene lager risikoanalyser på flere områder. Virksomhetene 

bør for eksempel dokumentere skriftlige risikoanalyser på faglige temaer. Virksomhetene bør 

videre igangsette tiltak for å bekjentgjøre risikoanalysene for de ansatte.  

 

Revisjonen ser det som positivt at det er utformet en virksomhetsplan og interne mål og tiltak 

ved to av sykehjemmene. Men, av dem vi intervjuet var det imidlertid bare et fåtall som var 

kjent med at sykehjemmet hadde utarbeidet mål. Det var også en virksomhet som ikke har 

utarbeidet en virksomhetsplan. Revisjonen mener at det må utarbeides en virksomhetsplan for 

alle virksomhetene. Det bør videre vurderes tiltak for å gjøre de ansatte kjent med 

virksomhetenes målsetninger.  

6.5 Journaler, tiltaksplaner, individuelle planer og primærkontakter 

 

Revisjonskriterier 

 

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

og systematiske nedtegnelser (§ 4). Det skal videre 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. 

Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til å få utarbeidet 

individuell plan, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Den det gjelder for har rett til å 

delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for det. Pårørende skal 

trekkes inn i arbeidet dersom det er ønskelig, jf § 16 første ledd i forskrift om habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

Lov om Helsepersonell skjerpet dokumentasjonskravene til alle som yter helsehjelp jf lovens 

§ 3.  Det fremheves at pleieplanen skal dokumenteres jf.  journalforskriften § 8 e og f.. Det 

presiseres også at det gjelder pleieplan i nasjonal kravspesifikasjon for elektronisk 

pasientjournal  

 

Det står oppført i Serviceerklæringen for sykehjem i Ski kommune som er vedtatt av 

kommunestyret at den enkelte bruker får tildelt en primær- og en sekundærkontakt i 

avdelingen. Det vil være disse som i hovedsak tar hånd om/har ansvar for bruker/beboer i det 

daglige.  

 

Revisjonen utleder følgende revisjonskriterier: 

 

Virksomheten skal: 

 

 Føre en journal for hver enkelt beboer.  

 

 Sikre at journalen føres uten ugrunnet opphold. 

 

 Tilby og utarbeide en individuell plan for beboere med behov for langvarige og 

koordinerte tjenester. 

 

 Dokumentere pleieplan i journalen til den enkelte beboer. 

 

 Den enkelte bruker skal tildeles en primærkontakt.  
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Faktabeskrivelse- Individuell plan, journaler, pleieplaner/tiltaksplaner og 

primærkontakt 

 

 Har den enkelte beboer en journal? 

 Hvor ofte oppdateres journalen? 

 Har den enkelte beboer en tiltaksplan? 

 Hva fremgår i tiltaksplanen? 

 Har beboere med behov for individuelle planer fått tilbud om dette? 

 Har beboerne en primærkontakt? 
 

Virksomhetene benytter Gerica som er et elektronisk fagsystem for pleie og omsorgstjenester. 

For enkelte beboere er det en papirbasert journal i tillegg til den elektroniske. Det skal være 

oppført i Gerica at brukeren har en papirbasert journal i tillegg til den som er oppført i Gerica. 

Virksomhetene har kjøpt inn en skanner for å ha muligheten til å legge inn opplysninger om 

beboeren f.eks. epikriser og røntgenbilder. Denne skanneren er ennå ikke tatt i bruk. Det er 

gjennomført tiltak som sikkerhetskopiering i tilfelle brann. Det skal alltid være personer på 

vakt som har tilgang til journalen, og det blir tatt papirkopier i tilfelle systemet ikke fungerer. 

 

Undersøkelsen viste at hver enkelt beboer har en nedtegnet journal, men det er ulik praksis på 

hvor ofte journalen blir oppdatert. Dette varierte fra oppdatering etter hver vakt, til 

oppdatering når det skjedde en endring i helsetilstanden. Enkelte journaler var ikke oppdatert 

på flere uker.   

 

Vi ble opplyst om at pleiepersonale har tilgang til Gerica, men det var en vurdering om hvor 

omfattende tilgang den enkelte ansatte har etter tjenstlig behov. Noen opplyste om at det ble 

gitt opplæring i Gerica, men det var kun på det helt grunnleggende. Fagsykepleierne har 

deltatt på Gericakurs i regi av kommunen. De andre ansatte har ikke fått det samme tilbudet 

om Gericakurs.  

 

Det ble opplyst om at det er god tilgang på datamaskiner for registrering av opplysninger i 

Gerica, men at det oppleves som tregt, og at det ofte var tidkrevende å registrere i systemet. 

De mente imidlertid at dette ikke går utover journalregistreringene i Gerica.  

 

Tiltaksplaner 

To av virksomhetene benytter seg av en mal for tiltaksplaner, som er utarbeidet av 

kommunen. Malen lister opp en rekke områder der det skal være målsetninger og tiltak for 

brukeren.  Undersøkelsen viste at virksomhetene som benyttet malene hadde oppført en 

tiltaksplan på hver enkelt beboer. Det var oppført målsetninger, tiltak og 

bakgrunnsinformasjon for hver bruker. Målsetningene var i mange planer oppført som et 

tiltak, og ikke en ønsket målsetning for brukeren.  

 

Det ble opplyst om at primærkontakten sammen med fagsykepleier har ansvaret for å 

utarbeide og revidere planene ved endring i helsetilstanden. Revisjonen ble orientert om at en 

endring i helsetilstanden kan defineres som en tilstand som krever endring i IPLOS- 

registreringene for brukeren.  

 

Et av sykehjemmene benyttet ikke malen fra kommunen. Det var heller ikke oppført 

tiltaksplaner for flere av beboerne i denne virksomheten. Det ble opplyst om at alle pasienter 
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med rehabiliteringsopphold på denne virksomheten har mål og-tiltaksplaner 

(fysioterapi/ergoterapi) for opptrening/vedlikehold av fysisk kapasitet.  

 

Virksomheten er i gang med et arbeid for å lage planer for alle brukerne. Det er sagt at den 

daglige rapporten skal i den samme virksomheten ha opplysninger om den enkelte pasient og 

helsetilstanden. Den daglige rapporten, sammen med et daglig rapportmøte, skal holde 

personalet oppdatert om den enkelte beboer.  

 

Individuell plan 

 

Undersøkelsen viste at det per juni 2012 var det ingen av beboerne som har fått utarbeidet en 

individuell plan. En av virksomhetene har uttalt at de er i en prosess med å tilby flere 

pasienter individuell plan. Den individuelle planen skal tilbys i samarbeid med 

Samhandlingsenheten. 

 

Det var flere av de intervjuede som uttrykte at det ikke var et behov for en individuell plan 

fordi flertallet av pasientene på sykehjemmene har en langtidsplass.  

 

Ski kommune har utarbeidet en håndbok for arbeid med overordnede individuelle planer 

(OIP). Håndboken er ment som et hjelpemiddel for helsepersonell som arbeider med brukere 

som ved lov skal ha tilbud om en individuell plan.  

 

Primærkontaktordningen 

 

Undersøkelsen viste at to av virksomhetene har innført en primærkontaktordning. Alle 

beboerne har oppført en primærkontakt og/eller en primærsykepleier. Primærkontakten har et 

ansvar for å følge opp brukeren spesielt. Dette innebærer kontakt med de pårørende og 

ivaretakelse av brukerens daglige behov.  

 

Det var ikke oppført primærkontakter ved ett av sykehjemmene. Det ble opplyst om at det 

ikke er nødvendig med en primærkontaktordning fordi de ansatte stort sett jobber med den 

samme pasientgruppen. De mente derfor at alle de ansatte derfor kjente godt til brukerens 

behov.  

6.6 Vurdering og konklusjon- journaler, tiltaksplaner, individuelle planer og 

primærkontaktordningen 

 

Revisjonen ser det som positivt at beboerne på sykehjemmene har oppført en journal. 

Journalføring ivaretas ved bruk av fagsystemet Gerica.  

 

Revisjonen ser det videre som positivt at virksomhetene har rutiner for tilgang til 

personopplysninger etter tjenstlig behov. Det er også positivt at virksomhetene har 

gjennomført tiltak som sikkerhetskopiering i tilfelle brann og andre kritiske hendelser. Det 

skal også alltid være personer på vakt som har tilgang til journalen, og det blir tatt løpende tatt 

utskrift av journalen i tilfelle systemet ikke fungerer. 

 

Sykehjemmene har imidlertid ulik praksis på oppdatering av journalen. Undersøkelsen viste at 

det var flere journaler på som ikke var oppdatert på flere uker. Revisjonen mener at det bør 

innføres felles rutiner for alle virksomhetene i kommunen for oppdatering av journalen uten 

ugrunnet opphold. 
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Revisjonens vurderer det som to av virksomhetene har gode rutiner for tiltaksplaner. Det blir 

oppført tiltaksplaner i Gerica etter en mal som gir en situasjonsbeskrivelse med tilhørende mål 

og tiltak for beboeren. Undersøkelsen viste  ikke avvik på tiltaksplaner på de to 

virksomhetene. 

