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0. SAMMENDRAG  
Formålet med prosjektet har vært å vurdere kvaliteten i tilbudet til beboere i heldøgns omsorg 

i Holmestrand kommune.  

 

Følgende definisjon av kvalitet er lagt til grunn for vårt prosjekt; 

 

”Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens  

  evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov” 

 

For å kunne svare på problemstillingene nedenfor, har vi innhentet opplysninger gjennom 

dokumentanalyse, samt intervju med ledelsen og fagpersoner ved Holmestrand sykehjem. I 

tillegg har vi gjennomført spørreundersøkelser til beboere og pårørende ved sykehjemmet, 

samt foretatt stikkprøver i fagsystemet Profil og journalmapper. 

 

Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende fem problemstillinger: 

 

1. Er det lagt til rette for styring av kvaliteten ved institusjonene for heldøgns 

omsorg? 

 

Revisor vurderer at Holmestrand sykehjem i all hovedsak har lagt til rette for styring av 

kvaliteten ved institusjonen, men at arbeidet med dokumentasjon og prosedyrer ikke har hatt 

høyest prioritet. Ledelsen peker på ressursmangel som årsak. Det foreligger ikke et komplett 

system av prosedyrer ved avdelingene. Internkontrollforskriften er tydelig på at dette må være 

på plass. Holmestrand kommune har nylig kjøpt inn et elektronisk kvalitetsstyringssystem 

som er under implementering. Dette systemet ser ut til å ivareta kravene i 

internkontrollforskriften.  

 

Holmestrand kommune har gjennom virksomhetsplan, lederavtaler, stillingsbeskrivelser, 

serviceerklæring og anbefalt 12Ks standard for tjenestetilbudet i sykehjem, et utgangspunkt 

for styring av kvalitet innenfor heldøgns omsorg i kommunen. Her foreligger både 

målsettinger og plassering av ansvar for hvem som skal sørge for å nå disse målene.  

 

Det foreligger ikke en detaljert kompetanseplan som sikrer at sykehjemmet til enhver tid har 

oversikt over den kompetansen som kreves for å ivareta alle beboere på sykehjemmet.  

Det er ikke gjennomført en risiko-/sårbarhetsanalyse over hva som kan gå galt i forbindelse 

med samhandlingsreformen. Holmestrand sykehjem har et avvikssystem med 

avviksrapportering. 

  

2. Er det lagt til rette for å sikre god oppfølging av kvaliteten i tilbudet til 

beboerne? 

 

Kvalitetsforskriften pålegger kommunen å etablere et system av prosedyrer som 

dokumenterer hvordan kvalitetsforskriftens krav til tjenester blir gjennomført. Revisor 

vurderer at det ikke foreligger en helhetlig eller felles samling av prosedyrer ved de fire 

avdelingene ved Holmestrand sykehjem. Gjennom 12K samarbeidet i Vestfold er det 

uarbeidet et forslag til felles standard for tjenestetilbud i sykehjem, vedtatt anbefalt av 

bystyret i sak 090/09. Vi kan ikke se at anbefalt standard fullt ut er implementert i tjenestene 

ved Holmestrand sykehjem. 
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I oppfølgingsrapport fra 12K – KOST - Kvalitetssikring og Oppfølging av Standard for 

Tjenester i Sykehjem, er det utarbeidet forslag til rutinebeskrivelser i sykehjem. 

Vi kan heller ikke se at anbefalte forslag til rutiner/prosedyrer er tilrettelagt ved Holmestrand 

sykehjem, med unntak for ”Innkomst ved sykehjemmet”. 

 

Lovverket innenfor helse- og omsorgstjenestene pålegger kommunen et ansvar for 

planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av virksomheten. Dette avhenger blant 

annet av gode rutiner for samhandling og rapportering. Revisor opplever at det er tilrettelagt 

for rapportering på ulike nivå i virksomheten, og at det er en åpen kultur for tilbakemeldinger 

og rapportering av avvik. 

 

3. Er det lagt til rette for brukermedvirkning? 

 

Hovedinntrykket fra spørreundersøkelsen er at de pårørende gir positive tilbakemeldinger om 

sykehjemmet. Det pårørende er mest skeptisk til er mulighet for frisk luft, tilgang til trening 

med fysioterapeut og aktiviteter for beboerne. Beboerne får dekket de grunnleggende 

behovene. Pårørende mener det er behov for mer trening med fysioterapeut og noen av 

beboerne ønsker det samme. Det er for få respondenter blant beboere til å konkludere for 

denne gruppen.   

 

Det er begrenset med tilpassede aktiviteter og lite informasjon å finne om beboernes 

interesser og hobbyer.  

 

4. Er beboere/pårørende kjent med institusjonens kvalitetsmål og arbeidsmåter? 

 

På direkte spørsmål svarer få av de pårørende ja på om de er kjent med institusjonens 

kvalitetsmål. Det er laget en servicedeklarasjon som gir informasjon om hva beboeren kan 

forvente av tjenester og personalet ved sykehjemmet, men ut fra det pårørende svarer, er det 

usikkert om alle får denne deklarasjonen. Ifølge personalet gis denne ut til beboer og 

pårørende ved innkomstsamtalen.  Spørreskjemaet til beboere og pårørende er utarbeidet på 

bakgrunn av forskrift om kvalitet i helse og omsorgstjenesten. Spørreskjemaet ga informasjon 

om hvilke kvalitetsstandarder som gjelder. De fleste pårørende svarte negativt på om de hadde 

fått informasjon fra sykehjemmet om hva beboer kan forvente seg av tjenester/tilbud.   

