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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 16/17 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00180-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 2. mai 2017 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll Nesodden KU 020517
SAKSUTREDNING:
På grunnlag av protokollen har sekretæren sendt saksutskrifter av sak 13/17 og
14/17 til kommunen.

Ås, 13.06.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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MØTEPROTOKOLL
Nesodden kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

02.05.2017 kl. 17:15
Møterom Hasle i Tangenten

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Møtende medlemmer:
Arne Maus (SV), Arne Todok Eriksen (MDG), Sidsel Tjernshaugen (Ap), Jørn
Bertelsen (H), May Lissbeth Ananiassen (R)

Fra administrasjonen:
Geir Grimstad, rådmann
Arve Ruud, stabssjef økonomi og styring

Fra Follo distriktsrevisjon:
Steinar Neby, revisjonssjef

Fra sekretariatet:
Lene H. Lilleheier (møtesekretær)

Diverse merknader:
Rådmannen tok opp en sak under eventuelt.
Møteprotokoll godkjent 06.05.2017

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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6
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Saker til behandling

Nesodden KU-12/17
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. mars 2017
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. mars 2017 godkjennes.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 21. mars 2017 godkjennes.

Nesodden KU-13/17
Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2016:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2017 og rådmannens
årsberetning.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller
presiseringer.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Nesodden kommunes
årsregnskap for 2016.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for
Nesodden kommune for 2016.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Nesodden kontrollutvalg 02.05.2017
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Nesodden kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:
Stabssjef Arve Ruud presenterte hovedpunkter fra regnskap og årsberetning. Han og
rådmannen svarte deretter på spørsmål fra utvalget. Revisjonssjefen kommenterte
revisjonsberetningen, og orienterte om at det vil bli oversendt et nummerert brev.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:
Kontrollutvalgets uttalelse om Nesodden kommunes årsregnskap for 2016:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 15. april 2017 og rådmannens
årsberetning.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold eller
presiseringer.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Nesodden kommunes
årsregnskap for 2016.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for
Nesodden kommune for 2016.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Nesodden kontrollutvalg 02.05.2017
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Nesodden KU-14/17
KOFA-vedtak vedr. konkurranseutsetting av bygging og drift av
omsorgsboliger
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:
Rådmannen orienterte om prosessen, blant annet for valg av juridisk kompetanse.
Forslag til vedtak fra Arne Maus:
«Saken oversendes kommunestyret med følgende uttalelse:
Kontrollutvalget mener at det er beklagelig at kommunens administrasjon, etter å ha
to ganger innhentet dårlige juridiske betenkninger i denne saken om omsorgsboliger,
har utsatt kommunen for finansiell risiko og ledet kommunestyret til å fatte ikke
holdbare vedtak. Det er nå en mulighet for at kommunen kan saksøkes for
erstatning av tredjepart, og vi viser da særlig til KOFAs vedtak pkt. 44.
Kontrollutvalget ber administrasjonen for fremtiden innhente flere og bedre juridiske
betenkninger i så viktige saker for kommunen hvor store midler står på spill."

Forslag til vedtak fra Sidsel Tjernshaugen:
«Saken oversendes til kommunestyret med følgende uttalelse:
Kontrollutvalget viser til KOFAS vedtak i klagesaken vedrørende
konkurranseutsetting av bygging og drift av omsorgsboliger.
Kontrollutvalget beklager at saken slik den nå framstår kan være med å svekke
kommunens omdømme. Det vil for framtiden være av stor betydning å kvalitetssikre
juridiske betenkninger i viktige saker for kommunen der store midler står på spill.
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.»
Arne Maus trakk sitt forslag.
Votering: Forslaget fra Sidsel Tjernshaugen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalg 02.05.2017
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Nesodden kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:
Saken oversendes til kommunestyret med følgende uttalelse:
Kontrollutvalget viser til KOFAS vedtak i klagesaken vedrørende
konkurranseutsetting av bygging og drift av omsorgsboliger.
Kontrollutvalget beklager at saken slik den nå framstår kan være med å svekke
kommunens omdømme. Det vil for framtiden være av stor betydning å kvalitetssikre
juridiske betenkninger i viktige saker for kommunen der store midler står på spill.
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Nesodden KU-15/17
Orienteringssaker
Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.

Nesodden kontrollutvalgs behandling 02.05.2017:
Representanter fra FIKS og FDR redegjorde for status for selskapenes arbeid med
fusjoner, og at dette foreløpig ikke har resultert i konkrete forslag til fusjoner.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Nesodden kontrollutvalgs vedtak 02.05.2017:
Orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt
Rådmannen orienterte om kommunestyrets behandling og vedtak i sak 043/17 Vitale
– Interngranskning – ekstern granskning.
Kontrollutvalget ba om å få oversendt aktuelle dokumenter i saken.

Nesodden kontrollutvalg 02.05.2017
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN

Sak 17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00175-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapporten om kvalitet i sykehjemstilbudet oversendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret merker seg at revisjonen gir følgende anbefalinger:
a. Nesoddtunet bo- og servicesenter, som det het på 1990-tallet, heter nå
Nesoddtunet sykehjem. Navneskiftet bør gjennomføres i Brønnøysundregisteret
og i informasjon om sykehjemmet.
b. Sykehjemmet bør utarbeide årlig (ikke treårig) virksomhetsplan. Virksomhetens
organisasjonskart bør oppdateres med hensiktsmessige avdelingsnavn og lesbar
tekst.
c. Rutiner for melding av avvik i kvalitetssystemet Compilo og
pasientjournalsystemet CosDoc bør avklares i 2017.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget innen seks måneder.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunetyret.
Vedlegg:
FDR NesoddenSykehjemRevisjonsrapport
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalget vedtok 21. mars d.å. prosjektplan for rapporten som nå foreligger.
Sekretariatet mener revisjonen har fulgt opp utvalgets bestilling i dette prosjektet.
Revisjonens metode i prosjektet har vært dokumentsøk, intervjuer og en
spørreundersøkelse blant pårørende. Pårørende undersøkelsen kom i stand etter
anmodning fra kontrollutvalget. Pårørende til 13 beboere ved sykehjemmet ble
plukket tilfeldig og ble intervjuet av revisor på telefon/e-post. Revisor skriver bl.a.(s.
8): «Fra utvalget kan det trekkes forsiktige slutninger til populasjonen av
sykehjemmets beboere.» Pårørendeundersøkelsen er tatt inn på s. 44 i rapporten.
Funn i rapporten:
- Nesodden har, selv uten omsorgsboliger, flere boenheter for eldre (80 år og
over)ved Nesoddtunet sykehjem enn sammenlignbare kommuner.
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Ca 90 omsorgsboliger kommer i drift i 2020.
Søknader o langtidsopphold saksbehandles på ca. to måneder.
Utskrevne pasienter som er for dårlige til å sendes hjem, legges inn på
Nesoddtunets korttidsavdeling.
Kommunen hadde i 2016 24 overliggerdøgn ved Ahus. Dette falt til tre døgn i
1. kvartal 2017.
Revisor mener kommunen har god kontroll på mottak av pasienter fra
sykehus.
Kommunen mener avtalen om samhandlingsreformen med A-hus fungerer
godt.
Kommunen disponerer 2,2 senger ved Follo lokalmedisinske senter, som
benyttes i stor grad.
En lovendring som gjøres gjeldende i Nesodden fra 1.7.2017 gir rett til fritt
sykehjemsvalg og heldøgnsopphold uten å ha bopel i kommunen. I tillegg
pålegges kommunen å føre venteliste for omsorgstjenester.
Alle plasser i Nesoddtunet har enerom med eget bad.
Ett bygg preges av slitasje, bl.a. tidvis kloakklukt i rom. I handlingsprogrammet
er det avsatt midler til rehabilitering i 2018.
Nesoddtunet har sensor i dørene som kan gi alarm hvis beboer går ut av
rommet.
Sykehjemmet har en pleie- og sykepleiefaktor på linje med Follo ellers og Oslo
Sykefraværet var 9,1 % i 2016, hvorav 70% langtidssykefravær. Målet er 7 %.
Kommune har et omfattende system for kvalitetskontroll og egne prosedyrer
for avvikshåndtering. Det arbeides med å avklare rutinene for behandling av
avvik
Virksomhetsleder mottar 2-3 klager på pasientopplevelser per år.
Sykehusoverlegen, tillitsvalgt for Fagforbundet og styreleder for Nesoddtunets
venner gir alle positive vurderinger av hvordan sykehjemmet fungerer.
Pårørendeundersøkelsen ga en gjennomsnittlig tilfredshet på 4,7(av 6).
Boforhold ble gitt høyest score, mens bl.a. bemanning fikk noe lavere score.

Revisjonen gir følgende anbefalinger:
d. Nesoddtunet bo- og servicesenter, som det het på 1990-tallet, heter nå
Nesoddtunet sykehjem. Navneskiftet bør gjennomføres i Brønnøysundregisteret
og i informasjon om sykehjemmet.
e. Sykehjemmet bør utarbeide årlig (ikke treårig) virksomhetsplan. Virksomhetens
organisasjonskart bør oppdateres med hensiktsmessige avdelingsnavn og lesbar
tekst.
f. Rutiner for melding av avvik i kvalitetssystemet Compilo og
pasientjournalsystemet CosDoc bør avklares i 2017.
Rådmannen skriver i sin rapport, tatt inn til slutt i rapporten, at han har inntrykk av at
det gis en grundig og god gjennomgang av sykehjemmet. Han har ingen innsigelser
mot revisjonens anbefalinger.
Ås, 13.06.2017
Jan T. Løkken/s./
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sekretær
Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet fra Follo
distriktsrevisjon IKS datert 7.6.17
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KVALITET I SYKEHJEMSTILBUDET
Forvaltningsrevisjonsrapport for Nesodden kommune

Nesoddtunet sykehjem. Foto: Nesodden kommune.
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1

INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "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 forvaltningen foregår i
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."
Nesodden kommunes kontrollutvalget vedtok 21.3.2017 prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitet i sykehjemstilbudet (KU 9/17).

1.2 Sammendrag
Forvaltningsrevisjonens formål er å vurdere aspekter ved kvaliteten i tilbudet til beboere ved
Nesodden kommunes sykehjem. Tre problemstillinger undersøkes: saksbehandling og tildeling
av tjenester i forhold til regelverk; kommunens system for å etterleve Forskrift om kvalitet i
pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) i sykehjemmet; og tjenesteutførelse i forhold til
intensjonene i kvalitetsforskriften.

1.3 Konklusjoner
Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene:
1.3.1 Saksbehandling og tildeling av tjenester
Kommunens nettsider informerer om sykehjemmets tjenester: korttids- og rehabiliteringsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold. Digitalt søknadsskjema om omsorgstjenester er
tilgjengelig på nettsidene. Søknader saksbehandles av tildelingsteamet i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Søknader om korttidsopphold for utskrivningsklare
pasienter fra sykehus behandles på timen. Søknader om langtidsopphold har en saksbehandlingstid på ca. to måneder; foreløpig svar sendes innen to uker fra søknad mottas. Vedtaksbrev til
søker opplyser om klageadgang.
Korttids- og langtidsplass tildeles søkere som har et omfattende behov for medisinsk behandling
og sykepleie, det vil si behov for heldøgns pleie og omsorg. Tildelingsteamet anser at Nesodden
kommune har tilstrekkelig sykehjemskapasitet for dem som fyller vilkårene. Kommunen har
flere boenheter for eldre enn sammenliknbare kommuner. Klager på lovpålagte tjenester går til
tildelingsteamet, som vurderer klagen. Dersom avslag opprettholdes, går klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for overprøving. Tildelingsteamet mottar få klager på tildeling av
sykehjemsplass (0 i 2016, 1 klage i 1. kvartal 2017).
1.3.2 System for kvalitet i sykehjemstilbudet
Nesoddtunet har i hovedsak høy bostandard, noe som bidrar til beboernes trivsel. Alle plasser har
enerom med eget bad, mot 82 % av sykehjemsplassene i landet. 59 % av Nesoddtunets plasser
har høy standard (bygg 3/2012 og bygg 2/2002), mens bygg 1/1989 preges noe av slitasje og
svikt i tekniske installasjoner. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020 har avsatt 33 mill. kr
til rehabilitering i 2018. Bemanningen på Nesoddtunet – med en pleiefaktor på 0,81 og en
Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune
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sykepleiefaktor på 0,27 – er på nivå med andre kommuner i Follo og Oslo. Nesoddtunets
Opplæringsplan 2017 har kurs i etikk og setter brukerne i sentrum.
Nesodden kommune har et omfattende system for kontroll og oppfølging av tjenestekvalitet
gjennom kvalitetsråd, målstyring og kvalitetssystem. Brukerutvalg for Nesoddtunet sykehjem
kom i gang i 2016. Systemet bidrar til å sikre at kvalitetsforskriftens krav oppfylles ved
sykehjemmet. Eventuell svikt i tjenestekvalitet og brukertilfredshet kan avdekkes av
administrasjonen på et tidlig tidspunkt.
Nesoddtunet sykehjem har utarbeidet 45 prosedyrer som oppdateres årlig og er tilgjengelige for
ansatte i kvalitetssystemet Compilo. På sykehjemmet ble det i 2016 meldt 124 avvik i Compilo
og 461 avvik i pasientjournalsystemet CosDoc. Virksomhet sykehjem arbeider med å avklare
rutinene for melding av avvik og opplæring av ansatte i dette.
Sykehjemmet mottar rundt tre skriftlige klager på pasientopplevelse per år. Den som klager,
innkalles til et møte for dialog. Klagene refereres i avdelingsmøter for læring. Nesoddtunet
mottok én klage i 2016 som gikk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som avviste klagen.
1.3.3 Tjenesteutførelse i forhold til intensjonene i kvalitetsforskriften
Tjenesteutførelsen ved Nesoddtunet sykehjem er i det store og hele i tråd med intensjonene i
kvalitetsforskriften. Nesoddtunets Venner og virksomhetens bruker-/pårørendeundersøkelser gir
sykehjemmet en totalskår på 4-tallet (av 6), hvilket er en relativt god karakter. Også brukerutvalg, sykehjemsoverlege, avdelingsleder, sykepleieres tillitsvalgt og helsefagarbeideres tillitsvalgt bedømmer sykehjemmet overveiende positivt.
Revisors spørreundersøkelse til 13 tilfeldig utvalgte pårørende viser en tilfredshet alt i alt på
gjennomsnittlig 4,6 (av 6). På kvalitetsforskriftens 16 krav gir de Nesoddtunet gjennomsnittlig
4,9. Pårørende synes å ha høyest tilfredshet med boforhold, herunder enerom med bad for alle og
renhold i rom og fellesarealer. De er også meget tilfredse med ro/privatliv, respekt/trygghet,
hygiene/toalett, måltider, sykepleie, en verdig livsavslutning og tilrettelegging for pårørende.
Lavest tilfredshet (som likevel ikke er dårlig) er det med bemanning, tøyvask, munnhygiene og
aktiviteter. Pårørendes peker i sine kommentarer på bl.a. to forbedringspunkter: Beboere med
demens trenger stabilitet, med ansatte som kjenner deres behov. Og aktivisering av beboere kan
bli bedre, bl.a. med mer utendørs opphold.

1.4 Anbefalinger
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende tiltak:
a. Nesoddtunet bo- og servicesenter, som det het på 1990-tallet, heter nå Nesoddtunet sykehjem. Navneskiftet bør gjennomføres i Brønnøysundregisteret og i informasjon om
sykehjemmet.
b. Sykehjemmet bør utarbeide årlig (ikke treårig) virksomhetsplan. Virksomhetens
organisasjonskart bør oppdateres med hensiktsmessige avdelingsnavn og lesbar tekst.
c. Rutiner for melding av avvik i kvalitetssystemet Compilo og pasientjournalsystemet CosDoc
bør avklares i 2017.

Steinar Neby /s./
revisjonssjef

Didrik Hjort /s./
avdelingsleder for forvaltningsrevisjon

Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune
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2

PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger
Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte en forvaltningsrevisjon med følgende formål:
"Formålet med prosjektet er å vurdere viktige aspekter ved kvaliteten i tilbudet til beboere ved
sykehjemmet i Nesodden kommune."1
Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger:
1. "Saksbehandles og iverksettes tjenester ved sykehjemmet i kommunen i samsvar med regelverk på området?
2. Hva slags system har Nesodden kommune for å sikre at kvalitetsforskriftens krav oppfylles?
3. Er tjenesteutførelsen i tråd med intensjonene i kvalitetsforskriften?"

2.2 Presisering og avgrensning
Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode er hovedsakelig 2014–2017. Revisor tar sikte på å
besvare de tre problemstillingene, som går noe over i hverandre, slik:
1. Saksbehandling og tildeling av tjenester i forhold til regelverk: Her ser vi på Nesodden
kommunes tildeling av sykehjemsplasser i forhold til lovverkets krav. Samhandling med
sykehus og Follo lokalmedisinske senter belyses. Medfører tidlig utskrivning fra sykehus
utfordringer for pasienter og kommunen? Klager på tildeling av tjenester gjennomgås.
Prosjektet handler om kvalitet i sykehjemstilbudet, men noen kvantitative aspekter, som
dekningsgrader, omtales også.
2. Kommunens system for å sikre kvalitetsforskriftens krav i sykehjemmet: Her ser vi på
kvalitetsforutsetninger som sykehjemsbygg, driftsbudsjett, velferdsteknologi, organisering,
personell, etikk og kvalitetssystem. Kvalitetssystem omfatter tjenesteutførelse-prosedyrer og
avvikssystem.2 Rapporten har et brukerperspektiv, men også helse, miljø og sikkerhet (HMS)
for ansatte omtales kort.
3. Tjenesteutførelse i forhold til intensjonene i kvalitetsforskriften: Etterleves Forskrift om
kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene i tjenesteutførelsen i praksis på Nesoddtunet?
Kvalitetsforskriften § 3 nevner 16 brukerbehov, som revisor legger til grunn som kvalitetskrav i en spørreundersøkelse til pårørende.
Nesoddtunet sykehjem er Nesodden kommunes sykehjem. I Brønnøysundregisteret står
bygningsmassen oppført som Nesoddtunet bo- og servicesenter. I 1989 hadde man en bo-enhet,
som ble avviklet i 1995. Hele bygget er i dag sykehjem (også kalt institusjon).

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering
Nesodden kommunes folketall vokste med 246 innbyggere (1,3 %) i 2016 til 18 869 innbyggere
(1.1.2017). I forhold til Kostra-gruppe 7 har Nesodden lik andel barn i barnehagealder, flere barn
i grunnskolealder og færre innbyggere 80 år og over.
Nesodden kommune hadde driftsinntekter på til sammen 1,25 mrd. kr i regnskap 2016. Kommunens personell utfører til sammen 1 085 årsverk. Nesodden kommunes administrasjon består av
tre stabsenheter og noen andre støttefunksjoner, samt tre kommunalområder som er inndelt i 31
1

Alle personer innlagt på sykehjemmet omtales i rapporten som pasienter/beboere.
Kvalitetssystem i videre forstand omfatter også målstyringsopplegg og klageordning. Undersøkelser av
brukernes/pårørendes opplevde kvalitet hører med i et kvalitetssystem. Revisor oppfatter at prosedyre vil si
rutinebeskrivelse, mens rutine er praksis (bekreftes av Compilo AS).
2

Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune

5

17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet - 17/00175-1 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet : FDR NesoddenSykehjemRevisjonsrapport

virksomheter:

Kilde: Nesodden.kommune.no. Organisasjonskartet viser virksomhetene gruppert; grunnskole omfatter eksempelvis
ni skolevirksomheter.