 

Det var ikke oppført tiltaksplaner for flere av beboerne på en av virksomhetene. Revisjonen 

ser det som positivt at dette sykehjemmet har igangsatt et arbeid for at alle beboerne på 

virksomheten skal ha en tiltaksplan. Revisjonen observerte også at tiltaksplanene for beboerne 

i noen tilfeller ikke hadde oppført målsetninger. Revisjonen anbefaler derfor at alle 

virksomhetene foretar en gjennomgang av målsetningene i tiltaksplanene. 

 

Det ble opplyst om at det ikke er rutine for å tilby beboere med sammensatte behov  

individuelle planer for beboerne. Beboerne har ifølge forskrift om habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator krav på tilbud om individuell plan når de har 

behov for samordnede og koordinerte tjenester over tid. Revisjonen anbefaler derfor at 

virksomhetene innfører felles rutiner for å tilby beboerne en individuell plan når de kan ha et 

behov for dette. Dette bør koordineres med Samhandlingsenheten. 

 

To av virksomhetene har etter revisjonens vurdering gode rutiner med primærkontakt-

ordningen. Alle beboerne ved disse virksomhetene har oppført en primærkontakt. 

 

En av virksomhetene har ikke etablert primærkontaktordning. Revisjonen mener at 

primærkontaktordningen er med på å sikre at beboeren får en individuell tilpasning for 

tjenestene på sykehjemmet. Det anbefales derfor at sykehjemmet innfører en 

primærkontaktordning.  

6.7 Samhandlingsreformen 

 

Kontrollutvalget ønsket at revisjonen skulle samle inn erfaringer som er gjort i kommunen 

etter innføringen av samhandlingsreformen. Det er ikke satt kriterier til denne delen av 

rapporten, og det er således ikke foretatt en vurdering av revisjonen.  

 

Fakta 

 

Det er inngått en avtale mellom kommunen og Ahus. Avtalen er omfattende og inneholder 

forhold som vanligvis nedfelles i retningslinjer.  

 

Kommunen har inngått et samarbeid med de andre Follo - kommunene om reformen.  Det er 

ansatt en prosjektleder for reformen som har kontorplass i Ski kommune. En person i 

samhandlingsenheten har videre fått ansvar for kommunikasjon med Ahus vedrørende 

utskrivningsklare pasienter. Kommunen har også ansatt to sykehjemsleger i 100 

prosentstillinger som en følge av reformen.  

 

Flere av de intervjuede synes det var positivt at sykehjemmene har fått økt tilgang på 

legetjenester, og at det samarbeides tettere med andre sykehjem, hjemmetjenesten, 

Samhandlingsenheten og sykehus etter innføringen av reformen.  

 

Det er Langhus bo- og servicesenter (LBS) som har ansvaret for å motta pasientene som er 

utskrivningsklare. Det er ansatt to fagsykepleiere i fulltidsstillinger, en geriater og en 
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fysioterapeut i en 60 prosents stilling i forbindelse med opprettelsen av mottaksavdelingen. 

Det er faste møter mellom avdelingen, Samhandlingsenheten, innsatsteamet, fysioterapeut og 

tilsynslegen.  

 

Sykehjemmet har besøkt Drammen Geriatriske kompetansesenter som har hatt en forsterket 

korttidsavdeling i flere år. Etter dette besøket utarbeidet LBS sjekklister, brosjyre for 

pasientene og de pårørende, og en prosedyre for de mottaksklare pasientene.  

 

Revisjonen ble orientert om på intervjuene at pasienter som er overført fra Ahus har i enkelte 

tilfeller ikke hatt med seg epikriser og nødvendige medikamenter når de kommer til 

sykehjemmet. Det kan også være vanskelig å få tak i rett person på sykehuset for å få sendt 

over papirene. Det er ikke på plass et elektronisk meldingsverktøy, og dette gjør at mye tid 

brukes på papirarbeid og administrasjon. De intervjuede mener imidlertid at dette var et 

problem som var mest fremtredende ved innkjøringen av reformen ved årsskiftet 2011/2012. 

 

Revisjonen ble informert om at det er en utfordring med kapasitet. Behovet for langtidsplasser 

øker i kommunen som en følge av at antallet eldre øker. Tilgjengelige plasser må som følge 

av samhandlingsreformen i større grad brukes til utskrivningsklare pasienter. Kravet om at 

kommunen skal ta imot disse fra første 

dag, medfører at plasser må holdes ledige 

i beredskap. Den samlede kapasiteten for 

langtidsplasser er dermed redusert. Dette 

har imidlertid ikke gått utover ventelistene 

som i denne perioden har gått ned.  

 

Pasientgruppen har også endret seg som 

en følge av reformen. Pasientene er sykere 

enn tidligere, og det er et økt behov for 

fagkompetanse på sykehjemmene som en 

følge av dette. Aldersspennet har økt, og 

det er flere yngre pasienter enn tidligere. 

Det kan derfor bli utfordrende med en 

individuell tilpasning for den enkelte 

pasient på sykehjemmet.  

 

Det var enkelte av dem vi intervjuet som trakk frem at pasientene blir flyttet på mer etter 

reformen. Dette kan illustreres slik:  

 

Pasienten blir akutt syk, og må legges inn på Ahus for observasjon. Etter et par dager er 

pasienten utskrivningsklar, og transporteres hjem. Pasienten blir dårlig igjen etter kort tid, og 

må på sykehus. Etter et par dager blir pasienten utskrevet, og blir overført til et sykehjem på 

en mottaksavdeling. Der er han i to uker, før han skal hjem igjen. Hjemmetjenesten gir etter 

kort tid melding til Samhandlingsenheten om at det må vurderes om det er helsefaglig 

forsvarlig for han å bo hjemme, og at det er et mulig behov for en langtidsplass. Han får 

innvilget korttidsplass, men det er ventelister så han må vente hjemme til det er en ledig 

korttidsplass på et sykehjem i kommunen. Etter et par uker blir helsetilstanden forverret, og 

pasienten må igjen på sykehus. Han blir utskrevet etter en uke, og blir overført til et sykehjem 

i kommunen på mottaksavdelingen. Han får etter en uke tildelt en korttidsplass for vurdering 

av en langtidsplass. Han blir etterhvert tildelt en langtidsplass, men det er ikke ledig kapasitet, 
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og må igjen vente på plassen. Etter seks måneder er det en ledig plass på et annet sykehjem i 

kommunen, og han må flytte til dette sykehjemmet. 

 

Tilbakemeldingene fra de intervjuede er at de mener at det ikke er lagt til rette for å utrede 

pasienten tilstrekkelig på et tidlig tidspunkt ved helseforetakene og mottaksavdelingen. Det 

kan fremstå som oppmerksomheten er rettet mot hvem som har det økonomiske ansvaret, 

fremfor hvilke tjenester pasienten har behov for på lengre sikt. Det blir som en uttalte det: 

Stykkpris på fru Hansen. Når det ikke er kapasitet på Langhus bo- og servicesenter blir 

pasienter sendt direkte til det enkelte sykehjem. Det ble sagt at dette skjer relativt ofte, noe 

som kan bety at den planlagte utredningen for å sende pasienten til det riktige 

tjenestested/nivå kan bli forenklet for disse pasientene.    

 

Det var også uttrykt bekymring for pasienter som er demente som tar runden sykehus-hjem-

sykehus-hjem-sykehjem-annet sykehjem. Demente pasienter har ofte behov for ro, 

forutsigbarhet, og trygge rammer. Enkelte av de intervjuede mente at det kan forverre deres 

helsetilstand dersom demente pasienter stadig må flyttes.  

 

 
 

 

Tabellen over fra Samhandlingsenheten viser antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus til 

sykehjem i Ski kommune. Som man ser av tabellen har antallet utskrivningsklare pasienter 

gått nedover fra toppen i januar og februar, og har stabilisert seg i mai. Årsaken kan være at 

det har vært mange pasienter som har vært innlagt på sykehus i 2011, og som ble definert som 

utskrivningsklare ved innføring av reformen i 2012.  

 

De fleste pasientene ble utskrevet fra sykehuset direkte til hjemmet. Det er omtrent 10-20 

pasienter i måneden som blir overført fra Ahus til et sykehjem i kommunen. 
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Tabellen over viser at antall overliggerdøgn var på over 15 i januar. Årsaken kan være den 

samme som over, at det var mange pasienter som ble definert som utskrivningsklare i januar.  