 

5. Får beboere/pårørende systematisk informasjon om hvilke tilbud som finnes på 

institusjonen og hvilke rettigheter de har? 

 

Det er flere som svarer nei enn ja på spørsmål om de får informasjon om hvilke rettigheter 

beboerne har. Det er også flere som svarer nei enn ja på spørsmål om de får informasjon om 

aktiviteter/arrangementer som beboere og pårørende kan delta på. Ifølge ledelsen blir det gitt 

informasjon om ulike arrangementer/aktiviteter gjennom oppslag på tavle i avdeling og 

korridorer, samt at personalet informerer både beboer og pårørende om dette. Det gis også 

informasjon om dette i pårørendemøte. Ut fra svarene fra spørreundersøkelsen kan det likevel 

se ut som at sykehjemmet har muligheter for forbedringer når det gjelder å gi informasjon.  

 

De fleste har svart at de har blitt innkalt til oppfølgingssamtale og er fornøyd med utbytte av 

disse. Beboere med demens får som regel tilrettelagte tilbud. De fleste pårørende vet hvem 

som er beboerens primærkontakt.  
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1. INNLEDNING 
 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 

Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget har ansvar for at det 

årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon 

basert på en overordnet analyse.  

 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 

som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon.  

 

Bestilling 
Kontrollutvalget i Holmestrand kommune har bestilt forvaltningsprosjektet ”Kvalitet i helse- 

og omsorgstjenester i Holmestrand kommune”.  

 

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET 
Revisor har valgt å avgrense bestillingen til helse- og omsorgstjenestelovens bestemmelser 

om plass i institusjon, herunder sykehjem og avlastningstiltak i sykehjem. 

 

1.3 HØRING  
Rapporten har vært forelagt rådmannen til høring. Rådmannens uttalelse, datert 11. november 

2013, er lagt inn under kapittel 7.   

 

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

2.1 FORMÅL 
Formålet med prosjektet har vært å vurdere kvaliteten i tilbudet til beboere i heldøgns omsorg 

i Holmestrand kommune.  

 

”Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens  

  evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov” 

 

    Definisjon er hentet fra veileder til forskrift om kvalitet 

 

For å sikre et kvalitetsmessig godt tjenestetilbud til beboerne ved sykehjem, jf 

revisjonskriteriene nedenfor, kreves det i tillegg til en godt organisert virksomhet med 

tilstrekkelig og god kompetanse at virksomheten har fokus på arbeidet med kvalitet og 

kvalitetsforbedring i samtlige ledd i det daglige virke.  
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2.2 PROBLEMSTILLINGER 
 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstillinger for prosjektet: 

 

1. Er det lagt til rette for styring av kvaliteten ved institusjonene for heldøgns 

omsorg? 

2. Er det lagt til rette for å sikre god oppfølging av kvaliteten i tilbudet til 

beboerne? 

3. Er det lagt til rette for brukermedvirkning? 

4. Er beboere/pårørende kjent med institusjonens kvalitetsmål og arbeidsmåter? 

5. Får beboere/pårørende systematisk informasjon om hvilke tilbud som finnes på 

institusjonen og hvilke rettigheter de har? 

 

3. REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de regler og normer som gjelder innenfor det 

området som skal undersøkes. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for 

revisjonens analyser, vurderinger og konklusjoner.  

 

Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier som er brukt i dette prosjektet knyttet til 

ovennevnte problemstillinger. Vi har tatt inn utdrag fra revisjonskriteriene nedenfor. 

 

 Lov nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer, ikrafttredelse 

01.01.2012 

 Forskrift nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene ikrafttredelse 

01.07.2003 

 Veileder til kvalitetsforskriften 

 Forskrift om en verdig eldreomsorg – Verdighetsgarantien, ikrafttredelse 

01.01.2011.  

 Forskrift nr 1731 Internkontrollforskrift i helsetjenesten, ikrafttredelse 

01.01.2003  

 Forskrift nr 1385 om pasientjournal, ikrafttredelse 01.01.2001 

 Helsepersonell loven 

 Lov nr 63 om Pasient- og brukerrettigheter, ikrafttredelse 01.01.2001 og 

01.07.2001.  

 Bystyrets vedtak 16.12.09, sak 090/09 – 12K – Felles standard for tjenester i 

sykehjem 

 Interne retningslinjer og prosedyrer 

 Stortingsmeldinger 

 Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og 

kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, ikrafttredelse 01.01.2012 
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3.1 Nærmere omtale av revisjonskriteriene 
 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Lovens formål er blant annet å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud. 

Kommunen plikter å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

 

Jf Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3 skal kommunen etablere et 

system av prosedyrer som søker å sikre at: 

 

 Tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de 

tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når 

slik finnes 

 

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

tjenesten.  

 

 Brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende /verge/hjelpeverge, 

medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis 

medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av tjenestene. 

 

For å løse oppgavene ovenfor skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer, for å 

sikre at brukerne av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. 

Forskriften definerer videre hva som legges i begrepet ”grunnleggende behov” med 16 

konkrete strekpunkter. Disse er gjengitt under kapittel 5.3 – problemstilling 3. 

 

Revisor opplever dette som konkrete myndighetskrav som ikke bare legger føringer for 

utarbeidelse av systematiserte prosedyrer, men også gir føringer for tilrettelegging av 

individuelt tilpassede tjenester , samt rapportering for å sikre at tjenester blir gjennomført i 

tråd med utarbeidet plan.  