I rådmannens ledergruppe sitter syv personer: rådmann, tre stabssjefer og tre kommunalsjefer.
Kommunalområde for helse og omsorg har 345 årsverk og ledes av kommunalsjef Anita Nilsen.
Forvaltningsrevisjonen berører to virksomheter under henne:
 Virksomhet forebyggende og behandlende tjenester for voksne har 14,8 årsverk:
virksomhetsleder Else-Maj Bach, tildelingsteam (6 årsverk), ergo- og fysioterapitjeneste
for voksne (5,3 årsverk), frisklivkoordinator (1 årsverk), demenskoordinator (1 årsverk)
og logoped for voksne (0,5 årsverk). Virksomheten har ansvar for fastlegeavtaler.
 Virksomhet sykehjem (Nesoddtunet) har 143,4 årsverk (2017) og ledes av virksomhetsleder Per Kristian Larsen, som er utdannet sykepleier.

2.4 Metode
2.4.1 Metode generelt
Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), som er
god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne
standarden.
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Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon:
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som
forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal
være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."
2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."
3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige avvik, skal
dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger
må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å
foreslå detaljerte løsninger."
6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapportutkast sendes normalt til kommunens kontaktperson for prosjektet, for verifisering av
datagrunnlaget.
7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal
vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."
2.4.2 Metode i dette prosjektet
Kilder til revisjonskriterier er:
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven,
2011).
 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften; 2003).
 Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (Helsedirektoratets veileder; 2004).
 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016).
Nesodden kommunes Kommuneplan for helse- og omsorgstjenester 2011–2020 er under rullering; ny plan vil trolig vedtas i desember 2017. Planen fra 2011 ansees å ha liten aktualitet nå.
Sentrale dokumenter er Nesodden kommunes Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020,
Nesoddtunet sykehjems Virksomhetsplan 2017–2019, Opplæringsplan 2017 og Informasjon om
Virksomhet Sykehjem Nesoddtunet.
Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk gir nyttig sammenlikning med andre kommuners eldreomsorg. Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for
norske kommuner (2001).
Kvalitet i sykehjem er et tema med mange fasetter. Revisor har derfor intervjuet to representanter
for frivilligheten og ni ansatte. Revisor har nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene
har fått tekstene til korrigering og godkjenning i epost-dialog.
Nesoddtunets ni sykehjemsavdelinger ledes av fire avdelingsledere. Blant disse valgte revisor
tilfeldig ut avdelingsleder for avdeling G/H/N/O, det vil si korttidsavdelingen og en
langtidsavdeling.
Kontrollutvalget ba revisor gjennomføre en liten bruker-/pårørendeundersøkelse. Fra beboerlisten med totalt 116 beboere (16.3.2017) plukket revisor tilfeldig ut 13 beboere. Virksomhetsleder
Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune
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kontaktet pårørende og fikk deres samtykke til å bli intervjuet av revisor på telefon/e-post.
Pårørendes svar gjengis anonymt. Spørreundersøkelsens svakhet er få respondenter; dens styrke
er tilfeldig utvalg og anonymitet som sikrer ærlige svar. Fra utvalget kan det trekkes forsiktige
slutninger til populasjonen av sykehjemmets beboere.
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en rekke
kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer og kommunens verifisering
av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med følgende fremdrift:
Dato:
6.12.2016:
31.1.2017:
1.3.2017:

17.3.2017:

21.3.2017:
4.4.2017:
26.4.2017:
2.5.2017:
3.5.2017:
16.5.2017:
18.5.2017:
19.5.2017:
23.5.2017:
29.5.2017:
7.6.2017:
20.6.2017:

Aktivitet:
Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.
Oppstartsmøte med kommunalsjef for helse og omsorg Anita Nilsen (kontaktperson), fagsjef i tildelingsteam Annette Knardahl, virksomhetsleder for sykehjem Per
Kristian Larsen, kjøkkensjef Mona Kristiansen, avdelingsleder Ulla Mantere,
avdelingsleder Gørild Helgesen, avdelingsleder Mona N. Moen, avdelingsleder
Stine L. Gilinsky, fagleder Henriette Wergeland, fagleder Aud J. Berggren og
rådgiver Margunn Hetlelid i stabsområde Organisasjon og tjenesteutvikling.
Møte med virksomhetsleder for sykehjem Per Kristian Larsen. Møte med
Sykepleierforbundets hovedtillitsvalgt Konrad Dawda og Fagforbundets tillitsvalgt
Malin Elfstrand.
Møte med leder for brukerutvalg Marie Wærriø. Kontrollutvalget vedtok prosjektplan.
Møte med leder for Nesoddtunets Venner Wenche Størseth. Møte med
tildelingskonsulent Inga-Lill Bjørnstad i tildelingsteamet.
Spørreundersøkelse til pårørende utsendt. Telefonsamtale med rådgiver Margunn
Hetlelid.
Telefonintervju med verneombud Wenche Madsen på avdeling B/DE.
Telefonintervju med sykehjemsoverlege Dragica Dzebric.
Kvalitetssikring av rapportutkast med virksomhetsleder for sykehjem.
Telefonintervju med avdelingsleder Ulla Mantere ved avd. G/H/N/O.
Telefonintervju med fagleder Henriette Wergeland.
Verifisering av revisjonsrapport med kommunalsjef og virksomhetsleder.
Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.
Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.

Personers navn oppgis første gang, deretter som regel tittel.

Vi takker for godt samarbeid med Nesodden kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse til
forvaltningsrevisjonsrapporten er vedlagt.
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3

SAKSBEHANDLING OG TILDELING AV TJENESTER

Problemstilling nr. 1: Saksbehandles og iverksettes tjenester ved sykehjemmet i kommunen i
samsvar med regelverk på området?

3.1 Revisjonskriterier




"Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse,
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne." (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester.)
"For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 6 c. plass i
institusjon, herunder sykehjem og d. avlastningstiltak" (§ 3-2).
Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak skal følges. Enkeltvedtak vil si "et
vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer" (§ 2 b). "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" (§ 11 a).

3.2 Datagrunlag
3.2.1 Sykehjemsdekning
Kommunene har følgende boligkapasitet for eldre:

Plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av innbyggere 80 år og over

25,0 %

21,5 %
20,1 % 20,2 %

2014

2015

2016

20,0 %
17,1 % 16,8 % 16,8 %

18,5 % 18,0 %
17,7 %

18,7 % 18,5 % 18,3 %

Akershus

Norge

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %
Nesodden

Kostra-gruppe 7

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige.
Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av "Mellomstore
kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte omegnskommuner rundt
byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.

Nesodden har bare institusjonsplasser (sykehjem) og ingen omsorgsboliger for eldre, men har
likevel 20 % flere boenheter for eldre (80 år og over) enn Kostra-gruppe 7.
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Nesoddtunets yngste beboer er 63 år; den eldste er 99 år (mars 2017). 28 % av beboerne er 63–
79 år. 72 % av beboerne er over 80 år. 13 % av 80+-åringer i kommunene bor på sykehjem:

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (sykehjem)
16,0 %
14,0 %

2014

14,7 %
13,3 %

2015

13,0 %
11,9 %

12,0 %

2016
12,7 %

13,3 % 12,9 %
12,6 %

13,8 % 13,6 %
13,3 %

11,3 %

10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
Nesodden

Kostra-gruppe 7

Akershus

Norge

Faktisk andel av kommunens 80+-åringer som bor på institusjon (ikke omsorgsboliger).
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige.

3.2.2 Samhandling med sykehus m.fl.
Sykehus
Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft (2012), har liggetiden på sykehus blitt stadig
kortere; den er nå typisk fire døgn. Pasienter som utskrives fra sykehus, er utskrivningsklare,
men ofte ikke ferdig behandlet. Innbyggere fra Nesodden behandles for det meste ved Akershus
universitetssykehus (Ahus), men også Oslo Universitetssykehus eller Lovisenberg Diakonale
Sykehus.
Utskrevne pasienter som er for dårlige til å sendes hjem, legges inn på Nesoddtunets
korttidsavdeling. Virksomhetsleder anser at korttidsavdelingen har opparbeidet høy kompetanse
på pasientmottak/innkomst. Selv om pasientene utskrives tidlig fra sykehus, er utskrivningen
som oftest en god opplevelse for de gamle: De er lettet over å ha kommet gjennom en helsemessig krise, f.eks. et lårhalsbrudd, og over å komme hjem til egen kommune.
Kommunene betaler 4 622 kr per døgn (2017) når deres innbyggere blir liggende på sykehus
etter at de er blitt utskrivingsklare. Nesodden kommune hadde 24 overliggerdøgn ved Ahus i
2016. Det falt til tre overliggerdøgn i 1. kvartal 2017.
Nesoddtunet samarbeider nært med Ahus' avdeling alderspsykiatri i Nittedal, som besøkte
sykehjemmet fem ganger i 2016. "Alderspsykiatri er spesialisthelsetjeneste for personer som får
en psykisk sykdom etter fylte 65 år. Det kan være angst, depresjon, psykose, demens eller andre
psykiatriske sykdommer," ifølge ahus.no.
Reinnleggelser av pasienter innen 30 dager etter forrige sykehusbesøk har vært fremholdt som
tegn på svikt, men statistikk over reinnleggelser føres ikke i helse-Norge. Eldre mennesker har
ofte flere diagnoser, og det kan være mange årsaker til rask reinnleggelse.
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Follo lokalmedisinske senter IKS
Samhandlingsreformen påla kommunene å etablere Kommunal akutt døgnenhet (KAD) innen
1.1.2016. Dette er et tilbud om "øyeblikkelig hjelp døgnopphold" for pasienter med behov for
akutt hjelp eller observasjon, som fullfinansieres av staten. De fleste kommuner har interkommunale samarbeidsordninger med 1–2 plasser per kommune, ifølge professor Terje P. Hagen ved
Universitetet i Oslo (foredrag 2015).
Follo lokalmedisinske senter IKS i Ski, som åpnet 1.1.2016, er en KAD med 16 sengeplasser og
legevakt. Nesodden disponerer 2,2 senger, som benyttes i stor grad, ifølge kommunalsjef for
helse og omsorg: Plassene er en mellomstasjon mellom sykehus og kommune – både fra sykehus
til kommune og fra kommune til sykehus.
Fastleger
Når innbyggere innlegges på Nesoddtunet for korttidsopphold og avlastningsopphold, har
sykehjemmet et samarbeid med fastlege. Når innbyggere innlegges på langtidsopphold, blir en
av sykehjemmets leger deres aktive lege, men de beholder formelt sett fastlegen, i henhold til
nasjonale regler.
Andre kommunale virksomheter
"Sykehjemmet er i en kontinuerlig utvikling for å bidra til forsvarlig helhetlig pasientforløp i
kommunen. Palliativt team disponerer ett rom på sykehjemmet." (Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020, s. 64.) Her kan hjemmeboende som er alvorlig syke og døende, få tilbud om
lindrende pleie. Sykehjemmet har faste ukentlige møter med virksomhet hjemmebaserte tjenester
og demenskoordinator.
3.2.3 Tildeling av sykehjemsplass – enkeltvedtak og klager
Sykehjemmets hovedtjenester
Kommunens nettsider (Nesodden.kommune.no) informerer under Nesoddtunet bo- og
servicesenter/sykehjem om hvilke tjenester sykehjemmet tilbyr:
 "Korttids- og rehabiliteringsopphold gis som regel til brukere som kan flytte hjem igjen
etter et kort opphold. Søkere til korttidsopphold kan ha behov for observasjon, utredning
og behandling. Ved rehabiliteringsopphold må bruker kunne være aktivt med under
oppholdet, og det må foreligge en faglig begrunnelse for medisinsk rehabilitering. Vanlig
lengde er 2–3 uker. Korttidsopphold gir en mulighet til vurdering av et langtidsopphold."
 "Avlastningsopphold gis til pårørende/familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastningsopphold sikrer omsorgsgiver nødvendig ferie/fritid. Søknad på slike
opphold må sendes inn i god tid i forveien. Et avlastningsopphold er gratis."
 "Langtidsopphold: Alle aktuelle hjemmebaserte tjenester skal være utprøvd. Tilbudet vil
som regel være et kortidsopphold som gir mulighet til ytterligere vurdering, før
langtidsopphold vurderes. For brukere som er dement/har behov for ekstra tett oppfølging, vil tjenesten tilrettelegges for dette."
Nettartikkelen leder til digital Søknad om omsorgstjenester.
Saksbehandling og tildeling av sykehjemsplass
Tildelingsteamet, som har seks årsverk, sorterer under virksomhet forebyggende og behandlende
tjenester for voksne. Tildelingsteamet er lokalisert til Kommunesenter syd. Nettartikkelen
Tildelingsteamet opplyser: "Tildelingsteamet mottar og behandler alle søknader om kommunale
tjenester innenfor bistand og omsorg. Tjenesten tildeles etter en faglig, skjønnsmessig og individuell vurdering." Tildelingsteamet fatter enkeltvedtak for 17 omsorgstjenester: trygghetsalarm,
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dagavdeling for eldre (aktivitetssenter), hjemmesykepleie, psykisk helsetjeneste, brukerstyrt
personlig assistent (BPA), omsorgsbolig og sykehjem m.fl.
Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Nesodden kommune 2016 redegjør for tildelingsteamets
kriterier og prosedyrer for tjenestetildeling. "Målsettingen er videre å sikre at den enkelte bruker
mottar nødvendige helse- og omsorgstjenester etter en faglig, skjønnsmessig og individuell
vurdering av den enkeltes behov. Tjenester tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven" (s.3).
Utgangspunktet (s. 6) er at personer med behov av helsehjelp "har nedsatt evne til egenomsorg
som personlig stell og hygiene m.m. (må være av medisinsk eller helsemessig karakter)".
Vilkår for ulike typer sykehjemsopphold utdypes over fire sider.
Prosedyren Samarbeid mellom Tildelingsteam og Nesoddtunet sykehjem om utskrivning av
pasient fra sykehus (2016) skal "Sikre hensiktsmessige rutiner og god kvalitet i overgangen fra
sykehus til Nesoddtunet sykehjem". Dette suppleres av prosedyren Hasteutskrivning fra A-hus
og mottak av pasienter utenom Tildelingsteamets åpningstid.
Tre typer sykehjemsplass tildeles. Tildelingsteamet fattet følgende enkeltvedtak i 2016:
 Korttidsopphold i institusjon: 517 enkeltvedtak. En bruker kan ha flere vedtak per år.
Korttidsopphold inkluderer rehabiliteringsopphold.
 Avlastningsopphold i institusjon: 8 enkeltvedtak.
 Langtidsopphold i institusjon: 45 enkeltvedtak.
Avlastning er for det meste rettet til personer med kognitiv svikt som ønsker å bo hjemme. "Åtte
enkeltvedtak om avlastningsopphold i 2016 er tilpasset behovet, som har vært stabilt de senere
år," uttaler virksomhetsleder for sykehjem.
Fysio-/ergoterapitjenester tildeles til eldre innbyggere som bor hjemme eller på sykehjem, etter
en konkret vurdering og uten enkeltvedtak.
Revisor har intervjuet tildelingskonsulent, som er utdannet sykepleier. Hun opplyser at
tildelingsteamet har tverrfaglig sammensetning med sykepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut,
vernepleier og helsefagarbeider. Tildelingsteamet forvalter et omfattende lovverk. Av tildelingstemaets seks årsverk vil tre ha etterutdanning i helserett (halvårsenhet) i august 2017.
Om saksbehandling opplyser tildelingskonsulenten følgende:
a. Vilkåret for korttids- og langtidsplass ved sykehjem er at søker har et omfattende behov for
medisinsk behandling og sykepleie – et behov for heldøgns pleie og omsorg. Hjemmebaserte
tjenester skal være utprøvd og ikke lenger ansees tilstrekkelig.
b. Tildelingsteamets faglige utfordring er å følge et generelt lovverk og kommunens prosedyrer,
og samtidig foreta en individuell, skjønnsmessig vurdering. Saksbehandling av søknader om
sykehjemsplass er godt innarbeidet i tildelingsteamets rutiner.
c. Når en søknad mottas, drar én eller to tildelingskonsulenter som regel på vurderingsbesøk
hjemme hos bruker. Vurderingsbesøk gjennomføres også når bruker har hjemmebaserte
tjenester, men ikke når pasienten utskrives fra sykehus.
d. Ektefeller (samboende) kan ha forskjellige pleiebehov, der bare én fyller vilkår for
langtidsopphold eller én er dement. Muligheten for å sette inn en ekstra seng på enkeltrom
må også vurderes. I teorien kan vi måtte skille par, men jeg erindrer ikke at dette har skjedd.
e. Saksbehandlingstiden avhenger av søknadsmassen. Søknader om langtidsopphold på sykehjem saksbehandles på ca. to måneder. Tildelingsteamet sender foreløpig svar på søknader
innen to uker fra søknad mottas.
f. Vedtaksbrev til søker opplyser om klageadgang innen tre uker. Klager på lovpålagte tjenester
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går til tildelingsteamet, som vurderer klagen. Dersom avslaget opprettholdes, går klagen til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus til overprøving. Klager på ikke lovpålagte tjenester – som
trygghetsalarm, praktisk bistand, middagsombringing og aktivitetssenterplass – går til
kommunens klagenemnd.
g. Nesodden kommune har i dag tilstrekkelig sykehjemskapasitet for dem som fyller vilkårene
for korttidsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold. Men også når kommunen har
tilstrekkelig kapasitet, må tildelingsteamet saksbehandle og fatte enkeltvedtak rettferdig.
Om samarbeidet med sykehus m.fl. sier tildelingskonsulenten:
a. Søknad om korttidsplass for utskrivningsklare pasienter fra sykehus behandles på timen. Å
betale for overliggerdøgn på sykehus unngås, fordi det er dyrt for kommunen og fordi sykehusene trenger kapasiteten til andre pasienter; kommunen ønsker ikke å bli beskyldt for å
bruke sykehuset som sykehjem.
b. Samhandlingsavtalen (overordnet samarbeidsavtale og delavtaler) mellom Ahus og Nesodden kommune fungerer godt. Fem år etter at samhandlingsreformen trådte i kraft (2012), har
Nesodden kommune et godt samarbeid med både sykehus og fastleger.
c. Digital kommunikasjon mellom sykehus, kommune og fastleger gjennom e-meldingssystemet drevet av Norsk Helsenett SF fungerer meget godt.3 Innen 24 timer etter innleggelsen
sender sykehuset helseopplysningsskjema med forventet utskrivingsdato til kommunen, slik
at mottak av pasienten kan planlegges. Sykehuset gir f.eks. beskjed om at pasienten ønsker
korttidsopphold på sykehjem, men det er opp til tildelingsteamet å avgjøre dette – med vekt
på pasientens fungering og omsorgsnivå.
d. For eldre mennesker med sammensatt sykdomsbilde kan det være mange årsaker til reinnleggelse på sykehus. Tildelingsteamet fører ikke statistikk over reinnleggelser. Det fokuseres
heller ikke fra høyere hold i kommunen eller staten.
e. Follo lokalmedisinske senter IKS åpnet 1.1.2016 i Ski med Kommunal akutt døgnenhet
(KAD). Nesodden kommune disponerer 2,2 senger her, og disse avlaster sykehjemmet noe.
Eldre hjemmeboende som har hatt en fallulykke, legges nå ofte et par dager på KAD.
Tildelingsteamet mottar færre telefoner fra fastleger om akutte problemer.
Om fremtiden gir tildelingskonsulenten uttrykk for følgende:
a. Stortinget vedtok i 2016 en endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 32 a som pålegger
alle kommuner å utarbeide kommunal forskrift om tildeling av sykehjemsplass og tilsvarende
bolig (omsorgsbolig med døgnbemanning) innen 1.7.2017. Lovendringen innebærer
hovedsakelig tre ting: rett til heldøgnsopphold; fritt sykehjemsvalg, de som søker sykehjemsplass i en kommune trenger ikke ha bopel i kommunen; og pålegg til kommunene om å føre
venteliste for omsorgstjenester. Nesodden kommune vil iverksette dette 1.7.2017.
b. De som fyller vilkår for korttids-, avlastnings- eller langtidsplass, skal stå på ventelisten, men
ventelisten er ikke en kø der søkerne automatisk rykker fremover. ("Observasjonsliste" er
kanskje en mer treffende betegnelse.) Tildelingsteamet foretar en individuell og løpende
vurdering av søkerne med vekt på forsvarlighet. Kommunen må om nødvendig leie
sykehjemsplass i andre kommuner.
c. Tildelingsteamet ser frem til at kommunen får ca. 90 omsorgsboliger i drift i 2020: Kommunen får da et ekstra trinn i omsorgstrappen. Det er bra for de gamle innbyggerne, som kan
leve selvstendig i kommunal bolig, samtidig som hjemmetjenesten ivaretar trygghet og god
ernæring.

