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Forord

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon rettet mot styring og 
kontroll av hjemmebaserte tjenester i kommunen.

Denne rapporten er svar på kontrollutvalget sin bestilling.

Oppbygging av rapporten
Våre konklusjoner er tatt inn i rapportens hovedbudskap. I kapittel 2 og 3 gis en omtale av 
metoden og revisjonskriterier som har vært brukt. Revisjonskriterier er listet i vedlegg til 
rapporten. I kapittel 4 er fakta tatt inn. Våre vurderinger framgår av kapittel 5. Rådmannens 
uttalelse er tatt inn i kapittel 6.

KPMG vil takke for verdifull hjelp fra Nøtterøy kommune.                             

Tønsberg, 1. november 2010

Ragnar Torland
Partner
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Hovedbudskap 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å etterse om kommunen har styring og kontroll 
med hjemmetjenester for å sikre at brukerne1 får de tjenestene de skal ha. I tillegg er undersøkt
om bestiller- utførermodellen fungerer etter forutsetningene.

Nedenfor er våre konklusjoner på problemstillingene og våre anbefalinger. Konklusjonene
bygger på våre vurderinger som er inntatt i kapittel 5 i rapporten. I kapittel 5 er inntatt en 
oppsummerende vurdering, og det gis svar på underspørsmål til problemstillinger.

I hvilken grad er det etablert system for kontroll for hjemmehjelp og hjemmesykepleie?

Etter vår vurdering har hjemmetjenesten etablert system for kontroll som sikrer at brukerne får 
oppfylt vedtakene og dekket sine behov. Systemet er egnet til å sikre kontroll med at brukerne 
får oppfylt sine vedtak om hjemmehjelp og hjemmesykepleie. 

I hvilken grad blir kommunens kontrollsystem for hjemmetjenester etterlevd i praksis?

Etter vår vurdering bidrar følgende rutiner til sikring av kontrollsystemet for hjemmetjenestene:

 At ansatte signerer på at oppdragene hos brukerne er utført.
 Det lages daglige rapporter hvor spesielle forhold knyttet til brukerne inntas, 

eksempelvis endringer i behovet. Rapportene gjennomgås i hjemmetjenesten daglig.
 Avvik meldes og rettes opp.

Det er få avvik som er meldt i hjemmetjenesten. Til sammen er det 21 avvik fra mai 2009 til 
august 2010. Etter vår kjenneskap meldes imidlertid ikke alle avvik i hjemmetjenesten. Her har 
hjemmetjenesten et forbedringspotensial. Opplæringen i avvikssystemet som gis ansatte i 2010 
vil kunne bidra til at avvik meldes i større grad.

Av avvikene er halvparten (11 avvik) knyttet til feil ved medikamenthåndteringen og medisinen
til brukerne. Medikamenthåndtering og utdeling av medisiner til brukere er en dagligdags 
oppgave i hjemmetjenesten. Avvikene går på at det er lagt feil medisin i dosettene, uten at 
kontrollen har oppdaget dette. Det opplyses også at hjemmetjenesten har glemt å gi brukere 
medisin, og at brukere som skal ta medisin selv glemmer dette. En tredjedel av disse avvikene 
er av hjemmetjenesten selv vurdert til å ha stor alvorlighetsgrad.

Anbefaling

Vi anbefaler at hjemmetjenesten undersøker hvordan avvikene for medikamenthåndtering og 
medisin kan reduseres ytterligere. Forbedrede rutiner og opplæring kan vurderes.

I hvilken grad foreligger skriftlige rutiner for å sikre oppfyllelse av kvalitetskrav til 
tjenestene iht. kvalitetsforskriften?

                                                  
1 I denne rapporten benyttes ”bruker” om hjemmeboende som får hjemmehjelp, rengjøring og 
hjemmesykepleie.
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Etter vår vurdering har hjemmetjenesten tilfredsstillende skriftlige prosedyrer for å sikre 
oppfyllelse av grunnleggende behov i tråd med kravene i kvalitetsforskriften. 

I hvilken grad er brukerne fornøyd med hjemmetjenestene?

Tilbakemeldinger fra brukere og pårørende viser at disse stort sett er fornøyd med 
hjemmetjenestene:

 Brukerne får den hjelpen de skal ha, med ett unntak for en bruker som er usikker på om 
hjelpen han får fra hjemmetjenesten er tilstrekkelig.

 Brukerne må ikke vente på hjelpen. Hjelpen kommer raskt i gang etter at det er fattet 
vedtak om hjemmetjenester.

 Brukerne føler seg trygge på at de får nødvendig hjelp.
 Alle spurte opplever at de har mulighet for å påvirke hvordan hjelpen skal være ved den 

daglige utføringen av tjenestene.
 Med noen unntak er brukerne stort sett fornøyd med innholdet i hjelpen. 
 Noen få brukere synes hjelpen varierer med kompetanse og erfaring hos personalet.

Svarene fra brukerne understøttes etter vår vurdering av svarene fra respondentene blant ansatte 
i hjemmetjenesten; 78 % mener at brukernes behov blir dekket i stor / svært stor grad.

I hvilken grad oppfyller bestiller-utførermodellen forutsetningene for etableringen?

Etter vår vurdering oppfyller bestiller- utførermodellen målsetningene med etableringen ved at:

 Det brukes nå mer tid på saksbehandlingen forut for vedtak om hjemmetjenester og 
saksbehandlingen er blitt bedre.

 Det er en bedre kartlegging av brukerens behov før vedtak blir fattet. Hjemmebesøk 
brukes i større grad enn før, noe som bidrar til en bedre brukermedvirkning ved tildeling 
av tjenester.

 Vedtakene er mer presise og gir bedre veiledning til brukeren om hvilke tjenester som 
er tildelt, samt mer veiledning til hjemmetjenesten om hvilke tjenester de skal gi 
brukeren.

 Hjemmetjenesten er blitt faglig styrket gjennom en økning av fagkompetansen blant 
personalet.

 Arbeidssituasjonen er blitt bedre for ledere i hjemmetjenesten, da disse ikke lenger har 
ansvar for saksforberedelse av vedtak.

 Hjemmetjenesten har tilstrekkelige ressurser for å gi brukerne tjenester iht. vedtak.
 Ansvar og myndighet er fordelt mellom tjenestekontor og hjemmetjenestene i henhold 

til forutsetningene.

Hvordan har utviklingen i bemanningen vært i forhold til behovet for tjenester i 
kommunen i perioden 2007-2009?

Utviklingen viser at:
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 Antall pleieårsverk har økt.
 Andel årsverk med fagkompetanse har økt.
 Antall brukere har gått ned. Dette bør ses i sammenheng med at rengjøringsoppgaven 

ble flyttet fra hjemmetjenesten til bygningsservice 1.3.2009. Dermed gikk en del 
brukere over til bygningsservice

 Den tiden som personalet bruker ute for å gi hjelp til brukeren har gått noe ned i 
perioden. 

 Turnover har vært lav og den har gått noe ned i perioden.

Fra hjemmetjenestens side er det opplyst at det pga. organisasjonsendringer er knyttet 
usikkerhet til tallgrunnlaget for utviklingen i antall brukere og hvordan den brukerrettede tiden 
inne og ute2 har utviklet seg. Etter vår vurdering, og da etter en varsom vurdering av de trendene 
disse tallene viser, synes hjemmetjenestene i 2009 å ha færre brukere enn i 2007. Samtidig 
synes den brukerrettede tiden ute å ha gått noe ned. Den brukerrettede tiden som brukes inne 
skal ifølge hjemmetjenesten ha økt mest de siste årene.

Hvordan har regnskaps- og budsjettutviklingen vært for bemanningen i hjemmehjelp og 
hjemmesykepleien i perioden 2007-2009?

Hjemmetjenesten har brukt mindre enn budsjettert både i 2007, 2008 og 2009:

(Tall i 1 000 kr.)
2007 2008 2009

Budsjett 41 877 46 644 48 198
Regnskap 41 349 44 025 45 353

Hvilke kontroller er gjennomført av statlige tilsyn med hjemmetjenestene de siste tre 
årene?

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med hjemmetjenestene de siste tre årene. Tilsynet var rettet mot 
arbeidsmiljøet. Tilsynet fant at hjemmetjenesten hadde gode rutiner som fungerte som forutsatt,
og at ledere og ansatte var opptatt av, og godt skolerte i, å behandle arbeidsmiljøproblematikk. 

                                                  
2 Med brukerrettet tid ute menes tiden som turnusårsverkene bruker ute hos brukerne. Med brukerrettet tid 
inne menes tiden som personalet bruker på oppgaver på kontoret som er knytte til hjemmetjenestene som 
brukeren får, herunder  journalføring, rapportering, avviksmeldinger, tillaging av medisin osv.
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1 Innledning

Kontrollutvalget bestilte i sak 007/10 forvaltningsrevisjon rettet mot styring og kontroll med 
hjemmebaserte tjenester. Styring og kontroll med hjemmebaserte tjenester er et prioritert 
område for forvaltningsrevisjon i kommunens plan for forvaltningsrevisjon for 2008-2011.

Formål

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om kommunen har etablert styring 
og kontroll med hjemmetjenestene for å sikre at brukerne får de tjenestene de skal ha etter helse-
og sosiallovgivningen, og kommunens vedtak om hjemmetjenester. Det har også vært et formål 
å undersøke om brukere/pårørende er fornøyd med hjemmetjenestene og om hjemmetjenesten 
oppfyller kvalitetskravene. I tillegg er det undersøkt om bestiller- utførermodellen fungerer etter 
forutsetningene. Det er også kartlagt hvordan utviklingen har vært for budsjett og regnskap, 
bemanning og brukerbehov i hjemmetjenesten.

Problemstillinger 

Hovedproblemstillingene i prosjektet har vært: 

1. I hvilken grad er det etablert et system for kontroll med hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie?

2. I hvilken grad blir kommunens kontrollsystem for hjemmetjenester etterlevd i praksis?
3. I hvilken grad foreligger skriftlige rutiner for å sikre oppfyllelse av kvalitetskrav til 

tjenestene iht. kvalitetsforskriften?
4. I hvilken grad er brukerne fornøyd med hjemmetjenestene?
5. I hvilken grad etterkommer bestiller- utførermodellen forutsetningene for etableringen?
6. Hvordan har utviklingen i bemanningen vært i forhold til behovet for tjenester, sett i 

forhold til utviklingen i kommunen i perioden 2007-2009, og da i forhold til:
a. pleieårsverk
b. årsverk med fagkompetanse
c. effektiv arbeidstid3

d. brukerbehov
7. Hvordan har regnskaps- og budsjettutviklingen vært for bemanningen i hjemmehjelp og 

hjemmesykepleien i perioden 2007-2009?
8. Hvilke kontroller er gjennomført av statlige tilsyn med hjemmetjenestene de siste tre 

årene?

I prosjektplanen er det listet en rekke underspørsmål til problemstillingene, som presiserer og 
avgrenser problemstillingene. Det vises til prosjektplanen som er inntatt i rapportens vedlegg.

                                                  
3 Den delen av arbeidstiden som den ansatte tilbringer hos brukeren (brukerrettet tid ute).
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2 Metode

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon. Følgende teknikker er brukt for å samle inn data:

Møter
Det har vært gjennomført oppstartsmøte og avslutningsmøte med kommunen, for å samle inn 
data og for å gjennomgå/diskutere datagrunnlaget.

Intervju
Det har vært gjennomført 12 semistrukturerte samtaler med ansatte i kommunen. Disse har vært 
med kommunaldirektør for helse og sosial, tjenesteleder for hjemmetjenesten, 
arbeidslagslederne i hjemmetjenesten, leder for tjenestekontoret, hovedvernombud og 
tillitsvalgte for ansatte i hjemmetjenesten, samt leder for bygningsservice. Utvalg av personer 
for samtale har vært basert på informasjonsverdi, personenes erfaring og nærhet til, samt formelt 
ansvar i forhold til rapportens formål og problemstillinger. 