 

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten gir pålegg om at virksomheten 

skal sikres gjennom systematiske tiltak, som bidrar til at aktiviteter planlegges, organiseres, 

utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller medhold av helselovgivningen.  

 

De konkrete pålegg til virksomheten er gjengitt under kapittel 5.1 – problemstilling 1. 

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på  

bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.  

 

Forskrift om pasientjournal omhandler helsepersonells dokumentasjonsplikt, herunder om 

innholdet og krav til en pasientjournal. Det skal utpekes en journalansvarlig som skal ha det 

overordnede ansvaret for den enkelte journal og journalen skal føres fortløpende.  

 

I virksomheter hvor flere gjør nedtegnelser i journaler, bør det utarbeides interne 

retningslinjer/prosedyrer for struktur og håndtering av journal. Det er viktig å ha klare 

retningslinjer for journalansvarliges rolle. 

 

I stortingsmelding nr 25 Mestring muligheter og mening (2005-2006) pekes det blant 

annet på at det er på det sosiale og kulturelle området hvor dagens tjenester kommer til kort. 
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Gjennom rapporter fra helsetilsynet gis det også signaler om at krav til brukernes aktivitet i 

økende grad skal vektlegges. 

 

I stortingsmelding nr 10 (2012-2013) ”God kvalitet – trygge tjenester” – Kvalitet og 

pasientsikkerhet i helse- og omsorgssektoren, er følgende sentrale målsettinger nedfelt:  

 

- Mer brukerorienterte helse- og omsorgstilbud 

- Økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring 

- Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser 

 

For å nå disse målene skal det gjennomføres tiltak på følgende områder: 

 

- Mer aktiv pasient- og brukerrolle 

- Strukturer som støtter kvalitetsarbeidet 

- Kvalitetsforbedring i tjenestene 

- Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet 

- Mer systematisk utprøving av nye behandlingsmetoder 

- Bedre kvalitet gjennom kunnskap og innovasjon 

  

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal 

betaling for utskrivningsklare pasienter  

Med innføring av samhandlingsreformen fra 01.01.12 har kommunene fått et utvidet ansvar 

for forebyggende helse overfor egne innbyggere. Dette gjør seg blant annet gjeldene gjennom 

kommunalt medansvar for finansiering av innleggelser og behandlinger på sykehus.  

 

Ferdigbehandlede pasienter skal kunne skrives ut fortere, hvis tilbudet i kommunen er like 

godt eller bedre enn på sykehus. Målsettingen med reformen er å bidra til 

sykehuseffektivisering og bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus til beste for 

pasienten. Intensjonen er også at pasienter og brukere skal få tjenester som henger bedre 

sammen. Det er imidlertid viktig å merke seg at vurderingen av hvor pasienten skal få 

behandling og i hvilket omfang, skal ta utgangspunkt i en helsefaglig forsvarlighets-

vurdering.  

 

Kommunens medfinansiering av somatisk behandling ved sykehuset, baserer seg på 

innsatsstyrt finansiering (ISF). Det er helsedirektoratet som har det helhetlige ansvaret for 

forvaltning og utvikling av finansieringsordningen. Prisen for et overliggingsdøgn har i 2012 

og 2013 vært kr 4 000,-. 

 

4. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV 

PROSJEKTET  
 

4.1 Gjennomføring:  
 

Gjennomføring av prosjektet bygger blant annet på undersøkelser og opplysninger innhentet 

fra  
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 Oppstartsmøte med kommunalsjef og virksomhetsleder 

 dokumentanalyse 

 intervjuer med ledelse og fagpersoner  

 resultater fra brukerundersøkelse overfor beboere og pårørende 

 stikkprøvekontroller knyttet til journalføring, dokumentasjon og rapportering  

 

Vestfold Kommunerevisjon vil takke alle som har bidratt velvillig og konstruktivt med 

informasjon til vår rapport.  

 

4.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet:  
Undersøkelsen bygger på opplysninger fra dokumentanalyse, samt intervju med ledelsen og 

fagpersoner ved Holmestrand sykehjem. I tillegg har vi gjennomført spørreundersøkelser til 

beboere og pårørende ved sykehjemmet, samt foretatt stikkprøver i fagsystemet Profil og 

journalmapper. 

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av pålitelighet og gyldighet. 

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

er sikret ved at vi har sendt deler av rapporten til administrasjon, for kvalitetssikring.  

 

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

skjedd systematiske feil underveis i innsamlingen.  

 

Faktadelen er forelagt ledelsen ved sykehjemmet for kvalitetssikring. Kommentarer fra 

ledelsen er vurdert og delvis innarbeidet i rapporten. 

 

5. FAKTADEL 
 

I dette kapittelet belyser vi problemstillingene, presenterer innhentet fakta knyttet til 

problemstillingene og vurderer disse opp mot revisjonskriteriene.  

 

5.1 Problemstilling 1: Er det lagt til rette for styring av 

kvaliteten ved institusjonene for heldøgns omsorg? 

5.1.1 Revisjonskriterier 

 

Kvalitetsforskriften sammen med internkontrollforskriften skal medvirke til at helse- og 

omsorgstjenester blir ivaretatt på en kvalitetsmessig måte.  

 

Mens kvalitetsforskriften retter søkelyset mot brukerne av helse- og omsorgstjenesten, retter 

internkontrollforskriften fokus mot den enkelte virksomhets egne systemer, som sikrer at 

virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

allment aksepterte faglige normer. Krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift skal tilpasses 

virksomhetens størrelse, egenart og aktiviteter. 

Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:  
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a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 

samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver 

og myndighet er fordelt,  

 

b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten,  

 

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle 

fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,  

 

d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,  

 

e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av 

virksomheten,  

 

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav,  

 

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, 

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

helselovgivningen,  

 

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.  

 

Hensikten med systematiske tiltak og styring er at disse skal sikre og dokumentere at 

aktivitetene utøves i samsvar med fastsatte krav i eller medhold av lov eller forskrift. 

 

I tillegg til skriftlige prosedyrer som ivaretar krav i internkontrollforskriften for helse og 

omsorgstjenesten, lov og forskrift om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m, bør 

tjenesten også ha en kompetanseplan som sørger for at sykehjemmet til enhver tid har den 

kompetansen som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten i tjenesten.  

 

5.1.2 Kvalitetsstyringssystem 

 

5.1.2.1 Fakta 

Intervju med tjenesteleder viser at det jobbes med prosedyrer, men at dette arbeidet ikke har 

hatt høyest prioritet, på grunn av lite bemanning og at pleie av beboere må prioriteres. De har 

prosedyrer på de viktigste områdene, men tjenesteleder utrykker likevel at de henger etter når 

det gjelder evaluering og utvikling av prosedyrer. Arbeidet er tidkrevende og de har ifølge 

tjenesteleder ikke ressurser som kan tas ut av det daglige arbeidet med beboerne. Siden det 

gamle systemet med kvalitetshåndbøker ikke er fulgt opp, er det nå ulikt hva som finnes på 

avdelingene. De viktigste prosedyrene skal imidlertid være i bruk og skal finnes på 

avdelingene. I tillegg er det et nytt elektronisk oppslagsverk – PPS - Praktiske Prosedyrer i 

Sykepleietjenesten. PPS har prosedyrer innenfor aktivitet/hvile, eliminasjon, ernæring, hud og 
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vev, respirasjon, sirkulasjon, smerte/sansetilstand, stell av døde, førstehjelp, hygiene og 

legemiddelhåndtering. Innenfor disse områdene er det mange ulike prosedyrer. Disse ligger 

inne på området Q på kommunens datanettverk. Det foreligger også en egen håndbok med 

prosedyrer for døende – LCP (Liverpool Care Pathway).   

 

Holmestrand sykehjem har fra tidligere (2002) et kvalitetshåndbok-system bestående av 

skriftlige administrative prosedyrer, etter følgende inndeling:  

 

- Del 1:  Lover og forskrifter 

- Del 2:  Virksomhetens plassering i organisasjonen / kommunen 

- Del 3:  Kvalitetssystemet 

- Del 4: Målsetting for virksomheten 

- Del 5:  Ansettelser/personal/rutiner 

- Del 6: Medikamenthåndtering 

- Del 7: Møteplan 

- Del 8: Informasjon om sykehjemmet 

- Del 9: Avdelingenes prosedyrepermer, innholdsfortegnelse 

- Del 10: Søknad om pleie og omsorgstjenester, tiltaksteam, saksbehandling,  

klagebehandling, hjelpeverge, søknad om tilrettelagt bolig, andre 

 tjenester i institusjon 

- Del 11:  Opplæringsplan 

- Del 12: Avvik  

- Del 13: Revisjon av kvalitetssystemet 

 

Kvalitetshåndboken har en oversiktlig innholdsfortegnelse som i første del henviser til lover 

og forskrifter som regulerer virksomheten.  Prosedyrer er utarbeidet på vesentlige områder og 

ser ut til å benytte felles prosedyremal. 

 

Kvalitetshåndboken er ikke lenger et oppdatert system, og det foreligger derfor ingen link 

mellom de ulike sett med systemer og prosedyrer.  

 

Nytt elektronisk kvalitetssystem 

Kommunen har nylig gått til anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem som de nå er i ferd 

med å innføre. Systemet bygger videre på et tidligere abonnement fra Kommuneforlaget.  I 

det nye systemet vil det ligge egne faner for HMS, Kvalitet, Personal, Årshjul,  Avviksystem 

og Risikostyring (ROS analyser).   

 

I avvikssystemet vil ledere automatisk bli varslet gjennom mail ved rapportering/registrering 

av avvik.  Det er laget en struktur for hvem som skal motta avviksmeldinger.  

Hittil har samtlige ledere fått informasjon om systemet, og skal være i gang med å gjennomgå 

og legge inn dokumentasjon i systemet. Prosedyremalene i det nye systemet er bygget opp 

forskjellig fra det gamle kvalitetssystemet, og vil derfor medføre en del manuelt arbeide med 

tilpasning. 

 

Det er virksomhetslederne som har ansvar for å legge inn dokumentasjon i det nye systemet. 

Det videre arbeidet med kvalitetssystemet vil få større fokus etter økonomiplan og budsjett er 

ferdigstilt. Midlertidig benyttes en del dokumentasjon og prosedyrer fra det gamle 
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kvalitetssystemet.  I tillegg er det tatt i bruk et eget område ”Q” på kommunens nettverk, hvor 

enkelte prosedyrer er revidert og klargjort for å legges inn i det nye kvalitetssystemet. 

 

Revisors vurdering: 

Sykehjemmet har fra tidligere et omfattende kvalitetsstyringssystem (håndbøker), men som 

ikke har vært evaluert og oppdatert på alle områder. Det foregår et arbeid for å få dette på 

plass. Internkontrollforskriften er tydelig på at dette må være på plass for å sikre god kvalitet 

på tjenesten. Sykehjemmet bør tilrettelegge for at arbeidet med prosedyrer får høyere 

prioritering. Det nye elektroniske kvalitetsstyringssystemet, som er under innføring, ser ut til 

å kunne ivareta kravene i internkontrollforskriften.  