3

Norsk Helsenett SF, som ble etablert i 2004 og eies av Helse- og omsorgsdepartementet, har som oppdrag "å levere
og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom
alle aktører i helse- og omsorgstjenesten" (nhn.no).
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Klage på tildeling
Når kommunen sender brev som meddeler enkeltvedtak, f.eks. om sykehjemsplass, til brukere,
opplyses det om klageadgang. En rekke av kommunens nettsider informerer om klageadgang.
Nesoddtunet bo- og servicesenter / sykehjem har menypunktet "Klage", som leder til nettartikkelen Klagebehandling og lovgrunnlag til helse- og omsorgstjenester. Her opplyses om
klagebehandling på tjeneste: "Du kan klage på vedtaket innen 4 uker etter at du har mottatt svaret
på din søknad om pleie-, helse- eller omsorgstjeneste i henhold til lov om Pasient- og
brukerrettigheter. Klagen sendes Tildelingsteamet. Dersom Tildelingsteamet opprettholder sitt
vedtak, sendes klagen til Klagenemda i Nesodden kommune. Klagen går til Fylkesmannen i Oslo
og Akershus for endelig avgjørelse, hvis den lokale Klagenemd gir medhold til vedtaket."
Kommunalsjef for helse og omsorg opplyser at behandling i klagenemnd er bortfalt for lovpålagte tjenester. Dersom tildelingsteamet opprettholder sitt vedtak, sendes klagen til fylkesmannen. (Nettartikkelen vil bli oppdatert.) Klager på ikke lovpålagte tjenester – som trygghetsalarm,
praktisk bistand, middagsombringing og aktivitetssenterplass – går til kommunal klagenemnd.
Nesodden kommune har, ifølge tildelingsteamet, mottatt følgende klager på tildeling av
sykehjemsplass de senere år:
 2017 (1. kvartal): 1 klage behandles avfylkesmannen (unntatt offentlighet).
 2016: 0 klager.
 2015: 0 klager.
 2014: 2 klager på tildeling av langtidsplass.

3.3 Vurdering
Nesodden kommune har bare institusjonsplasser (sykehjem) – ingen omsorgsboliger – for eldre,
men har likevel flere boenheter for eldre enn sammenliknbare kommuner (Kostra-gruppe 7). 13
% av Nesodden kommunes 80+-åringer bor på sykehjem, som i kommuner flest.
Virksomhet sykehjem har faste ukentlige møter med virksomhet hjemmebaserte tjenester og
demenskoordinator. Hjemmeboende som er alvorlig syke og døende, kan få tilbud om akuttplass
ved sykehjemmet.
Kommunens nettsider informerer om hvilke tjenester sykehjemmet tilbyr: korttidsog rehabiliteringsopphold (2–3 ukers varighet), avlastningsopphold og langtidsopphold. Digitalt
søknadsskjema om omsorgstjenester er tilgjengelig på nettsidene. Fysio-/ergoterapitjenester
tildeles til eldre innbyggere etter en konkret vurdering uten enkeltvedtak.
Nettartikkelen Serviceerklæring – Nesoddtunet bo- og servicesenter (2012) er ikke oppdatert:
Rehabiliteringsopphold står som egen oppholdstype, selv om det nå inngår i korttidsopphold.
Sykehjemmets tidligere navn benyttes, noe man også finner i informasjonsmateriell fra 2017
(bl.a. velkomsthefter til ansatte).
Vilkåret for korttids- og langtidsplass ved sykehjem er at søker har et omfattende behov for
medisinsk behandling og sykepleie – et behov for heldøgns pleie og omsorg. Hjemmebaserte
tjenester skal være utprøvd og ikke lenger tilstrekkelig. Tildelingsteamet anser at Nesodden
kommune har tilstrekkelig sykehjemskapasitet for dem som fyller vilkårene.
Likevel opplever sannsynligvis en del eldre innbyggere og deres pårørende at "lista ligger høyt"
for å få sykehjemsplass. Kommunen utvider derfor sin boenhetskapasitet for eldre: Ca. 90
omsorgsboliger kommer i drift i 2020. Kommunen får da et ekstra trinn i omsorgstrappen. Det er
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bra for de gamle innbyggerne, som kan leve selvstendig i kommunal bolig, samtidig som
hjemmetjenesten ivaretar trygghet og god ernæring.
Søknad om korttidsplass for utskrivningsklare pasienter fra sykehus behandles på timen. Søknader om langtidsopphold saksbehandles på ca. to måneder. Tildelingsteamet sender foreløpig svar
på søknader innen to uker fra søknad mottas.
Samhandlingsavtalen mellom Ahus og Nesodden kommune fungerer godt, sett fra kommunens
side. Nesodden kommune hadde 24 overliggerdøgn ved Ahus i 2016, som falt til tre overliggerdøgn i 1. kvartal 2017. Revisor vurderer at kommunen har god kontroll på mottak av pasienter
fra sykehus. Digital kommunikasjon mellom sykehus, kommune og fastleger gjennom e-meldingssystemet (Norsk Helsenett SF) fungerer godt.
Klager på lovpålagte tjenester går til tildelingsteamet, som vurderer klagen. Dersom avslag
opprettholdes, går klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for overprøving. Tildelingsteamet mottar, etter revisors vurdering, få klager på enkeltvedtak.
Stortinget vedtok i 2016 en endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 32 a som pålegger alle
kommuner å utarbeide kommunal forskrift om tildeling av sykehjemsplass og tilsvarende bolig
(omsorgsbolig med døgnbemanning). Lovendringen innebærer rett til heldøgnsopphold, fritt
sykehjemsvalg (søker av sykehjemsplass trenger ikke ha bopel i kommunen) og pålegg til
kommunene om å føre venteliste for omsorgstjenester. Nesodden kommune iverksetter dette
1.7.2017.
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4

SYSTEM FOR KVALITET I SYKEHJEMSTILBUDET

Problemstilling nr. 2: Hva slags system har Nesodden kommune for å sikre at
kvalitetsforskriftens krav oppfylles?

4.1 Revisjonskriterier








"Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Kommunen skal sørge for at virksomheter
som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting
av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. Helse- og omsorgstjenesten skal legge
til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner
som arbeider med de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten." (Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-10.)
Kommunen skal sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester, "får ivaretatt sine
grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel." (Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 1.)
"Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:
o tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de
tjenester vedkommende har behov for til rett tid […]
o 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." (Forskrift om kvalitet i
pleie- og omsorgstjenestene § 3, 1. ledd.)
Kommunen skal "bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring
og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves." (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 1.)
"Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften
og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette." (Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 3.)

4.2 Datagrunnlag
4.2.1 Sykehjemsbygg
Bygningsmasse
Virksomhet eiendom eier sykehjemsbygget, som virksomhet sykehjem leier (husleie 0 kr).
Nesoddtunet sykehjem er bygget i tre byggetrinn:
 Bygg 1 (1989): 50 plasser (41 % av totalt 122 plasser).
 Bygg 2 (2002): 40 plasser (33 %).
 Bygg 3 (2012): 32 plasser (26 %).
Virksomhetsleder anser at bygg 1 har begrenset levetid. Bygg 2 har god standard, mens bygg 3
har topp standard, som sykehus.
Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020 avsetter (s. 97) 33 mill. kr til "Rehabilitering eldre
del Nesoddtunet" i 2018. Virksomhetsleder opplyser at beløpet er tiltenkt renovering av teknisk
infrastruktur (rør, VVS og kabling), fasade og diverse innvendig utbedring. "Planlegging av nytt
sykehjem" står dessuten oppført med 1,0 mill. kr i 2019, for utarbeiding av en mulighetsstudie.
Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune
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Kommunalsjefen opplyser at det ikke er avgjort om bygg 1 skal rehabiliteres eller nybygges.
Med 122 sengeplasser er Nesoddtunet sykehjem et stort sykehjem – blant de tre største
sykehjemmene i Follo. Det nyeste sykehjemmet – Moer sykehjem (2008) i Ås – har ca. 90 plasser. Kommunen leide 14 sykehjemsplasser i andre kommuner til 2015. Å sende gamle innbyggere ut av kommunen var ikke populært; leieplassene ble avviklet ved utgangen av 2015.
Alle Nesoddtunets 122 rom er enerom med eget bad. (To rom kan innredes til dobbeltrom for
korttidsopphold.) Enerom med bad er ikke selvsagt i kommune-Norge:
120,0 %
100,0 %

Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc
2014

100,0 %100,0 %100,0 %
81,3 % 82,0 %

84,5 %

2015
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81,4 % 82,6 % 83,6 %

81,2 % 81,5 % 82,1 %

Akershus
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0,0 %
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Kostra-gruppe 7

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige.

Arbeidsmiljø/bomiljø – verneombudets vurdering
Hjelpepleier på avdeling B/DE har vært verneombud siden 2015. Hun har deltatt på årlige vernerunder (senest 5.5.2017) og melder avvik løpende. Hun nevner to avvik som ble lukket (utbedret)
i 2016:
 Timer på elektrisk utstyr på avdelingskjøkken: Timere på kaffetraktere etc. er nå montert,
for brannforebygging.
 Flytting av hyller på pasientbadene: Pleierne slo hode og rygg i hyllene på pasientbadene. De kom med forslag til ny plassering, men vaktmester svarte at flytting ville
medføre mange hull i veggen. Hyllene på alle pasientbad er nå flyttet.
"Disse utbedringene tok ett til to år. Lukking av avvik på sykehjemmet tar ofte tid, men vi får
ordnet det til slutt," kommenterer verneombudet. Hun påpeker problemer ved bygg 1 (1989) som
vedrører både arbeidsmiljø og bomiljø:
 Kloakklukt i 16 rom: I avdeling DE ligger noen kloakkrør for vannrett, slik at kloakken
blir liggende å avgi gasser. Luktproblemet har vedvart i noen år, og ett rom er nå avstengt
på grunn av lukt. I perioder med lukt har ansatte fått beskjed om å helle vann og såpe i
rørene og legge våte håndklær over sluk.
 Dårlig inneklima med gammelt ventilasjonsanlegg: Mange ansatte klaget over problemer
med luftveiene og tørre øyne. Inneklima ble meldt som et avvik 16.5.2015.
 Mangel på personheis: Eksisterende heis brukes til mattraller. Flytting av pasienter
mellom 1. og 2. etasje skjer med heis i bygg 2 og bygg 3.
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Virksomhetsleder kommenterer:
 Kloakklukt: Soilrørene til de 16 rommene vil bli skiftet høsten 2017.
 Inneklima: Ventilasjonsanlegget i bygg 1 har treg temperaturregulering.
 Heis: Mattilsynet tillater ikke at en heis benyttes både til mat og personer.
Omsorgsboliger fra 2019
Nesodden kommune har ingen omsorgsboliger ("sykehjem light") i dag. Budsjett 2017
handlingsprogram 2018–2020 avsetter (s. 97) 216 mill. kr (brutto) i 2018 til bygging av
omsorgsboliger Fjellstrand og 215 mill. kr i 2017–2019 til bygging av omsorgsboliger Skoklefall. Investeringene på totalt 433 mill. kr utløser betydelige Husbank-tilskudd. Dette vil gi
kommunen 90 omsorgsboliger i drift i 2020, ifølge kommunalsjef for Helse og omsorg.
4.2.2 Driftsutgifter
En institusjonsplass kostet i 2016 ca. 1,1 mill. kr både i kommune-Norge og Nesodden:

Brutto driftsutgifter i institusjon, kr per kommunal plass
1 200 000
1 000 000

2014

2015

2016

1 108 090
1 102 612
1 094 675
1 102 000
1 067 719
1 066 666
1 044 849
1 053 433
1 044 100
1 035 630
976 811
961 472

800 000
600 000
400 000
200 000
0
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Kostra-gruppe 7

Akershus

Norge

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige. Tallene inkluderer både
sykehjem og andre institusjonsplasser (i Nesodden Bergertoppen avlastningsbolig for barn og unge).

Nesodden kommunes Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020 opplyser (s. 65):
 "Virksomhet sykehjem har en netto ramme på 98,6 mill kr for budsjett 2017. Dette er en
økning på 7,6 mill kr fra 2016. Av dette er 2,4 mill kr lønnsøkning."
 "Rådmannen foreslår å øke ressurser til nattevakt grunnet økt tjenestebehov, med 2,0 mill
kr. I tillegg foreslås det å øke ferievikarbudsjettet til reelt nivå med kr 2,5 mill."
 "Det er innarbeidet helårseffekt av åpningen av de siste 8 sengene på Nesoddtunet (jfr
budsjett 2016) med kr 2,0 mill fom. 2017. Samtidig er det lagt inn økte inntekter med 0,4
mill kr."
Sykehjemmets driftsinntekter utgjør 21,2 mill. kr, hvorav salgsinntekter/brukerbetaling 20,2 mill.
kr.4 Brutto driftsutgifter beløper seg til 119,8 mill. kr i 2017. Lønnsutgifter på 102,6 mill. kr
utgjør 85,6 % av sykehjemmets driftsutgifter.
4

Brukere betaler inntil 63 000 kr per måned for en langtidsplass på sykehjem i Norge, avhengig av inntekt. Mange
beboere betaler rundt 25 000 kr per måned. For korttidsplass betaler brukere 155 kr per døgn i h.t. nasjonal sats.
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Konsulentfirmaet Agenda Kaupang utarbeidet Økonomianalyse 2015 (30.5.2016) for Nesodden
kommune. I sammendraget (s. 7) heter det om pleie og omsorg: "PLO: Behovskorrigerte netto
driftsutgifter er 12 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i kommune-gruppe 7 og 30–40 mill. kr
høyere enn Aurskog-Høland og Røyken. Det er pleie i institusjon som drar opp utgiftene i
Nesodden. Dekningsgraden på sykehjem er 4 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i
kommunegruppe 7. Netto kostnad pr. plass i institusjon er omtrent den samme. Utgiftene til
hjemmebaserte tjenester for eldre er små, siden eldreomsorgen er så institusjonsbasert. Balansen
mellom yngre og eldre brukere er grei. Det mangler boliger med heldøgns bemanning for eldre.
Kommunen har høye pleieutgifter til rus/psykiatri og lave utgifter til funksjonshemmede/PU."
4.2.3 Velferdsteknologi
Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet gir anbefalinger om digitale trygghetsalarmer og
standarder for velferdsteknologi (Helsedirektoratet.no/velferdsteknologi): "Gevinstene er
tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:
 Lokaliseringsteknologi (GPS)
 Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
 Elektroniske dørlåser (e-lås)."
Nesoddtunet har sensor i dørlåsene, som kan innstilles på å gi alarm når beboer går ut av
rommet. Sykehjemmet har også sensorer som kan monteres på madrasser og gulvmatter.
Sykehjemmet har tre GPS-er som kan henges på pasienter som har gitt sitt samtykke til det og
som ønsker å gå rundt på egenhånd inne og ute. GPS-en kan programmeres med en radius som
varsler sykehjemmet når beboeren har gått f.eks. 300 meter unna. GPS-ene brukes ikke mye,
men vil bli nyttigere når mobildekningen ved sykehjemmet forbedres.
Sykehjemmets bygg 3 får i 2017 trådløst nettverk (Wifi) av typen Citrix, mens bygg 1 og 2 får
det i 2018. Dette gjør det lettere for pleiere å registrere pasientopplysninger på nettbrett og å
kommunisere med e-meldingssystemet til Norsk Helsenett SF. Skjermer på rommene for
informasjon til beboere er lite aktuelt på sykehjem, men vil bli installert i omsorgsboliger som
skal bygges.
4.2.4 Organisering
Virksomhet sykehjem er organisert i stab, vaskeri, lager og kjøkken, samt ni sykehjemsavdelinger som ledes av fire avdelingsledere:

Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune

19

17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet - 17/00175-1 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet : FDR NesoddenSykehjemRevisjonsrapport

Virksomhetsleder

Sykehjemsoverlege
sykehjemslege
Fagledere
Merkantilt
personale/Lager/Fotteraput/musikkterapeut
/vaskeri/lager

AVD A/C/F
avdelingsleder

AVD B D/E
Avdelingsleder

AVD L/M J/K/Natt
AVdelingsleder

AVD G/H N/O

AVD Kjøkken
Avdelingsleder

Nesoddtunet sykehjems organisasjonskart. Kilde: Virksomhetsplan 2017–2019 (s. 6).

Virksomhetsleder opplyser at avdelingene vil gis nye avdelingsnavn i 2. halvår 2017. Ledergruppa består av syv personer.
Nesoddtunet har ni sykehjemsavdelinger:
 En korttidsavdeling (somatisk) disponerer 16 sengeplasser til pasientmottak, avlastning,
utredning og rehabilitering, samt smertelindring i dødsfasen (en palliativ seng, særlig
beregnet på hjemmeboende kreftpasienter).
 Fem langtidsavdelinger (somatiske) disponerer til sammen 77 plasser (fire avdelinger har
16 plasser, den femte har 13 plasser).
 Tre skjermete avdelinger for personer med demens (diagnose) har til sammen 29 plasser
(8, 8 og 13 plasser).