KPMG har søkt kontakt med 42 brukere/pårørende for informasjon til problemstilling fire; hvor 
fornøyd brukerne er med hjemmetjenesten. Vi har fått svar fra 25 respondenter. Svarene gir 
uttrykk for hvor fornøyd disse respondentene er med hjemmetjenesten. I tillegg kan svarene 
også gi en indikasjon på hvor fornøyd brukere totalt sett er med tjenestene (ikke statistisk 
generalisering), men vi vil understreke at respondentgruppen ikke er stor nok for å kunne gjøre 
valide statistiske generaliseringer ut i fra svarene. Dette henger samen med at hjemmetjenesten 
har ca. 550 brukere og for å kunne gjøre generaliseringer skulle antall forespurte brukere ha 
vært vesentlig mye større. Dette har det ikke vært rom for i denne revisjonen.

Utvalget av brukere som er forespurt er gjort stratifisert (brukere er fra hjemmetjenesten ordnet i 
strata knyttet til hvor friske brukerne) ved at KPMG har trukket ut tilfeldige brukere fra 
tilrettelagt stratum. Våre spørsmål har vært identiske i forhold til innhold, omfang og nivå. 
Spørsmålene som ble stilt er vedlagt. 

Erfaringer og synspunkter som brukere/pårørende har gitt til revisjonen, har blitt anonymisert og 
generalisert i rapporten og alle er i rapporten konsekvent referert til som ”han” uavhengig av 
hvilket kjønn de har.  Referat fra alle intervjuene er verifisert, dvs. at referatet er sendt 
respondenten for gjennomlesing og eventuell korrektur.

Spørreskjema 
De er innhentet svar på 27 skriftlige spørsmål fra ansatte i hjemmetjenesten som jobber med 
hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Svarene er innhentet ved bruk av et standardisert 
spørreskjema. Ansatte med en stillingsprosent på 50 % eller mer er spurt. Det er i rapporten ikke 
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generalisert på bakgrunn av svarene fra de ansatte. Det kom inn svar fra 45 ansatte av i alt xx 
som ble spurt..4

Dokumentanalyse
Ved bruk av dokumentasjon fra kommunen er det fortløpende gitt referanser til 
dokumentasjonen. 

Beregninger av brukerrettet tid (ute)
Det er innhentet dokumentasjon fra kommunen på hvor mye tid som ble innvilget til 
hjemmehjelp og hjemmesykepleie i uke 49 i henholdsvis 2007, 2008 og 2009. Det er innhentet 
en oversikt over pleieårsverk (årsverk som går i turnus) i hjemmetjenesten for 2007, 2008 og 
2009. Med utgangspunkt i tilgjengelige pleieårsverk er det beregnet gjennomsnittlig 
årsverkstimer per uke for 2007, 2008 og 2009. Ved å sammenholde tilgjengelige årsverkstimer 
og innvilget tid til hjemmehjelp og hjemmesykepleie, har vi beregnet anslagsvis hvor mye tid 
personalet i hjemmetjenesten hadde i brukerrettet tid (tid ute hos brukerne) for en referanseuke i 
2007, 2008 og 2009.

Avviksstatistikk
Det er innhentet tall og statistikk fra kommunens avviksregistreringer fra kvalitetsrådgiveren i 
kommunen, samt kopi av innleverte avvik. Det er stilt skriftlige spørsmål til kvalitetsrådgiveren 
for å få utfyllende forklaringer til avviksstatistikken.

Datainnsamlingen ble avsluttet den 18.10.2010

Rapporten er sendt rådmannen til uttalelse.

3 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunen blir revidert i forhold til5.

I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonskriterier vært utledet av forskrift om internkontroll i 
sosial- og helsetjenesten6, kvalitetsforskriften7 og mål for etablering av bestiller-
utførermodellen. Revisjonskriterier som er brukt er nærmere listet og utdypet i vedlegget til 
rapporten.

                                                  
4 KPMG har utvidet opprinnelig svarfrist som var 27. august til primo oktober. KPMG har bedt 
arbeidslagslederne oppfordre sine ansatte om å delta og svar på spørreskjemaet.
5 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Norges Kommunerevisorforbund.
6 Forskrift 20. Desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
7 Forskrift 27. Juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 
19. November 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. Desember 1991 nr. 81 om 
sosiale tjenester m.v.
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4 Fakta 

4.1 Styring og kontroll med hjemmetjenesten

4.1.1 Organisering

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie gis av hjemmetjenesten. Vedtak om hjemmetjenester fattes av tjenestekontoret. Hjemmetjenesten og 
tjenestekontoret er to enheter organisert under helse- og sosialsektoren i kommunen. Hjemmetjenesten er organisert med en tjenesteleder og seks 
arbeidslag. I tillegg kommer støttefunksjoner i form av spesialkompetanse og administrativ kompetanse. Se figuren nedenfor:

Breidablikk 
arbeidslag

Sjølyst 
arbeidslag

Doktorgården 
arbeidslag

Hjemsengveien 17
arbeidslag

Demenssykepleier
Kreftsykepleier
Fysioterapeut 

Gericakonsulent
Merkantil 

Tjenesteleder
Hjemmetjenesten

Ekeberg 
arbeidslag

Hjemsengvn.
9-11-13
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Hvert arbeidslag har en arbeidslagsleder. Arbeidslagslederen har primært administrative 
oppgaver, men i perioder tar de også oppdrag ute hos brukerne. Hjemmetjenesten har ansvar for 
utførelsen av hjemmebaserte tjenester, med unntak for rengjøring. Siden mars 2009 ligger 
ansvaret for rengjøringen i bygningsservice, en avdeling under teknisk sektor.

4.1.2 Betaling for hjemmetjenester

Hjemmesykepleie er gratis. Brukerne må betale for hjemmehjelp dersom brukeren har en 
inntekt som overstiger to grunnbeløp8. Timeprisen øker med brukerens inntekter. Tabellen 
nedenfor viser abonnementspris og timepris for hjemmehjelp i 2010 med unntak for rengjøring9:

Inntektsgrunnlag Abonnementspris for brukere med 
mer enn 8 timer bistand pr måned

Timepris for brukere med 
inntil 8 timer hjelp pr måned

0-2 G 0 0
2-2,5 G 1380 175
2,5- 3 G 1840 230
Over 3 G 2530 320

Prisen for rengjøring varierer med brukerens inntekter og boligens størrelse. Tabellen nedenfor 
viser pris per gang for rengjøring i 2010:
Inntektsgrunnlag Pris per gang, under 60 kvm Pris per gang, over 60 kvm
0-2 G 0 0
2-3 G 170 230
Over 3 G 230 320

Hjemmetjenesten har rutiner for fakturering av all hjemmehjelp og rengjøring:

                                                  
8 Folketrygdens grunnbeløp.
9 Budsjett- og økonomiplan 2010-2013 og KS-vedtak-088/09, Nøtterøy kommune

Tjenestekontoret 

•Registrerer timene for 
hjemmehjelp og rengjøring 
fortløpende på hver bruker 
som får vedtak.

Hjemmetjenesten

•En person har ansvar for 
månedlig fakturering.

•Arbeidslagene melder fra 
om uteblitt hjelp/avvik.

•Bygningsservice melder fra 
om uteblitt rengjøring.

•Uteblitt hjelp trekkes fra 
fakturagrunnlaget.
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Det har skjedd at det er fakturert hjemmehjelp som ikke er gitt, og at det er kommet klager på 
betalingen. I slike tilfeller har ansatte glemt å melde i fra. Dette er svært sjeldent 
forekommende10. 

4.1.3 Brukermedvirkning

Ved tildeling av tjenester
Tjenestekontoret har rutiner for å kartlegge behov og ønsker ved tildeling av tjenester. Rutinene 
for brukermedvirkning følges stort sett når hjemmetjenesten får en nye bruker11. Det er vanlig å 
foreta hjemmebesøk hos brukeren for å snakke med bruker/pårørende og kartlegge behovet.
Brukerne tas også med på råd når tjenesten skal justeres. Dette skjer likevel ikke alltid12. 
Tjenestekontoret får ofte opplysninger fra hjemmetjenesten når tjenester skal utvides.

Tjenestekontoret fører ikke kontroll med at rutinene for brukermedvirkning blir fulgt ved 
tildeling av tjenester. Lederen for tjenestekontoret opplyser: ”Vi mener vi er gode på 
brukermedvirkning, dette fordi vi kommuniserer med brukere/pårørende og 
samarbeidspartnerne våre gjennom hele arbeidsdagen.”

Ved utførelse av hjemmetjenester
Hjemmetjenesten gjennomfører av og til besøk ute hos brukeren eller med pårørende for å 
inkludere de i evalueringen av behovet til brukeren. Alle brukere i hjemmesykepleien har en 
pasientansvarlig sykepleier (heretter PAS) som kjenner brukeren spesielt godt og som har 
ansvar for kontakten med brukeren og pårørende.

Før hjemreise etter korttidsopphold på Østegaard rehabilitering er det samarbeidsmøter med 
bruker og pårørende. Dette for å tilrettelegge for brukerne når de skal hjem igjen.  Det vurderes 
hva som skal til for at brukeren skal klare seg hjemme, f.eks. om det er behov for hjelpemidler.

I arbeidet med forbedring av hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten gjennomfører regelmessige brukerundersøkelser for å hente inn erfaringer og 
synspunkter fra brukere. Forrige brukerundersøkelse var i 2008. 

På spørsmål fra KPMG om i hvilken grad arbeidsgiver bruker kunnskap/erfaring hos brukere og 
pårørende til forbedring av hjemmetjenesten, svarte til sammen ca. 60 % av respondentene at 
dette blir gjort i middels grad til liten grad. KPMG spurte arbeidslagslederne om hva som kan 
være årsaken til dette:

 Ansatte føler nok at de ikke klarer å oppfylle alle ønsker.
 Selv om brukeren får hjelp på en forsvarlig måte, ønsker man å gi best mulig 

service.
 I dag lages tiltaksplaner uten brukerens medvirkning. 
 Ønsker fra brukere som faller utenfor oppdraget og som ikke er nødvendig 

helsehjelp kan ikke hensyntas.

                                                  
10 Ref. tjenesteleder for hjemmetjenesten.
11 Ref. leder for tjenestekontoret. 
12 Ref. leder for tjenestekontoret.
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I en brukerundersøkelse fra 2008, scoret hjemmetjenesten dårligst på brukermedvirkning. Etter 
det ble PDA13 innført. Innføring av PDA vil gi bedre brukermedvirking.14 PDA er et digitalt 
arbeidsverktøy, som de ansatte har med seg på oppdragene. PDA har kontakt med fagsystemet
og journalsystemet Gerica. Ansatte kan eksempelvis gjøre oppslag i journalnotat og brukerens 
tiltaksplan hjemme hos brukeren. Forslag fra brukeren om endringer i tjenesten kan skrives ned 
og registreres i fagsystemet. 

4.1.4 Iverksettelse og oppfyllelse av vedtak

Tjenestekontoret
Vedtakene om tildeling av hjemmetjenester er mer detaljerte nå enn tidligere.15 Vedtakene gir 
informasjon til brukeren om når tjenesten starter opp og hvilke tjenester som er tildelt. 
Vedtakene gir føringer til hjemmetjenesten om hvilke tjenester de skal gi til brukeren. 