 

5.1.3 Mål, ansvar og myndighet 

 

5.1.3.1 Fakta 

Holmestrand sykehjem har fire avdelinger, avdeling A, B, C og D. Avdeling A og D har en 

felles tjenesteleder og en felles fagkoordinator. Det samme gjelder avdeling B og C. Disse har 

ansvar for arbeidet med kvalitet i tjenesten. Avdeling A og D har henholdsvis 18 og 15 

plasser. Avdeling B (skjermet avdeling) og C (demente) har 11 plasser hver. Sykehjemmet 

har en fast tilsynslege.  

 

Det foreligger 3 virksomhetsplaner som vedrører Holmestrand sykehjem. En samlet for 

heldøgns omsorg, og en for avdeling A/D og en for avdeling B/C. 

 

Virksomhetens målsetninger  

 

3 hovedmål: 

 

Hovedmål 1: Holmestrand sykehjem setter beboerens behov i fokus. 

Delmål:  

 Balanse mellom gitt omsorg og egenomsorg 

 Beboerne får hjelp til mestring i en vanskelig situasjon 

 Bevare opplevelsen av egenverd 

 Beboere stimuleres til å bruke egne ressurser 

 

Hovedmål 2: Holmestrand sykehjem gir hver beboer opplevelsen av å motta pleie og 

omsorg i et miljø preget av trivsel og respekt.  

Delmål:  

 Frihet til å sove bår beboeren selv vil 

 Den enkelte har medbestemmelse knyttet til å være beboer på sykehjemmet  

 Rett til å være individuell 

 Beboeren oppleverpsykisk og fysisk velvære gjennom imøtekommenhet, interesse og 

respekt for den enkeltes livssyn 

Hovedmål 3: De ansatte ved Holmestrand sykehjem innehar en helhetlig kompetanse 

bestående av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  

Delmål: 

 Økt kompetanse gjennom intern og ekstern undervisning 

 De ansatte er bevisst sin verbale og non-verbale adferd 
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 De ansatte søker en likeverdig og meningsfull dialog med beboeren  

 

Virksomhetsplaner 

Virksomhetsplanene er delt inn i fokusområde, mål, frist og ansvar. Virksomhetsplanene 

bygger på kommunes målkart, og gjenspeiler felles målsettinger for kommunen. 

Fokusområdene er samfunn, medarbeider, brukere og økonomi. Målsettingene er delt inn i 

omdømme, samhandling, service, godt arbeidsmiljø, medvirkning, tilfredshet og begeistring, 

kompetanse/kompetanseutvikling, tydelige forventninger, brukertilfredshet, medvirkning, 

økonomistyring og ressursutnyttelse. Under alle målsettingene er det ramset opp ulike tiltak 

som skal gjennomføres for å nå målene om kvalitet.  

 

Lederavtaler 

Det foreligger lederavtale mellom rådmann og virksomhetsleder som går fra juni 2013 til juni 

2014. Dette er et element i kommunens styringssystem for å sikre gjennomføring av vedtatte 

mål og strategier for kommunens tjenesteproduksjon. Avtalen mellom virksomhetsleder og 

kommunalsjef evalueres årlig. I tillegg gjennomføres det en oppfølgingssamtale på slutten av 

året med den enkelte virksomhetsleder, hvor også verneombud og tillitsvalgt deltar den første 

halvtimen. Virksomhetsleders ansvar er blant annet at kommunen oppfyller de mål som er satt 

for virksomheten gjennom statlige føringer, lover, forskrifter og reglementer. I tillegg 

kommer kommuneplan og politiske vedtak. Et av virksomhetens mål er å ferdigstille et nytt 

kvalitetssystem i hele virksomheten. I tillegg skal man ferdigstille en kompetanseplan for 

Helse, sosial og omsorg. Det skal rapporteres månedlig og ved hvert tertial for økonomi der 

avvik og korrigerende tiltak skal fremgå av rapportene.  

 

Det foreligger også en lederavtale mellom virksomhetsleder og tjenesteleder for avdeling B/C. 

Denne har varighet fra 06.09.13 til 06.09.14. Tjenesteleder har ansvar for å bidra til at målene 

i avtalen mellom virksomhetsleder og rådmann oppfylles. Avdelingens fokusområder er blant 

annet demensomsorgens ABC, internundervisning og holde seg oppdatert innen LCP.  

Tjenesteleder for avdeling A/D har en tilsvarende avtale med virksomhetsleder. Denne har lik 

oppbygning som de andre avtaler der man skal oppfylle statlige føringer, lovverk og 

reglement. Avdelingen har fokus på blant annet gjennomgang og oppdatering av 

kvalitetssystemet, oppdatering og videreutvikling av Profil, fagutvikling og undervisning i 

avdeling A/D via fagsykepleier og gjennomgang og revidering av målsettinger i begge 

avdelinger.  

 

Funksjonsbeskrivelser 

Det foreligger en funksjonsbeskrivelse for Fagansvarlig sykepleier, sykepleier, 

helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider og pleiemedarbeider/vikarer. På denne er det 

redegjort for stillingens formål, organisasjonsmessig plassering, ansvarsområder, 

kvalifikasjoner, suksesskriterier, samt andre kriterier for vurdering av jobboppfyllelse. Under 

disse punktene er det mange underpunkter som gir en forståelse for hva stilingen innebærer. 

For eksempel under fagansvarlig sykepleiers ansvarsområde er det 14 underpunkter som er 

fagansvarlig sykepleiers ansvar.  