Nesoddtunets 122 sengeplasser 2017
16
29
1 korttidsavdeling
5 langtidsavdelinger
3 skjermete avdelinger (demente)

77

Kilde: Nesoddtunet sykehjems Virksomhetsplan 2017–2019 (s. 6).
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4.2.5 Personell
Årsverk
Nesoddtunet sykehjem har totalt 288 ansatte i 143 årsverk, det vil si at mange har deltidsstilling.
Sykehjemmet er kommunens største virksomhet. Personellet omfatter:
 Virksomhetsleder: 1 årsverk.
 Avdelingsledere: 6 årsverk (kjøkkensjef, fire avdelingsledere for sykehjemsavdelinger og
avdelingsleder for nattevaktene).
 Merkantile medarbeidere: 2 årsverk (fakturering, personaladministrasjon og resepsjon).
 Fotterapeut: 0,5 årsverk.
 Musikkterapeut: 0,5 årsverk.
 Vaskeri: 1,8 årsverk (er også vaskeri for hjemmetjenesten).
 Innkjøps-/lagersjef: 1 årsverk.
 Kokker: 2,7 årsverk.
 Leger: 1,5 årsverk.
 Fagledere: 1,7 årsverk.
 Fysioterapeut: 1 årsverk.
 Sykepleiere: 30,6 årsverk (utenom ledere).
 Helsefagarbeidere: ca. 70 årsverk.
 Pleiemedhjelpere: ca. 20 årsverk (mange små stillinger særlig i helg).
Nesoddtunet har en pleiefaktor (sykepleiere og helsefagarbeidere) på 0,81. Sykepleiefaktoren
ligger på 0,27, det vil si vel en kvart sykepleier per pasient. Bemanningen på sykehjemmet ligger
om lag likt med andre kommuner i Follo og Oslo, ifølge kommunalsjef for helse og omsorg.
Renhold sorterer under virksomhet teknisk service. 6,2 årsverk utfører renhold på Nesoddtunet
og er fast plassert der.
Turnusplan og IT-system
Om lag 120 årsverk på sykehjemmet arbeider i turnus. Disse har seks ukers turnus og jobber hver
tredje helg. Avdelingsledere utarbeider turnusplan, som godkjennes av tillitsvalgte. Nesoddtunet
har følgende skift per døgn:
 Dagvakt: kl. 07:30–15:30. (Én ansatt starter kl. 07:15, for å motta rapport.)
 Kveldsvakt: kl. 15:00–22:30. (Halv times overlapp for rapportering.)
 Nattevakt: kl. 22:00–07:30.
Andre skift har vært forsøkt, bl.a. kortere nattevakter i 2016. Lengre dagvakter er neppe egnet på
sykehjem, fordi det er tungt å jobbe der. ("Nordsjøvakter" egner seg bedre i boliger for psykisk
utviklingshemmete.) "Reduksjon fra 30 til 15 minutters overlapp mellom skiftene ble forsøkt i
2016, for å frigjøre årsverk. Dette var vi nødt til å gå tilbake på, da det ofte oppsto svikt i
vaktskiftet ved at flere avdelinger var uten tilsyn," opplyser virksomhetsleder, som anser at
dagens skiftinndeling er god.
Nattevaktteamet (som noe misvisende kalles "nattevaktavdeling") består av 14,6 årsverk som
dekker alle nattevakter. Bemanningen på natt består av åtte nattevakter, hvorav som regel to
sykepleiere. For å få turnusen til å gå i hop, er det ti netter i måneden bare én sykepleier på nattevakt.
Sykehjemmet hadde en ordning med to sykepleiere på kveld/helg som ble satt inn fleksibelt der
det var behov for akutt hjelp. Etter justeringer i turnusen ble denne "toppen-funksjon" fjernet i
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august 2016, noe som ga en årlig innsparing på 700 000 kr.
Nesoddtunet sykehjem har tradisjon for å tilpasse seg ansattes livssituasjon, f.eks. små barn. Slik
"individuell turnus" er ikke et problem for arbeidsgiver. Sykehjemmet har også tilstrebet "rettferdige turnus", det vil si at alle ansatte på en avdeling får like store stillinger.
Nesoddtunets turnusplaner har de senere år blitt utarbeidet i turnusprogrammet Notus fra Visma.
Etter hver måned har ansatte skrevet timelister på papir. Kommunalområde helse og omsorg og
stabsområdene skal i 2017 gå over til turnus- og timeregistreringsprogrammet Visma Gat (Glede,
ansvar, trygghet). Første digitale lønnskjøring for en avdeling ved Nesoddtunet ble gjennomført
5.4.2017.
Virksomhetsleder kommenterer: "Turnusplanlegging er meget komplekst – som skapt for IT.
Størst forbedring blir det likevel for timeregistrering, som nå blir effektiv og korrekt, og
vikartilkalling, som vil skje digitalt. Avdelingsledere med inntil 80 ansatte har brukt 2/3 av
arbeidstiden på å dekke opp vaktlistene. Med Gat vil dette halveres til 1/3. For Nesoddtunet
sykehjem innebærer digialiseringen nærmest å hoppe fra steinalderen og rett inn i fremtiden!"
Gat er brukervennlig også for arbeidstakeren: På sin smarttelefon melder hun seg tilgjengelig for
ekstravakter fra uke til uke. Når sykehjemmet får en ledig vakt, går beskjed ut til alle interesserte. Systemet varsler dessuten brudd på arbeidsmiljøloven, f.eks. for mye overtid (maks 200
overtidstimer per år; de som jobber flere steder i kommunen, fanges opp).
HMS – sykefravær
Verneombudet opplyser at belastningsskader i forbindelse med pasientløft ikke er et problem,
fordi hjelpemidler alltid er tilgjengelig og fordi det for tiden er få tunge beboere. Vold fra pasienter er heller ikke et problem; pasientene er lite utagerende. Verneombudet gir imidlertid uttrykk
for at mange pleiere får vondt på undersiden av føttene, som følge av mange timers gange på
harde gulv. Noen pleiere har kjøpt innleggssåle med gel. Ansatte må kjøpe skotøy selv uten
kompensasjon, mens arbeidstøy er tilgjengelig fra arbeidsgiver (og må skiftes hver dag).
Virksomhetsleder utdyper at på 50 rom (bygg 1) brukes mobile personløftere. På øvrige 72 rom
er det montert skinne i himlingen fra seng til bad.
Nesoddtunet sykehjems totale sykefravær har utviklet seg slik:
 2016: 9,1 %, hvorav 2,7 % korttidssykefravær og 6,4 % langtidssykefravær (over 16
arbeidsdager).
 2015: 7 %.
Virksomhetsleder anser at lite av sykefraværet er arbeidsrelatert; mesteparten er knyttet til
livskriser. 70 % av sykefraværet er langtidsfravær, det vil si at et fåtall ansatte står for mesteparten av fraværet. "Sykefraværet medfører en belastning for de ansatte som går på jobb ved at de
må jobbe fortere. Høyt fravær hos medarbeidere kan dessuten slite på arbeidsmoralen til de som
stort sett går på jobb hver dag," kommenterer han.
Hvis det er faglig forsvarlig, benyttes ikke vikar på første og andre sykefraværsdag, men dette lar
seg sjelden realisere. Sykehjemmet bruker i liten grad vikarbyrå.
En leder for nattevaktsteamet ble ansatt i 2015, noe som førte til redusert sykefravær på natt.
Nesoddtunets sykefravær er ikke høyt i forhold til mange andre sykehjem, men målet er 7 %
fravær.
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Rekruttere og beholde personell
Nesoddtunet sykehjem har et visst gjennomtrekk i nattevaktstillinger, som gjerne foretrekkes av
unge mennesker, og småstillinger i helg. Generelt er det lavt gjennomtrekk på sykehjemmet, noe
virksomhetsleder ser som tegn på høy medarbeidertilfredshet.
Kommunalsjef for helse og omsorg spurte i 2015 alle ansatte i deltid om de ønsket større stilling.
Svært få svarte ja; ønskene om stillingsøkning utgjorde bare fem årsverk. Mange arbeidstakere
liker fleksibiliteten som følger med deltid; de fyller på med vakter (vikariater) når det passer
dem.
"Sykehjem har nesten like syke pasienter som sykehus; de er bare ikke så akutt syke. Nesoddtunet har to spesialsykepleiere. Vi skulle gjerne hatt ti – i kreft, demens og alderspsykiatri – men
spesialsykepleiere er vanskelig å rekruttere," uttaler virksomhetsleder.
Kompetanseutvikling
Nye ansatte mottar følgende velkomsthefter på første arbeidsdag:
 Velkommen som sykepleier/vernepleier ved Nesoddtunet bo- og servicesenter (2017)
starter med en tre siders sjekkliste med temaer som den ansatte skal gjennomgå. 16 prosedyrer vedlegges, bl.a. Prosedyrer for akutt kritisk syke Nesoddtunet.
 Velkommen som helsefagarbeider med Nesoddtunet bo- og servicesenter (2016) innledes
med "En bedre dag med omsorgsfull pleie". Videre gjennomgås hygiene og orden i
avdelingen, kvalitetssystemet etc.
 Velkommen som pleiemedarbeider ved Nesoddtunet bo- og servicesenter (2017) har
sjekkliste med gjennomgang av temaer som stell, påkledning, forflytning og skyllerom.
Nesoddtunet sykehjems Opplæringsplan 2017 prioriterer tre emner:
 Aktiv omsorg og rehabilitering.
 Demens.
 Palliasjon/lindrende behandling.
Nesoddtunet har 1,7 faglederstillinger, som ble opprettet høsten 2016. Faglederne arbeider med
opplæring og har våren 2017 holdt ti korte kurs (1 time) i palliasjon i samarbeid med kreftsykepleier. For tiden veileder de en sykehjemsavdeling i smittehåndtering. Faglederne konsulterer
ofte sykehjemsoverlegen og Ahus' smittevernavdeling. En farmasøyt ved sykehusapoteket
kommer et par ganger i halvåret og holder et to-timers kurs i medisinering ved høyt blodtrykk og
hjertesvikt m.m. Faglederne kurser dessuten ansatte i kommunens pasientjournalsystem ACOS
CosDoc.
Nesoddtunet innreder nå et rom for ferdighetstrening. Her vil pleiere øve på ferdigheter som
blodprøvetaking og sondenæring. Sommervikarer vil få trening.
"Arbeidsgiver sier omtrent aldri nei til videreutdanning. Vi gir utdanningspermisjon med lønn
når ansatte er på studiesamlinger. For tiden tar to sykepleiere videreutdanning i pedagogikk og
masterprogram for ledelse. 20 helsefagarbeidere tar nå kurset Demensomsorgens ABC," opplyser
virksomhetsleder. Kommunalområde helse og omsorg søker kompetansemidler fra fylkesmannens program Kompetanseløft 2020, som dekker 1/3 av vikarutgiftene.
Helsedirektoratets nettartikkel Opplæringsmateriell demens opplyser: "Når demensplanen er
gjennomført i 2020 skal ansatte som yter tjenester til personer med demens ha fått grunnleggende opplæring om demens. […] Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har utviklet
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et opplæringsprogram som gir ABC-deltakere uten helsefaglig utdanning mulighet til å ta fagbrev og få autorisasjon som helsefagarbeidere."
Nesoddtunets medarbeiderundersøkelse 2017 viser at medarbeidere er minst fornøyd med "relevant kompetanseutvikling". Virksomhetsleder bemerker at ansattes ønske om videreutdanning
kan avvike fra arbeidsgivers behov.
Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020 opplyser (s. 64) at "Nesoddtunet har tett samarbeid
om elever, 4 helsefagarbeiderlærlinger og studenter fra videregående opplæring og høgskoler".
Medarbeidertilfredshet
Kommunen har brukt KS' BedreKommune til medarbeiderundersøkelser i mange år. Sykehjemmet fikk i 2015 en total skår på 4,6 (av 6). "Som vanlig var det minus på lønn og ledelse,"
kommenterer kommunalsjefen. Ingen medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2016.
KS har lansert en ny type medarbeiderundersøkelse som er "mer fokusert og avgrenset enn
tidligere – kun 10 faktorer" (KS.no). Nesodden kommune tar 10-FAKTOR i bruk i 2017.
Resultatene for virksomhet sykehjem foreligger:

VIRKSOMHET SYKEHJEMS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2017 – RESULTAT
Faktor

Navn

Nesoddtunet
sykehjem
Fak- Oppgavemoti- 4,2
tor 1 vasjon
Fak- Mestringstro
tor 2

4,4

Fak- Selvstendighet 4,2
tor 3
Fak- Bruk av
tor 4 kompetanse

4,2

Fak- Mestringstor 5 orientert
ledelse
Fak- Rolleklarhet
tor 6

3,9

Fak- Relevant
tor 7 kompetanseutvikling

3,7

Fak- Fleksibilitetstor 8 vilje

4,5

4,4

LandsBeskrivelse
gjennomsnitt
(Karakter 1-5)
4,3
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, dvs. oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og
stimulerende (også kalt indre jobbmotivasjon).
4,3
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders
tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre
utfordringer i jobbsammenheng.
4,3
Medarbeidernes opplevelse av mulighet til å jobbe
selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin,
basert på egen kompetanse og definert jobbrolle.
4,3
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
4,0
Ledelse som vektlegger at medarbeidere får utvikle
seg og bli best mulig ut fra egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
4,3
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den
jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert
og kommunisert.
3,8
Kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er rustet til å utføre sine oppgaver
med høy kvalitet, og for kvaliteten på de tjenester
som leveres.
4,4
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb
og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
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Fak- Mestringsklima 4,0
tor 9

4,2

Fak- Nytteorientert 4,6
tor 10 motivasjon

4,7

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å
lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å
rivalisere om å bli best.
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for
andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke positive effekter.

Kilde: KS' 10-FAKTOR. Virksomhetsleder for Nesoddtunet sykehjem, 8.3.2017. Karakterskala 1–5.

På de 10 faktorene skårer Nesoddtunet gjennomsnittlig 4,2 (av 5), hvilket er på nivå med
landsgjennomsnittet. Nesoddtunet skårer høyest på medarbeidernes nytteorienterte motivasjon og
fleksibilitetsvilje. Medarbeiderne er minst tilfreds med relevant kompetanseutvikling.
4.2.6 Etikk – brukerorientering
Sykepleiere og helsefagarbeidere har etikk som del av sin utdanning. De lærer bl.a. å ta hånd om
pasienter og pårørende som er i krise. "Alt vi gjør, handler om etikk," bemerker virksomhetsleder.
Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Nesodden kommune (2015) inneholder bl.a.
retningslinjer om taushetsplikt. Nesoddtunet sykehjems Opplæringsplan 2017 har satt opp kurs i
"Etisk refleksjon i den enkelte avdeling" og "etikkuke".
Brukertilpasning av tjenester er et ressursspørsmål, men også et holdningsspørsmål: Er personalet opptatt av å tilpasse seg brukernes behov; setter de brukerne i sentrum? Nesoddtunet sykehjems Opplæringsplan 2017 indikerer at svaret er ja:
 "Avdelingene (langtid og korttid) lager en meningsfylt aktivitetsplan tilpasset den enkelte
pasients behov og ønske."
 "Undersøke muligheter for å bli sertifisert som Livsgledesykehjem." (Samarbeid med
barnehager, skoler m.m.)
 "Kurs i implementering av personsentrert omsorg på demensavdelingene."
 "Kurs i 'tvang helst ikke'."
 "Brukermedvirkning: Hva er viktig for deg."
 "Kurs i hvordan møte pasientens åndelige behov?"
4.2.7 Kvalitetssystem
Aktører i kvalitetsarbeidet
Nesodden kommunes kvalitetsarbeid omfatter en rekke aktører:
 Kvalitetsrådet ble opprettet av rådmannen i 2016 for å initiere og iverksette tiltak som gir
forståelse for forbedringsarbeid og sikre rådmannens internkontroll. Kvalitetsrådet har
ansvar for opplæringsprogram, lederoppfølging, rutinebeskrivelser og avvikshåndtering.
 Kvalitetsrådgiver (som også er beredskaps- og sikkerhetsansvarlig, ansatt i stabsenhet for
organsiasjon og tjenesteutvikling) er systemansvarlig for kvalitetssystemet Compilo, der
fagspesifikke prosedyrer er arkivert. Hun bistår virksomhetene med utvikling av prosedyrer ved behov. Prosedyren Utarbeiding av prosedyrer til kvalitetssystemet veileder virksomhetene i dette.
 Kommunalsjef for helse og omsorg har på vegne av rådmannen det overordnete ansvaret
for helse- og omsorgstjenestene. Fagutviklingssykepleier (ansatt i stabsenhet for
organsiasjon og tjenesteutvikling) bistår tjenestene med kvalitetsutviklingsarbeid.
 Virksomhetsleder for Nesoddtunet sykehjem er ansvarlig for at lovkrav innfris og at
prosedyrer og annen dokumentasjon utarbeides og oppdateres.
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Brukerutvalg for Nesoddtunet sykehjem kom i gang i 2016, som et pilotprosjekt.
Brukerutvalget følger med på livet på sykehjemmet; det skal ikke engasjere seg i enkeltbeboere. Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Nesoddtunets venner
og Kreftforeningen har vært representert i brukerutvalget (fem personer). Kommunestyret
vil 21.6.2017 trolig opprette et felles brukerutvalg for sykehjem og hjemmebaserte
tjenester.

Målstyringssystem
Nesodden kommunes overordnete målstyringssystem har mest fokus på tjenestekvantitet, det vil
si produsert tjenestemengde. Av de over 800 spesifikke styringsmålene er det imidlertid også
mange som måler tjenestekvalitet, f.eks. med innputt fra brukerundersøkelser.
Kapittelet om sykehjem i Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020 (s. 64) opplister 16
indikatorer på målt og opplevd kvalitet.
Serviceerklæring – Nesoddtunet bo- og servicesenter erklærer følgende mål:
 "Gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig helsehjelp og sikre at
grunnleggende behov dekkes
 Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til
tjenestetilbudet
 Vi skal yte tjenester av god kvalitet."
Prosedyrer (Compilo)
Nesodden kommunes kvalitetssystem vil si IT-systemet Compilo med datafiler vedrørende
kvalitetsstyringsdokumenter og avvikshåndtering. I dokumentmodulen er siste versjon av alle
kommunens reglementer, retningslinjer, rapportmaler, skjemaer og prosedyrer/rutinebeskrivelser
arkivert og tilgjengelig i oppdatert versjon for alle ansatte.
Kommunen har en rekke generelle prosedyrer for helse og omsorg, f.eks. Omsorg for døende
pasienter og deres pårørende (2017), som redegjør for "Hva betegnes som en god død?",
"Hvordan lindre pasientens symptomer?", "FNs erklæring om den døendes rettigheter" m.m.
I tillegg har Nesoddtunet utarbeidet 45 prosedyrer spesielt for sykehjemmet, som er arkivert i
Compilo. Det er prosedyrer for innkomst, legemiddelhåndtering, sårbehandling, stell av døde,
utskriving etc. Virksomhetsleder anser prosedyrene som dekkende per i dag. Nye prosedyrer vil
bli utarbeidet når nye myndighetskrav el.l. krever det. Prosedyrene oppdateres årlig. Prosedyrene
har som regel lenker til nasjonale standarder, bl.a. Praktiske prosedyrer for sykepleie (PPS),
Folkehelseinstituttets retningslinjer og arbeidsmiljøloven.
Fire avdelingsledere og to fagledere har operativt ansvar for å utvikle og oppdatere prosedyrer i
kvalitetssystemet. Ved vesentlige oppdateringer i prosedyrer, f.eks. i henhold til nye lovkrav, kan
de kreve lesebekreftelse fra ansatte som plikter å holde seg ajour.
Sykehjemmet tok i bruk multidose fra apotek i mai. Prosedyre for legemiddelhåndtering blir nå
oppdatert, opplyser fagleder, som generelt finner at årlig oppdatering av prosedyrer er en god
rutine.
Faglederne arbeider også med kompetanseutvikling og aktiv omsorg (oppfylling av beboernes
fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov). Faglederne har ansvar for månedlig rapportering til
virksomhetsleder og avdelingsledere av fire kvalitetsindikatorer: ernæringsstatus, trykksår, fall
og legemiddelavvik. "Etter min vurdering har Nesoddtunet sykehjem høyt fokus på tjenestekvaFollo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune
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litet," uttaler fagleder.
Ansvaret for prosedyrene ligger i virksomhetene, men rådgiver i stabsenhet organisasjon- og
tjenesteutvikling bidrar til å kvalitetssikre dem. Hennes stikkprøver viser at prosedyrene for
sykehjemmet er gode.
Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020 opplyser (s. 64) at utarbeiding av risiko- og
sårbarhetsanalyser har pågått i 2015 og 2016. Risiko- og sårbarhetsanalysene vil foreligge i
desember 2017, ifølge virksomhetsleder. Fokuset vil være fem risikoområder: utagering, brannvern, medisinering, smittevern og bemanning.
Virksomhetsleder gir uttrykk for at det er viktig at ansatte "internaliserer" kvalitetsforskriften.
Han refererer til Demings sirkel, som er en ledelsesmetode for kontinuerlig kvalitetsforbedring i
fire trinn: planlegge, utføre, kontrollere/evaluere og korrigere.5 "Helse-Norge er god på å
planlegge og utføre, men mindre god på å evaluere og korrigere," uttaler virksomhetsleder, som
representerer Follo-kommunene i Helsedirektoratets referansegruppe for nasjonalt
kvalitetsstyringssystem.
Avviksmelding (Compilo)
Kvalitetssystemet Compilo inneholder en modul for avviksmelding. Avvik i arbeidsmiljø og
tjenesteyting som har vedvarende karakter og trolig skyldes rutinesvikt, skal registreres i
kvalitetssystemet.
Ved Nesoddtunet sykehjem ble det meldt (registrert) totalt 124 avvik i 2016 i Compilo:
NESODDTUNET SYKEHJEM – AVVIK 2016 MELDT I COMPILO
Kategori:
Type avvik:
HMS (helse, miljø
Stikkskader
og sikkerhet):
Kloakk-lukt knyttet til en avdeling
Utløst brannvarsler
Skall-sikring av bygg
Organisasjon/internt: Svikt i vaktliste
Prosedyresvikt – innkomstjournal
Prosedyresvikt – vaktoverlevering
Sykefravær – færre på vakt – avvik fra ordinær bemanning
Prosedyresvikt - ikke fulgt arbeidsplan
Tjeneste/bruker:
Fall: 32
Feilmedisinering/nesten feil: 32
Skade/nesten-skade i døråpning: 1
Utagering/vold, demensavdelinger: 6
Svikt teknisk utstyr (personløfter, senger, vekt): 7
Helseforetak – epikrisemangel, mangelfull medisinoversikt: 3
Sum avvik:

Antall:

20

23

81
124

Kilde: Virksomhetsleder for Nesoddtunet sykehjem, 17.3.2017.
Uttrykkene legemiddel, medikament og medisin brukes synonymt.