Tjenestekontoret har rutiner for meldinger til hjemmetjenesten om nye brukere/nye oppdrag 
innenfor praktisk bistand og hjemmesykepleie.  Alle nye oppdrag meldes fra tjenestekontoret til 
hjemmetjenesten via internmeldinger i fagprogrammet. Hjemmesykepleieoppdrag som skal 
iverksettes samme døgn som vedtaket fattes, meldes i tillegg telefonisk til hjemmetjenesten.  
Dette for å sikre at hjemmetjenesten har fått med det nye oppdraget og at tjenesten blir iverksatt 
til rett tid.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenestene har arbeidslister med oversikt over brukere og oppdragene. Når
tjenestekontoret har fattet vedtak kommer den nye brukeren/det nye oppdraget ut på 
arbeidslisten. Hjemmetjenesten må kontrollere at det nye oppdraget/den nye brukeren er 
kommet med på arbeidslistene. Lederen for hjemmetjenestene opplyser at det er enten 
arbeidslagslederen, pasientansvarlig sykepleier, eller primærhjelpepleier, som sørger for at 
brukerne kommer på arbeidslistene.

For å iverksette vedtak har hjemmetjenesten:

 Ukeplaner; lages for hver uke og viser hvilke dager brukerne skal ha hjelp.
 Arbeidslister; lages for hver dag og hver helg, viser en oversikt over hvilke ansatte som 

skal til hvilke brukere.
 Tiltaksplaner; lages med utgangspunkt i vedtaket og lister konkret hvilken hjelp 

brukeren skal ha. Tiltaksplaner oppdateres daglig ved behov.

Brukere som har fått avslag på sykehjemsplass
Brukerne som har fått avslag på sykehjemsplass får vedtak om andre tjenester for å sikre at de 
får nødvendig helsehjelp. De får gjerne hjemmesykepleie flere ganger i døgnet og de følges tett 
opp i hjemmetjenesten16. 

                                                  
13 PDA står for Personal Digital System.
14 Ref. tjenesteleder for hjemmetjenesten. PDA er under utprøving et arbeidslag.
15 Ref. leder ved tjenestekontoret.
16 Ref. kommunaldirektøren for helse og sosial.
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Kortidsplasser er et alternativ til fast sykehjemsplass for brukere av hjemmetjenester. I Nøtterøy 
har det vært større innvilgelsesprosent på korttidsplasser i 2010 enn tidligere. Til sammen 86 
korttidsplasser ble innvilget i første halvår 2010, mot 32 i første halvår 2007.

4.1.5 Evaluering av brukerbehov

På spørsmål fra KPMG om hjemmetjenesten har system/rutine for å evaluere brukernes behov 
for tjenester/hjelp, svarte 64 % av respondentene, at det i stor og svært stor grad er rutine for å 
evaluere brukerbehov.

Lederen for tjenestekontoret opplyser at det i vedtakene står at hjemmesykepleien evaluerer 
vedtakene iht. til brukernes behov.  Hjemmetjenesten melder i fra at vedtak må endres eller 
utvides ved endringer i behov hos brukeren.

Evaluering av brukerbehov skjer fortløpende, og oftest etter initiativ fra hjemmetjenesten som 
har den daglige kontakten med brukeren. Evalueringen av brukerens behov skjer i forbindelse 
med:

 Daglige rapporter i hjemmetjenesten; det er fire rapporter i døgnet som tar opp spesielle 
forhold som gjelder brukerne for å sikre at alle som jobber med brukeren får ny 
informasjon, og som hensyntas ved utførelsen av tjenestene.

 Hjemmebesøk; arbeidslagsledere og spesialistene er av og til ute for å vurdere brukerens 
behov og inkludere bruker/pårørende i evalueringen.

 Før hjemreise etter kortidsopphold; for å tilpasse hjelpen i hjemmet, herunder anskaffe 
hjelpemidler.

 Før avslutning av tidsbegrenset hjelp; for å sikre at tjenesten kan avvikles.
 Etter bekymringsmeldinger eller henvendelser fra brukere/pårørende.

Systemet rundt evaluering av brukeres behov oppleves som tilstrekkelig av lederen for 
hjemmetjenesten.  Lederen for hjemmetjenesten kjenner ikke til eksempler på at 
hjemmetjenesten ikke har klart å fange opp endringer i behov hos brukerne.

4.1.6 Opplæring og kompetanse 

For å sikre opplæring av ansatte i hjemmetjenesten er det:
 Læringsplan for helse- og sosialsektoren med oversikt over ansatte som tar grunn- og 

videreutdanning. Planen omfatter kartlegging av kompetansebehov.
 Rutiner for mottak og oppfølging av nyansatte og vikarer, blant annet fadderordninger

og oppfølgingssamtaler med ledere.
 Løpende opplæringstiltak; eksterne og interne kurs
 Kartlegging av opplæringsbehov i medarbeidersamtaler.

Arbeidslagslederne opplever rutinene for opplæring som gode. 

Ca 40 % av respondentene mener at arbeidsgiver i middels grad eller mindre grad sørger for 
opplæring. Ingen av arbeidslagslederne kjent seg igjen i disse svarene. Arbeidslagsledere får 
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positive tilbakemeldinger fra ansatte på opplæring og oppfølging.  Noen arbeidslagsledere viser 
til en mulig forklaring; at ansatte ønsker seg mer opplæring i form av eksterne kurs og mer 
opplæring i bruk av fagsystemet Gerica.

Lederen for hjemmetjenesten opplyser at ansatte har et eget ansvar for å heve sin kompetanse og 
at ansatte får tilstrekkelig opplæring. Det er mer intern kursing nå enn før. Hjemmetjenesten har 
i 2010 fått flere midler til opplæring enn tidligere.  Videre opplyser lederen at alle ansatte i 
hjemmetjenesten har fått tilbud om intern kursing. I hjemmetjenesten har alle arbeidslagene 
deltatt på interne kompetansehevingskurs i 2009 for tannpleie, holdninger og ernæring. Flere 
interne kurs gjennomføres også høsten 2010, blant annet i fagsystemet Gerica, forflytning og 
avviksbehandling. Tre ansatte tar grunnutdanning i 2010. Fem ansatte tar videreutdanning i 
2010/2011. Ansatte har også mulighet til egenlæring via internett, for eksempel i forhold til 
praktiske sykepleierprosedyrer. 

I ferietiden er det flere ufaglærte og sykepleierstudenter på jobb, men det er alltid en stamme av 
grunnbemanning som sikrer en kontinuitet i forhold til kompetanse, rutiner og kunnskap om 
brukeren.  Det foregår også en fordeling av brukere som gjør at fast ansatte tar seg av de mest 
krevende brukerne. Ferievikarer får opplæring i arbeidslagene. Kommunen opplyser17 at bruk 
av ferievikarer kan påvirke hvor fornøyd brukerne er med utførelsen av tjenestene, men at 
nivået på tjenestene likevel er forsvarlig. 

KPMG har spurt arbeidslagsledere om hva som kan være årsak til at enkelte brukere/pårørende 
ikke er like fornøyd med hjemmetjenestene i ferien. Nedenfor har vi oppsummert svarene:

 Faste ansatte har bedre rutiner og er flinkere til å følge rutinene enn ferievikarer. Det
kan hos brukerne/pårørende oppleves som at kvaliteten er redusert.

 Når brukeren får nye personer som skal hjelpe kan det skape usikkerhet hos brukeren.
 I og med at det er vikarer som kommer, og ikke fast ansatte som kanskje har gått til 

samme bruker i flere år, så vil det oppleves noe annerledes for brukerne/pårørende.

Hjemmetjenesten har fått flere ansatte med høyere kompetanse enn tidligere. Oppgavene i 
arbeidslaget fordeles på personalet i henhold til kompetanse.  Det er en sykepleier på alle vakter 
i sonene. Hjemmetjenesten har de siste årene ervervet spesialkompetanse:

 Demenssykepleier.
 Kreftsykepleier.
 Fysioterapeut.
 En sykepleier med spesialkompetanse på sårbehandling.
 En sykepleier med en master i ernæring.

Spesialsykepleierne er ikke bundet opp til en sone, men tar oppdrag og veileder i hele 
hjemmetjenesten etter behov.

På spørsmål fra KPMG svarte 42,2 % av respondentene at arbeidsgiver i middels grad sørger for 
at ansatte i hjemmetjenesten har tilstrekkelig kunnskap/ferdigheter til å utføre arbeidsoppgavene 
de er pålagt. 55,5 % mener at arbeidsgiver i stor og svært stor grad sørget for dette.

                                                  
17 Ref. sluttmøte med rådmannen, kommunaldirektøren og lederne for tjenestekontoret og 
hjemmetjenesten.
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Blant respondenter som jobber med hjemmesykepleie har 45 % svart at arbeidsgiver i middels 
grad sørger for opplæring, og 44 % har svart at arbeidsgiver i middels grad sørger for at ansatte 
har nødvendig kunnskaper/ferdigheter for jobben.

Kommunaldirektøren opplyser at, det er en målsetning at hjemmetjenesten har tilstrekkelig 
kompetanse til å kunne løse oppgavene.

4.1.7 Tid

For å sikre at ansatte har nødvendig tid til å utføre oppgavene ser hjemmetjenesten på 
fordelingen av oppgavene på arbeidslagene og justerer ved behov på fordelingen av oppgavene.  
Det er flere ganger gjort justeringer av oppgavefordelingen.

Hjemmetjenesten bruker GAT for å styre ressursene i hvert arbeidslag. GAT er et databasert 
system for personaloppgaver. I GAT ligger timelister, turnusplaner og fraværslister.

På spørsmål om hva som er årsak til at brukere eventuelt ikke får dekket behovet for tjenester 
har flere svart at det er for liten tid.

4.1.8 Prosedyrer for å oppfylle kvalitetskrav 

Tabellen nedenfor lister grunnleggende behov hjemmetjenesten skal dekke og alle 
grunnleggende behov som hjemmetjenestene har laget skriftlige prosedyrer til.

Grunnleggende behov iht til kvalitetsforskriften
Skriftlige 
prosedyrer

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
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Grunnleggende behov iht til kvalitetsforskriften
Skriftlige 
prosedyrer

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 varierte og tilpassede aktiviteter 

I 2010 får ansatte opplæringen i Kvalitetslosen18, hvor blant annet prosedyrer er tema. Om 
etterlevelsen av prosedyrene uttaler lederen for hjemmetjenesten:

”Jeg mener at prosedyrene blir fulgt i det store og hele. Brukerne tildeles vedtak ut fra 
hvilke behov de har for nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. Ut i fra dette settes 
det opp tiltaksplaner, iverksettes nødvendige rutiner og prosedyrer. Hvis rutiner ikke 
hadde blitt etterlevd i praksis, ville dette blitt avdekket gjennom rapporter, 
dokumentasjon, henvendelser fra tjenestekontor, bruker selv eller pårørende. De ansatte 
får også opplæring i forhold til dette. De faglærte går gjennom dette i sin utdanning. 
Gjennom arbeid og erfaring i hjemmetjenesten utvikler ansatte også et klinisk blikk som 
ivaretar etterlevelse av disse prosedyrene”. 

Arbeidslagsledere opplever også at prosedyrene blir fulgt. 

Kontroll med at prosedyrene etterleves ivaretas ved at ansatte dokumenterer hva de har gjort og 
signerer på at oppdrag er utført. I etterkant gjennomgås dokumentasjon og rapporter av 
hjemmetjenesten.19

4.1.9 Avvikssystem

Avvik er praksis og hendelser som ikke er i samsvar med lov- og forskriftskrav. 
Hjemmetjenesten har rutine for å håndtere avvik. Rutinen for håndtering av avvik innebærer 
konkret:

 Den som mottar en melding eller observerer brudd på lover, regler eller rutiner skal 
melde avvik i elektronisk avviksskjema.

 Skjemaet sendes direkte til nærmeste leder eller dennes stedfortreder. 
 Avviksmeldingen behandles raskest mulig, og senest innen syv dager, for vurdering om 

det foreligger avvikende praksis.
 Det besluttes om tiltak kan iverksettes og avviket lukkes. 
 Den som melder avviket skal alltid ha beskjed om iverksatte tiltak.  