 

Møtestruktur 

Virksomhetsleder har møte med rådmann en gang i måneden. Det er møte mellom tilhørende 

kommunalsjef hver 14. dag og møte med virksomhetsledere innenfor programområdene hver 

14. dag. Virksomhetsleder har møte med tjenesteleder hver 14. dag og har medbestemmelse 

med virksomhetstillitsvalgte og verneombud en gang i måneden. Avdelingene på 
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sykehjemmet har personalmøte månedlig. Beboerrepresentanter har møte med ledelsen på 

sykehjemmet fire ganger årlig. Tjenesteleder har også pårørendemøte to ganger i året. I tillegg 

er det forsøkt å ha refleksjonsmøter der man diskuterer etikk og ulike hendelser ved 

sykehjemmet. Det er også møter med sykepleiere og nattevakter.  

 

Revisors vurdering: 

Vi vurderer at virksomheten i stor grad har organisert seg slik at de ivaretar styring av 

kvaliteten ved sykehjemmet. Det foreligger virksomhetsplaner, fordeling av ansvar, 

målsettinger, lederavtaler, møtestrukturer som gir mulighet for styring av kvaliteten. Revisor 

vurderer at ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 

 

5.1.4 Kompetanse 

 

5.1.4.1 Fakta 

Kompetanseheving avklares ut fra lover, forskrifter, fylkesmannens forventningskrav, 

samfunnsutvikling og kartlegginger gjennomført blant annet gjennom medarbeider-

undersøkelser og egne kompetansekartlegginger. Ifølge notat fra virksomhetsleder er 

personalet med på å utarbeide virksomhetsplan som danner grunnlaget for kompetanseheving. 

Det legges opp til kursing både eksternt og internt.  

 

Kommunene har følgende satsingsområder for å sikre kvalitet i pleien.  

 

 KOST (Kvalitetssikring og Oppfølging av Standard for Tjenester i sykehjem), 12K 

 Trygge hender (Riktig legemiddelbruk i sykehjem) 

 LCP (Liverpool Care Pathway)  

 Demensomsorgens ABC.  

 Sårkurs 

 Kurs i etikk 

 Pilotprosjekt Digitalt nattilsyn (matter i senger med sensor som registrerer at beboer 

forlater sengen) 

 

Kompetanseplan for heldøgns omsorg er ifølge virksomhetsleder under utarbeidelse. Det 

foreligger en prosedyre for introduksjon av nyansatte fra 2002. Revisor er forelagt en 

introduksjonsplan for Holmestrand sykehjem. Ny plan er under revidering.  

 

Revisors vurdering:  

En kompetanseplan er viktig redskap for å ivareta kvaliteten på tjenesten, slik at dette er noe 

som bør prioriteres å gjøre ferdig. Tilstrekkelig kompetanse er en viktig del av 

internkontrollforskriften der det blant annet heter at kommunen skal sørge for at 

arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt 

om virksomhetens internkontroll og sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes. 

 

 

5.1.5 Samhandlingsreformen 
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5.1.5.1 Fakta 

Gjennom Samhandlingsreformen gis kommunene fra 1.januar 2012 ansvaret for å sørge for 

sine borgeres behov for helsetjenester, uavhengig av om tjenestene skal leveres av kommunal 

omsorgstjeneste eller av statlige sykehus. Tanken er at dette ansvaret skal gi kommunene et 

motiv til å satse på forebyggende helsevern, og dermed spare kostnader ved 

sykehusinnleggelse.  

 

Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen presenterte tre utfordringer som reformen 

søker å løse: 

 Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – 

fragmenterte tjenester 

 Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge 

sykdom 

 Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som 

vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne 

 

I forbindelse med samhandlingsreformen har 12K vært sekretariat for et kommunalt 

brukerforum som avsluttes 31.10.13. Prosjektleders oppgaver i 12K har primært vært å få 

partene til å samarbeide. Videreføring av arbeidet ligger nå i en avtale mellom helseforetaket 

(SIV) og kommunene i Vestfold, og nytt sekretariat vil være plassert i Larvik kommune fra 

01.11.13.  

 

Det kommunale samarbeidsforumet heter ”Lederforum Helse” og består av alle 

kommunalsjefer og direktører i kommunene. Det er også opprettet et ”samhandlingsutvalg” 

som består av de kommunale lederne (lederforum) og klinikksjefer ved SIV. I dette forumet 

foregår det praktiske arbeidet om samhandling på ledernivå. Det foreligger et faglig forum for 

”utskrivningsklare pasienter” som består av en kommunal del, som samsnakker seg i mellom 

før de går i møter, og med fagpersoner ved SIV.  

 

Det er utarbeidet lovpålagte avtaler mellom helseforetak og kommunen. 

 

Hovedregler for samhandling utskrivningsklare pasienter 

Sykehuset skal gi beskjed innen 24 timer om at pasient er innlagt på sykehuset. Neste melding 

fra sykehuset sier noe om behov for kommunale tjenester. Deretter kommer nye melding med 

dato for utskrivningsklar pasient. Kommunen skal svare på siste melding innen 4 timer om de 

kan ta i mot pasienten.  

 

Hvis sykehuset melder en pasient klar for utskrivning, når som helst på døgnet, må 

kommunen ta i mot pasienten innen kl 24 det døgnet pasienten er meldt klar. Hvis ikke 

utløses betalingsplikt på 4000 kroner per døgn.  