5

PDCA (plan–do–check–adjust) kalles også Demings sirkel, fordi den ble gjort kjent på 1980-tallet av W. Edwards
Deming, USA.
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Noen avvik meldes ikke i kvalitetssystemet, men i fagsystemer. Avvik vedrørende pasientbehandling registreres i pasientjournalsystemet CosDoc. Ved Nesoddtunet sykehjem ble det i 2016
meldt 461 avvik i CosDoc:
NESODDTUNET SYKEHJEM – AVVIK 2016 MELDT I COSDOC
Type avvik:
Antall:
Fall (alle typer, også uten skader):
131
Nestenfeil/feil medikamenthåndering:
166
Skade/nesten skade tjenestebruker:
13
Utagering/vold:
39
Prosedyresvikt:
104
Svikt teknisk utstyr:
6
Avvik Ahus:
2
Sum avvik:
461
Kilde: Virksomhetsleder for Nesoddtunet sykehjem, 19.5.2017; korrigert etter innspill fra revisor.

I praksis har det vært overlapp mellom de to avvikssystemene; flesteparten av avvikene i
Compilo meldes også i CosDoc. Virksomhetsleder kommenterer: "Mange avviksmeldinger er
vel og bra, men dobbelregistrering i to systemer er ikke hensiktsmessig. Virksomhet sykehjem
arbeider i 2017 med å rydde opp i dette. Avviksrutinene må avklares og ansatte gis opplæring i
avviksmelding." Virksomhetsleder kommenterer for øvrig to typer avvik:
 Feilmedisinering: Virksomhet sykehjem er ikke kjent med at medisinfeil har fått alvorlige konsekvenser de senere år. All fordeling av medisiner i dosett utføres av to ansatte,
for kvalitetssikring. Multidose fra apotek ble tatt i bruk for langtidsbeboere i mai 2017.
Apotekene gjør statistisk sett bare 0,5 promille feil.
 Utagering/vold: Nyankomne demente pasienter kan være urolige. Det kom inn én
skademelding for utagering i 2016, der en ansatt ble slått i ansiktet av en pasient. Øvrige
avviksmeldinger for utagering/vold var av mindre alvorlig art. Ansatte tilbys kurs i å
verge seg.
Helse- og omsorgssektoren i Norge har hatt lovpålagt avviksregistrering i mange år.
Helsemedarbeidere har tradisjon for å melde mange avvik. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fra 2016 forsterker lederansvaret for avvikssystemet.
Kommunalsjef for helse og omsorg oppfordrer alle virksomheter til å melde avvik. "Jeg er
fornøyd med at store og små avvik registreres. Men det har lite for seg å registrere avvik hvis
man ikke følger dem opp – lærer av dem og forbedrer rutinene. Vi har særlig fokus på repeterende feil," sier kommunalsjefen, som tilføyer at hun "sover godt med Nesoddtunet, som har
stort fokus på avvikshåndtering".
Klager på tjenesteutførelse
Virksomhetsleder anslår at sykehjemmet mottar 2–3 skriftlige klager (på e-post) på pasientopplevelse per år. (Klager på betaling forekommer også.) Enkelte pårørende har f.eks. ment at pleiere
var for lite imøtekommende ved dødsfall. Melding om at klagen er mottatt sendes til klager, som
gjerne innkalles til et møte der også sykehjemslege deltar. "Poenget er ikke å forsvare sykehjemmet. Vi kommer nesten alltid til en enighet," opplyser virksomhetsleder. Klagene refereres i
avdelingsmøter og drøftes av de ansatte, for læring. Virksomhetsleder har i 2017 begynt å føre en
oversikt over klager mot sykehjemmet.
Nesoddtunet sykehjem mottok én klage i 2016 som gikk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune
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Fylkesmannen returnerte klagen med beskjed om at det ikke var en sak for fylkesmannen. I 2015
gikk null klager til fylkesmannen, ifølge virksomhetsleder.
Virksomhetsleder opplyser at Akershus Amtstidende (Amta) de senere år har skrevet en del om
kritikk fra pårørende og manglende ressurser ved sykehjemmet.
4.2.8 Disponering av sykehjemmets kapasitet
Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020 opplyser (s. 64): "Nesoddtunet har alle 122 pasientrom i drift, som tilsvarer 44 530 liggedøgn, fordelt på korttidsopphold, avlastningsopphold og
langtidsopphold. Sykehjemmet benytter også dobbeltrom ved behov. Gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjemmet er på ca. 7 måneder, som forklares med økt antall korttidspasienter. Korttids/rehabiliteringsavdelingen har gjennomsnittlig liggetid på 21 døgn. Det er stor økning på
korttidsopphold, og liggetiden har gått ned. […] Alle sykehjemsplassene er belagt til enhver tid."
Korttidsavdelingens liggetid har utviklet seg slik:
35,0Gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn per
30,5
30,0
27,6

tidsbegrenset opphold i institusjon
2014

2015

2016

25,0
20,0

19,7
17,5 16,6 17,2

18,4

20,0 20,3

19,3 19,0 18,9

15,0
10,0
5,0
0,0
Nesodden

Kostra-gruppe 7

Akershus

Norge

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige.

Kommunene bruker rundt 7 % av sykehjemsplassene til rehabilitering:
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14,0 %

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering
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10,0 %
8,0 %

8,6 %
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige.

Rundt ¼ av sykehjemsplassene befinner seg i skjermete enheter:
35,0 %

Andel av institusjonsplasser i skjermet enhet for personer med demens
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Kostra-gruppe 7
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige.

Om lag 75 % av beboere ved Nesoddtunet sykehjem har kognitiv svikt i en eller annen grad. 29
personer har demensdiagnose og bor i skjermete avdelinger.
Fire av fem sykehjemsbeboere i landet har omfattende bistandsbehov:
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Andel brukere i institusjon (langtidsopphold) som har omfattende bistandsbehov
2014
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige.

Diagrammet antyder at Nesoddtunets beboere har noe lavere bistandsbehov, men dette ligger
trolig innenfor feilmarginen ved den skjønnsmessige registreringen av pasienter i IPLOS
(Helsedirektoratets Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).

4.3 Vurdering
Boforhold har betydning for kvalitet i sykehjem og beboernes trivsel. Nesoddtunet har høy
bostandard:
 Alle plasser på Nesoddtunet har enerom med eget bad. Bare 82 % av alle sykehjemsplasser i Norge har enerom med eget bad.
 59 % av Nesoddtunets plasser har høy bygningsmessig standard, nemlig bygg 3 fra 2012
og bygg 2 fra 2002. Bygg 1 fra 1989 preges av noe slitasje, gammelt ventilasjonsanlegg
og mangel på personheis, samt at 16 rom tidvis har kloakklukt.
Helsedirektoratets velferdsteknologiprogram påpeker gevinster ved bruk av velferdsteknologi i
kommunene. Nesoddtunet har sensor i dørlåsene som kan gi alarm hvis beboer går ut av rommet,
samt sensorer som kan monteres på madrasser og gulvmatter. Sykehjemmets bygg får i 2017–18
trådløst nettverk av typen Citrix, noe som gjør det lettere for pleiere å registrere pasientopplysninger på nettbrett.
Nesoddtunet sykehjem har en pleiefaktor på 0,81 og en sykepleiefaktor på 0,27 – om lag likt
med andre kommuner i Follo og Oslo. Sykefraværet utgjorde 9,1 % i 2016, hvorav 70 % er
langtidssykefravær. Virksomhetens mål er 7 % sykefravær.
Ansatte ved Nesoddtunet må fra første arbeidsdag sette seg inn i sykehjemmets prosedyrer.
Sykehjemmets to fagledere arbeider med opplæring. Nesoddtunet sykehjems Opplæringsplan
2017 prioriterer emnene aktiv omsorg og rehabilitering, demens og lindrende behandling.
Opplæringsplanen har satt opp kurs i "Etisk refleksjon i den enkelte avdeling" og "etikkuke".
Kursporteføljen indikerer at Nesoddtunet setter brukerne i sentrum.
To sykepleiere tar for tiden videreutdanning i pedagogikk og ledelse, mens 20 helsefagarbeidere
er i gang med kurset Demensomsorgens ABC. Arbeidsgiver gir utdanningspermisjon med lønn
når ansatte er på studiesamlinger.
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Medarbeiderundersøkelse 2017 har som resultat at Nesoddtunet på 10 faktorer skårer
gjennomsnittlig 4,2 (av 5), hvilket er på nivå med landsgjennomsnittet. Nesoddtunet skårer
høyest på medarbeidernes nytteorienterte motivasjon og fleksibilitetsvilje.
Samhandlingsreformen i 2012 satte brukermedvirkning på dagsorden. Brukerutvalg for Nesoddtunet sykehjem kom i gang i 2016, som et pilotprosjekt.
Nesodden kommune har et omfattende system for kontroll og oppfølging av tjenestekvalitet
gjennom kvalitetsråd, målstyringsopplegg og kvalitetssystem. Systemet tilrettelegger for at
eventuell svikt i tjenestekvalitet og brukertilfredshet kan avdekkes av administrasjonen på et
tidlig tidspunkt.
Kvalitetssystemet med programvaren Compilo omfatter moduler for prosedyrer og avvikshåndtering. I prosedyremodulen er siste versjon av alle kommunens prosedyrer, samt reglementer og
retningslinjer, arkivert og tilgjengelig for alle ansatte. Nesoddtunet har arkivert 45 prosedyrer for
sykehjem, som oppdateres årlig. Nesoddtunet vil i 2017 utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser
for fem risikoområder: utagering, brannvern, medisinering, smittevern og bemanning.
Ved Nesoddtunet ble det i 2016 meldt 124 avvik i Compilo og 461 avvik i CosDoc.
Virksomhet sykehjem arbeider med å avklare rutinene for melding av avvik og opplæring av
ansatte i dette.
Nesoddtunet mottar rundt tre skriftlige klager på pasientopplevelse per år. Den som klager,
innkalles til et møte for dialog om hendelsen. Klager refereres og drøftes i avdelingsmøter, for
læring. Virksomhetsleder har i 2017 begynt å føre en oversikt over klager på sykehjemmet.
Sykehjemmet mottok én klage i 2016 som gikk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som
avviste klagen. Ingen klager gikk til fylkesmannen i 2015.
Nesoddtunet sykehjems organisasjonskart er vanskelig å lese (liten skrift) og forstå.
Avdelingslederen som revisor har intervjuet, leder eksempelvis avdeling "G/H/N/O", det vil si
korttidsavdelingen og én av de fem langtidsavdelingene. Organisasjonskartet vil bli oppdatert i
2017.
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5

TJENESTEUTFØRELSE I FORHOLD TIL INTENSJONENE I
KVALITETSFORSKRIFTEN

Problemstilling nr. 3: Er tjenesteutførelse i tråd med intensjonene i kvalitetsforskriften?

5.1 Revisjonskriterier
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3, 2. ledd: "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
 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."

5.2 Datagrunnlag
5.2.1 Tjenesteutførelse
Informasjon
Nesodden kommune har utarbeidet brosjyren Informasjon om Virksomhet Sykehjem Nesoddtunet
(1.3.2017), som gjengis i vedlegg 1. Brosjyren gir en god innføring i sykehjemmets tjenesteutførelse. Kommunens nettsider informerer om sykehjemmet i 26 nettartikler.
Renhold, vaskeri og kjøkken
Virksomhetsleder påpeker at det ikke lukter urin på sykehjemmet – heller ikke på skyllerom.
God lukt i lokalene er en indikator på godt renhold ved sykehjem. (Kloakklukt på 16 rom har en
annen forklaring.)
Virksomhetsleder gir uttrykk for at sykehjemmet har et meget godt vaskeri med god maskinpark.
Pasienttøy vaskes for seg og arbeidstøy for seg. Pasienttøy merkes av ansatte, men svinn
forekommer her som på andre sykehjem, som følge av at pårørende medbringer klær som ikke
merkes i tide.
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Når det gjelder arbeidstøy, hender det relativt ofte at ansatte glemmer å tømme lommer for
gjenstander. Vaskeriets ansatte har rutine på å sjekke lommer; ingen har skadet seg på spisse
gjenstander.
Sykehjemmet økte fra tre til fire hovedmåltider per dag 1.10.2016. (Oversikt over måltider står i
vedlegg 1.) Hovedendringen var at middag ble forskjøvet fra kl. 13:30 til kl. 17, i tråd med
Helsedirektoratets anbefaling. De nye måltidene har gitt mer ro på avdelingene og bedre søvn –
og mer å gjøre på kjøkkenet.
Gamle mennesker er ofte tynne. På norske sykehjem er det derfor vanlig å bruke næringstilskudd. Økningen fra tre til fire måltider ved Nesoddtunet medfører mer vanlig ernæring og
mindre bruk av næringstilskudd. Sykehjemmet registrerer månedlige ernæringstall for beboerne.
0,5 stilling (midlertidig) som klinisk ernæringsfysiolog opprettes i august 2017. Stillingen
knyttes til korttidsavdelingen, men vil arbeide med ernæringen ved hele sykehjemmet.
Kommunestyret har vedtatt å bygge nytt kjøkken. Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020
avsetter (s. 97) 20 mill. kr til "Kjøkken Nesoddtunet" i 2018. Det nye kjøkkenet skal også
betjene brukerne til virksomhet hjemmebaserte tjenester.
Legetjeneste og sykepleie
Sykehjemmet fikk egen lege i 2011 og har i dag 1 overlege og 0,5 lege. Nesodden kommune
leier dessuten inn 0,2 årsverk kreftlege.
Nesodden kommune ligger 6 % under sammenliknbare kommuner når det gjelder legetimer per
sykehjemsbeboer:
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige.

Hver pasient får tildelt en pasientansvarlig sykepleier (primærkontakt).
Nesoddtunet sykehjem inngikk 1.11.2016 kontrakt med Apotek 1. Medisin fra grossistlager i
Lørenskog leveres tre ganger i uken. Alle beboere på langtidsavdelingene (77 pasienter) gikk
10.5.2017 over på multidose fra apoteket, det vil si ruller på én uke av gangen. Virksomhetsleder
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poengterer at avtalen gir sikrere medisinering og økonomisk besparelse.
Pasientenes inntak av medisiner skjer under oppsyn av sykepleiere eller helsefagarbeidere.
Helsefagarbeidere må hvert tredje år gjennomføre medisinhåndteringskurs med bestått eksamen.
97 % av Nesoddtunets helsefagarbeidere har medisinhåndteringskompetanse, ifølge
virksomhetsleder.
Folkehelseinstituttet registrerer "sykehusinfeksjoner" ved norske sykehjem én uke hvert halvår. I
uke 19 2017 hadde Nesoddtunet null forekomster:
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Kilde: Folkehelseinstituttets prevalensstatistikk (fhi.no). Nesoddtunet sykehjems virksomhetsleder.
Helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) vil si "sykehusinfeksjoner".
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Nederste diagram viser at antibiotikabruken ligger vesentlig lavere ved Nesoddtunet enn på
sykehjem generelt. Virksomhetsleder forklarer:
 "Liggesår får vi fra sykehus. Ingen liggesår oppstår på Nesoddtunet. Vi har de beste
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madrasser og god prosedyre ved begynnende liggesår (røde hæler o.l.).
Vi har ingen smitte på sykehjemmet – og har ikke hatt det de siste åtte årene. Dette kan vi
takke to tiltak: Når rom blir ledige, er vi nøye med å rengjøre rommet før ny pasient
innlegges. Og smittsomme pasienter isoleres på fire pasientrom som er utstyrt som
smitterom.
I risiko- og sårbarhetsanalysen vil vi ha fokus på smitte som i økende grad vil komme til
Norge, især tuberkulose og MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)."

Fysisk aktivitet – opptrening
Virksomhetsleder anser at det fysiske aktivitetstilbudet til sykehjemmets beboere er godt:
 Alle beboere på sykehjemmet har fysisk aktivitetsplan (økt fra 82 % i 2015 til 100 % i
2016, ifølge Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020, s. 64). Aktivitetsplan oppdateres i henhold til personens fungering.
 Sykehjemmet deltar i kommunens rehabiliteringsteam, som kom i gang i 2016.
Sykehjemmets korttidsavdelingen har egen fysioterapeut. I tillegg kommer 0,5 fysioterapeut ansatt i virksomhet forebyggende og behandlende tjenester for voksne, som normalt
disponeres ved sykehjemmet. Også ergoterapeut lånes fra denne virksomheten. Pasienter
i korttidsavdelingen kan få opptrening i en treningsleilighet på sykehjemmet, før de
flytter hjem.
 Det er ikke lagt opp til fysioterapi for beboere i langtidsavdelinger, men det kan gis ved
behov.
Mengden fysioterapi ved Nesoddtunet er på nivå med andre sykehjem:
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Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell F1 Pleie og omsorg (konsern). 2016-tall er foreløpige. Litt under en halvtime
fysioterapi per sykehjemsbeboer ukentlig er en gjennomsnittsberegning.

Trivselstiltak – aktivisering
Nesoddtunets informasjon (vedlegg 1) redegjør for en del trivselstiltak og aktiviteter på
sykehjemmet. Noen utfyllende opplysninger:
 Sykehjemmet har fast ansatt musikkterapeut (0,5 årsverk). Ved budsjettsaldering høsten
2016 var det snakk om å nedlegge stillingen, men dette ble unngått.
 Nesoddtunets Venner arrangerer månedlige konserter og andre trivselstiltak.
 Den norske kirkes sogneprest i Nesodden holder andakt i andaktsrommet hver onsdag.
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Bingo avholdes i kantina hver tirsdag.
Sosialt samvær for beboere i sykehjemmets fine hage tilstrebes. Tre grillinger ble holdt i
mai, og 20.6.2017 avholdes sommerfest.

"Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter er underlagt sykehjemmet, og er et dagtilbud til hjemmeboende personer med kognitiv svikt." (Nesodden kommunes Budsjett 2017 handlingsprogram
2018–2020, s. 64.) Aktivitetssenteret, som ligger vis-à-vis sykehjemmet, har seks plasser, og
brukerne er der typisk to dager per uke. Onsdager er forbeholdt yngre demente. Beboere på
sykehjemmet kan få plass på aktivitetssenteret, men de med demensdiagnose er som regel for
dårlige. At aktivitetssenteret er underlagt virksomhet sykehjem, medfører gode overganger;
sykehjemmet kjenner pasienter som blir innlagt.
Fra Helsedirektoratets Demensplan 2020 mottok Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter tilskudd på
406 800 kr i 2015 og 427 800 kr i 2016 (71 300 kr/plass * 6 plasser). Tilsvarende tilskudd
forventes i 2017.
Helsedirektoratet opplyser i nettartikkelen Dagaktivitetstilbud for personer med demens: "Når
Demensplan 2020 er gjennomført skal kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt
dagaktivitetstilbud for personer med demens." Nettartikkelen Demensplan 2020 – Fagutvikling
og kompetansehevende tiltak opplyser at det er etablert et treårig modellutviklingsprogram der
man gjennom tjenesteinnovasjon utvikler og prøver ut modeller for organisering av hjemmetjenester til personer med demens. "Målene er å bidra til bedre behovsdekning, kontinuitet,
trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet for personer med demens og deres pårørende den
siste tiden før det gis heldøgns omsorgstjenester. Det er også et mål å skape bedre ressursutnyttelse for kommunene, ved at trinnet i 'omsorgstrappen' utnyttes bedre før det gis heldøgns
omsorgstjeneste."
5.2.2 Sykehjemsoverlegens synspunkter
Sykehjemsoverlegen, som er spesialist i indremedisin, uttaler til revisor:
a. Å lede et så stort sykehjem er krevende. Nesoddtunets virksomhetsleder gjør en god jobb;
han er bl.a. god til å lytte. Samarbeidet mellom leger og sykepleiere er utmerket.
b. Nesoddtunet har generelt et godt arbeidsmiljø, men de ansatte har det litt for travelt. Det er
behov for flere sykepleiere i hele sykehjemmet, især på korttidsavdelingen, der vi behandler
pasienter med hjerneslag, brudd og kreft m.m. Også på skjermete avdelinger trengs flere
sykepleiere, samt noen vernepleiere i stedet for helsefagarbeidere.
c. Rutinen er at legene går visitt to ganger per uke (mandag og torsdag) på korttidsavdelingen
og én gang annenhver uke på langtidsavdelingene. Med stadig nye pasienter er legene i praksis innom avdelingene daglig. Pasientkontakten er god.
d. Etter samhandlingsreformen i 2012 er sykdomsbildet ved norske sykehjem blitt et helt annet.
Sykehusene har meget kort liggetid, og pasienter kommer ut delvis udiagnostiserte. Men
sykehjemmet har ikke mulighet for diagnostikk, bortsett fra blodprøver; så blir det reinnleggelse eller henvisning til nye undersøkelser (som røntgen, CT og MR). Etableringen av Follo
lokalmedisinske senter IKS med kommunal akutt døgnenhet i 2016 har hjulpet noe.
e. Sykehjemspasienter plages ofte av bivirkninger som følge av uheldig kombinasjon av
medisiner, og det er viktig å seponere (fjerne) uegnet medisinering og følge opp effekten av
medisinendringer. Medisineringen skal ikke være tilfeldig; alle medisiner på medisinlisten
skal ha god medisinsk begrunnelse. Pasientene på Nesoddtunet tar gjennomsnittlig 8,3
medisiner per dag (april 2017) – litt under sykehjem i Oslo (ca. 9 per dag). Alle pasienter på
Nesoddtunet får legemiddelgjennomgang hvert halvår av leger og sykepleiere med bistand
fra apotekets farmasøyt.
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f. Nesoddtunet tok i bruk et ekstra medisinrom i 2015, men vendte tilbake til ett medisinrom i
1. kvartal 2017. Sikrere rutiner ble samtidig innført. Fra mai 2017 tar sykehjemmet i bruk
multidoser, noe som gir enda sikrere medisinutdeling. I løpet av overlegens seks år ved
Nesoddtunet har det aldri vært mistanke om at medisiner har forsvunnet.
g. Nesoddtunet har i dag 1,5 legeårsverk. Sykehjemmets størrelse og mange syke pasienter
medfører stor arbeidsmengde, og kapasiteten bør absolutt øke til 2,0 legeårsverk, avslutter
sykehjemsoverlegen.
5.2.3 En avdelingsleders synspunkter
Avdelingsleder for avdeling G/H/N/O, det vil si korttidsavdelingen og én av langtidsavdelingene,
uttaler om korttidsavdelingen:
a. Korttidsavdelingens 16 plasser drives av 15,1 årsverk, herunder 6,6 årsverk sykepleiere, 5,6
årsverk helsefagarbeidere, 1,9 årsverk pleiemedarbeidere og 1 årsverk fysioterapeut. Bemanningen består normalt av fem pleiere på dag og fem på kveld, både hverdag og helg. Mandagens dagskift er imidlertid styrket til seks pleiere, på grunn av legevisitt og tildelingsmøte.
Avdelingsleder deltar som regel på tildelingsmøter. Tverrfaglige møter med lege, sykepleiere, fysioterapeut, krefsykepleier, ergoterapeut, helsefagarbeidere og avdelingsleder
avholdes på onsdager.
b. Ny turnusplan for korttidsavdelingen trer ventelig i kraft 19.6.2017. Målet er jevnere fordeling av sykepleiere. Avdelingsleder mottar for tiden ansattes ønsker (noen vil jobbe dag,
andre mye kveld osv.) og utarbeider turnusplanen i god dialog med tillitsvalgte.
c. Sykepleierne har ønsket en ordning med teamleder på ukens dagskift, og dette innføres med
den nye turnusplanen. Teamlederfunksjonen vil gå på omgang blant sykepleierne. Avdelingsleder anser at korttidsavdelingen er godt bemannet med sykepleiere. Hun ønsker selvdrevne
ansatte – og synes at hun har.
d. På korttidsavdelingen skjer det noe hele tiden, især inn- og utskriving og legevisitt to dager i
uken. Korttidsavdelingen har fire ganger så hyppig legevisitt som langtidsavdelingen.
Om sin langtidsavdeling uttaler avdelingslederen:
a. Langtidsavdelingens 16 plasser drives av 12,8 årsverk, herunder 2,5 årsverk sykepleiere, 8,7
årsverk helsefagarbeide og 1,6 årsverk pleiemedarbeidere. Bemanningen på hverdag består
av fem pleiere på dag og fire pleiere på kveld; i helg er det fire på dag og fire på kveld.
b. Beboerne på langtidsavdelingen har en stabilisert helse. Legevisitt skjer én dag annenhver
uke (samt ved behov). Arbeidsmengden per pasient er ikke så høy, men det kan være fysisk
tyngre å jobbe på langtidsavdeling. Ikke alle beboere klarer å spise og gå, og det er mye bruk
av hjelpemidler. Av og til får man en kreftpasient som trenger mye omsorg.
Avdelingsleder nevner følgende felles trekk for sine to avdelinger:
a. Korttidsavdeling og langtidsavdeling har ulike utfordringer, men driften er etter hennes
oppfatning god i begge avdelinger.
b. Begge avdelinger holder til i bygg 3 (2012), som har langt høyere standard enn bygg 1
(1989) og 2 (2002). Det positive for bygg 1 er at det er lett å komme ut på bakkeplan.
c. Med ernæringsstatusen holdes oversikt over pasientenes inntak av mat og drikke. Man
merker at noen pasienter liker maten på sykehjemmet – andre ikke.
d. Mellom vaktskifter er det rapportmøter (overlapp), men det er ikke slik at ni pleiere per avdeling sitter i en halvtimes rapportmøter tre ganger daglig: Om morgen har bare én sykepleier
et kvarters overlapp med nattevaktteamet, og på dag og kveld har mange pleiere korte vakter
(5–6 timer). Noen må dessuten se til pasientene. Det brukes ikke unødvendig tid på rapport.
e. Sykehjem vil si pasientbehandling, men i meget stor grad også personalbehandling. Med
døgnkontinuerlig drift (24–7) er informasjon til ansatte en stor utfordring. Avdelingsmøter
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avholdes hver 3. uke. Ansatte som stiller utenom sin arbeidstid, får avspasere ca. 1,5 time.
Men å samle hele personellgruppen er i praksis umulig; kanskje møter 50 % av de ansatte;
helgevikarer møter sjelden. Informasjon sendes ofte på e-post, men man vet ikke om det blir
lest og forstått.
Avdelingslederen nevner følgende aspekter ved hele sykehjemmet:
a. Virksomhet sykehjem har utarbeidet introduksjonspermer for nyansatte – én perm for sykepleiere, én for helsefagarbeidere og én for pleiemedarbeidere. Introduksjonspermen overrekkes på første arbeidsdag. Nytilsatte sykepleiere har en to ukers introduksjonstid der de arbeider "utenpå vaktlaget".
b. Visma Gat er et stort fremskritt for avdelingsledere, både hva gjelder timelister og
vikarinnkalling. Excel-listene kan avskaffes. Avdelingene får kontroll på hvem som er på
jobb, ferie og syke.
c. Som avdelingsleder sitter jeg i virksomhet sykehjems ledergruppe. Den består av faglig
dyktige medarbeidere, og vi har det trivelig.
d. Sykehjemsbeboere var generelt mer aktive for ti år siden; i dag har sykehjemsbeboere færre
aktiviteter. Dette skyldes delvis en hektisk arbeidsdag og budsjettrammer, men hovedårsaken
er at beboerne er blitt sykere; de er i større grad pasienter. Mange beboere er for dårlige til å
delta også i innendørs aktiviteter.
e. Hvis jeg skulle ønske meg noe til sykehjemmet, er det en minibuss med sjåfør. Vi har mange
pasienter på korttidsavdelingen som skal til undersøkelser, tannlege etc. I dag må pasient og
ledsagende helsefagarbeider ta drosje. En minibuss kan også benyttes til beboerutflukter i
nærområdet.
f. Nesoddtunet er etter min vurdering et rent og hyggelig sykehjem med god pleie. Vi får
overveiende positive tilbakemeldinger fra beboere og pårørende. På korttidsavdelingen får vi
ukentlig blomster når pasientene reiser hjem.
5.2.4 Tillitsvalgtes synspunkter
Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Nesodden kommune uttaler til revisor:
a. Pasienter starter gjerne på sykehjemmet i en korttidsplass. Ved mottak tar vi innkomstrapport
i henhold til prosedyrer i kvalitetssystemet. Sykehjemspasienter blir eldre og sykere; de får
stadig mer intensiv behandling med intravenøs behandling, dialyse, smertepumpe osv.
Pasientene stelles to ganger om dagen og etter behov.
b. Sykehjemmet registrerer pasientopplysninger (kliniske og medikamentelle) i IPLOS og
oppretter ernæringsjournal for å analysere beboernes næringsinntak. Avvik registreres i
kvalitetssystemet Compilo og pasientjournalsystemet CosDoc. Systemet er godt nok når
prosedyrene følges og arbeidsgiver tilrettelegger for det.
c. Oslo Universitetssykehus' medisinske avdeling forsker på pasientmottak, herunder betydningen av at personalet i innledende samtaler spør pasienten hvordan hun vil ha det på
sykehuset eller sykehjemmet. En doktorgradsstipendiat har brukt Nesoddtunet som case.
d. Nesoddtunet har meget godt kollegasamarbeid på tvers av faggrupper. Våre helsefagarbeidere er flinke. Sykehjemmets avdelinger støtter hverandre. Ved akutte situasjoner på en
annen avdeling, må sykepleier av og til gå fra en pasient. Vi hadde en ordning med to sykepleiere på kveld/helg som ble satt inn fleksibelt der det var behov for akutt hjelp. Denne
"toppen-funksjonen" måtte dessverre kuttes av økonomiske grunner.
e. Sykepleiere på vakt gjennomfører sykepleiefaglige oppgaver og deltar i avdelingens daglige
rutiner. Sykepleierne jobber fleksibelt – legger ut medisiner, steller og dusjer pasienter. Hvis
en pasient f.eks. har kastet opp på rommet, må helsefagarbeider eller sykepleier vaske
oppkast før renholdspersonalet vasker rommet.
f. Sykehjemsoverlegen ser pasientenes behov og kontakter om nødvendig spesialister. Hun har
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g.

h.
i.

j.

k.

oversikt over hva pasientene trenger og kommuniserer tydelig til personalet. 1,5 stilling som
sykehjemslege bør helst øke til 2 legestillinger.
Jeg har hovedansvaret for sykehjemmets medikamentbestilling. Fra apoteket kommer det nå
ukesvise multidoser til beboerne på langtidsavdelingene. Medisiner som ikke kan oppbevares
i multidose, må plukkes fra pillebokser og fordeles på pasientens ukedosett. En sykepleier
legger i dosett; en annen sykepleier kontrollerer. Multidoser og ukedosett oppbevares låst i
en medisintralle for hver avdeling. Helsefagarbeidere med medisinkurs eller sykepleiere
utdeler pillene til pasientene.
Vi har tilstrekkelig antall sykepleiere på huset i teorien, men ferie og sykefravær (inkludert
sykt barn) er en utfordring. Redusert fravær ville hatt stor betydning.
Nyutdannete sykepleiere er ikke umiddelbart tiltrukket av å arbeide på sykehjem. På sykehus
er det mange sykepleiere og leger å konferere med; på sykehjem står sykepleiere mer alene
med ansvaret. Nesodden kommune sliter med å få tak i sykepleiere; vi konkurrerer med Oslo,
Drøbak og Sunnaas. Sykepleierforbundets lønnsstatistikk viser at Nesoddens sykepleierlønn
så vidt er konkurransedyktig. Individuelle lønnskrav imøtekommes sjelden i kommunen.
Jeg møter mange pårørende og har ikke oppfattet misnøye. Jeg tror de fleste pasienter har det
godt på Nesoddtunet. Sykehjemmet skårer bra på både brukerundersøkelser og
medarbeiderundersøkelser. Samlet sett vil jeg gi sykehjemmet karakteren 4+ på en skala til 6.
Jeg har arbeidet som sykepleier på Nesoddtunet sykehjem i ni år. Jeg hadde ikke vært her så
lenge hvis ikke jeg trivdes.

Helsefagarbeider og tillitsvalgt for Fagforbundet ved Nesoddtunet sykehjem uttaler:
a. Jeg har jobbet som helsefagarbeider på Nesoddtunet i 19 år og synes det er en fin arbeidsplass, men jeg har mer å gjøre nå enn i begynnelsen. Sykehjemmet har fått stadig sykere
pasienter med større behov. Nesoddtunet har dessuten en bygningsmasse som gir tungvint
drift.
b. Sykehjemmets ansatte har meget god mentalitet; de setter pasientene i fokus. Alle ansatte
arbeider godt sammen i team.
c. På min avdeling med 16 pasienter er det på kveldsvaktene tre pleiere – en sykepleier og to
helsefagarbeidere. En tid forsøkte man med fire pleiere på kveld og kortere vakter; dette
fungerte dårlig. Turnusplanen er til dels uoversiktlig med korte og varierende vakter. Vi ser
frem til en ny turnus.
d. I samarbeid med andre Follo-kommuner har vi tilgang til kurs i demens og alderspsykiatri
m.m. Avdelingene bør tilrettelegge noe bedre for at ansatte kan gå på kurs.
e. Vi gir god pleie innenfor budsjettrammen, men rammen kan gjerne bli litt videre. Nesoddtunet er de senere årene pålagt mange sparetiltak. Noe tynnere bemanning/turnus har ført til
mer arbeidspress for de fleste ansatte. Fortsetter innsparingen, vil pasientene merke det.
5.2.5 Nesoddtunets Venners synspunkter
Nesoddtunets Venner, som ble etablert i 2003, har vel 100 støttemedlemmer, herunder mange
eldre mennesker. Styret på seks personer gjør mesteparten av arbeidet. Wenche Størseth har ledet
venneforeningen siden 2013. Hun er også demenskontakt og likeperson i samtalegrupper i regí
av kommunens demenskoordinator.6 Hun leder Nasjonalforeningen for folkehelsen i Akershus.
Styreleder oppsummerer Nesoddtunets Venners arbeid for beboerne slik:

6

Pårørende til personer med demenssykdom inviteres til å delta i samtalegrupper, ifølge oppslag på Nesoddtunets
oppslagstavle. To samtalegrupper har fem møter våren 2017.
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a. En halv times konsert i måneden arrangeres på sykehjemmet i samarbeid med Akershus
Musikkråd.7 Musikkrådet skaffer artister og finansiering fra Den kulturelle spaserstokk hos
Akershus fylkeskommune. Nesoddtunets Venner sørger for annonsering av konsertene,
tilkjøring av beboere i rullestol og servering under arrangementene. I tillegg arrangeres ofte
en ekstra konsert per måned med finansiering fra Nesoddtunets Venners medlemskontingent
(250 kr/år) og tilskudd fra Kiwanis og Lions. Vi ser hvilken glede musikken skaper hos
beboerne. Allsang er veldig populært på sykehjem. Artister spiller ofte låter som beboerne
kjenner. Artister som Anita Hegerland og Elin Prøysen har spilt på Nesoddtunet.
b. Nesodden Gammeldansforening opptrer to ganger i halvåret. Det er hyggekveld med oppvisning og dans for beboere, samt servering og loddtrekning.
c. Nesoddtunets Venner arrangerer julemarked i desember, der Kiwanis selger ting fra bruktlåven. Og vi arrangerer en juletrefest i januar hvert år.
d. Nesoddtunets Venner går hver fredag kveld rundt på sykehjemmet med vintrallen "barbaren".
Alkoholserveringen, som finansieres med midler fra Elsa Strømsodds stiftelse, er poplulær
blant beboerne. Vi serverer dessuten søndagskaffe én gang i kvartalet.
Styreleder i Nesoddtunets Venner har følgende å si om kvalitet i Nesoddtunet sykehjem:
a. Sykehjemmets personell har generelt god kompetanse. De får løpende videreutdanning, bl.a.
studiemodellen "Demensomsorgens ABC".
b. Renholdet i sykehjemmets lokaler virker helt i orden.
c. Ernæring er viktig på sykehjem. Nesoddtunets kjøkken var oppe til debatt; konkurranseutsetting med "fjernmat" ble foreslått. "Alle hjem skal ha et kjøkken!" svarte Nesoddtunets
Venner og gikk i fakkeltog til kommunestyrets møte i desember 2015. Arbeiderpartiet
snudde, og konklusjonen ble at sykehjemmets kjøkken skal utbygges i 2018. Nesoddtunets
Venner er godt fornøyd med kjøkkenløsningen som ble valgt.
d. Musikkteraputen gjør en kjempejobb, især med personer med demens. Vi har sett at musikkterapeuten har klart å få frem stemme hos pasienter som ikke kunne snakke.
e. En fysioterapeut er ansatt på sykehjemmets korttidsavdeling. Når pasienter flytter hjem,
følger virksomhet forebyggende og behandlende tjenester for voksne opp med fysioterapi og
ergoterapi. Et rehabiliteringsteam kom i gang i 2016, og dette virker lovende.
f. To demensavdelinger har åtte beboere, og dette er passe. Den tredje demensavdelingen har
13 beboere. Dette er for stort; det medfører uro og for mange å forholde seg til for beboerne.
g. Pårørende kommer tett på sykehjemmets drift, især i demensavdelingene. Vi ser at det er
betydelig forskjell på avdelingene. Pasienter og pårørende på et sykehjem er ofte i en
sorgprosess. Mange ansatte bidrar til en løftet stemning, men mer i noen avdelinger enn
andre.
h. Tunge pasienter med utagerende adferd kan møte irriterte pleiere. Pårørende som stiller krav,
har opplevd å bli uglesett og tilsidesatt av ansatte, som blir lei dem. Respektfull behandling
og pasientens verdighet blir satt på prøve. Pleiernes empati og profesjonalitet bør vektlegges
i slike situasjoner.
i. Også i demensavdelingene har pasientene det i hovedsak bra, gitt sitt sykdomsforløp. Jeg har
snakket med mange pårørende på Nesoddtunet, og de fleste er godt fornøyd.
j. Pårørende har de senere år blitt løftet frem i helse-Norge. Det er et trekantsamarbeid mellom
beboere, pårørende og ansatte. I Nasjonalforeningen har pårørende gitt innspill til
Helsedirektoratets Demensplan 2020 (2015). Også i Nesodden kommune har pårørende blitt
mer synlige.
k. Nesoddtunets Venner har meget god dialog med virksomhetsleder og avdelingsledere. Vi
pårørende blir hørt. Vi har god kommunikasjon og tone med alle ansatte.
7

Akershus musikkråd, som er fylkesledd av Norsk musikkråd, er "samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant
annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan" (musikk.no/akershus).

Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune

41

17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet - 17/00175-1 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet : FDR NesoddenSykehjemRevisjonsrapport

l. Det viktigste forbedringspunktet i driften av Nesoddtunet er kommunikasjon av
pasientopplysninger mellom ansatte. Ting som skjer med pasienter, f.eks. fall eller sår, blir
ikke alltid kommunisert til neste vakt, det være seg muntlig eller ved registrering i
pasientjournalsystemet CosDoc. Et annet viktig forbedringspunkt er bygningsvedlikehold. I
den eldste bygningen (1989) er det en del forfalne rom. Kloakklukt fra rørene har forekommet.
m. Sykehjemmets brukerundersøkelser i 2015 og 2016 ga snittresultater på 5-tallet. Jeg er i tvil
om den høye skåren er reell. Det forekommer nok at beboere og pårørende demper kritikk i
brukerundersøkelser, selv om svarene er anonymiserte.
n. Hvis jeg skal gi en samlet vurdering av Nesoddtunet sykehjem, blir det karakter 4 av 6. Men
vi vet at tjenestekvalitet også er et spørsmål om penger, og Nesodden kommune har begrenset med midler.
Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020 setter (s. 64) som mål å holde fire "Dialogmøter
med alle frivillige tilknyttet frivillighetsarbeidet ved sykehjemmet" i 2017. Nesoddtunets
Venners styreleder opplyser at styret ble invitert til en lunsj med virksomhetsleder i april.
5.2.6 Brukerutvalgets synspunkter
Brukerutvalgets leder Marie Wærriø har ti års fartstid fra Eldrerådet, Rådet for likestilling av
funksjonshemmede og brukerutvalget NAV Nesodden. Hun gir først ros til Nesoddtunet sykehjem:
a. Hygiene – det er rent og fint i sykehjemmets lokaler. Vi har aldri kjent urinlukt der.
b. Sykehjemmets tre hovedmåltider lå for tett. Basert på erfaringer fra andre sykehjem i Norge,
endret Nesoddtunet tidspunktet for middagsservering i oktober 2016. (Brukerutvalget fikk
kjennskap til dette gjennom Akershus Amtstidende, Amta.) De nye måltidene fungerer meget
bra. Kantinepersonalet er for øvrig meget hyggelig.
c. Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter for personer med demens har fantastisk fin aktivitet.
d. Virksomhetsleder for sykehjemmet er myndig og lett å kommunisere med. Han er grei og
tåler direkte tale.
e. De ansatte på sykehjemmet har en krevende jobb. I det store og hele gjør de en fin innsats.
f. Nesoddtunet har en dyktig sykehjemsoverlege, etter det folk sier.
g. Nesoddtunets venner skaper hygge for beboerne med kulturelle arrangementer.
h. Kommunalsjef for helse og omsorg har et stort arbeidsområde, som hun har et godt tak på.
Brukerutvalgets leder gir også noen kritiske merknader til Nesoddtunet sykehjem:
a. Vi fikk henvendelse fra en pårørende til en dement pasient, som mente at skjermet avdeling
preges av oppbevaring. Er denne misnøyen fremkommet i brukerundersøkelse, eller hemmes
brukere/pårørende av autoritetsangst?
b. Er samarbeidet og smidigheten mellom fastlegene og kommunen god nok? Ved en
reforhandling av fastlegeavtalen bør dette vurderes.
c. En del pasienter står på mange medisiner. Nesoddtunet hadde tilgang på et fagsystem som
varsler om uheldige legemiddelkombinasjoner. Er legemiddelkontrollen like god i dag?
d. Nesodden kommune var tidlig ute med å etablere brukerutvalg, men vi registrerer at
brukerutvalg ikke er likestilt med andre råd og utvalg i kommunen. Vi håper at
brukerorganisasjoner også fremover kan foreslå representanter til brukerutvalg.
5.2.7 Sykehjemmets bruker-/pårørendeundersøkelser
Nesoddetunet foretar hvert år brukerundersøkelser (beboere/pasienter) og pårørendeundersøkelser. Sykehjemmet fikk i 2016 svar fra 60 beboere og 119 pårørende. Beboerne svarte slik i 2015
og 2016 (utdrag):
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NESODDTUNET SYKEHJEMS TJENESTER –
BEBOERNES OPPLEVDE KVALITET
Resultat for brukerne (gjennomsnitt av 12 spørsmål):
Brukermedvirkning:
Trygghet og respektfull behandling:
Tilgjengelighet:
Informasjon:

Resultat av brukerundersøkelser:
2015
2016
5,3
5,4
4,8
5,1
5,5
5,8
5,2
5,4
5,1
5,5

Karakterskala 1-6 (best). Kilde: Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020 (s. 64). KS' BedreKommune.

Nesoddtunet fikk i 2016 totalskår 5,4 fra beboere og 4,9 fra pårørende som svarte. "Skåren fra
beboerne er bra, men skåren fra pårørende antyder et forbedringspotensial. Mer informasjon til
pårørende er ønskelig," poengterer virksomhetsleder, som mener at anonymitet ivaretas godt i
undersøkelsene: Sykehjemmet sender spørreskjema på papir til alle beboeres pårørende, som
returnerer utfylt skjema i adressert konvolutt eller de kan svare på nettet. Når beboere skal svare
på spørreskjema, assisteres de av merkantilt ansatte – ikke pleiere.
5.2.8 Revisors pårørendeundersøkelse
Revisor har gjennomført en liten pårørendeundersøkelse der 13 tilfeldig utvalgte beboeres pårørende svarte på 28 spørsmål. Oppsummerte svar gjengis her:
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften, § 3) lister opp 16 krav til
tjenesteutførelsen på sykehjem m.m. I hvilken grad synes du som pårørende at Nesoddtunet
sykehjem oppfyller kravene?
NESODDTUNET SYKEHJEM – PÅRØRENDEUNDERSØKELSE – RESULTAT Snittkarakter:
A. Kvalitetsforskriftens krav:
1 Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet:
5,0
2 Selvstendighet og styring av eget liv:
4,9
3 Tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og
rimelig valgfrihet i forhold til mat:
4,7
4 Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet:
4,7
5 Følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold:
4,5
6 Mulighet for ro og skjermet privatliv:
5,2
7 Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett):
5,3
8 Mulighet til selv å ivareta egenomsorg:
5,1
9 En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser:
5,3
10 Nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og
omsorg tilpasset den enkeltes tilstand:
4,8
11 Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene:
4,3
12 Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for
å formulere sine behov:
4,6
13 Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise:
5,2
14 Tilpasset hjelp ved av- og påkledning:
4,9
15 Tilbud om eget rom ved langtidsopphold:
5,8
16 Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter:
4,3
Totalt for kvalitetsforskriftens krav:
4,9
13 beboere tilfeldig utvalgt blant 116 beboere (16.3.2017). Karakter 1–6 (best). Vurdert utfra pasientens forutsetninger og generelt inntrykk av sykehjemmet. Kilde: Follo distriktsrevisjon IKS.
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For å favne intensjonene i kvalitetsforskriften, stilte revisor ytterligere ti spørsmål til pårørende:
NESODDTUNET SYKEHJEM – PÅRØRENDEUNDERSØKELSE – RESULTAT Snittkarakter:
B. Ti spørsmål:
1 Er boforholdene på Nesoddtunet sykehjem gode?
4,4
2 Er rom og fellesarealer rene?
5,4
3 Fungerer vasking av klær greit?
4,3
4 Har sykehjemmet tilstrekkelig bemanning?
3,7
5 Gir sykehjemslegene god oppfølging?
4,5
6 Er sykepleien, f.eks. sårbehandling, god?
5,0
7 Er det brukermedvirkning; blir beboernes individuelle behov tatt hensyn til?
4,8
8 Tilrettelegger sykehjemmet godt for pårørende?
5,1
9 Er det hyggelig på sykehjemmet?
4,9
10 Hvor tilfreds er du alt i alt med Nesoddtunet sykehjem?
4,6
Totalt for ti spørsmål:
4,7
Til slutt stilte revisor to spørsmål for pårørendes kommentar:
NESODDTUNET SYKEHJEM – PÅRØRENDEUNDERSØKELSE – RESULTAT
C. Kommentar 1 Vil du nevne noe positivt ved
2 Har du forbedringsforslag til sykeNesoddtunet sykehjem?
hjemmet?
Pårørende 1:
Jeg har 20 års erfaring med
Middagene kunne ha vært bedre, litt mer
Nesoddtunet som pårørende.
varierte.
Beboerne har det kjempegodt der.
Klær har blitt borte i vask.
Ansatte er så snille og blide; de
Sykehjemmets ansatte har så mye å
prater med beboerne. Det er veldig gjøre at de nesten må løpe rundt.
rent og pent på sykehjemmet; det
rengjøres hver eneste dag.
Pårørende 2:
De ansatte på avdeling B har gitt
oss et positivt inntrykk av
Nesoddtunet.
Pårørende 3:
Bedre mulighet for psykisk aktivitet.
Pårørende 4:
Ansatte gjør så godt de kan, de er
Avdelingen er i den gamle delen (1989),
veldig imøtekommende og hyggeog både rom og fellesareal er slitt.
lige. F.eks. spør de pårørende om
de vil ha kaffe.
Kjøkkenet lager meget god og fristende mat.
En pleier er primærkontakt. Hun
følger opp, spør om vi er tilfreds
eller ønsker å forandre noe.
Avdeling A og C har fantastisk
uteareal.
Nesoddtunets Venner er fantastiske,
lederen er unik!
Pårørende 5:
-
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Pårørende 6:

Personalet tar vare på beboerne.
Ansatte er alltid blide og hyggelige
når pårørende kommer.

Pårørende 7:

Nesoddtunets beliggenhet er unikt
flott. Ansatte på avdeling GH har
en god tone; de er vennlige og
imøtekommende. De fortjener ros!

Pårørende 8:

Ansatte gjør så godt de kan. Min
forelder, som var der i to måneder,
var veldig fornøyd med det hele.
Lokalene er lyse og pene.
Betjeningen er blid, hyggelig og
imøtekommende, bortsett fra at vi
ikke fikk TV på rommet da vi ba
om det.
Sykehjemmet har en veldig flott
virksomhetsleder. Vi kan spørre
ham om alt mulig, og han hjelper
oss. Vi har god kontakt med de
fleste ansatte, men ny avdelingsleder ser jeg lite til.
Pårørendes fellesmøte med
demenssykepleier hver måned er
bra.
Det er alltid hyggelig å komme på
besøk til min forelder på skjermet
avdeling. Personalet kommer med
kaffe til pårørende og er hyggelige.
Min forelder er kommet på rett
sted; hun/han er så fornøyd!
Sykehjemmet er vel der man kan
forvente utfra knappe budsjettmessige ressurser.

Pårørende 9:

Pårørende 10:

Pårørende 11:

Pårørende 12:

I fellesrommet bør det alltid være en
ansatt – også ved vaktskifte/rapport.
Grønnsakene bør kokes lengre. Halvkokte grønnsaker er vanskelig å spise
for beboere med gebiss.
Beboere trenger stadig hjelp.
Nattevaktene bør følge beboere på
toalettet – ikke bare gi dem bekken.
Flere beboere sitter passive; kan
personalet aktivisere dem noe mer?
Aktiviteter kan være brettspill, ta dem til
lesestund (en gang i uken), utendørs
opphold og tur.
Pusse opp rom; kjøpe pene gardiner.

Et avføringsmiddel ble ført opp på
medisinlisten uten at hun trengte det. Jeg
gjorde oppmerksom på det, og det ble
rettet opp.
Renhold er bra, men støvtørk kan bli
bedre. Aktivisering av pasienter med
demens kan bli bedre.
Noen pleiere er veldig flinke til å henvende seg til demente pasienter; spørre
om de sitter vondt eller trenger drikke.
Andre pleiere er passive og henvender
seg ikke til pasientene. Og noen pleiere
er midt på treet.
Litt oftere tur ute med rullator hadde
vært fint.
Sang og musikk kan det aldri bli nok av.
Vårt ønske om et rom med utsikt er ikke
blitt imøtekommet.
De burde kanskje ha obligatorisk samtale med pårørende en gang eller to i
året (jf. foreldresamtaler i skoler).
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Pårørende 13:

-

1. Nesoddtunet har altfor mange vikarer
som ikke kjenner pasienten og dennes
behov. Demente kan ikke formidle dette
selv; de vet ikke hva de har behov for.
2. Demente blir urolige og satt tilbake
når de blir flyttet på. Min forelder har
bodd på fire forskjellige rom/avdelinger
– og tror hver gang at hun/han har kommet på Tunet for første gang. Dette går
ut over pårørende, fordi hun/han anklager oss for å bli plassert der igjen!
3. Ansatte må kjenne pasientene litt for
å vite hvordan de skal få i dem mat. Min
forelder spiser ikke når hun/han blir
urolig eller får for mye mat på tallerkenen. Faste pleiere vet dette; vikarer vet
det ikke.
Konklusjon – demente trenger stabilitet,
ro og forutsigbarhet. Her har Nesoddtunet et forbedringspotensial.

Av hensyn til anonymitet er rekkefølgen endret fra opprinnelig liste, og "mor" og "far" er erstattet med "forelder".

5.3 Vurdering
Sykehjemsoverlegen gir uttrykk for at sykehjemmet drives godt under virksomhetsleders ledelse.
Hun anser at samarbeidet mellom leger og sykepleiere er utmerket. Sykepleiernes hovedtillitsvalgt gir følgende vurdering: "Jeg møter mange pårørende og har ikke oppfattet misnøye. Jeg
tror de fleste pasienter har det godt på Nesoddtunet. Sykehjemmet skårer bra på både
medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser. Samlet sett vil jeg gi sykehjemmet karakteren 4+ på en skala til 6."
Tillitsvalgt for Fagforbundet uttaler at på Nesoddtunet arbeider ansatte godt sammen i team og
setter pasientene i fokus. "Som helsefagarbeider har jeg mer å gjøre nå enn for 15 år siden.
Sykehjemmet har fått stadig sykere pasienter med større behov. Nesoddtunet har dessuten en
bygningsmasse som gir tungvint drift. Vi gir god pleie innenfor budsjettrammen, men rammen
kunne gjerne ha vært litt videre."
"Hvis jeg skal gi en samlet vurdering av Nesoddtunet sykehjem, blir det karakter 4 av 6," uttaler
styreleder i Nesoddtunets Venner, som tilføyer at noen pårørende kan ha frykt for å bli gjenkjent
i svarene på spørreundersøkelser og derfor demper kritikk.
Leder for brukerutvalg ved Nesoddtunet fremhever at det er rent og fint i sykehjemmets lokaler.
De fire måltidene per dag som sykehjemmet innførte i oktober 2016, fungerer meget bra. De
ansatte på sykehjemmet gjør i det store og hele en fin innsats. Skjermet avdeling kan preges noe
av oppbevaring, antyder leder for brukerutvalget, som nevner at Nesoddtunets venner skaper
hygge for beboerne med kulturelle arrangementer.
Nesoddetunet sykehjem foretar hvert år brukerundersøkelser (beboere/pasienter) og pårørendeundersøkelser. Nesoddtunet fikk i 2016 totalskår 5,4 (av 6) fra beboere og 4,9 fra pårørende som
svarte. Virksomhetsleder er fornøyd med skåren fra beboerne, mens skåren fra pårørende antyder
et forbedringspotensial. Mer informasjon til pårørende er ønskelig, poengterer han.
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Revisors spørreundersøkelse av 13 tilfeldig utvalgte pårørende ved Nesoddtunet sykehjem ga
følgende hovedresultater:
a. Total tilfredshet høyt oppe på 4-tallet: Pårørendes tilfredshet alt i alt med sykehjemmet er
gjennomsnittlig 4,6; svarene varierer fra 4,2 til 5,6. Totalt gjennomsnitt for alle spørsmål
ligger litt høyere: 4,9 for kvalitetsforskriftens 16 krav og 4,7 for tilleggsspørsmålene.
b. Høyest tilfredshet med boforhold: Mest tilfreds er pårørende med tilbudet om eget rom/bad
og renhold i rom og fellesarealer; disse får skår rundt 5,6.
c. Høy tilfredshet – med skår på 5-tallet – er det også med: ro/privatliv, mulighet for egenomsorg, respekt/trygghet, hygiene/toalett, måltider, sykepleie, livsavslutning og tilrettelegging for pårørende.
d. Lavest tilfredshet – rundt 4 – er det med: bemanning, tøyvask, munnhygiene og aktiviteter.8
Pårørendes kommentarer inneholder hovedsakelig ros til Nesoddtunet og sykehjemmets ansatte.
Også noen forbedringspunkter nevnes:
 Beboere med demens trenger stabilitet. Vikarer kjenner i mindre grad pasienters behov.
 Aktivisering av beboere kan bli bedre, bl.a. med noe mer utendørs opphold.
 Svinn ved retur av pasienttøy fra vaskeriet forekommer.
 Bygg 1 (1989) er slitt både i rom og fellesareal.

8

Sykehjemmets bemanning skårer lavest med 3,7. En del respondenter ga uttrykk for at de satte noe lav karakter på
bemanning i solidaritet med de ansatte.

Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune

47

17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet - 17/00175-1 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet : FDR NesoddenSykehjemRevisjonsrapport

6

LITTERATUR9

Lover, forskrifter og statlige veiledere:
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, 2016.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven, 2011.
Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (Helsedirektoratets veileder), 2004.
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften), 2003.
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), 1999.
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1992.
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv, 2004.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1967, endret 2015.
Statlige dokumenter og statistikk:
Helse- og omsorgsdepartementet, 2015: Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn.
Helse- og omsorgsdepartementet, 2013: St.meld. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg.
Helse- og omsorgsdepartementet, 2011: NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg.
Sosial- og helsedirektoratet, 2006: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og
omsorgstjenester (IS-1040).
Kulturdepartementet, 2014: Den kulturelle spaserstokken.
Helsedirektoratet: IPLOS Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk.
Statistisk sentralbyrå, 2017: Kostra-statistikk.
Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset innlandet, 2015: Ressursbruk og sykdomsforløp
ved demens.
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, 2014: Demensomsorgens ABC.
Nesodden kommune:
Budsjett 2017 handlingsprogram 2018–2020.
Nesodden kommune årsberetning 2016.
Nesoddtunet sykehjems Virksomhetsplan 2017–2019, januar 2017.
Informasjon om Virksomhet Sykehjem Nesoddtunet, 1.3.2017.
Nesoddtunet sykehjems Opplæringsplan 2017, januar 2017.
Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Nesodden kommune 2016. Kriterier for tildeling av
tjenester og prosedyrer for saksgang ved tjenestetildeling. Tildelingsteamet, februar 2016.
Omsorg for døende pasienter og deres pårørende, februar 2017.
Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Nesodden kommune, 2015.
Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2026.
Kommuneplan for helse- og omsorgstjenester 2011–2020.
Service og kvalitet – vi skaper gode opplevelser, service- og kvalitetsplakaten, 2012.
Utarbeiding av prosedyrer til kvalitetssystemet, udatert.
Serviceerklæring – Nesoddtunet bo- og servicesenter, 2012.
Andre:
Follo distriktsrevisjon IKS: Kommunens møte med publikum, 10.10.2016.
Agenda Kaupang: Økonomianalyse 2015, 30.5.2016.

9

Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler (jf. Lovdata.no) gjengis i parentes. Dokumenter fra siste par
år dateres med dato, eldre dokumenter bare med årstall.

Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune

48

17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet - 17/00175-1 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet : FDR NesoddenSykehjemRevisjonsrapport

Vedlegg 1: NESODDTUNET SYKEHJEMS INFORMASJON
Nesodden kommune har utarbeidet brosjyren Informasjon om Virksomhet Sykehjem Nesoddtunet
(1.3.2017). Mesteparten av brosjyren gjengis ordrett i det følgende.10
Velkommen til Nesoddtunet!
Samarbeidet med deg, som pasient, pårørende og resten av kommunen er med på å sikre at våre
tjenester er i 'takt med tiden' og at sykehjemmet blir et godt sted å være. Sykehjemmets målsetting er å gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg nødvendig helsehjelp, og sikre at
grunnleggende behov dekkes.
Den som mottar tjenesten skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til
tjenestebilbudet vårt. Videre, at vi yter tjenester av god kvalitet. Denne brosjyren vil gi deg ltt
nyttig informasjon rundt ditt opphold her. For oppdaterte aktiviteter – se oppslag på sykehjemmet eller på vår nettportal. Har du andre spørsmål? – Ta kontakt med din avdelingsleder eller
resepsjonen, telefon 66 96 46 10. Vi håper du vil trives hos oss!
Praktisk informasjon
Når du kommer hit, vil du få tildelt en pasientansvarlig sykepleier og en primærkontakt på avdelingen. De svarer gjerne på spørsmål du måtte ha. Sykehjemmet har en overlege og lege, som går
legevisitt mandag til fredag.
Besøkstid
På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi oppfordrer imidlertid alle besøkende til å gjøre seg kjent med avdelingens rutiner. Samtidig henstiller vi alle besøkende til å
benytte pasientrom eller kaféen.
Klær
Man bruker sitt eget privat tøy under oppholdet. Tøyet blir merket av oss. Alt tøy vaskes i
sykehjemmets eget vaskeri, unntatt tøy som må håndvaskes (f.eks. ull) som skal vaskes privat.
NB! Sykehjemmet er ikke ansvarlig for å erstatte tøy som måtte bli ødelagt eller gå tapt.
Lege
Sykehjemmet har en egen overlege, tilgjengelig alle hverdager. I tillegg har vi også en lege i 50
% stilling.
Medisiner/Frikort/TT-korT
Nesoddtunet holder deg med medisiner mens du er her. Har du frikort eller TT-kort – ta det med!
Penger/Verdisaker
Ta aldri med større kontantbeløp. Sykehjemmet er ikke ansvarlig for penger, smykker og andre
verdisaker som du måtte ønske å oppbevare på ditt rom.
Spisetider
Selv om sykehjemmet har faste spisetider, er vi fleksible og tar hensyn til pasientens ønsker.
 Frokost: kl 08:00-10:00. Fleksibel.
 Mellommåltid: kl 12:00. Frukt/smoothie.
 Lunsj: kl 13:00.
10

Avsnitt om beliggenhet, skjemaer, byggoversikt og telefonliste er utelatt her.
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Middag: kl 17:00. [Endret fra kl. 16.]
Mellommåltid: kl 17-17:30. Kaffe/kake.
Kveldsmat: kl 19:30.

Tannlege
Sykehjemmet benytter seg av tjenester fra Akershus Fylkeskommunale Tannklinikk (AFT) og
tannpleier kommer innom på jevnlig besøk. Vær oppmerksom på at det kun er de tjenester AFT
tilbyr som er gratis, og at man selv må betale dersom man ønsker å benytte tannlegetjeneste
andre steder.
Toalettartikler
Ta med egne toalettsaker. Hygieneartikler, ut fra sykehjemmets standard sortiment, er imidlertid
inkludert i oppholdet.
Kontaktinfo
Ved Nesoddtunet bo- og servicesenter har vi resepsjon, kafé, hovedkjøkken, vaskeri, fotpleie,
andaktsrom og seremonirom. Videre finner du kontorene til virksomhetsleder sykehjem, overlege, lege, avdelingslederne og administrasjon generelt. Det er også en selvstendig drevet frisørsalong her.
Resepsjon – 66 96 46 10
Resepsjonen er bejent alle hverdager mellom kl 9–15.
Fotpleie
(Betalingstjeneste) NB! Gratis for langtidsbeboere. Vår fotpleieterapeut finner du i 2. etg i Bygg
I, rett ved heisen. Timebestilling: Telefon 66 96 46 72.
Frisør
(Betalingstjeneste) NB! Betaling kun kontant eller bankkort. Frisørsalongen 'Hos Monica' finner
du i 1. etg i Bygg I. Frisør og eier er Monica Pogorazalek. Tilbudet er eksklusivt for våre langog korttidsboere. Telefon 968 73 849. Åpningstider: Tirsdag og onsdag kl. 10:00 – 18:00.
Timebestilling: Vennligst benytt timebestillingsskjema på døren!
Nesoddtunet Kafé
Vår hyggelige kafé ligger i 1. etg., ved resepsjonen. Her kan alle besøkende, beboere, ansatte og
andre gjester hygge seg med smørbrød, vafler, kaker og kaffe eller te. Kaféen som også fører
kioskvarer og noen toalettartikler, er åpen alle hverdager mellom kl 11–14.
Leie av kaféen
Kaféen leies ut etter kontortid, til arrangementer o.l.
… matbestilling ved leie
Ønsker du å bestille mat eller drikke – ta kontakt med hovedkjøkkenet på telefon 66 96 46 30.
Parkering
Pårørende oppfordres til å benytt parkeringsplaenn overfor Nesoddtunet når man skal på besøk.
Handicap-parkering finner du nede ved Bygg II. Ved annet som henting og til/fra kjøring, er det
selvfølgelig anledning til å kjøre helt ned.
NRK-lisens
Alle beboere som flytter inn på langtid og velger å ta med seg sitt eget TV-apparat, vil kunne si
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opp egen NRK-lisens. Sykehjemmet kan være behjelpelig med å sende inn brev om dette til
NRK.
Faste aktiviteter
 Andakt: En gang i uken.
 Dans: Første onsdag i måneden (NB! Oktober, november, februar og mars) – kl. 18:30.
 Sommerfest: Vanligvis i juni måned.
 Julelunsj: En av de første ukene i desember.
Alle arrangementer annonseres med egne plakater på sykehjemmet og alle unntatt de interne,
finnes i vår aktivitetskalender.
Nesoddtunets Venner
Ble stiftet av pårørende 24. september 2003. De bidrar med tiltak utenom det kommunale tilbudet og gjør den daglige tilværelsen på Nesoddtunet litt triveligere og mer meningsfylt for pasientene. Arrangementer og aktiviteter som konserter o.l. blir gjennomført delvis ved egne krefter og
delvis ved hjelp av eksterne ressursmidler med spesiell kompetanse.
Pårørende oppfordres til å melde seg inn! Send innmelding til: Nesoddtunets Venner, Postboks
195, 1451 Nesoddtangen.
Egne møbler og personlige eiendeler
Når en flytter inn på et langtidsopphold, vil man gjerne sette sitt personlige preg på rommet. Det
kan man til en viss grad. Snakk med din avdelingsleder for veiledning. Viktig! Av hensyn til
brannsikkerheten ved sykehjemmet, er det ikke lov til å ta med seg egne ovner, lamper eller
gardiner uten godkjennelse fra brannvernleder/brannansvarlig.
Hvilke tjenester kan vi tilby?
 Korttidsopphold: Fast døgnpris for opphold inntil 60 døgn/år.
 Avlastningsopphold: Gratis.
 Langtidsopphold: Egenbetalingen beregnes ut fra inntekter og fradrag, i henhold til
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Note: Vanligvis vil kommunen kunne tilby sine langtidsbeboere enkeltrom. Imidlertid gjør vi
oppmerksom på at det vil kunne forekomme at man i starten av et opphold, av kapasitetsmessige
årsaker, midlertidig kan bli plassert på dobbeltrom.
Tjenestebeskrivelse sykehjem – hva dekkes av tjenesten
Etter en individuell vurdering av pasientenes funksjonsivå kan følgende tjenester være aktuelle:
 Hjelp til av- og påkledning.
 Mat og hjelp ved måltidene.
 Hjelp til personlig hygiene, dusj og hårvask.
 Hygieneartikler som såpe, sjampo, tannkrem og hudlotion ut fra sykehjemmets standard
sortiment.
 Merking og vask av privat tøy.
 Renhold av rom.
 Undersøkelse og behandling av overlege sykehjem.
 Prøvetaking.
 Oppredning av seng og skift av sengetøy.
 Medisiner og medisinsk forbruksmateriell som medisinsk ansvarlig ved sykehjemmet
ordinerer.
 Tilpassing av hjelpemidler.
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Tannbehandling ved Akershus fylkeskommunale tannhelsetjeneste (kun ved langtidsopphold).
Helsejtenester som kommunen organiserer.
Egenandel for behandling og undersøkelse som lege ordinerer.
Transport ved innleggelse og utskrivelse til/fra behandling og transport til hjemmet. (NB!
Egenandel betales selv!)

Tilleggstjenester
 Mulighet til å delta i sykehjemmets ulike aktiviteter (gratis).
 Gratis servering fra bartralle hver fredag. NB! Maks. 2 enheter vin, hetvin eller likør
(Nesoddtunets Venner).
 Kafè med kioskvarer (betalingstjeneste).
 Frisør (betalingstjeneste).
 Fotpleier (betalingstjeneste ved korttidsopphold og gratis ved langtidsopphold).
Hva forventes av deg: At du
 Har fylt ut og signert tilsendte skjema (orientering om egenandel m.m.) og leverer det
snarest mulig.
 Selv tar ansvar for eventuelt tap av verdisaker som bringes med til avdelingen.
 Respekterer at de ansatte har taushetsplikt, og ikke kan diskutere andre pasienter.
 Respekterer at enkeltpersoner/ansatte ikke har lov å motta gaver eller penger.
 Har forståelse for at det kan bli aktuelt å bytte rom eller avdeling.
 Holder deg selv med personlige toalettsaker.
 Hvis du velger å benytte andre tjenester enn de som kommunen tilbyr, selv må betale for
dette.
 Selv erstatter tap av høreapparat, briller og tannproteser.
 Aldri røyker inne på sykehjemmet.
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Vedlegg 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN

Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune

53

17/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet - 17/00175-1 Forvaltningsrevisjonsrapport om kvaliteten i sykehjemstilbudet : FDR NesoddenSykehjemRevisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Kvalitet i sykehjemstilbud – Nesodden kommune

54

18/17 Rådmannens oppfølging av rapport om kommunens møte med publikum - 17/00176-1 Rådmannens oppfølging av rapport om kommunens møte med publikum : Rådmannens oppfølging av rapport om kommunens møte med publikum

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 18/17 Rådmannens oppfølging av rapport om
kommunens møte med publikum
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00176-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyrets tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens
anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens møte med publikum til
orientering.
Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Vedlegg:
100517Rådmannens oppfølging rapport kommunens møte med publikum
SAKSUTREDNING:
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om kommunens møte med
publikum den 9. november 2016, jf. sak 126/16. Kommunestyret ba rådmannen følge
opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget innen seks
måneder. Kommunestyret gjorde følgende tilføyelse til innstillingen fra
kontrollutvalget:
«Kommunestyret vil i tillegg vise til (s.33) at Nesoddens netto-utgifter på tjenestene
bygg/kart/plan er meget lave og i 2015 under 1/3 av både Akershus- og
landsgjennomsnittet. Samtidig vises det (s. 33) at behandlingstiden har gått vesentlig
opp og at det er en lav og klart synkende tilfredshet i befolkningen til disse tjenestene
(s.36). Det er i denne situasjonen, hvor også mange i planavdelingen er nyansatte,
avgjørende at rådmannen tar ytterlige administrative grep for å styrke bemanningen i
plan/kart/bygg.»
Rådmannens tilbakemelding forelå i brev av 10. mai d.å.
Rådmannens tilbake viser at rådmannen har fulgt opp de fleste anbefalingene fra
revisjonen eller er i ferd med å følge opp disse. Mht. kommunestyrets tilføyelser i
vedtaket, viser rådmannen til at bemanningen er styrket i både plan- og
byggesaksavdelingen. Når det gjelder vedtaket o statistikk i tertialrapportene for å
belyse manglende svar og for sene svar synes ikke en lønsing å være på plass ennå.
Forvaltnigsrevisjonsrapporten kan leses på FIKS sine internettsider.

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Ås, 13.06.2017
Jan T. Løkken/s./
Sekretær
Vedlegg: Rådmannens brev av 10.05.17 vedr. oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport om kommunens møte med publikum.
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 19/17 Revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00178-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 2 og kommunens tilsvar i brev av 31. mai til
orientering.
Vedlegg:
FDR Revisjonbrev nr 2, Rådmannen - tilsvar revisjonsbrev nr 2
SAKSUTREDNING:
I henhold til revisjonsforskriften § 4 skal revisor skriftlig påpeke mangler eller feil i
årsregnskapet i ett nummerert brev til kontrollutvalget.
Sekretariatet videresendte revisjonens nummerte brev nr. 2 datert 28. april d.å. til
rådmannen med anmodning om at han svarer revisjonen på brevet, med kopi til
kontrollutvalget, innen utgangen av mai.
Rådmannens svar forelå i brev datert 31. mai.
Revisjonen tar i sitt brev opp to forhold:
1. Investeringsbudsjettet, med forslag om at dete gjøres ettårig og realistiks,
samt at alle vedtatte reguleringer innarbeides i regulert budsjett.
Rådmannen sier seg enig i anbefalingen og vil se på dette ved årets
investeringsbudsjett.
2. Kommunen bes etablere rutiner som bidrar til å kvalitetssikre balansen.
Rådmannen presiserer at posteringen av de største bilagene for framtida vil bli
kontrollert av en person nummer 2.
Revisjonen bes redegjøre for om den finner rådmannens svar tilfredsstillende i møtet.
Ås, 13.06.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: 1. FDRs brev av 28. april 2017 vedr. Revisjonsrapport pr. 31.12.16
2. Rådmannens svar i brev datert 31. mai 2017
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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Nesodden kommune
Økonomi og styring
70000

Follo distriktsrevisjon IKS

v/Revisjonssjef Steinar Neby
Her

Deres ref:

Vår ref:

10/2337-123 -

17/20663

Arkivkode:

Dato:

FE - 216

31.05.2017

Tilsvar - revisjonsarapport pr. 31 12 2016
Det vises til «Revisjonsrapport pr. 31 12 2016»
Rådmannen registrerer at det er gitt anbefalinger innen for to felt:

Investeringer:
«Vi anbefaler at Nesodden kommune budsjetterer i samsvar med forskrift om årsbudsjett (for
kommuner og fylkeskommuner) sine krav, herunder at investeringsbudsjettet gjøres ettårig
og realistisk, samt at alle vedtatte reguleringer innarbeides i regulert budsjett.»
Rådmannen har over tid registrert at det ved årsslutt er i overkant mange saker som ikke har
kommet til gjennomføring.
Dette er observert med 2 årsaksforhold:



Optimistisk framdriftsplaner og ønsket og behovet for fullfinnansiering før oppstart
Manglende kapasitet når det gjelder å drive fram prosjekter

Rådmannen ser det slik at budsjettet vil bli mer realistisk ved å gjøre bevilgningene
mer årsavhengige.
Rådmannen vil se på dette allerede ved høstens investeringsbudsjett og søke å få en
realistisk framdriftsplan.
Når det gjelder manglende kapasitet for framdrift i prosjektene, som har samme
effekt i forhold til å lese resultatet vs budsjett, har rådmannen tatt dette opp i
«Rapporten for 1. tertial og beskrevet problemet.

Adresse:
Postboks 123
1451 NESODDTANGEN

Telefon:
Telefaks:
E-post:

66 96 43 00
66 96 47 90
postmottak@nesodden.kommune.no

Bankkonto:
Org.nr.:

1603.07.37958
944 383 565
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Rådmannen har her gitt uttrykk overfor kommunestyret at man ved neste års budsjett
må vurdere kapasiteten når det gjelder framdriften/oppfølging av prosjektporteføljen.

Kvalitetssikring av årsregnskapet
Rådmannen har registrert følgende anbefaling:
«For å unngå lignende feil ved senere regnskapsfremleggelser, anbefaler vi kommunen å
etablere rutiner som i enda større grad bidrar til å kvalitetssikre balansen, herunder at det
foretas avstemminger mot eksterne kilder og dokumentasjon.»

Kvalitetsikring er selvfølgelig den viktigste delen når det gjelder framleggelse av
regnskapet. Dette gjør seg jo selvfølgelig i aller høyeste grad gjeldende når det
gjelder balanseregnskapet. I det angitte tilfelle fra regnskapsåret 2015, hvor det ble
foretatt en feilpostering av relativ stor karakter, er det åpenbart at posteringen med
så store nominelle verdier, burde vært kontrollert av en person nummer 2..
Rådmannen har presisert at dette vil være praksis i framtidige føringer av de største
bilagene, så som endringer knyttet til pensjon, herunder avstemminger mot eksterne
kilder. bilagsføring og endringer knyttet til pensjon, herunder avstemminger mot
eksterne kilder.

Med hilsen
Geir Grimstad /
rådmann
Arve Ruud/
Stabssjef – økonomi og styring
Kopi: Rådmannen
Staben – budsjett og styring
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 20/17 Revisjonens rapport per 30.04.17
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00179-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering.
Vedlegg:
Revisjonens rapport KU pr 30.04.17 Nesodden kommune
SAKSUTREDNING:
Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalget en plikt til å påse at
regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for denne
revisjonen framgår av forskrift for revisjon av kommuner og fylkeskommuner.
Vedlagte revisjonsrapport fra FDR følger revisjonsåret 2016 som gikk fra 01.05.2016
til 30.04.2017.
Revisjonen har bl.a. fulgt opp fokusområdene i overordnet revisjonsstrategi for 2016,
jf. sak 41/16 i utvalget.
Ås, 13.06.2017
Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg: FDRs brev av 15. mai 2017 med rapport til kontrollutvalget i Nesodden
kommune pr. 30.04.2017

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN
Sak 21/17Orienteringssaker
Saksbehandler:
Jan T. Løkken
Behandlingsrekkefølge
Nesodden kontrollutvalg

Saksnr.: 17/00181-1
Møtedato

Sekretariatets innstilling:
Orienteringssakene tas til orientering.
Vedlegg:
Aktivitetsplanen per juni 2017, Konstituering av rådmann i Nesodden kommune
1. Aktivitetsplanen per juni 2017
2. Saksutskrift kommunestyret sak 066/17 Konstituering av rådmann

Muntlig orientering
- fra FKT konferansen i Tromsø 7. og 8. juni 2017
Ås, 13.06.2017

Jan T. Løkken/s./
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse:
Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no
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KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN PR JUNI 2017
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet.
KU= Kontrollutvalget KST= Kommunestyret
Nr. Beskrivelse
Frist
Ansvar
Status
Avsluttet
1

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

Januar

FIKS

KU 31.1.17

2

Aktivitetsplan
Utvalgets strategi/handlingsplan

Januar
Rulleres
årlig

FIKS
FIKS

Rullerende og ajourføres foran hvert møte

FIKS

31.1
21.3
2.5
20.6

3

Møteplan 2016

KST 22.03.17

KU 31.01.17
5.9
24.10
26.10 faglig forum
5.12
6.12

Alle møter fra kl 17.15

Kommunens årsregnskap for 2016

5

April

FDR

KU 2.5.17

årlig
Årlig rapport fra rådmannen om
kommunens antikorrupsjonsarbeid og arbeid
for åpenhet
Rapporter fra revisjonen:
1. Pr. 30.04.17 (perioden 01.05.16 – 30.04.17) Mai

Rådmannen Jf. KU-vedtak 30/16

2. Pr. 31.10.17 (perioden 01.05.17- 31.10.17)

FDR

KST

FDR

November

Aktivitetsplan 2016
Ajourført 13.06.2017

KU 5.12.17

1

21/17 Orienteringssaker - 17/00181-1 Orienteringssaker : Aktivitetsplanen per juni 2017

Nr. Beskrivelse
6

Frist

Overordnet revisjonsstrategi 2016
Revisjonens engasjementsbrev
Erklæringer fra revisor uavh - utdanning

Desember
Høst

Ansvar

Status

Avsluttet

FDR

KU 5.9.17

FDR
FDR

KU 31.1.17

7

Forvaltningsrevisjon 2016
Vedlikehold av kommunale bygg
Kommunens møte med publikum
8 Forvaltningsrevisjon 2017
Barn og ungdoms psykiske helse
Kvalitet i sykehjemstilbudet
9 Oppfølging av KS-vedtak om rapporter:
Vedlikehold av kommunale bygg
Kommunens barnehagearbeid
Kommunens møte med publikum
10 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
11 Overordnet analyse og plan for
selskapskontroll 2017 – 2020
12 Andre oppgaver
Revidering av utvalgets reglement

FDR
FDR

KU 6.12.16
KU 18.10.16

KST 1.2.17
KST 9.11.16

Prosjektplan KU 210317
Rapport KU 20.06.17
Rådm. frist:
1.2.18
3.2.17
9.5.17
6.9.16

FIKS
FIKS

snarest

FIKS

Aktivitetsplan 2016
Ajourført 13.06.2017

Purret
KU 13.06.17
KU 6.9.16
KU 6.9.16

KST 28.9.16
KST 28.9.16

2
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