 

I noen tilfeller har pasienter blitt vurdert som utskrivningsklare før de har kommet til 

sykehuset for vurdering. Det har også vært tilfeller der meldinger om utskrivningsklare 

pasienter blir trukket, noe som fører til at sykehjemsplasser ikke blir benyttet.  

 

Det har som forventet blitt økonomiske konsekvenser av reformen. Det ligger an til at det 

brukes mer penger enn det kommunen har fått i rammetilskudd. 

 

Oppsummert har kommunen følgende erfaringer med samhandlingsreformen: 

 

 Tettere samarbeid mellom flere virksomheter i kommunen. 

 Økt fagkompetanse. 

 Kapasitetsutfordringer- sykehjemsplasser. 

 Manglende epikriser, mer administrasjon for virksomhetene. 

 Sykere pasienter, økt behov for fagkompetanse. 

 Flere yngre pasienter. 

 Pasienter blir flyttet på mellom institusjoner. 

 Behov for tidligere utredning for pasienten. 

 Usikkerhet med hensyn til kostnadsnivå for kommunen. 
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   7.0 Brukermedvirkning  
 

 

 Er det lagt til rette for brukermedvirkning?  

 

7.1 Brukermedvirkning- tjenester 

 

Revisjonskriterier 

 

Ifølge lov om pasient- og brukerrettigheter § 3-1 første ledd har pasient og bruker rett til å 

medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal så langt 

som mulig jf. annet ledd utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten mener ved utformingen av tjenestetilbud etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 (sykehjem).  

 

De nærmeste pårørende har rett til medvirkning, jf. § 3-1 tredje ledd i pasient- og 

brukerrettighetsloven dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse. Det samme gjelder 

dersom pasienten ikke har kompetanse til å forstå informasjon som blir gitt, jf. § 3-3 annet 

ledd.  

 

Medvirkning innebærer at 

brukeren får anledning til å 

gi uttrykk for sitt syn, og at 

synet tillegges vekt ved 

utforming og 

gjennomføring av tjenester. 

De nærmeste pårørende har 

rett til medvirkning dersom 

pasienten ikke har 

samtykkekompetanse. 

 

Revisjonen utleder 

følgende revisjonskriterier: 

 

 

 

 

 Brukeren skal få anledning til å gi uttrykk for sitt syn, som skal tillegges vekt ved 

utforming og gjennomføring av tjenestene.  

 

 Pårørende skal få anledning til å medvirke der brukeren ønsker dette, og der brukeren 

ikke har kompetanse til å forstå informasjon som blir gitt.  

 

Fakta 

 

 Hvordan blir det tatt hensyn til brukerens behov og interesser ved utforming av 

tjenestetilbudet? 
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 Hvordan blir pårørende og verger involvert?  

 Hvordan følges evt. klager opp fra pasienten på tjenestetilbudet? 

 Hvordan fungerer brukerrådet? 

Brukeren får anledning til å gi uttrykk for sine behov og ønsker gjennom hjemmebesøket, som 

samhandlingsenheten gjennomfører kort tid etter søknadsfremsettelse om plass på sykehjem. 

Dersom brukeren ikke har samtykkekompetanse gjennomføres hjemmebesøket med verge 

eller pårørende.  

 

Når brukerne har fått plass på sykehjemmet får de en mulighet til å påvirke tjenestetilbudet i 

ankomstsamtalen som finner sted kort tid etter at de har flyttet inn på sykehjemmet.  

 

Revisjonen ble informert om at utformingen av tilbudet for beboeren blir til gjennom samtaler 

med beboer, pårørende, samhandlingsenheten og evt. sykehus.  

 

Mange av de intervjuede fremhevet tiltaksplanen som viktig for brukermedvirkningen. Denne 

blir utformet etter en samtale med brukeren om ønsker og behov. Brukerens ønsker skal bli 

tatt hensyn til ved utformingen av mål og tiltak i planen.  

 

Det ble også sagt på intervjuene at det var rutine for de ansatte å forhøre seg daglig med 

brukeren om hvilke ønsker de har i forhold til mat, søvn og aktiviteter. På den annen side ble 

det også uttrykt bekymring for at det var vanskelig å gjennomføre brukermedvirkning på 

dager med lite bemanning. Det er for eksempel vanskelig å følge beboere ut på tur og andre 

aktiviteter på vakter med lite bemanning. En beboer som vi intervjuet kunne bekrefte at særlig 

kveldsvaktene kunne være hektisk for de ansatte, og det forekom at beboerne måtte minne de 

ansatte på sine rutiner.  

 

Det skal videre være en dialog med de pårørende ved besøk, ellers ved en endring i 

helsetilstanden.  

 

Pasienter og de pårørende kan klage på innholdet av tjenestene. Klagen går til Fylkesmannen 

for behandling. Klagene blir tatt opp på personalmøtene, og blir eventuelt fulgt opp med tiltak 

i avdelingene. Revisjonen er kjent med at det har blitt gjennomført kurs og aktiviteter i 

avdelingene etter en gjennomgang av klager fra pårørende eller beboer.  

 

Brukerråd 

Ski kommune skal ifølge veiledning for brukerråd ha et brukerråd på hvert sykehjem. 

Brukerrådet utgjøres av representanter for brukerne av tjenesten. Kommunen har en 

målsetning om at det skal gjennomføres to møter i året. Det ene møtet er et dialogmøte med 

kommunens politikere. 

 

Brukerrådet har en rådgivende funksjon i forhold til å bedre kvaliteten i tjenesten. I tillegg til 

virksomhets-/enhetsleder skal også en representant for de ansatte møte i brukerrådsmøtene.   

 

Brukerrådet har ifølge veiledning for brukerråd og dialogprosess i Ski kommune følgende 

målsetninger: 

 Styrke engasjement og medbestemmelse. 

 Bedre kvalitet og kreativitet. 
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 Tilrettelegge for dialog mellom politikere og brukere. 

 Øke politikernes kunnskap om virksomhetene. 

 Legge til rette for åpenhet og gjensidig respekt. 

 

Alle sykehjemmene har oppnevnt et brukerråd. Brukerrådet består av virksomhetsleder, 

bruker av tjenestene eller deres pårørende. Antallet varierer. Det er rutine at 

ansattrepresentanter alltid er med på dialogmøte ved to av virksomhetene. På en av 

virksomhetene har som regel en avdelingsleder fra en av avdelingene vært med på 

brukerrådsmøtet. 

 

Det blir gjennomført to møter i året, hvorav ett dialogmøte der politikere fra kommunen 

møter. Referatene fra brukerrådsmøtene er gjort tilgjengelig for politikerne.  

 

Virksomhetslederne har positive erfaringer med brukerrådet internt i virksomheten, og mener 

at de er med på å påvirke utforming av tilbudet.  

 

Det er noe usikkert om de har en reell innflytelse på politisk nivå, da det er flere faktorer som 

spiller inn her blant annet økonomi. Ved to av sykehjemmene ble det nevnt at brukerrådet har 

bidratt til at virksomhetene har fått gjennom forslag politisk. Det er blant annet vedtatt å 

asfaltere en gangvei rundt Solborg etter initiativ fra brukerrådet.  

 

Brukerundersøkelser 

 

Som et ledd i kommunenes kvalitetssikringssystem, er det politisk vedtatt at det skal utføres 

brukerundersøkelser for alle kommunens brukerrettede tjenester minimum hvert andre år.  

Resultatene skal blant annet danne grunnlag for å sette standard og fastsette kvalitet på 

tjenestene, og eventuelt medvirke til at tjenestetilbudet dreies i forhold til brukernes endrede 

behov. 

Brukerundersøkelsene skal omfatte brukerne og de pårørende. Ski kommune gjennomførte en 

brukerundersøkelse for brukerne på Solborg og Langhus i 2009, og en på Finstadtunet i 2010. 

Det ble gjennomført en undersøkelse for pårørende til beboere på skjermet enhet på Solborg i 

2009. 

 

Brukerundersøkelsene er utarbeidet av KS og publiseres på nettsiden bedrekommune.no. 

 

 

PLO Institusjon - beboere- Ski  

 2009 2010 

Resultat for brukerne 3.1 (336) 3.1 (336) 

Trivsel 3.2 (346) 3.2 (346) 

Brukermedvirkning 2.5 (350) 3.2 (350) 

Respektfull behandling 3.6 (355) 3.6 (355) 

Tilgjengelighet 3.1 (359) 3.1 (359) 

Informasjon 3 (362) 3.2 (362) 

Generelt 3.4 (367) 3.3 (367) 

Gjennomsnitt 3.1 (333) 3.2 (333) 
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PLO Institusjon- pårørende- Ski  

 2009 

Resultat for brukerne 3.1 (370) 

Trivsel 3.3 (380) 

Brukermedvirkning 2.8 (384) 

Respektfull behandling 3.6 (391) 

Tilgjengelighet 3.2 (395) 

Informasjon 2.9 (398) 

Generelt 3.6 (403) 

Gjennomsnitt 3.2 (334) 

 

 

Brukerne ble bedt om å rangere en rekke områder fra 1 til 4, der 1 var veldig misfornøyd og 4 

var veldig fornøyd.  