                                                  
18 Kvalitetslosen utgjør kvalitetssystemet og internkontrollen i helse- og sosialsektoren. I kvalitetslosen 
dokumenteres mål, planer, oppgaver, rutiner, kompetansen osv. Kvalitetslosen omfatter også 
hjemmetjenesten..
19 Ref. leder for hjemmetjenesten.
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 Kan ikke avviket lukkes på angjeldende nivå, skal avviket sendes til tjenesteleder som 
om mulig i samråd med avviksmelder og nærmeste leder vurderer situasjonen, setter i 
gang korrigerende tiltak for enten å lukke avviket eller videresende avviket. 

Hjemmetjenestens avvikssystem innebærer at eventuell svikt eller feil i tjenestene til brukerne 
avdekkes ved at:

 Andre ansatte eller arbeidslagsleder oppdager det.
 Brukere og pårørende gir melding om det.  

Alle ansatte innenfor helse- og sosialsektoren i Nøtterøy kommune har ansvar for å melde avvik 
ved brudd på lover, regler og rutiner på tjenester til bruker. Når avvik oppdages skal årsaken 
kartlegges og korrigerende tiltak iverksettes / forbedringsforslag registrere. Avviket lukkes på 
lavest mulig nivå.

På spørsmål fra KPMG om alle avvik rapporteres, svarer lederen for hjemmetjenesten:

”Jeg ønsker at det skal rapporteres flere avvik, fordi jeg tror det er flere avvik. Ikke 
alvorlige avvik, men mindre avvik. Dette skyldes ikke at folk er redde for å melde avvik. 
Men det er en kontinuerlig jobb å få alle til å skjønne at det å melde avvik er viktig for å 
forbedre tjenestene. Det er viktig å gi alle ansatte en god forståelse for dette. Derfor må 
det være et kontinuerlig fokus på det til alle melder i fra om avvik.”

I 2010 får ansatte opplæring i kvalitetslosen og avviksmeldinger. I fokus har vært hvordan 
ansatte skal sende inn avvik.  Alle ansatte er i ferd med å få opplæring.  Avviksopplæring gis 
også til nyansatte.

Lederen for hjemmetjenesten opplyser videre:

”Avviksmeldinger blir rettet opp og dette gjøres kontinuerlig av arbeidslagslederne, i 
samarbeid med ansatte. Retting av avvik kan ofte ikke vente. Det hender også at avviket 
er rettet av den som oppdaget det, slik at avviket allerede er rettet når det meldes fra 
om. Det er viktig at det meldes fra om avviket også i disse tilfellene, slik at vi får 
dokumentert det.” 

I perioden mai 2009 – august 2010 ble det satt inn korrigerende tiltak mot avvik20. 

Om melding av avvik, opplyser arbeidslagsledere blant annet:

 Ikke alle avvik dokumenteres i sonen. 
 Gjennomgang av rapporter viser at det har skjedd ting, uten at det er skrevet avvik 

på det. 
 Det hender at det kommer avvik i de daglige rapportene. Lederen sier da fra til

ansatte om at de må skrive avviket i kvalitetslosen. 
 Vi kan bli bedre på å rapportere avvik. Det må en holdningsendring til blant ansatte.  
 Mange ansatte rapporterer avvik muntlig til arbeidslagsleder.

                                                  
20 Ref. Avviksstatistikk fra kommunen.
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 Utfordringen er å melde avvikene elektronisk i avvikssystemet Enkelte ansatte har 
lite erfaring med bruk av pc.

I tabellen nedenfor har vi oppsummert svar fra ansatte i hjemmetjenesten på spørsmål om avvik:

Grunnleggende behov
I svært 
liten og 
liten grad

I middels 
grad

I stor og i 
svært stor 
grad

Har arbeidsplassen din rutiner for å håndtere 
avvik (overtredelse av lov og forskriftskrav) 6,7 % 17,8 % 66,7 %
Blir avvik meldt fra om/rapportert 17,8 % 28,9 % 44,5 %
Blir avvik rettet opp 4,7 % 23,2 % 55,9 %

Nedenfor har vi oppsummer svarene respondentene gav på spørsmål om hva som var årsaken 
dersom avvik ikke blir meldt/rapporter21:

 Manglende kunnskap - 5 svar
 Glemt å melde avvik– 4 svar
 Avviket meldes muntlig – 4 svar
 Mangler tid – 3 svar
 Ikke kultur/tradisjon for å melde avvik – 2 svar

På spørsmål om hva som er årsaken dersom avvik som er meldt ikke er blitt rettet opp, svarte 
respondentene slik22:

 Vanskelig å rette opp avviket- 2 svar
 Meldte avvik blir ikke gjort noe med – 2 svar
 Kommunikasjonssvikt- 2 svar

4.1.10 Avvik og avviksstatistikk

Tabellen viser utviklingen i antall avvik i hjemmetjenesten fra 2007 til 201023:

2007 2008
2009
(jan- apr.)

2009 ( mai) -
2010 (aug)

Avvik i hjemmetjenesten 339 120 5 2124

Avvik i helse - og sosialsektoren 492 292 41 1048
Andel avvik i hjemmetjenesten av 
avvik i helse og sosial

68,9% 41,0% 12,1% 2 %

Antall avvik har gått ned de siste årene. Vi viser til delkapittel 4.4.

                                                  
21 Vi har tatt med årsaker som mer enn én respondent gav.
22 Vi har tatt med årsaker som mer enn én respondent gav.
23 I mai 2009 ble det tatt i bruk ett nytt avvikssystem som medførte ett skifte i måten å registrere avvik på.  
24 Det er registrert 21 avvik knyttet til tjenestene som brukerne får i hjemmetjenesten. Det er kun disse 
avvikene som er tatt med. Det er i tillegg seks andre avvik i hjemmetjenesten som ikke gjelder tjenestene 
til brukerne.
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De siste årene har det også vært en nedgang i klager på vedtak som er behandlet av 
klagenemnden. I 2004 var det åtte klager, mens det i 2009 var en klage.

Kommunaldirektøren for helse og sosial opplyser at hjemmetjenesten ikke er det 
tjenesteområdet som melder flest avvik i helse- og sosialsektoren. De avvikene som kommer fra 
hjemmetjenesten er gjerne alvorlig avvik, og de blir tatt svært alvorlig.

Gjennomgang av avviksmeldingene for mai 2009- august 2010 viser at det var 21 avvik på 
tjenestene som brukerne fikk, hvorav:

 11 avvik (52 % av avvikene) var feil ved medikamenthåndteringen/ brukere som ikke 
har fått eller tatt medisin.

 4 avvik (19 % av avvikene) var brukere som ikke fikk hjelp når de skulle, pga av at de 
var falt ut av arbeidslistene eller glemt.

Om hva avvikene og årsakene er, opplyser arbeidslagsledere blant annet:

 Avvikene går mest på medisinfeil; at ansatte har glemt å gi bruker medisin. 
 Brukere har selv glemt å ta medisiner. 
 Medisin er lagt feil i dosett og dette er oppdaget ved kontrollen. 
 Uforutsette hendelser kan føre til forsinkelser selv om de ansatte/leder forsøker å 

omdisponere brukerne på listene for å unngå at noen må vente for lenge på hjelp.

Alvorlighetsgradene på avvikene for medisin og medikamenthåndtering er av ansatte i 
halvparten av tilfellene vurdert som liten. I en tredjedel av tilfellene er alvorlighetsgrad vurdert 
som stor. 

Hjemmetjenesten har rutine for å melde fra til brukeren, dersom hjemmetjenesten ser at de ikke 
klarer å gi tjenesten til avtalt tid. Da tar hjemmetjenesten kontakt med brukeren og informerer 
om dette. For eksempel viste avviksstatistikken at noen brukere en vinter ikke fikk hjelp når de
skulle pga. stort snøfall. De fikk da beskjed om dette. Tjenestene ble gitt så snart det lot seg 
gjøre.

Oversikt over avvikene er vedlagt. 

4.1.11 Dokumentasjon

For å sikre nødvendig dokumentasjon for oppfyllelsen av vedtak, har hjemmetjenesten blant 
annet:

 Rutine for opplæring i fagsystemet Gerica.
 Rutine for journalføring i Gerica, med detaljerte anvisninger på hva som skal 

inngå i journalen. 

Bruk av genererte arbeidslister sikrer kontinuerlig dokumentasjon av endringer i tiltaksplanene 
for brukerne. Endringer i tiltaksplanene blir fortløpende nedtegnet i Gerica. Dermed blir 
arbeidslistene automatisk oppdatert.
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Hjemmetjenesten har tatt i bruk PDA i et arbeidslag. Med PDA kan den ansatte dokumentere 
det som skal på hver bruker med en gang oppdraget er utført hjemme hos brukeren. Samtidig 
slipper den ansatte å reise inn på kontoret for å dokumentere, og sparer reisetid. 

I de store arbeidslagene har pasientansvarlig sykepleier en innedag på kontoret hver 14. dag for 
blant annet å sikre dokumentasjonen for sine brukere.

Arbeidslagslederne er avhengig av at ansatte dokumenterer det de skal for at lederne skal kunne 
gjøre sin jobb. Heri ligger også en kontroll med dokumentasjonen.  Lederen for 
hjemmetjenesten opplyser:

”Jeg opplever at dokumentasjonen har blitt veldig bra. Årsaken er at ansatte selv har 
blitt mer bevisste på at de har et dokumentasjonsansvar. Bruk av PDA og genererte 
arbeidslister innebærer at ansatte må journalføre og rapportere daglig.”

Det hender at arbeidslagsledere må ta over dokumentasjonsoppgaven for ansatte som ikke har 
tid.  

4.1.12 Kontroll

Tildeling av vedtak
På spørsmål fra KPMG om tjenestekontoret fører egenkontroll med at rutinene for tildeling av 
tjenester følges, svarer lederen for tjenestekontoret:  

”Kontrollen kan vi nok bli bedre på. Kontroll av vedtakene er opp til den enkelte 
saksbehandler. ”

Tjenestekontoret har i 2010 hatt et prosjekt som gjelder rett saksbehandling og rett registrering. 
Tjenestekontoret har gått igjennom hvordan en skal saksbehandle og registrere i fagprogrammet 
Gerica. Feil ble påvist og ny saksbehandlingsrutine for bruk av fagprogrammet ble laget.

Utførelse av vedtakene
Utgangspunktet er at hjemmetjenesten har ansvar for utførelsen av tjenesten når vedtak er fattet 
av tjenestekontoret. På spørsmål til ansatte om i hvilken grad det føres kontroll med at brukeren 
får de tjenester de er tildelt, svarte 71,1 % at kontroller skjer i stor og svært stor grad. 13,3 % 
mente at kontroller forekom i middels grad, mens 6,7 % mente at kontroll i liten grad ble 
gjennomført.

Arbeidslagslederne har den daglige kontrollfunksjonen. Hjemmetjenesten har følgende 
kontrollfunksjoner for at vedtak oppfylles og brukere får tjenester de er tildelt:

 Ansatte signerer på at jobben er gjort hos brukeren. 
 Daglige rapporter fra ansatte kvalitetssikrer at oppdragene er utført.
 Avviksmeldinger.

Noen arbeidslag kontrollerer signeringene daglig, andre arbeidslag kontrollerer dette av og til, 
mens ett arbeidslag ikke kontrollerer at ansatte har signert.
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Alle arbeidslagsledere har fra tid til annen hjemmebesøk hos brukere. Lederen for 
hjemmetjenesten opplyser: ” Det hender at arbeidslagsleder er ute hos brukere for å gjøre 
vurderinger av hjelpen, hvis vi har fått en henvendelse om å komme, eller at det har skjedd et 
eller annet.” Ingen arbeidslagsledere er ute hos brukere for å kontrollere utførelsen av
tjenestene. Om årsaken til at utførelse av tjenestene ikke kontrolleres ute hos brukeren
opplyses25:

 Tillit til at ansatte utfører sine oppgaver.
 Ansatte gjør en god jobb.
 Har ikke vært bekymringsmeldinger fra brukere/pårørende. 
 Neste pleier som skal inn til brukeren vil fort avdekke om arbeidet er utført.
 Har god oversikt over jobben som gjøres ute.