 

Tilpasninger til samhandlingsreformen 

Kommunen har ikke foretatt risiko-/sårbarhetsanalyser, men har hatt en gjennomgang av 

reformen etter 18 måneder. Pasienter skrives raskere ut fra sykehus og er ofte mer 

redusert/sykere enn tidligere. Dette fører til at behovet for hjelp er større og krever mer av 

personalet i form av ressurser og kompetanse.  Bemanningen på sykehjemmet er ikke økt etter 

at reformen kom, men inntil videre holdes det av to senger på avdeling A. Det er opprettet en 

50 % assisterende kommunelegestilling. I tillegg er det en kreftkoordinator som sykehjemmet 

benytter seg av. Personalet mener at det er behov for flere med sykepleierbakgrunn. 
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Sykepleiere får flere og flere oppgaver i tillegg til vanlig stell. De som er hjelpepleiere ønsker 

høyere kompetanse. Her vurderes skolering og kurs som tiltak. Intervju med personal sier at 

det er en utfordring å ta i mot pasienter på en god måte og ressurser som må avses til dette. 

Det er alltid en sykepleier som tar imot pasienter. Det skal skriftliggjøres en god del i Profil 

og medikamenter skal finnes frem og legges i dosetter 

 

Revisors vurdering: 

Det bør gjennomføres en risiko/sårbarhetsanalyse for å kartlegge hva som bør gjøres for å 

møte alle pasienter som kommer som følge av samhandlingsreformen på en god måte. 

Internkontrollforskriften sier at man skal skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det 

er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. En risiko/sårbarhetsanalyse 

vil gi oversikt over risiko og fare for svikt.  

 

5.1.6 Revisors totalkonklusjon problemstilling 1:  

Er det lagt til rette for styring av kvaliteten ved institusjonene for heldøgns omsorg? 

 

Revisor vurderer at Holmestrand sykehjem i all hovedsak har lagt til rette for styring av 

kvaliteten ved institusjonen, men at arbeidet med dokumentasjon og prosedyrer ikke har hatt 

høyest prioritet. Ledelsen peker på ressursmangel som årsak. Det foreligger ikke et komplett 

system av prosedyrer ved avdelingene. Internkontrollforskriften er tydelig på at dette må være 

på plass. Holmestrand kommune har nylig kjøpt inn et elektronisk kvalitetsstyringssystem 

som er under implementering. Dette systemet ser ut til å ivareta kravene i 

internkontrollforskriften. Revisor anbefaler at prosedyrer utarbeides/ajourføres og 

implementeres i dette systemet.  

 

Holmestrand kommune har gjennom virksomhetsplan, lederavtaler, stillingsbeskrivelser, 

serviceerklæring og anbefalt 12Ks standard for tjenestetilbudet i sykehjem et utgangspunkt 

for styring av kvalitet innenfor heldøgns omsorg i kommunen. Her foreligger både 

målsettinger og plassering av ansvar for hvem som skal sørge for å nå disse målene.  

 

Det foreligger ikke en detaljert kompetanseplan som sikrer at sykehjemmet til enhver tid har 

oversikt over den kompetansen som kreves for å ivareta alle beboere på sykehjemmet. En 

plan vil avsløre hva slags kompetanse som eventuelt mangler. Ifølge virksomhetsleder er 

kompetanseplan under utarbeidelse.  

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser av pasienter/tjenestemottakere og pårørende 

som kan brukes til å forbedre virksomheten.  

Det er ikke gjennomført en sårbarhetsanalyse over hva som kan gå galt i forbindelse med 

samhandlingsreformen. Holmestrand sykehjem har et avvikssystem med avviksrapportering.  

 

5.2 Problemstilling 2: Er det lagt til rette for å sikre god 

oppfølging av kvaliteten i tilbudet til beboerne? 

5.2.1 Revisjonskriterier 
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Kvalitetsforskriften pålegger kommunen å etablere et system av prosedyrer som 

dokumenterer hvordan kvalitetsforskriften overholdes. 

 

Kvalitetsforskriftens – hovedmål: Vise respekt for den enkelte brukers 

selvbestemmelsesrett, egenverdi og livsførsel.  

 

Brukeropplevd kvalitet, valgfrihet og individuell tilrettelegging av tjenestetilbud har vært et 

spesielt ønske fra Regjeringen og det ble derfor påpekt i Stortingsmelding nr 45 (2002-2003) 

Bedre kvalitet i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene, at det er behovene og ønskene til 

den enkelte bruker som er grunnleggende når tjenestene skal utformes.  I ny forskrift om 

kvalitet fra 2003, som erstattet den gamle fra 1997, er derfor følgende nye og vesentlige 

momenter tatt inn: 

 

- Selvbestemmelsesrett 

- Individuell plan 

- Brukermedvirkning 

- Selvstendighet og styring av eget liv 

- Sosiale behov, mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 

- Personer med demens skal sikres tilrettelagte tilbud 

Ansvaret for at kravene i kvalitetsforskriften overholdes og gis et konkret innhold ligger både 

på ledernivå og på den enkelte ansatte.  Ledelsen har ansvaret for at skriftlige prosedyrer 

utarbeides og som ivaretar kravene i kvalitetsforskriften. Den enkelte ansatte har et 

selvstendig faglig ansvar for den tjenesten de yter, og må følge de prosedyrene som er 

besluttet.  