 

Kommunens mål for brukertilfredshet er satt til et gjennomsnitt på fire i brukerundersøkelser 

der skalaen er satt fra 1 til 4. Revisjonen er informert om at denne målsetningen mest 

sannsynlig ikke er korrekt, og at målsetningen nok er noe lavere enn det som fremgår av 

tertialrapportene.  

 

Tabellene over viser at kommunen har en score på over 3 på de fleste kategoriene, noe som 

kan indikere at brukerne og de pårørende jevnt over er fornøyd med tjenestene. Unntaket er på 

informasjon og brukermedvirkning i pårørendeundersøkelsen der kommunen har fått et 

resultat på under 3. 

 

Revisjonen ble informert om at brukerundersøkelsene er tidkrevende fordi det er vanskelig å 

få svar fra brukerne og de pårørende. Dette har resultert i en lav svarprosent. Dette gjør det 

vanskelig å trekke konklusjoner og gjennomføre tiltak på bakgrunn av undersøkelsen.   

7.2 Vurderinger og konklusjon- brukermedvirkning, tjenester 

Det er positivt at det er rutiner for brukermedvirkning gjennom søknadsfremsettelse og 

hjemmebesøk, ankomstsamtalen og oppfølgingsmøter på sykehjemmet. 

 

Det er også positivt at det er rutine for å gi beboeren en anledning til å påvirke tjenestetilbudet 

daglig. Det ble imidlertid uttrykt bekymring på intervjuene om 

det er en reell anledning til brukermedvirkning for beboerne på 

dager med lite bemanning.  

 

Alle virksomhetene har et fungerende brukerråd som har 

kommet med forslag til tiltak overfor kommunens politikere. 

Revisjonen er kjent med at det har blitt vedtatt prosjekter som 

gangvei rundt Solborg etter initiativ fra virksomhetens brukerråd.  

 

Revisjonen vurderer det som positivt at det er gjennomført brukerundersøkelser og 

pårørendeundersøkelse i 2009 for to av virksomhetene, og en brukerundersøkelse for en 

virksomhet i 2010. Kommunen har imidlertid en målsetning om en brukerundersøkelse annet 

hvert år. Denne målsetningen er ikke oppnådd, og kommunen bør legge til rette for at 

brukerundersøkelsene -og pårørendeundersøkelsene skal gjennomføres som planlagt. 
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Revisjonen anbefaler at kommunen gjennomfører pårørende og brukerundersøkelser så snart 

som mulig.  

 

Pårørendeundersøkelsen som ble gjennomført i 2009 var for pårørende til beboerne på 

skjermet enhet. Det bør imidlertid vurderes å gjennomføre pårørendeundersøkelser for alle 

pårørende. Ifølge Demensplan 2015 Den gode dagen har nesten 80 prosent av de som bor på 

sykehjem en demenslidelse. Det vil derfor antakelig være flere beboere enn beboerne på 

skjermet enhet som har behov for at deres pårørende uttaler seg. Det er også en lav 

svarprosent på undersøkelsene. Et lite utvalg og lav svarprosent er samlet sett lite egnet til å 

trekke konklusjoner om de pårørendes erfaringer med tjenestene. 

 

Det er som nevnt lav svarprosent på undersøkelsene. Kommunen bør etter revisjonens 

vurdering vurdere tiltak som andre kommuner har innført for å øke svarprosenten. Det bør i 

tillegg gjennomføres andre undersøkelser som f.eks. fokusgrupper for å sikre at man fanger 

opp flere ulike synspunkt og erfaringer fra de pårørende og brukerne.  

 

Revisjonen har merket seg at kommunen har fått et resultat på under 3 på brukermedvirkning 

for de pårørende i spørreundersøkelsen. Undersøkelsen har etter revisjonens vurdering for lav 

svarprosent, og et for lite utvalg til at det kan trekkes konklusjoner og anbefalinger på 

grunnlag av denne undersøkelsen. Det kan allikevel vurderes å gjennomføre en 

oppfølgingsundersøkelse eller fokusgrupper der brukermedvirkning til de pårørende er et 

tema.  

7.3 Brukermedvirkning- informasjon 

 

Revisjonskriterier 

 

Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og 

innholdet i helsehjelpen, jf. lov om pasient- og brukerrettigheter § 3-2 første ledd. Brukere 

skal videre ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet 

og for å kunne ivareta sine rettigheter. 

 

Retten til medvirkning henger nært sammen med retten til informasjon og samtykke. 

Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og 

innholdet i helsehjelpen. Retten til informasjon er sentralt for å kunne ivareta brukerens 

autonomi og integritet. Også hensynet til pasientens muligheter til å kunne ivareta egne 

rettigheter tilsier at vedkommende skal ha adgang til opplysninger om egen situasjon og om 

den hjelp som ytes. 

 

Det samme gjelder dersom pasienten ikke har kompetanse til å forstå informasjon som blir 

gitt.  

 

Revisjonen utleder følgende revisjonskriterier: 

 

 Brukeren skal få den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand 

og innholdet i helsehjelpen.  

 

 Pårørende skal få informasjon når brukeren ønsker dette, og der brukeren ikke har 

kompetanse til å forstå informasjon som blir gitt.  
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Fakta- informasjon til brukeren 

 

 På hvilken måte ivaretas: 

 Informasjon ved innflytting? 

 Informasjon om beboers situasjon, kvalitetsmål, rettigheter, tilbud? 

Søkeren om sykehjemsplass får informasjon og veiledning om søknadsprosessen gjennom 

kontakt med samhandlingsenheten, i kommunens serviceerklæring, ved hjemmebesøk, og på 

kommunens nettsider. Vi viser til kapittel seks for mer informasjon om veiledning til brukeren 

i forbindelse med søknad om sykehjemsplass.  

 

Kommunen har utarbeidet en prosedyre for mottak av nye beboere. I denne står det angitt hva 

velkomstmappen skal inneholde, og at virksomheten skal registrere beboer i Gerica. Det står 

også oppført at sykehjemmet skal utlevere informasjon til beboer om samtykkekompetanse, 

oppbevaring av verdisaker, vergeordningen og informasjon om den enkelte fagenhet.  

 

Det ble opplyst på intervjuene at den enkelte pasient får informasjon om virksomhetene ved 

innflytting. Det er utarbeidet en mappe med informasjon om virksomhetene. Det er også 

informasjon om virksomhetene på kommunens nettsider.  

 

Brukeren får jevnlig informasjon om aktivitetstilbud, mat og drikke, frisør og fotpleie. 

Virksomhetene utarbeider en aktivitetsplan som er tilgjengelig på avdelingene. 

 

Det er legevisitt et par ganger i uken, der brukeren har anledning til å bli undersøkt av lege. 

Det gjennomføres også oppfølgingsmøter med beboerne.   

 

Det ble opplyst om at de pårørende får informasjon dersom helsetilstanden til beboeren endrer 

seg, og i tilfeller der tjenestetilbudet endrer seg vesentlig for eksempel ved vurdert behov for 

flytting til en annen avdeling.  

 

Undersøkelsen har avdekket at sykehjemmene ikke gir beboerne informasjon om deres rett til 

individuell plan. 

 

Pårørende til beboere med demens får også et tilbud om å delta på demensskolen. Dette er et 

kurs som tilbys gjennom kompetansehjulet. Det er Nasjonalforeningen for folkehelse som er 

ansvarlig for kurset. Målsetningen for kurset er å gi deltakerne informasjon om sykdommen, 

rettigheter, hverdagen som pasient og pårørende, og møte med hjelpeapparatet. Informasjon 

om pårørendeskolen er tilgjengelig på kommunens nettsider og på servicekontoret.  

 

7.4 Vurdering og konklusjon-brukermedvirkning, informasjon 

Revisjonen mener at det er positivt at det er laget informasjonsmapper på alle virksomhetene 

ved innflytting til sykehjemmet, og brosjyrer for pasientene som er flyttet fra Ahus til 

sykehjemmene.  

 

Det er også positivt at det er informasjon om tjenestetilbudet på kommunens nettsider og i 

kommunens serviceerklæring. Serviceerklæringen bør gi korrekt og oppdatert informasjon om 

sykehjemmene i kommunen.  
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Det er videre etter revisjonens vurdering gode rutiner på informasjon ved 

søknadsfremsettelse. Det er også jevnlige oppslag om aktiviteter i virksomhetene.  

 

Det er etter revisjonens vurdering et godt tiltak med kurstilbud for pårørende til demente 

pasienter i kommunen.  