Det hender at kontroller fører til endringer i prosedyrene hjemmetjenesten har. Oftest gjelder 
dette prosedyrene knyttet til en konkret bruker og hjelpen denne skal få.  Endringer og 
tilpasninger i prosedyrer er en kontinuerlig prosess.

Intern revisjon med hjemmetjenesten
Helse - og sosialsektoren har også rutine for intern revisjon/egenkontroll som omfatter 
hjemmetjenesten. Formålet med intern revisjon er å undersøke om hjemmetjenestene oppfyller 
lov - og forskriftskrav og om eksisterende internkontrollsystem i hjemmetjenesten fungerer. Det 
er planlagt intern revisjon av hjemmetjenesten våren 2011. 

4.1.13 Ressurser i hjemmetjenesten for å oppfylle vedtakene

Lederen for hjemmetjenesten opplyser at hjemmetjenesten har ressurser nok til å oppfylle 
vedtakene som tjenestekontoret fatter.

Inntil mars 2009 hadde hjemmetjenesten også ansvar for rengjøring. Da hjemmetjenesten hadde 
ansvar for rengjøring var det mange avvik på rengjøring. Ved fravær ble rengjøring nedprioritert 
til fordel for nødvendig helsehjelp. Det vises til delkapittel 4.4.

Lederen for tjenestekontoret har ikke opplevd at det er fattet vedtak som hjemmetjenesten ikke 
har klart å sette i gang slik de skal. Lederen for tjenestekontoret opplyser:

”Vi føler oss trygg på at hjemmetjenesten klarer å utføre de vedtakene som 
tjenestekontoret fatter. Det er daglig kontakt mellom tjenestekontoret og 
hjemmetjenesten om kapasiteten til å ta nye brukere/oppgaver. Og vi får vite med en 
gang om hjemmetjenesten ikke klarer å ta unna vedtak. Det er ikke mange slike 
tilbakemeldinger. Stort sett klarer utøverne å ta unna de nye oppgavene de får. Men 
noen ganger ser vi at hjemmetjenesten sliter for å klare å etterkomme et vedtak.”

Hjemmetjenesten opplyser at de har nok ressurser til å utføre oppdragene de får.

                                                  
25 Ref. arbeidslagsledere i hjemmetjenesten.



                                                                                                                                                      Rapport 

K P M G  A S

 2010 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. S I D E 23

  

Ressurssituasjonen i hjemmetjenesten er i dag bra på dagtid26. På natt er det to på vakt, noe som 
er på grensen av hva det må være27. Den demografiske utviklingen og samhandlingsreformen vil 
gi hjemmetjenesten flere oppgaver som om noen år vil kreve mer ressurser til hjemmetjenesten. 

4.2 Brukere og pårørendes oppfatning av hjemmetjenesten

Av respondenters svar fremgår at de er trygg på at hjemmetjenesten gir den hjelpen som 
brukerne har behov for. 

Ingen av respondentene har opplevd å måtte vente på hjelpen etter at behovet oppstod/ vedtak 
ble fattet.

Respondentene er stort sett fornøyd med hjemmetjenestene de får og de mener med noen unntak 
at de får den hjelp de skal ha.

Noen få opplyser om at hvor fornøyd de er, varierer med kompetanse og erfaring hos personalet, 
herunder personalet i ferietider.

I vedlegg er svarene fra brukere og pårørende inntatt.

4.3 Resultatet av siste brukerundersøkelse i hjemmetjenestene

Tabellen viser resultatet av sist brukerundersøkelse i hjemmetjenesten i 200828:
( Skala går fra 1 – 4, hvor 4 er best).

Av tabellen går fram at hjemmetjenesten hadde dårligst score på brukermedvirkning, best score 
på trygghet og respektfull behandling og på hvordan hjemmetjenestene generelt sett ble 
oppfattet. I vedlegg er det er det tatt inn en forklaring og utdypning til resultatet av 
brukerundersøkelsen.

                                                  
26 Ref. kommunaldirektør for helse og sosial.
27 Ref. kommunaldirektør for helse og sosial.
28 Ref. www.bedrekommune.no , hvor resultatet er publisert. 

Spørsmåls -kategorier Snitt land Kommuner Nøtterøy
Resultat for brukeren 3,4 65 3,4
Brukermedvirkning 3,1 65 2,8
Trygghet og respektfull behandling 3,5 65 3,5
Tilgjengelighet 3,2 65 3,2
Informasjon 3,2 65 3,1
Generelt 3,5 65 3,5
Gjennomsnitt 3,3 65 3,3

http://bedreomsorg.more.no/bedrekommune/index.jsp?gui=false&serviceid=5&orgunits=1520%2C1222&revisionid=2&showperiod=showrevisionyear&revisionyear=2008
http://bedreomsorg.more.no/bedrekommune/index.jsp?gui=false&serviceid=5&orgunits=1520%2C1222&revisionid=2&showperiod=showrevisionyear&revisionyear=2008
http://bedreomsorg.more.no/bedrekommune/index.jsp?gui=false&serviceid=5&orgunits=1520%2C1222&revisionid=2&showperiod=showrevisionyear&revisionyear=2008
http://www.bedrekommune.no/
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4.4 Rengjøring av private boliger

Fram til 1.3.2009 hadde hjemmetjenesten ansvar for rengjøring. I dag utføres rengjøring av 
private boliger av bygningsservice. I bygningsservice er det er 3 team som utfører rengjøring i 
private hjem. Det er 2 personer i hvert team. Bygningsservice hadde i 2009 ca. 4 700 oppdrag. 

Omfanget av rengjøring som gis til brukerne er det samme nå som da hjemmetjenesten utførte
rengjøringstjenesten. Hovedregelen er at rengjøring gis hver tredje uke. 

Brukere kan få støvtørking dersom støvtørking spesifikt er tildelt i vedtaket. Tidligere kunne 
hjemmetjenesten tørke støv, selv om støvtørking ikke var nevnt i vedtaket. Dette har 
sammenheng med at vedtakene tidligere ikke var så detaljerte. Vedtakene lister i dag mer 
spesifikt hvilke tjenester brukerne skal ha og gir dermed bedre informasjon om tjenestene til 
brukerne enn før.  Kommunen opplyser29 at det nok kan informeres bedre om at støvtørking 
bare gis dersom det er tatt med i vedtaket.

Våren 2010 ble ordningen med overflytting av rengjøringen til bygningsservice evaluert. 
Ordningen ble vurdert til å fungere bra. Om årsaken til det, opplyser lederen for 
bygningsservice:

”Vårt personell jobber bare med rengjøring. Vi klarer å levere rengjøringstjenesten til 
avtalt tid, i forhold til ”gammel” modell hvor hjemmetjenesten hadde dette som tillegg
til de andre oppgavene, og som naturlig nok måtte prioriteres framfor renholdsdelen.

Evaluering viste blant annet:
 Avvik som før omorganiseringen skyldes mangel på personell eller omprioritering av 

arbeidsoppgavene er blitt redusert til 0.
 Rengjøringsvedtak blir fortere igangsatt enn tidligere.
 Rengjøring blir utført på faste avtalte ukedager.
 Stort sett de samme renholderne som kommer tilbake til brukerne.

Lederen for hjemmetjenesten opplyser:
”Etter at rengjøring av privatbolig ble overført til bygningsservice, ble antall avvik
sterkt redusert.” 

I snitt har det vært ca. 10 klager i året på rengjøringen. Lederen for bygningsservice opplyser:

”Noen av klagene har vært på måten det gjøres rent på. En forutsetning for oppdraget 
var at en skulle bruke moderne renhold med bl.a. mopper og miljøprodukter. For noen 
brukere har dette vært vanskelig å akseptere, - ”mangler lukten av grønnsåpe”. Ved 
klage tar renholdslederen kontakt med brukeren for å få avklart hva som ikke har vært 
bra nok. Det har skjedd at brukere har forventet mer enn det som ligger i vedtaket om 
rengjøringsoppdrag. 

                                                  
29 Ref. sluttmøte med rådmann, kommunaldirektør, leder for tjenestekontoret og leder for 
hjemmetjenesten.
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Hvis det viser seg at rengjøringen ikke var god nok, for eksempel har det skjedd at 
ansatte har vært for raske og gjort jobben for dårlig, så sender vi ut et team som tar den
delen av rengjøringen som ikke var utført slik den skulle. Dette har vi gjort noen få 
ganger.

Det har skjedd to ganger at brukere ikke har fått rengjøring når de skulle, fordi de falt 
ut av arbeidslisten vår. Da vi oppdaget det, så reiste vi ut for å utføre rengjøringen, evt. 
samme dag, eller dagen etterpå, etter avtale med bruker.”

For å ha kontroll med at rengjøringsoppdrag utføres skal ansatte signere på arbeidslister hos 
brukeren når oppdragene er utført. I tillegg signerer ansatte på at oppdragene er utført ved bruk 
av PDA, som gjør at signeringen på oppdraget registreres og dokumenteres i datasystemet. 
Rapporter og dokumentasjon kan tas ut i etterkant for kontroll. Bygningsservice har ikke rutiner
som innebærer at man drar ut for å kontrollere utførelsen av rengjøringen.

4.5 Ansattes oppfatning av hjemmetjenesten

I tabellen nedenfor har vi oppsummert svar fra ansatte i hjemmetjenesten på spørsmål vi stilte 
om hvor godt ansatte mente at brukere fikk dekket grunnleggende behov30. (Resultatet av 
undersøkelsen er vedlagt i sin helhet).

Grunnleggende behov
I svært liten og 
liten grad I middels grad

I stor og i 
svært stor grad

Nødvendig medisinsk behandling - 4,4 % 95,5 %
Tilpasset hjelp ved av- og påkledning - 11,4 % 88,6 %
Ivaretatt personlig hygiene - 15,6 % 84,5 %
Uønsket/unødig sengeopphold 82,2 % 13,3 % 2,2 %
Dekket behovet for nok mat og drikke 2,2 % 20 % 75,5 %
Tilpasset hjelp ved måltider - 26,7 % 71,1 %
Verdig livsavslutning i trygge og rolige 
omgivelser

- 20 % 71,1 %

Tilrettelagt tilbud til personer med 
demens og andre som har vanskelig for å 
formulere sine behov 

2,2 % 48,9 % 48,9 %

Av respondentene blant ansatte som har svart på spørreskjema om behovsdekning i 
hjemmetjenesten, mener 77,8 % at brukerne i stor og svært stor grad får dekket sine behov for 
tjenester. 22,2 % mener at behovet dekkes i middels grad.

Nedenfor har vi oppsummert hva respondentene opplever er årsak(er), dersom brukernes behov 
for hjelp/tjenester ikke dekkes i tilstrekkelig grad. Vi har tatt med årsaker som mer enn én ansatt 
har pekt på:

 Ikke nok bemanning og tid for å utføre oppdragene– 11 svar
 Ikke godt nok tilrettelagt hjem/ hjelpemidler kommer for sent på plass - 3 svar

                                                  
30 Svar fra ansatte som har svart ”Vet ikke” på spørsmålene er ikke tatt med. 
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 For syke til å bo hjemme/mangel på sykehjemsplass – 2 svar.