 

Revisjonen har merket seg at kommunen har fått en forholdsvis lav score på under 3 på 

informasjon til pårørende i spørreundersøkelsene. Undersøkelsene har etter revisjonens 

vurdering for lav svarprosent, og et for lite utvalg til at det kan trekkes konklusjoner og 

anbefalinger på grunnlag av denne undersøkelsen. Det kan allikevel vurderes å gjennomføre 

en oppfølgingsundersøkelse eller fokusgrupper der informasjon til de pårørende er tema.  

 

Undersøkelsen har påvist at beboerne ikke har fått informasjon om deres rett til individuell 

plan. Revisjonen anbefaler at det iverksettes rutiner for å informere beboerne om deres rett på 

individuell plan.  
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8.0 Tildeling av sykehjemsplass 

 

 Behandles søknader om plass i sykehjem i overensstemmelse med gjeldende lovgiving 

og Ski kommunes retningslinjer? 

8.1 Saksgang- tildeling av sykehjemsplass 

  

Samhandlingsenheten er ansvarlig for tildeling av dag- og døgnplasser på de 3 institusjonene i 

kommunen.  

 

Enheten mottar søknad fra søker selv eller verge. Henvendelser kan også komme fra fastlegen 

eller sykehus. Ved søknad om langtidsplass må søknaden være skriftlig.  

 

Søkeren blir kontaktet av en saksbehandler per telefon, eller det foretas et hjemmebesøk. 

Kommunen skal behandle søknader fortløpende. Dersom søknaden ikke er behandlet innen en 

måned skal søkeren kontaktes skriftlig.  

 

Søkeren får tildelt plass på et sykehjem i kommunen dersom sykehjem blir definert som 

nødvendig for å ivareta et forsvarlig helsetilbud for søkeren. Det foretas således en vurdering 

av søkerens behov for et opphold på sykehjem, herunder behov for nødvendige helse -og 

omsorgstjenester jf. Helse -og omsorgstjenesteloven § 3 første ledd. Kommunen skal tilby 

plass jf. lovens § 3 første ledd punkt seks bokstav c dersom vilkårene etter § 3-1 første ledd er 

oppfylt.  

 

Søkeren kan søke på ulike tjenester som varierer i omfang og varighet: Korttids-, 

rehabiliterings-, avlastnings- eller langtidsopphold. 

 

Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold på et 

sykehjem. Dette er for personer som har et behov for 

opptrening og bedring av allmenntilstanden, og/eller 

for observasjon og vurdering.  

 

Rehabiliteringsopphold er et tidsbegrenset opphold 

på et sykehjem. Dette er for personer som har behov 

for rehabilitering og opptrening. Oppholdet skal være 

et målrettet tjenestetilbud der en tverrfaglig 

sammensatt gruppe fagpersonell arbeider sammen 

med brukeren og eventuelt pårørende for at brukeren 

skal nå sine mål. Oppholdet skal bidra til at brukeren 

oppnår økt funksjons- og mestringsevne. 

 

Langtidsopphold er et opphold som ikke er tidsavgrenset. Dette er beregnet for personer som 

ikke får dekket sitt daglige behov for pleie- og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig.  

 

Avlastningsopphold er et tidsavgrenset opphold. Dette er ment som en avlastning for personer 

som har omsorgsoppgaver i hjemmet. Personen som mottar hjelpen får et opphold på et 

sykehjem for å avlaste omsorgsyteren hjemme.  
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Dersom søknaden blir avslått kan vedtaket påklages innen tre uker til kommunen. Kommunen 

forbereder klagen og sender den til Fylkesmannen for behandling. Kommunen skal gi 

veiledning til klageren dersom det er behov for det. 

 

8.2 Tildeling av sykehjemsplass 

I Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 reguleres kommunens plikter overfor pasienten. 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 

helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen tilby plass i 

institusjon, herunder sykehjem, jf første ledd punkt 6, bokstav c.  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 viser til at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp. 

Begrepet nødvendig helsehjelp er en vurdering av pasients behov ut fra et helsefaglig skjønn i 

en konkret situasjon. Nødvendig helsehjelp er derfor både en beskrivelse av den hjelpen 

pasienten har rett til å få, og et vilkår for at den enkelte har rett på hjelpen.  

 

Det fremgår av forarbeidene at det er vanskelig å angi presist hva som er nødvendig hjelp, og 

at omfanget og nivå på hjelpen må overlates til praksis og vurderes i hver enkelt sak.  I 

vurderingen må behovet til den enkelte veies opp mot fellesskapets behov, og det kan legges 

vekt på kommunens økonomiske ressurser. Kommunen kan ikke henvise til dårlig økonomi. 

Dette minstekravet er bl.a. omtalt i Fusa- dommen (Rt. 1990 s. 874). Det er også lagt til grunn 

i forarbeidene at det må tas hensyn til en rettferdig fordeling mellom pasienter med 

sammenlignbare behov.  

 

Pasienten kan ikke kreve en bestemt tjeneste fra kommunen som for eksempel 

sykehjemsplass. Det er opp til kommunen å bestemme hva slags hjelp som skal tilbys, ut fra 

de tilbudene og ressursene kommunen har. Derfor kan en kommune fatte et vedtak om 

hjemmebaserte tjenester fremfor en tildeling av en sykehjemsplass. Dette er under 

forutsetning at det er vurdert som medisinsk forsvarlig. Dersom sykehjemsplass er det eneste 

som er forsvarlig ut fra pasientens sykehistorikk har pasienten et rettskrav om sykehjemsplass.  

 

Forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling gjelder i den grad Helse- og 

omsorgstjenesteloven eller pasient- og brukerrettighetsloven ikke regulerer det aktuelle 

spørsmålet på en eller annen måte. Dersom spørsmålet er berørt i de nevnte lovene, vil 

særlovgivningen være gjeldende. 

 

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder ved tildeling av tjenester etter Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a til d. Tildeling av sykehjemsplass er 

derfor regnet som et enkeltvedtak og forvaltningslovens bestemmelser i kapittel IV-VI er 

gjeldende.  

8.3 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 

 

Revisjonskriterier 

 

Forvaltningslovens § 11a viser til: 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.  
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       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 såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det 

må anses som åpenbart unødvendig.  

       I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.  

Helsetilsynet viser til i en undersøkelse om tildeling av sykehjemsplass at vedtak om heldøgns 

pleie og omsorg skal være forsvarlig og fattes på et individuelt og faglig grunnlag, og at 

søkere skal ha nødvendig helsehjelp når de trenger det og ikke settes på venteliste.  

 

Revisjonen utleder følgende revisjonskriterie: 

 

 Saken skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom saken tar mer enn en måned å 

behandle skal det sendes ut en forvaltningsmelding med ny dato for vedtak.  

 

Fakta 

 

 Hva var saksbehandlingstiden fra søknad/første henvendelse til vedtak? 

 Ble det sendt forvaltningsmelding til søker dersom saksbehandlingstiden var over en 

måned? 

 Er det et system på registrering av saksbehandlingstid? 

 

Undersøkelsen viste at sakene tok relativt kort tid å behandle. I de sakene vi kontrollerte og 

der det tok mer enn en måned å behandle var det sendt en forvaltningsmelding innen fristen 

på en måned.  

 

I forvaltningsmeldingene blir det kort gjort rede for hvorfor saken tar lenger tid enn antatt, og 

det blir angitt en ny dato for vedtak.  

 

Det ble opplyst om på intervju at det tas ut statistikk på antall behandlede saker hver måned. 

Dette meldes videre til virksomhetsleder, som igjen melder dette videre til rådmannen. 

Saksbehandlingstid er ikke en del av enhetens rapportering om balansert målstyring til 

rådmannen.  

 

Det ble informert om at enheten ikke benytter fagsystemet Gerica for oversikt over 

saksbehandlingstid. Dette føres manuelt av den enkelte saksbehandler. Saksbehandleren må 

føre et system der de må påse at forvaltningsmelding sendes søkeren dersom saken ikke kan 

avgjøres innen en måned. 

 

I noen saker utsettes vedtaket, og søkeren ble satt på venteliste. Det ble opplyst om at dette er 

en vanlig praksis ved søknader om korttidsplass.   

 

Ved søknad om langtidsplass ble søkeren også satt på venteliste dersom vilkåret for plass var 

oppfylt, og det ikke var ledig plass. Noen av søkerne har en korttidsplass på sykehjemmet, 

som blir forlenget til søkeren får tildelt en langtidsplass. Et fåtall søkere har oppfylt vilkåret 

om langtidsplass, og har fått et ventelistebrev mens de er bosatt hjemme. Det er i disse 

tilfellene gjort en helsefaglig vurdering om det er helsemessig forsvarlig å ha søkeren boende 
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hjemme i ventetiden. Det ble presisert at søkerne ikke settes på venteliste dersom de ikke 

samtykket til dette. Disse søkerne blir prioritert foran andre søkere ved ledig plass.  

 

I de tilfellene søkeren ble satt på venteliste ble de informert muntlig og skriftlig om dette. Det 

ble også informert om når de kunne forvente å få plass på sykehjemmet. Det blir ikke 

imidlertid ikke gitt en skriftlig garanti fra kommunen til søkeren om forventet dato for plass 

på sykehjem. 

 

Det ble opplyst om at kommunen har inngått en avtale med to sykehjem vedrørende kjøp av 

plasser. Sommeren 2012 skal det kjøpes fire plasser som skal benyttes til korttidsplasser. 

Kommunen har tidligere ikke hatt praksis med kjøp av plasser.  

 

Som det fremgår av tabellen nedenfor er 8,5 prosent av sykehjemsplassene i kommunen avsatt 

til tidsbegrenset opphold (korttidsplasser). Til sammenlikning er 19,5 prosent av 

sykehjemsplassene korttidsplasser i kommuner i KOSTRA gruppe 13.  KS har ifølge en 

nøkkeltallsrapport om pleie og omsorg gitt en tilbakemelding til staten om at korttidsopphold i 

institusjon kan, gitt god organisering, avlaste pleie- og omsorgssektoren. God kapasitet på 

korttidsopphold kan derfor gi gunstige kostnadsmessige effekter.  

 

Det er 14,9 prosent av plassene som er avsatt til personer med behov for skjerming. Oppegård 

kommune og kommuner i KOSTRA gruppe 13 har ifølge KOSTRA-tallene langt flere plasser 

som er avsatt til personer med behov for skjerming.  

 

Det ble sagt på intervjuene at det er en utfordring at kommunen har redusert antall plasser til 

beboere med utviklet demenssykdom. Det ble også nevnt på ett intervju av en fagleder på et 

sykehjem at en kartlegging av beboere på sykehjem i kommunen viste at 82 prosent har 

utviklet demens.  

 

 
 Sykehjemsplasser Ski Oppegård Kostragruppe- 

13 
  2010/11 2011 2011 

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold  
8,5% 

 
13,2% 

          
19,5% 

Andel plasser i skjermet enhet for personer med 
demens 

 
14,9% 

 
22,2% 

 
25,3% 

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 6,4% 3,6% 5,0% 
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Tabellen under viser at det er det omtrent 40 søkere som venter på en korttidsplass og rundt 

15 som ventet på en langtidsplass. Den som har ventet lengst på langtidsopphold i sykehjem, 

har ventet siden april-11. De resterende som venter er registrert på venteliste siden sept.-11 og 

frem til d.d. Tre av de som venter blir i ventetiden ivaretatt på sykehjem i andre kommuner, 

og 1 blir ivaretatt med tilbud i hjemmet ( i samråd med bruker- og pårørende). De resterende 

blir i ventetiden ivaretatt på korttidsopphold i sykehjem.  

 

Den som har ventet lengst på korttidsopphold/rehabiliteringsopphold./avlastningsopphold. har 

ventet siden okt-11. Lang ventetid kan skyldes ønske om opphold i spesielle perioder, ønske 

om spesiell type opphold - eks. rullerende opphold, samt at de som meldes fra sykehus blir 

prioritert til ledige plasser. Dette for å unngå at sykehuset i ventetid på sykehjemsplass velger 

å sende hjem pasienter, som har større hjelpe behov enn det som kan ivaretas i hjemmet, samt 

for i størst mulig grad forhindre betalingsdøgn på sykehus.  
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8.4 Veiledning og informasjon før vedtak og ved klage 

 

Revisjonskriterie 

 

Forvaltningsloven § 11 viser til: 

Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet 

med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i 

bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte 

forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.  

       Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget 

tiltak vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens 

art eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om:  

a) gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde, og  

b) regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter 

forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i 

det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.  

       Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt saksområde å gi 

veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et 

konkret forhold som har aktuell interesse for ham.  

       Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar 

henvendelsen, om mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et 

forvaltningsorgan feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen 

bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å 

rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres.    

Revisjonen utleder følgende revisjonskriterie: 

 

 Det skal gis informasjon og veiledning før vedtak og ved klage.  

 

Fakta 

 

 Hvordan informeres søkeren om søknadsprosessen? 

 Hvordan informeres søkeren om endring av tjenestetilbudet? 

 Hvordan blir pårørende og verger involvert?  

 Hvordan informeres søkeren i vedtaket om rettigheter/klagemuligheter? 

 Hvordan informeres søkeren om veiledning ved klage? 

 

Kommunen har en serviceerklæring om sykehjemsplasser i kommunen, der er det angitt hvor 

søkeren kan sende inn søknad, og hvor de finner søknadsskjema. Den samme informasjonen 

er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.  

 

Søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens servicekontor og på kommunens nettsider.  
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Enheten foretar et hjemmebesøk der søkeren blir informert om tjenesten det er søkt om, og 

andre tjenester som kommunen kan tilby søkeren.  

 

Søkeren blir også informert om at enheten kan veilede om utfylling av søknadsskjemaet. 

Dersom fastlegen vurderer at det er nødvendig med verge eller fullmektig for søkeren må de 

levere inn søknaden for søkeren.  

 

Dersom sykehjemmet eller hjemmetjenesten vurderer at det er behov for en langtidsplass blir 

søkeren informert om vurderingen og veiledet om søknadsprosessen. Søknad kan heller ikke 

sendes inn uten at søkeren selv samtykker til dette.  

 

Undersøkelsen viste ikke avvik, de kontrollerte vedtakene hadde informasjon om veiledning 

ved klage, klagefrist og klageadgang. 

 

8.5 Utredning før vedtak 

 

Revisjonskriterie 

 

Forvaltningsloven § 17 viser til: 

 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

 

Revisjonen utleder følgende revisjonskriterie: 

 

 Saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

 

Fakta 

 

 Hva må vurderes før vedtaket fattes? 

 

 Hvordan dokumenteres vurderingene som er gjort i forkant av et vedtak? 

 

 Hvordan blir det tatt hensyn til brukerens behov og interesser? 

Det skal ved søknad om sykehjemsplass foretas en vurdering av søkerens funksjons- og 

hjelpebehov. Dette er en vurdering av søkers psykiske og fysiske tilstand, og om det på 

bakgrunn av denne vurderingen er et behov for en sykehjemsplass.  

 

Saksutredningen begynner med et hjemmebesøk hos søkeren. Etter hjemmebesøket innhentes 

ytterligere dokumentasjon som er nødvendig for å behandle søknaden. Eksempelvis 

opplysninger fra fastlegen, pårørende, hjemmetjenesten og IPLOS-registreringer. 

 

Søkeren kan få tildelt korttidsplass ved søknader om langtidsplass. Formålet er da å få kartlagt 

søker gjennom hele døgnet, over tid. Denne vurderingen er viktig for å vurdere om søkeren 

har et behov for en langtidsplass. Samhandlingsenheten er også på møter hver uke med 

personell fra sykehjemmet og tilsynslege. Status for beboeren blir diskutert på møtene.  
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Saksutredningen blir dokumentert i en saksbehandlerrapport. Rapporten er lagret i 

fagsystemet Gerica, og er tilgjengelig for de med et tjenstlig behov. Saksbehandlerrapporten 

er et internt dokument, og følger ikke med vedtaket til søker.  

 

Saksbehandler må også rutinemessig føre IPLOS- registreringer i Gerica.  

 

Undersøkelsen viste ikke avvik, de kontrollerte saksmappene hadde registrert et 

hjemmebesøk, det var foretatt IPLOS registreringer, og det var en saksbehandlerrapport i 

saken.  

8.6 Begrunnelse i vedtaket 

 

Revisjonskriterie 

 

Forvaltningsloven § 25 viser til krav til begrunnelsen i vedtaket: 

Begrunnelsen skal 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 dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er 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 tilfelle skal det i underretningen til 

parten vedlegges kopi av framstillingen.  

       De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør 

nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til 

retningslinjene være tilstrekkelig.  

Revisjonen utleder følgende revisjonskriterie: 

 

 Begrunnelsen skal være skriftlig og grunngis med innholdet av de regler vedtaket 

bygger på. 

 

 Begrunnelsen skal nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på. 

 

 De hovedhensyn som har vært vurdert ved utøving av skjønn bør nevnes.  

 

 Fakta 

 

 Er vedtaket begrunnet med hjemmelshenvisninger? 

 

 Nevner begrunnelsen de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøvelsen av 

skjønnet? 

 

Undersøkelsen viste ikke avvik, og det var sendt ut et skriftlig vedtak til søkeren.  

 

Vedtakene viste videre til de hovedhensyn som var avgjørende ved utøvelsen av skjønnet. 