Lederen for hjemmetjenesten opplyser at han ikke opplever at manglende 
hjelpemidler/tilrettelegging i hjemmet er en sentral årsak til at brukere ikke får tjenester de har 
behov for og at hjemmetjenesten får gode tilbakemeldinger på tilrettelegging. At 
hjemmetjenesten har for dårlig tid til oppgavene er ikke lederen enig i.

Tilbudet til demente og andre som ikke kan formulere sine behov fikk laveste scoret i svarene 
fra respondentene. KPMG spurte arbeidslagslederne hva de tror er årsakene til dette: 

 Helsen til demente fallerer raskere enn hos andre og de er mer passive. 
 Livskvaliteten for denne gruppen er ikke den sammen som for andre. 
 Hjemmetjenesten har lite å stille opp med for å gi demente et bedre tilbud. 
 Hjemmetjenesten sliter med å finne løsninger for demente som gjør at de får en 

meningsfylt hverdag. 

Lederen for hjemmetjenesten opplyser at mange demente er lenge alene mellom hvert besøk fra 
hjemmetjenesten. Omsorgspersonellet er bekymret for hvordan de har det når de er alene.  

Nøtterøy har et eget dagsentertilbud på Bjønnesåsen som er spesielt tilrettelagt for demente. I 
Nøtterøy kan demente bruke dagsentertilbudet på Gipø, men dette er ikke spesielt rettet inn mot 
demente. Hjemmetjenesten har siden 2007 en egen demenssykepleier. Prosjektet ”Inn på 
tunet”, er et tilbud om å få delta i gårdsdrift.  Tilbudet et rettet mot demente på institusjon og er 
nå også er utvidet til å omfatte hjemmeboende som er demente.

4.6 Bemanning og brukerbehov i perioden 2007-2009

Pleieårsverk

Fra 2007 til 2009 økte antall årsverk totalt med 5,05. I denne perioden økte pleieårsverk med 
6,05 årsverk, fra 75,4 til 81,45 årsverk.  I 2007 utgjorde pleieårsverkene 90,4 % av de totale 
årsverkene. I 2009 var andelen av pleieårsverk økt med ca 2 % til 92 % i forhold til de totale 
årsverkene.

Fagkompetanse

Antall årsverk med fagkompetanse har økt fra 44 til 55,5 årsverk, til sammen med 11,5 årsverk.  
Andelen årsverk med fagkompetanse har økt med 10 % i hjemmetjenesten fra 2007 til 2009 
målt mot totale årsverk.

Turnover

Tabellen nedenfor viser turn over i hjemmetjenesten de siste 3 årene:
2008 2009 2010

Turn- over pr første halvår 4,60 % 2,32 % 1,23 %
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Turnover i hjemmetjenesten har vært lav de siste årene. Lederen for hjemmetjenestene opplyser 
at fordelen med lav turn-over er at ansatte har med seg historie/kunnskap om organisasjonen, 
rutiner, prosedyrer, kjennskap til brukere m.m., som gjør at kvaliteten blir bedre enn den ville ha 
vært ved stor utskiftning av personale. Lav turn-over er gunstig både når den enkelte ansatte og 
organisasjonen som sådan, skal fatte beslutninger. Beslutningene kan fattes på et bredere, 
historisk (”kontinuitetsmessig kunnskap”) grunnlag som dermed kan bidra til en høyere kvalitet 
på våre tjenester.

Brukerbehov

Tabellen viser utviklingen i antall brukere av hjemmetjenesten pr 31.1231:

2007 2008 2009
Brukere av hjemmetjenester per 31.12. 684 613 551

I mars 2009 ble brukere som fikk rengjøring flyttet fra hjemmetjenesten til bygningsservice.  
Per 31.12 2009 fikk 332 brukere rengjøring fra Bygningsservice, enkelte av disse hadde 
imidlertid også hjemmetjenester32.

Lederen for hjemmetjenestene opplyser at det pga. av endringer i organisasjonen, herunder 
utskillelsen av rengjøringsoppgaven, er vanskelig å få et riktig tallgrunnlag.

Brukerrettet tid (inne og ute)

I det følgende skilles det mellom brukerrettet tid ute og brukerrettet tid inne. Brukerrettet tid ute 
er tid som pleiepersonalet bruker ute hos brukerne for å utføre tjenestene. Brukerrettet tid inne 
er tid som pleiepersonalet bruker til å rapportere på brukerens behov, journalføre, lage til 
medisindosetter til brukeren, kontakte brukerens fastlege og oppdatere brukerens tiltaksplan 
osv.

Lederen for hjemmetjenesten mener33 at den totale brukerrettede tiden har økt, og at det er den 
brukerrettede tid inne som har økt mest.

Brukerrettet tid (inne)
Tabellen viser et anslag over hvor mye av arbeidstiden sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter 
bruker inne (på kontoret) for å løse oppgaver34:

Ca. innetid hver dag (timer)
Sykepleier 2,5- 3
Hjelpepleier 1
Assistent 0,5 -1

Sykepleiere har flere oppgaver som krever at de må bruke mer tid inne. Lederen for 
hjemmetjenesten opplyser at tiden som brukes inne er nødvendig for å gi brukerne et godt 
tilbud.35

                                                  
31 Ref. opplysninger i kommunens årsberetning for 2007, 2008 og 2009.
32 Årsberetningen for 2009, Nøtterøy kommune.
33 Ref. sluttmøte med kommunen 13.10.2010.
34 Ref. arbeidslagsledere i hjemmetjenesten.



                                                                                                                                                      Rapport 

K P M G  A S

 2010 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. S I D E 28

  

Brukerrettet tid (ute)
Den tiden som brukes ute vil variere fra uke til uke. Tilfanget av oppdrag varierer3637. På 
bakgrunn av tall38 fra kommunen ser en at den brukerrettede tiden ute er gått noe ned. Den 
samme tendensen ser en i alle arbeidslagene. Selv om det fra 2007 til 2009 ser ut som om 
brukerrettet tid ute er gått noe ned, så går mer enn 2/ 3 av tiden i 2009 med til brukerrettet tid 
ute. 

Til sammenligning viser undersøkelser av brukerrettet tid ute hos andre kommuner anslagsvis 
ligger mellom 56 % - 76 % for hjemmehjelp og hjemmesykepleie.39

Reiseruter for ansatte er lagt opp slik at det skal gå med minst mulig tid til reising mellom 
brukerne/oppdragene40.  

4.7 Budsjett - og regnskapsutviklingen i perioden 2007-2009

Budsjett og regnskapsutviklingen for 2007- 2009 (tall i 1000 kr, beløp i 2009 kroneverdi):

                                                                                                                                                    
35 Ref. sluttmøte med kommunen 13.10.2010.
36 KPMG understreker at beregning av brukerrettet tid ute vil variere med hvilket utgangspunkt som tas, 
hvilken periode som tas med i beregningen og naturlige svingninger i oppgavetilfanget.  Beregningen kan 
likevel være nyttig for å gi et bilde av en mulig tendens eller utvikling, men den må brukes med 
varsomhet. 
37 Lederen for hjemmetjenesten opplyser at det er knyttet usikkerhet til om tallgrunnlaget er rett, pga 
endringer i organiseringen og utskillingen av tjenester til andre deler av kommuneorganisasjonen.
38 Kommunen opplyser at tallene omfatter alle som fikk hjemmehjelp og hjemmesykepleie i kommunen i 
2007, 2008 og 2009. Tallene for 2007 og 2008 inkluderer rengjøring, mens tallene for 2009 ikke 
inkluderer rengjøring. I 2009 ble rengjøring skilt ut som en egen tjeneste, og registreres ikke lenger som 
hjemmehjelp. 
39 Rapport om Ekstern gjennomgang av tjenesteområde 3, Bergen, 2009 (Agenda), kapittel 5.2.7.
40 Ref. sluttmøte med kommunen 13.10.2010.
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Hjemmetjenesten bruker mindre enn budsjettert både i 2007, 2008 og 2009. 

De tre siste årene har hjemmetjenesten brukt mindre enn budsjettert. Kommunaldirektøren for 
helse og sosial opplyser at dette skyldes god budsjettkontroll i hjemmetjenesten. I perioder i 
2009 har også stillinger vært holdt vakant. Stillingene er besatt i 201041.

4.8 Bestiller- utførermodellen

4.8.1 Målene med etablering av bestiller- utførermodellen 

Etablering av en bestiller- utførermodell i hjemmetjenesten innebar etablering av et
tjenestekontor42 med ansvar for alle vedtak om hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenesten 
skulle etter 1.1.2005 ikke lenger fatte vedtak. Hjemmetjenesten skulle kun utføre tjenestene. 

Målene med etableringen av bestiller- utførermodellen var:

 Faglig tilfredsstillende tjenestetilbud.
 Juridisk tilfredsstillende tjenestetilbud.
 Tjenester etter behov og rettferdig fordeling av tjenester.
 Brukerorientert tjenestetilbud.
 Kostnadseffektive tjenester innenfor budsjettrammene.
 En god arbeidssituasjon for ansatte.

                                                  
41 Årsberetning for 2009, Nøtterøy kommune.
42 Åpnet 1.1.2005
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4.8.2 Oppfyllelse av forutsetningene for etablering av bestiller- utfører modellen

Faglig tilfredsstillende tjenestetilbud
Etter omorganiseringen har hjemmetjenesten utviklet faget og økt fagkompetansen43:

 Hjemmetjenestene har fått mer tid til drift pga. at saksbehandlingsoppgaver er tatt bort.
 Det er etter hvert blitt flere sykepleiere i hjemmesykepleien, som har tatt

videreutdanning.
 Det er ansatt en demenssykepleier og en kreftsykepleier.  
 Spesialistsykepleiere har økt det faglige nivået på tjenestene til brukerne. 
 Spesialkompetansen er også en ressurs for tjenestekontoret i vedtaksfasen.

Juridisk tilfredsstillende tjenestetilbud
Etter omorganiseringen har saksbehandlingen44 og rettssikkerheten45 til brukerne blitt bedre

 Sakene er bedre forberedt før vedtak treffes. 
 Det fattes alltid et vedtak, noe som ikke alltid var tilfelle før fordi det hastet med å få i 

gang hjemmesykepleie.
 Brukerne får nå et mer konkret og detaljert vedtak. Det gir bedre veiledning til 

hjemmetjenestene som ser hva som skal gjøres.46

Tjenester etter behov og rettferdig fordeling av tjenester
Etter omorganiseringen er det:

 Flere saksbehandlere som kan dra ut på hjemmebesøk til brukerne og kartlegge 
behovene til brukerne. Da hjemmetjenesten hadde hjemmebesøk var det dårligere tid til 
denne oppgaven47. 

 Det er blitt en større grad av likhet i vurderingene og ikke en økning i tilbudet for de 
brukerne som hadde en ”grei” utfører48.

Lederen for hjemmetjenesten opplyser:

”Da hjemmetjenesten fattet vedtak var det litt ”bukken til havresekken”. Vi prøvde ikke å 
tenke på at vi hadde mye å gjøre, men det vil alltid være en fare for at det innvirker på 
vedtaket. Man kunne si nei eller gi et strengere vedtak når man visste at man hadde veldig 
mye å gjøre. Nå er ikke det en problemstilling.”

Brukerorientering
Med etablering av et tjenestekontor fikk kommunen:

 En ordning med en fast saksbehandler for hver bruker. Saksbehandleren følger bruker
og pårørende fra førstegangsvedtak om tjenester. En fast saksbehandler har gitt en
bedre kommunikasjon mellom tjenestekontoret og bruker/pårørende49. 

                                                  
43 Ref. dokumentasjon på økning i fagkompetansen i hjemmetjenesten, samt opplysninger fra lederen for 
tjenestekontoret og lederen for hjemmetjenesten.
44 Ref.  lederen for tjenestekontoret.
45 Ref.  formannskaps sak 32/08 om evaluering av bestiller- utfører
46 Ref. lederen for hjemmetjenesten.
47 Ref. lederen for tjenestekontoret.
48 Ref. lederen for tjenestekontoret.
49 Ref. lederen for tjenestekontoret.
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 Mer tid på kommunikasjon med brukere og pårørende i saksbehandlingsfasen. Før 
vedtak fattes drar saksbehandler hjem til brukeren eller snakket med pårørende. De tas 
med på råd om hva de mener selv er det beste tjenestetilbudet før vedtak fattes50.

Lederen for tjenestekontoret opplyser:
”Vi tar den tiden vi trenger for å kommunisere godt rundt sakene og for å finne en god
hjelp. Dette gjorde vi i mindre grad før omorganiseringen. Vi prioriterte ikke mye tid til 
dette før. 

Etter omorganisering fikk brukere i hjemmetjenesten:
 En pasientansvarlig sykepleier for alle som har vedtak om hjemmesykepleie. Dette er en 

koordinator som skal ivareta helheten i tjenestetilbudet til brukeren, herunder 
hjemmesykepleien, kontakten med pårørende, følge med på om brukeren har andre 
behov for pleie og omsorg, og kontakten med tjenestekontoret.

 Ett sted (tjenestekontoret) der de kan henvende seg og få svar.  De får også informasjon 
om hvor de skal henvende seg. 

Kostnadseffektivitet innenfor budsjettrammene
Kommunen har ikke selv målt om hjemmetjenesten er blitt mer kostnadseffektiv innenfor 
budsjettene; om de yter tjenester til flere innenfor de samme ressursene.  Kommunaldirektøren 
for helse og sosial opplyser:

”Hjemmetjenesten er mer kostnadseffektiv i form av at de kan bruke med tid på 
oppgavene, ansatte blir mindre slitne og det gjøres færre feil som det går med tid til å 
rette opp.”

Lederen for hjemmetjenesten opplyser:

”Vi er mer kostnadseffektive nå enn før. Rett person til rett tid, pasientansvarlig 
sykepleier og spesialkompetanse gjør at det ikke er mange situasjoner som er for 
omfattende og kompliserte å løse. Tidligere hadde vi flere kompliserte saker som vi 
brukte tid på løse. Slike saker løses nå langt tidligere. De som er hjemme hos brukerne 
vet hva de skal gjøre eller de får hjelp av spesialkompetansen.”

Budsjett og regnskapsutviklingen fra 2006 til 2009 viser at hjemmetjenesten er gått fra et 
merforbruk i forhold til budsjett i 2006 til et underforbruk i forhold til budsjettet i 2009.51

Arbeidssituasjon i hjemmetjenestene
Etter omorganiseringen ble arbeidssituasjonen bedre for ledere i hjemmetjenesten. Årsaken var 
at kommunen endret organiseringen av saksbehandlingen.52

Ansatte ute i hjemmetjenesten fikk det også bedre, i form av at de ikke trengte å forsvare vedtak 
overfor brukere/pårørende, men kunne henvise til saksbehandler på tjenestekontoret53.

                                                  
50 Ref. lederen for tjenestekontoret.
51 Kommunens årsberetninger for 2006, 2007, 2008 og 2009.
52 Ref. kommunaldirektøren for helse og sosial og lederen for tjenestekontoret.
53 Ref. kommunaldirektøren for helse og sosial og lederen for tjenestekontoret.
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Tillitsvalgte for ansatte i hjemmetjenesten opplyser at arbeidssituasjonen er blitt bedre nå enn 
det den var før omorganiseringen. Samarbeidet mellom ansatte er blitt bedre og man er blitt 
flinkere til å bruke hverandres kompetanse. Innføring av pasientansvarlig sykepleier og 
primærhjelpepleier har gitt disse mer innsikt og større ansvarsfølelse i forhold til brukerne. 

En utfordring gjelder nye brukere som kommer inn i helgen. Da må hjemmesykepleien gjøre det 
første hjemmebesøket og kartlegge behovet, i stedet for tjenestekontoret. Hjemmebesøket tar 
gjerne lang tid. Hjemmesykepleien har arbeidslister og oppgaver som må gjøres. Hjemmebesøk 
hos nye brukere i helgen kan derfor føre til forsinkelser i forhold til andre oppgaver.

Hovedverneombudet i kommunen opplyser:

”Arbeidssituasjonen er blitt bedre som følge av konkrete tiltak som er satt i verk, blant 
annet for å få ned sykefraværet. Jeg har ikke fått tilbakemeldinger om at etableringen 
av en bestiller-utførermodell har gitt en bedre arbeidssituasjon.

Det har vært tilfeller med kraftige konflikter mellom ansatte og pårørende. Konflikten 
har bunnet i at pårørende har forventninger om at tjenestetilbudet de mottar skal 
inneholde mer enn hva det gjør. Det er ansatte ute som må ta denne diskusjonen. Dette 
var tilfelle før omorganiseringen og det er slik i dag. 

Generelt må man i dag løse oppgavene ute hos brukerne raskere enn før.”

Lederen for tjenestekontoret opplyser at når det gjelder vanskelige samtaler, så gjennomfører 
saksbehandlere slike samtaler med brukere og pårørende gjennom hele 
saksbehandlingsprosessen. Dette er noe saksbehandlerne er gode på. Ansatte i hjemmetjenesten 
kan ved spørsmål om hvilke tjenester som er gitt henvise til tjenestekontoret. Lederen for 
hjemmetjenesten mener at ansatte har tid nok til å løse oppgavene ute hos brukerne.

4.8.3 Fordeling av ansvar og myndighet iht. forutsetningene

Rådmannen har videredelegert myndighet til tjenesteleder for hjemmebaserte tjenester 
vedrørende økonomi, anskaffelser og ansettelser54. Hjemmetjenesten har ikke fått myndighet til 
å fatte vedtak om hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Hjemmetjenesten har heller ikke 
oppgaver knyttet til saksbehandling ved tildeling av tjenester.

Rådmannen har videredelegert myndighet til tjenestelederen for tjenestekontoret vedrørende
økonomi, anskaffelser og ansettelser, samt myndighet til å fatte vedtak etter sosialtjenesteloven 
og kommunehelsetjenesteloven. Tjenestekontoret kan dermed fatte vedtak om hjemmesykepleie 
eller hjemmehjelp. Tjenestekontoret har ikke bistand eller utføreroppgaver i forhold til 
hjemmetjenesten.

4.9 Statlig tilsyn med hjemmetjenesten

De siste tre årene er det gjennomført ett statlig tilsyn med hjemmetjenesten.
                                                  
54 Delegasjonsreglementet, Nøtterøy kommune
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Tilsynet ble gjennomført av Arbeidstilsynet og omhandlet arbeidsforhold for ansatte i 
hjemmetjenesten distrikt øst og vest.

Tilsynet fant at det forelå ”gode rutiner som fungerer som forutsatt og ledere og ansatte er 
opptatt av – og godt skolerte i å behandle arbeidsmiljøproblematikk. Hjemmetjenesten byr på 
store utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø, men Hjemmetjenesten Sone Øst synes å 
håndtere dette tilfredsstillende.”55

5 Vurdering

Oppsummert er det vår vurdering at hjemmetjenesten har etablert system for kontroll med 
hjemmetjenesten som sikrer at brukerne får oppfylt vedtakene og dekket sine behov for 
hjemmetjenester, herunder:

 Hjemmetjenesten har innført og praktiserer internkontroll for å sikre at brukerne får 
tjenester de skal ha iht. kravene i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven, 
samt iht. til vedtak.

 Hjemmetjenesten har rutiner for å planlegge hvordan tjenestene skal gis, herunder lages 
arbeidslister og tiltaksplaner for hver bruker som lister hvilken hjelp brukeren skal ha. 
Dette bidrar til å sikre at vedtakene oppfylles og at brukeren få hjelp i rett tid.

 Ved utførelse av hjemmetjenestene er det rutiner for å rapportere dersom brukerne ikke 
får den hjelpen de skal ha (avvik), for å dokumentere endringer i brukernes behov, samt 
rutiner for at ansatte signerer på at vedtakene er utført.

 Hjemmetjenesten gjennomgår daglige rapporter om hendelser og informasjon knyttet til 
brukerne. De fleste arbeidslagene følger med på at ansatte signerer på at oppdragene ute 
hos brukeren er utført.

 Ved endringer i brukerens behov oppdaterer hjemmetjenesten tiltaksplanene som lister 
hvilken hjelp brukeren skal ha. Ved større behovsendringer som medfører at vedtakene 
må endres og utvides, varsles tjenestekontoret.

 Hjemmetjenestene journalfører daglig og dokumenterer i fire rapporter hvert døgn 
spesielle forhold knyttet til brukerne.  Avvik kan dokumenteres i det elektroniske 
avvikssystemet.

Nedenfor er våre vurderinger av styring  og kontroll i hjemmetjenesten ytterligere utdypet.

Brukermedvirkning
Hjemmetjenesten oppfyller etter vår vurdering kravet til å ha brukermedvirkning som en del av 
sin interkontroll, jfr internkontrollforskriften § 4, bokstav e):

                                                  
55 Tilsynsrapport av 6.2.2007, Arbeidstilsynet Sør- Norge.
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 Det er praksis for  jevnlige brukerundersøkelse for å innhente erfaringer og synspunkter 
på tjenestene fra brukere. Synspunkter som innhentes inngår i arbeidet med å forbedre 
hjemmetjenestene. 

 Det er praksis for å inkludere brukere/pårørende ved behov ved evaluering av tjenestene
til brukerne. Tjenestekontoret har rutiner for å sikre brukermedvirkning ved tildeling av 
tjenester og ved endring av tjenester.

Iverksttelse og oppfyllelse av vedtak
Både tjenestekontoret og hjemmetjenesten har etter vår vurdering tilfredsstillende rutiner for å 
sikre at vedtak om hjemmetjenester blir satt i verk og at brukere får den hjelpen de skal ha iht.
vedtakene:

 Der er rutiner for meldinger fra tjenestekontoret til hjemmetjenesten om nye 
brukere/nye oppdrag.

 Det er arbeidslister som oppdateres daglig, med oversikt over brukere og hvilke ansatte 
som skal til hvilke brukere.

 Det er tiltaksplaner som konkretiserer vedtaket og konkret lister hvilken hjelp brukeren 
skal ha. Tiltaksplaner inngår i arbeidslistene.

Etter vår vurdering vil de som har søkt om, men fått avslag på sykehjemsplass, kunne få vedtak 
om hjemmetjenester i stedet. Behovet kartlegges og hjemmetjenesten tilpasses brukerens behov. 
Tildeling av hjemmettjenester vil være behovsbasert, uavhengig av om søknad om 
sykehjemsplass er innvilget eller avslått. 

Tall fra kommunen viser en klart større innvilgelsesprosent på korttidsplasser i 2010 enn 
tidligere. Korttidsplasser er et tilbud som er rettet mot brukere av hjemmetjenester i kommunen. 
Muligheten for brukere av hjemmetjenester til å kunne få et kortidsopphold på sykehjem i 
perioder, kan være en faktor som kan bidra til at brukere klarer å bo lengre hjemme. Dette er 
igjen med på å utsette behovet for en permanent sykehjemsplass. 

Evaluering av brukerbehov
Etter vår vurdering har hjemmetjenestene tilfredsstillende rutiner for å evaluere brukernes behov 
for tjenester. Evalueringer foretas forløpende, etter behov.  

Kompetanse
Etter vår vurdering har hjemmetjenesten tilfredsstillende rutiner for å sikre at ansatte har 
nødvendig kunnskap og ferdigheter. Hjemmetjenesten har opplæringstiltak for både 
nyansatte/vikarer og for faste ansatte. Blant annet i form av fadderordninger, 
oppfølgingssamtale med ledere og kursing. Etter vår vurdering er dette positivt, da det bidrar til 
å oppfylle internkontrollforskriften § 4; kravet om at kommunen skal sikre at ansatte har 
nødvendige kunnskap og ferdigheter i hjemmetjenesten.