Alle vedtakene viste også til den hjemmel som vedtaket bygget på.  
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8.7 Likebehandling og rettssikkerhet 

 

Revisjonskriterier 

 

Helsetilsynet viser til i en undersøkelse om tildeling av sykehjemsplasser i Oslo og Akershus 

at:  

 

Felles skriftlige retningslinjer og kriterier for tildeling av tjenester i kommunen/bydelen, samt 

IPLOS- registeringer og de ansattes faglige kompetanse burde sikre like vurderinger av 

søkerens funksjonssvikt og reelle tjenestebehov. For stor avstand i vurderingene skaper 

mistillit i befolkningen og svekker rettsikkerheten ved tildeling av nødvending helsehjelp.   

 

Revisjonen utleder følgende revisjonskriterie: 

 

 Det skal legges til rette for gode rutiner for å ivareta søkerens rettsikkerhet, som 

sikrer likebehandling av søkerne.   

 

Fakta 

 

 Hvilke tiltak er innført for å sikre likebehandling? For.eks. 

 

o Saksbehandlermøter der vanskelige saker diskuteres? 

o Sjekklister? 

o Autotekster/maler i vedtakene? 

o Retningslinjer for søknader om tildeling av sykehjemsplass? 

o IPLOS registreringer? 

 

Kommunen har utarbeidet tjenestebeskrivelser for ulike tjenestetilbud på sykehjemmene. Det 

står beskrevet i korte trekk i tjenestebeskrivelsen hva som er vilkårene for å få tildelt plass. 

Revisjonen ble informert om at mange av de ansatte på Samhandlingsenheten mener at det er 

et behov for å oppdatere disse beskrivelsene. Det har også vært diskutert å innføre interne 

retningslinjer for kriterier ved tildeling av sykehjemsplass. 

 

Det er som nevnt en godt innarbeidet rutine hva som skal vurderes ved tildeling av 

sykehjemsplass: 

 Hjemmebesøk. 

 Korttidsopphold i forkant ved behov for videre utredning ved søknad om 

langtidsopphold. 

 Opplysninger fra fastlegen. 

 Opplysninger fra pårørende. 

 IPLOS –registeringer. 

 Opplysninger fra hjemmetjenesten. 

 

Denne praksisen er ikke dokumentert skriftlig. Det er per i dag ikke utarbeidet retningslinjer 

eller sjekkliste for tildeling av sykehjemsplass. 
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Enheten ivaretar likebehandling bl.a. ved å ta opp vanskelige saker i faste møter. Dersom 

sakene haster kan det tas utenom de faste møtene.  

 

Det blir benyttet fire ulike maler i vedtakene. Dette er maler for vedtak om innvilgelse eller 

avslag på søknad om korttidsopphold, rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold og 

langtidsopphold.  

8.8 Vurdering og konklusjon -saksbehandling av søknad om sykehjemsplasser 

 

Undersøkelsen viste at sakene i de kontrollerte sakene tok relativt kort tid å behandle. Det 

sendes ut forvaltningsmelding der hvor sakene tar mer enn en måned å behandle. 

Saksbehandlingstid registreres imidlertid manuelt, og det kan derfor være en utfordring å ha 

nøyaktige tall på saksbehandlingstid. Revisjonen mener at det kan vurderes tiltak for å 

registrere sakene elektronisk. Revisjonen merker seg at enheten rapporterer på 

saksbehandlingstid til rådmannen. Enheten blir imidlertid ikke målt på saksbehandlingstid i 

styringssystemet.  

 

Det ble opplyst om at det benyttes ventelister ved søknader om langtids- og korttidsplasser. 

Det gis ingen en garanti fra kommunen om forventet plass, og det har ikke vært praksis å 

kjøpe plasser fra andre kommuner. 

 

Revisjonen kan ha forståelse for at enkelte kan oppleve det som bedre å bli satt på venteliste 

fremfor å få et avslag. På den annen side fører en slik praksis til at det ikke fattes et vedtak i 

saken. Dermed vil søkeren, til tross for at behovet for plass er erkjent, verken få denne plassen 

eller kunne forholde seg til et vedtak og klage på at han får en plass han har rettmessig krav 

på. Revisjonen er kjent med at Fylkeslegen i Oslo og Akershus har kritisert bruken av 

ventelister nettopp fordi søkeren har et rettskrav på sykehjemsplass uten ugrunnet opphold når 

vilkårene er oppfylt for en sykehjemsplass 

 

Revisjonen vil også anføre at kommunen med denne praksisen, underkommuniserer det reelle 

behovet for sykehjemsplasser. Satt på spissen er det altså ikke behovet for sykehjemsplasser 

som blir styrende for kommunens tilbud, men kommunens tilbud som setter grenser for 

behovene. 

 

Revisjonen er kjent med at kommunen fra sommeren 2012 skal kjøpe 4 korttidsplasser fra 

andre kommuner. Dette forhindrer likevel ikke at søkere blir satt på ventelister. Det er flere 

enn 8 personer som står på venteliste for korttids og langtidsplasser i kommunen. 

 

Kommunens praksis går dermed på tvers av viktige rettsprinsipper som bør ivaretas bedre ved 

at kommunen tilrettelegger for kjøp av plasser, eller alternativt avslår saken. Revisjonen 

mener derfor at praksisen med ventelister bør opphøre, slik Fylkeslegen har påpekt, og at det 

fattes et vedtak i den enkelte sak. Revisjonen har ikke vurdert om kommunen parallelt kan gi 

signaler om når sykehjemsplass kan påregnes hvis dette er formålstjenlig. 

 

Enheten har etter revisjonens vurdering gode rutiner for å utrede søknadene, og for å 

dokumentere saksutredningen. Det er også gode rutiner for informasjon og veiledning om 

søknadsprosessen og klagemuligheter. Undersøkelsen viste videre at vedtakene hadde 

hjemmelsanvisninger og utfyllende begrunnelser for vurdering av skjønnet.  
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Fylkeslegen i Oslo og Akershus mener at det er avgjørende at det skal legges til rette for gode 

rutiner for å sikre likebehandling av sakene. Dette er med på å styrke søkerens rettssikkerhet. 

Dette kan blant annet gjøres gjennom retningslinjer, sjekklister og vedtaksmaler. 

 

I en spørreundersøkelse (terskelundersøkelsen) av bestillerenheter i Oslo og Akershus ble det 

stilt spørsmål om hvor mange av enhetene som har retningslinjer og sjekklister. Da svarte 90 

prosent av respondentene at de har skriftlige retningslinjer, og 70 prosent svarer at de benytter 

sjekklister når opplysninger innhentes. Dette viser at dette er en vanlig praksis blant 

bestillerkontorene i Oslo og Akershus.  
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9.0 Anbefalinger 
 

På bakgrunn av undersøkelsen anbefales det at Ski kommune vurderer tiltak innenfor 

følgende områder:  

 

Søknadsbehandling 

 

 Sørge for at det fattes vedtak uten ugrunnet opphold i alle søknader om 

sykehjemsplass. 

 Utarbeide retningslinjer og sjekklister for saksbehandling av søknader. 

 

Oppfølging av kvalitetsforskriften 

 

 Utvikle prosedyrer som imøtekommer kravene som er satt i kvalitetsforskriften. 

 Innføre rutiner for opplæring og bruk av prosedyrene. 

 

Dokumentasjon 

 

 Utarbeide rutiner/retningslinjer for å sikre lik praksis på journalføring. 

 Sikre at alle beboere har tiltaksplaner. 

 Sikre at beboere med sammensatte behov blir tilbudt en individuell plan. 

 

Brukermedvirkning 

 

 Sikre at alle beboere har en primærkontakt. 

 Inkludere beboere, pårørende og andre ansatte i utarbeidelsen av prosedyrer og rutiner. 

 Gjennomføre nye spørreundersøkelser for brukerne og de pårørende. 

 

Internkontroll 

 

 Etablere rutiner som sikrer at avvik blir registrert, og at de blir fulgt opp av ledelsen. 

 Gjennomføre risikoanalyser på flere områder. 
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10.0 Rådmannens 
uttalelse
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11.0 Revisjonens kommentar til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen er svært tilfreds med at rådmannen har gitt en grundig og god tilbakemelding på 

rapporten. Vi vil knytte kommentarer til deler av denne.  

 

Rådmannen påpeker at rapportens tittel Kvalitet i sykehjem blir for vidstrakt, da rapporten 

ikke omhandler kvalitet i sin helhet, men systemer for kvalitetssikring. Revisjonen viser til at 

definisjonen på kvalitet som rådmannen viser til, ble benyttet som en illustrasjon på at kvalitet 

er et vidstrakt begrep, og har mange ulike betydninger som avhenger av kontekst og fag. Vi 

avgrenset til en smalere definisjon av kvalitet i rapporten, som også ble benyttet som 

utgangspunkt for våre undersøkelser:  

Alle planlagte og systematiske aktiviteter som er iverksatt som en del av 

kvalitetssystemet og påvist som nødvendige for å skaffe tilstrekkelig tiltro til at en 

enhet vil oppfylle kravene til kvalitet.  