Et flertall av respondentene  mener at kommunen sørger for opplæring. Samtidig indikerer 
svarene at opplæringen kan bli bedre:

 36,4 % mente at opplæringen i middels grad er tilstrekkelig.
 6,8 % mente at opplæringen i liten og svært liten grad er tilstrekkelig.
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Respondenter ønsker generelt mer tilrettelegging for opplæring og kompetansehevingstiltak.

Vår vurdering er at manglende kompetanse ikke står frem som en viktig årsak til at brukernes
behov eventuelt ikke blir dekket. 

Tid 
Hjemmetjenesten har tilfredsstillende system for å kunne styre ressursene i hvert arbeidslag 
gjennom bruk av timelister, turnusplaner og fraværslister. Ingen av avvikene fra 2009 og 2010
viser at mangel på tid er en årsak til avvik. Samtidig svarer flere av respondentene at for liten tid 
er en årsak til at brukere eventuelt ikke får dekket sine behov for hjelp.

Prosedyrer for å oppfylle kvalitetskrav
Hjemmetjenesten har tilfredsstillende skriftlige prosedyrer som de er pålagt å ha etter
kvalitetsforskriften § 3 andre ledd. Prosedyrene bidrar til å sikre at brukerne får sine
grunnleggende behov for stell og pleie dekket.

Avvikssystem og avvik
Helse- og sosialsektoren i kommunen har etablert et avvikssystem som er egnet til å oppfylle 
kravene til internkontrollforskriften § 4 om at brudd på helse- og sosialtjenesten skal avdekkes, 
rettes opp og forebygges:

 Det er laget rutiner for hvordan avvik skal meldes og følges opp.
 Avvikssystemene gir grunnlag for å ta ut statistikk og følge utviklingen i avvikene i 

hjemmetjenestene, slik at gjengangere og risikoområdene synliggjøres.

Ut fra svarene fra ansatte er det etter vår vurdering et forbedringspotensial i forhold til å 
forankre/ta i bruk avvikssystemet blant alle ansatte i hjemmetjenesten.

Avvikstatistikken viser en klar nedgang i avvik i hjemmetjenesten fra 2007 til august 2010. 
Halvparten av avvikene i 2009 og 2010 er  knyttet til feil ved medikamenthåndteringen og 
medisineringen av brukere. Årsakene er at blant annet at det er lagt feil medisin i dosetter og at 
kontrollen ikke har oppdaget dette, samt at hjemmetjenesten har glemt å gi brukere medisin. 
Dette stiller vi et spørsmålstegn ved.

Dokumentasjon
Hjemmetjenesten har tilfredsstillende system og rutiner for å sikre dokumentasjon av tjenester 
brukerne får og endringer i brukernes behov. Hjemmetjenesten har rutiner for:

 Journalføring,
 dokumentasjon av avvik,
 daglig rapportering av hendelser som gjelder brukeren og
 opplæring.

Kontroll
Hjemmetjenesten oppfyller kravet til innføring og praktisering av egenkontroll etter 
internkontrollforskriften § 4 h):

 Helse –og sosialsektoren har system for intern revisjon og egenkontroll med 
interkontrollen som også omfatter hjemmettjenesten. 
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 Intern revisjon av internkontrollen i hjemmetjenesten er planlagt i 2011.
 Hjemmetjenesten har daglige kontrollrutiner i arbeidslagene for å følge med på at 

brukere har fått den hjelpen de skal ha i henhold til vedtak.

De daglige kontrollrutinene er i stor grad basert på kontroll av dokumentasjon, herunder:

 ansatte har signert på lister på at jobben er gjort hos brukeren
 daglige rapporter fra ansatte kvalitetssikrer at oppdragene er utført 
 meldinger om avvik

Etter vår vurdering vil daglig oppfølging av ansattes signeringer på at oppdragene er utført være 
egnet for tidlig å kunne oppdage eventuelle avvik og rette disse. Imidlertid kontrollerer ikke alle 
arbeidslag at ansatte har signert på at oppdragene er utført.

Det er ingen kontrollhandlinger som direkte er rettet mot hvordan tjenestene utøves ute hos 
brukerne. Dette setter vi et spørsmålstegn ved.

Brukere og pårørendes oppfatning av hjemmetjenesten

Av respondenters svar fremgår at de er trygg på at hjemmetjenesten gir den hjelpen som 
brukerne har behov. 

Etter vår vurdering fungerer samarbeidet og dialogen mellom brukere/pårørende og personalet 
bra. Brukere/pårørende har mulighet for å være med å påvirke hvordan og når hjelpen skal gis i 
det daglige og personalet oppleves som fleksible i forhold til de rammebetingelsene de har for å 
utføre hjemmetjenestene. 

Ingen av respondentene har opplevd å måtte vente på hjelpen etter at behovet oppstod/ vedtak 
ble fattet.

Respondentene er stort sett fornøyd med hjemmetjenestene som de får og de mener med noen 
unntak at de får den hjelp de skal ha.

Noen få opplyser om at hvor fornøyd de er, varierer med kompetanse og erfaring hos personalet, 
herunder personalet i ferietider.

De tilfeller hvor respondentene ikke har vært fornøyd, er knyttet til enkeltstående episoder.

Ikke alle respondenter kjenner til tjenestekontoret og hjemmetjenesten, men med ett unntak vet 
alle respondentene hvem de kan henvende seg til for å få hjelp. 

Ett forhold som noen få respondenter peker på som et forbedringsområde er informasjon om 
tjenestene som brukeren får. Informasjon kan redusere forventningsgap og fjerne misforståelser 
som kan medfører misnøye med tjenestene blant brukerne.

Ansattes oppfatning av hjemmetjenesten
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Svarene fra ansatte viser at hjemmetjenesten i stor grad dekker behovene hos brukere. Best 
dekkes behovet for å få nødvendig medisinsk behandling.  Mellom 70 % og 90 % mener også at 
følgende behov dekkes i stor grad:

 Hjelp ved av- og påkledning, 
 Ivaretakelse av personlig hygiene.
 Unngå uønsket sengeopphold.
 Nok mat og drikke og
 Verdig livsavslutning i rolige og trygge omgivelser.

Mellom 10 % og 30 % mener at disse behovene dekkes i middels grad. 

Der hvor tjenestene kan bli bedre, svarer de fleste respondentene at årsaken er manglende 
ressurser i form av tid og bemanning. Det er ingen respondenter som har sagt at behovene ikke 
dekkes fordi hjemmetjenesten mangler rutiner eller fordi kontrollen med utføringen av 
hjemmetjenestene er for dårlig.  

Under halvparten av respondentene mener at kommunen i stor grad har et tilrettelagt tilbud til 
personer med demens og andre som har vanskelig for å formulere sine behov. I følge de ansatte 
er det i forhold til denne gruppen kommunen har det største forbedringspotensialet i 
tjenestetilbudet.

Bemanning og brukerbehov

Både årsverk totalt og årsverk med fagkompetanse har økt, mens utviklingen i perioden 2007-
2009 viser:

 Antall brukere har gått ned. 
 Brukerrettet tid ute hos brukerne synes å ha gått noe ned i perioden 2009-2007. 

Budsjett og regnskapsutvikling

Hjemmetjenesten har brukt mindre enn budsjettert både i 2007, 2008 og 2009, og 
underforbruket har økt i denne perioden.

Bestiller – utfører modellen

Etter vår vurdering er forutsetningene for å innføre bestiller – utfører modellen etterkommet. 
Dette fremkommer blant annet ved at:

 Saksbehandlingen er lagt til et eget tjenestekontor som kan følge opp og bruke mer tid 
på saksforberedelse og vedtak enn den gamle hjemmetjenesten.  Alle brukere får et 
vedtak og informasjon om hvilken hjelp de er tildelt.

 Det brukes mer tid enn før på å kartlegge behovene til brukerne før tildeling av vedtak. 
Som hovedregel gjøres hjemmebesøk før vedtak fattes. Bedre kartlegging av behov øker 
mulighet til å utforme et hjelptilbud som er tilpasset brukernes behov. 
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 Det er etablert rutiner etter omorganiseringen som kan bidra til mer brukermedvirkning, 
herunder rutine for fast saksbehandler for hver bruker.

 Budsjett - og regnskapsutviklingen fra 2007 til 2009 viser et regnskapsmessig 
underforbruk. Faglig styring av hjemmetjenesten har medført at hjemmetjenesten 
raskere enn før finner løsninger på vanskelige oppdrag.

6 Uttalelse fra rådmannen

Rådmannens kommentarer til rapporten

KPMG har gjennomført en grundig gjennomgang av hjemmetjenesten og bestiller-
utførerenheten.

Rapportens konklusjoner stemmer godt overens med rådmannens kjennskap til tjenestene. Det 
er betryggende at KPMG etter sin kontroll stadfester at hjemmetjenesten på Nøtterøy har 
etablert system for kontroll som sikrer at brukerne får oppfylt vedtakene og dekket sine behov 
og at kvalitetsforkriften overholdes. 

Det er videre også hyggelig at resultatene fra intervjuene med brukere og pårørende faller godt 
sammen med resultatene fra kommunens brukerundersøkelse fra 2008. Brukere og pårørende er 
gjennomgående fornøyd med tjenestene.

Det påpekes at 11 avvik, av totalt 21 avvik gjelder medisinhåndtering. Dette var en opptelling 
av avvik over 15 måneder. Tatt i betraktning det store antall brukere og besøk i hjemmetjenesten 
er det etter rådmannens vurdering ikke tale om mange avvik på medikamenthåndtering. KPMG 
anbefaler at hjemmetjenesten undersøker hvordan avvikene for medikamenthåndtering kan 
reduseres. Kommunen oppfordrer ansatte til å melde avvik og det elektroniske avvikssystemet i 
kvalitetslosen gjør det lettere å følge opp avvikene og sikre tilbakemelding til den som melder 
avvik. Hjemmetjenesten følger opp avvik og gjennomfører forbedringstiltak når det er mulig. 
Rådmannen ønsker fortsatt å stimulere til avviksregisterering, bare ved åpenhet kan feil 
avdekkes og rettes opp.

Ansatte gjør få feil når det gjelder medisinhåndtering. Hjemmetjenesten har igangsatt flere 
tiltak, det er etablert medisinrom på alle arbeidslag, og at langt flere pasienter mottar bistand til 
medisinhåndtering. Det er kvalitetssikring gjennom dobbelkontroll. Det legges også til rette for 
multidose for deler av hjemmetjenesten, det vil si at medisindosene pakkes og forsegles av 
farmasøyt på apotek.

Rapporten mener å kunne slå fast at brukerettet tid er gått ned. Andelen ”inne” brukerrettet tid 
har blitt større når det gjelder møter med leger, opplæring på sykehus for å ivareta nye 
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prosedyrer/hjelpemidler hjemme hos bruker; planleggingsmøter før hjemkomst, dokumentasjon 
og opplæring. Det vil fortsatt arbeides med å effektivisere tidsbruken slik at mest mulig av 
arbeidet kan skje hjemme hos brukeren. Innføring av PDA i hjemmetjenesten legger til rette for 
at dokumentasjon og kommunikasjon skal i størst mulig grad skje hjemme hos brukeren.

Rapporten viser at bestiller-utførermodellen oppfyller målsetningen ved denne organiseringen. 
Det innebærer at brukernes rettsikkerhet ivaretas ved forsvarlig og faglig god saksbehandling. 

Rådmannen er tilfreds med de positive konklusjonene og vil følge opp forslagene til 
forbedringer slik de er beskrevet i rapporten.

Rådmannen og administrasjonen takker for godt samarbeid under forvaltningsrevisjonen.