 

Revisjonen har på denne bakgrunn valgt å opprettholde rapportens opprinnelige tittel.  

 

Revisjonen ser det som positivt at det skal: 

 

 revideres prosedyrer i forbindelse med at kommunen skal ta i bruk et nytt elektronisk 

system 

 utarbeides prosedyrer som skal forefinnes etter kvalitetsforskriften § 3  

 arbeides videre med retningslinjer som skal sikre løpende opplæring i bruken av 

prosedyrene 

 gjøres et arbeid for å etablere en tydelig kultur for å melde avvik i virksomhetene 

 iverksettes flere kompetansehevende tiltak for ansatte på bakgrunn av 

samhandlingsreformen 

 utarbeides virksomhetsplan for den virksomheten som ikke har denne på plass, og det 

skal benyttes ulike virkemidler fra virksomhetsleders side for å forankre de interne 

målene hos de ansatte 

 utarbeides en felles retningslinje for journalføring 

 iverksettes et system for tiltaksplaner i den virksomheten som ikke har gjennomført 

dette 

 gjennomføres risikoanalyser på HMS, og det skal vurderes å utarbeide risikoanalyser 

på sykepleiefaglige problemsstillinger 

 foretas en evaluering av systemet for brukerundersøkelser 

 utarbeides en felles informasjon til pasienter som skal flytte inn i kommunens 

sykehjem 

 vurderes om formidlingen av å bli satt på venteliste, kan inkludere informasjon om 

klagerett for søkeren. 

Revisjonen registrerer at rådmannen ikke vil følge revisjonens forslag om å gå bort fra 

avviksdefinisjonen. Dette begrunnes med at definisjonen er utledet fra tilsynsmyndighetenes 

definisjon av avvik, og det etablerte skille mellom avvik og anmerkninger. Revisjonens 

hovedpoeng med dette forslaget er å øke meldingsfrekvensen utover hendelser som er brudd 

på lov og forskrift, noe vi mener med fordel kan følges opp.  
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Revisjonen har ingen innvendinger til rådmannens presisering av begrepet Individuell plan og 

behovet for langvarige og koordinerte tjenester, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. 

Rapportens poeng er imidlertid at sykehjemmene i Ski kommune ikke har noen rutine for å 

tilby en individuell plan til pasienter med et behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Revisjonen mener at denne pasientgruppen har et krav på dette tilbudet, jf. lovens § 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvalitet i sykehjem - Ski kommune                                                     Follo distriktsrevisjon                                                                                    

                                                                                                                              

__________________________________________________________________________________________ 

 Side 66  
 

12.0 Litteraturliste 
 

Lov  

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helsepersonelloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

Forvaltningsloven 

 

Forskrift 

Kvalitetsforskriften 

Internkontrollforskriften 

Forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 

Forskrift om pasientjournal 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator  

 

Forarbeider 

Prop 91 L 

 

Veiledere/undersøkelser/meldinger 

Rundskrivet om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Arbeidsdepartementet, 1997 

IS-1201: Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, 

Sosial- og Helsedirektoratet 2004 

IS-1183: …Og bedre skal det bli! Veileder i nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- 

og helsetjenesten.2005 

IS-1183: Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i sosial- og helsetjenesten.2004 

IS-1040: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester. Sosial- og 

helsedirektoratet, 2006. 

St. meld. Nr. 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening. 

Terskelundersøkelsen- 2010: Tildeling av sykehjemsplass i Oslo og Akershus 

 

Demensplan 2015 «Den gode dagen», delplan til omsorgsplan 2015, Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

 

Dokumenter fra Ski kommune:  
 

Organisasjonskart for Langhus bo- og servicesenter, Solborg bo- og aktivitetssenter, 

Finstadtunet sykehjem. 
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og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i f.h.t. mat 

 

Prosedyre for registrering av brukere til tannhelsetjenestens tannbehandlingstilbud 

 

Prosedyre for opplæring/informasjon i tannhelse for pleie/omsorg/ helse- og sosialpersonell i 

Pleie- og omsorgsetat og Helse- og sosialetat 

 

Infeksjonsforebyggende plan for Langhus bo- og servicesenter, Solborg bo- og 

aktivitetssenter og Finstadtunet. 

 

Prosedyre for håndtering av øyeblikkelig hjelp situasjoner i sykehjem 

 

Prosedyre for helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp- 

bruk av tvang. 
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Daglig omsorg og behov- mal for tiltaksplan 
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Møtereferat, Brukerrådet Finstadtunet 

 

Retningslinje for aktiv omsorg og kulturarbeid i avdelingene, Finstadtunet 

 

Årsplan for ansatte ved Langhus bo- og servicesenter 
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Endelig rapport fra tilsyn ved Langhus bo- og servicesenter, Helsetilsynet, 2010 
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herunder rutiner for i hvilke situasjoner lege skal tilkalles, og når legevakt ev. AMK skal 

varsles. 

 

Statistikk saksbehandling vedtak, Samhandlingsenheten 2011 

 

Vedtaksmaler for tildeling av institusjonsplasser (4 stk)  

 

o Korttidsplass  

o Rehabiliteringsplass 

o Langtidsplass  

o Avlastning  

 

Velkomstmappe Solborg bo- og aktivitetssenter 

 

Velkomstmappe Finstadtunet 

 

Velkomstmappe Langhus bo- og servicesenter 

 

Informasjonshefte for nytilsatte, Solborg bo- og aktivitetssenter 

 

Brosjyre: Pårørendeskole demens, Kompetansehjulet 

 

Tilsynsrapport ved Langhus bo- og servicesenter, Helsetilsynet, 2010 
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Vedlegg: 
Kvalitetsforskriften 
 

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 m.v.  

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 

kommunene § 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 2-1 tredje ledd og § 4-6. 

Fremmet av Sosialdepartementet.  

§ 1. Formål  

       Forskriften skal 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.  

§ 2. Virkeområde  

       Forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av pleie- og 

omsorgstjenester, uavhengig av hvor tjenesten utføres. Dersom deler av disse tjenestene 

utføres av private, skal kommunen ved avtale sikre seg at denne forskriften også blir fulgt i 

den private partens utførelse av tjenestene.  

§ 3. Oppgaver og innhold i tjenestene  

       Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:  

- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de 

tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik 

finnes  

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

tjenesten  

- brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, 

medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis 

medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene.  

       For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte 

prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt 

grunnleggende behov. Med det menes bl.a.:  

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet  

- selvstendighet og styring av eget liv  

- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende 

kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat  

- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet  

- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold  

- mulighet for ro og skjermet privatliv  

- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)  

- mulighet til selv å ivareta egenomsorg  

- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser  

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html
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- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg 

tilpasset den enkeltes tilstand  

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene  

- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å 

formulere sine behov  

- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise  

- tilpasset hjelp ved av- og påkledning  

- tilbud om eget rom ved langtidsopphold  

- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.  

§ 4. Ikrafttreden  

       Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2003. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 27. 

februar 1997 nr. 358 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 

19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, fastsatt av Sosial- og 

helsedepartementet med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 

kommunene § 6-9.  

Internkontrollforskriften 

 

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.  

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med 

helsetjenesten § 7, lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 16 andre ledd, lov av 

19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a, lov av 3. juni 1983 nr. 54 om 

tannhelsetjenesten § 1-3a, lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 2-1 tredje ledd og lov av 

2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a fjerde ledd. Fremmet av Helsedepartementet. Endret 

ved forskrift 1 des 2006 nr. 1325.  

§ 1. Formål  

       Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester og at 

sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig 

forbedringsarbeid i tjenestene.  

§ 2. Virkeområde  

       Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helselovgivningen og er pålagt 

internkontrollplikt etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 3. I tillegg omfattes de 

virksomheter som er pålagt plikt etter lov om sosiale tjenester jf. § 2-1, og private 

institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester, jf. § 7-10.  

0 Endret ved forskrift 1 des 2006 nr. 1325 (i kraft 1 jan 2007).  

§ 3. Internkontroll  

       I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at 

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

krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.  

§ 4. Innholdet i internkontrollen  

       Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold 

av sosial- og helselovgivningen.  

       Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:  

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20030627-0792.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html
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a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 

samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver 

og myndighet er fordelt,  

b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten,  

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle 

fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,  

d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,  

e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av 

virksomheten,  

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav,  

g) 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,  

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.  

§ 5. Dokumentasjon  

       Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på 

bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.  

       Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.  

§ 6. Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.  

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20021220-1731.html