 

Vi har valgt å dele problemstillingen ”Er det lagt til rette for å sikre god oppfølging av 

kvaliteten til beboerne” i tre underpunkter: 

 

 Prosedyrer – utarbeidet i tråd med krav fastsatt i kvalitetsforskriften 

 Anbefalt 12K standard for tjenestetilbud i sykehjem  

 Rapportering på kvalitet i virksomheten 

 

5.2.2 Prosedyrer - utarbeidet i tråd med krav fastsatt i kvalitetsforskriften 

 

Fakta: 

Avdelingene har organisert sine egne permer med ulike prosedyrer, sjekklister og skjema som 

anses som de viktigste. Det foreligger ikke en helhetlig eller felles samling av prosedyrer ved 

de fire avdelingene ved Holmestrand sykehjem.  

 

I tillegg til interne prosedyrer samlet i perm finnes det en ”LCP” perm, Liverpool Care 

Pathway” som inneholder prosedyrer og sjekklister til bruk i forbindelse med omsorg til 

døende og pårørende. Sykepleiefaglige prosedyrer (PPS) foreligger som elektronisk 

oppslagsverk på et eget område ”Q ”i kommunens datanettverk. På Q området ligger også 

enkelte nye/reviderte prosedyrer som er klare til å legges inn i nytt kvalitetssystem. 

 

Følgende prosedyrer ser ut til å være utarbeidet ved Holmestrand sykehjem: 
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Prosedyre for innkomst ved sykehjemmet 

Formålet med prosedyren er å sikre korrekt informasjon, både hva som er gitt til 

pasient/pårørende og mottatt av personalet.  

 

Pasienten og dens pårørende skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet ved innleggelse 

i sykehjemmet. 

 

Følgende skjema foreligger 

 

- Sjekkliste - innkomst med pårørende 

- Sjekkliste – hva gjøres med innkomst ny pasient 

- Skjema – vurdering av samtykkekompetanse 

- Skjema – gjennomgang av funksjonsområder 

- Skjema for innkalling til oppfølgingssamtale/årsgjennomgang 

- Skjema – brukerveiledning årsgjennomgang 

 

Rutine når pasienter er svært dårlige, døende eller avdøde  
Formålet med prosedyren er å ivareta pasienten og de pårørende på en så god måte som mulig 

når en pasient er svært dårlig, døende eller avdød.  

 

Legetjenester 

Formålet med prosedyren er å sikre pasienter i sykehjemmet legetjenester.  

Prosedyren angir dager og klokkeslett for planlagte legetjenester, og hvordan forholde seg ved 

behov for legetjenester utenom ordinær tid. 

 

Det henvises til tilsynslegens eget kvalitetssystem.  

 

Fysioterapitjenester 

Formålet med prosedyren er å sikre pasienter fysioterapitjenester ved sykehjemmet.  

 

Omfang:  

Gjelder inneliggende pasienter med størst behov for fysioterapi. Primært er det pasienter i 

avdeling A som prioriteres til fysioterapitjenester, fordi det er denne avdelingen som har 

fokus på rehabilitering.  

 

Tilgjengelighet oppgis til mandag, onsdag og fredag.  

Fysioterapeut deltar på møter i avdelingen der behandlingsopplegget og planene rundt 

pasientene diskuteres.  

 

Tannlegetjenester 

Formålet med prosedyren er å sikre pasienter i sykehjemmet tannlegetjenester.  

Beskriver samarbeidet med tannpleier ved Holmestrand Tannklinikk og tannkontaktene i 

avdelingene om tilsyn, stell og behandling.  

 

Revisors vurdering: 

Ovennevnte prosedyrer, til sammen 5, ser i all vesentlighet ut til å tilfredsstille anbefalt mal 

for prosedyrer.  Prosedyren, innkomst ved sykehjemmet, mangler imidlertid henvisning til 
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lov/forskrift og kunne med fordel hatt en oversikt over de aktuelle vedlegg/sjekklister som 

skal benyttes ved innkomstsamtalen.  

 

Prosedyren for – Rutine når pasienter er svært dårlige, døende eller avdød, mangler 

henvisning til egen perm med prosedyrer ”LCP” som skal benyttes når en beboer/pasient 

vurderes å være døende.  

 

Det er ikke utarbeidet noen felles innholdsfortegnelse, og samtlige prosedyrer mangler 

referanse til hvor i kvalitetssystemet de hører hjemme. Kommunens nye kvalitetssystem er 

elektronisk og det er mulig at det i fremtiden ikke vil foreligge manuelle permer med 

prosedyrer på avdelingene. I så tilfellet vil dette kreve at alle ansatte har tilgang til data og har 

nødvendig kompetanse til å finne frem i systemet.  

 

I følge veileder for kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, er det ikke nødvendig å iverksette en 

prosedyre for hver av de 16 punktene i kvalitetsforskriften. En prosedyre kan dekke flere 

punkter, men til sammen skal prosedyrene ivareta alle punktene. Det bør vurderes å ta i bruk 

kvalitetsindikatorer ved utforming av prosedyrer, som vil gjøre arbeidet med kvalitet i 

tjenestene enklere å måle. 

 

Utvikling av et system av prosedyrer etter krav i kvalitetsforskriften er en del av 

virksomhetens helhetlige internkontrollsystem. Revisor vurderer at kommunen har et 

forbedringspotensiale for utarbeidelse av prosedyrer i tråd med denne. 

 

5.2.3 Anbefalt 12K standard for tjenestetilbud i sykehjem 

 

5.2.3.1 Felles standard for tjenestetilbud i sykehjem  
 

Revisjonskriterier: 

12K PLO har jobbet frem en felles standard for tjenestetilbudet i sykehjem med utgangspunkt 

i kvalitetsforskriften. Hensikten er å bidra til at tjenestetilbudet skal være uavhengig av 

bosted, avklare forventninger mellom bruker/pårørende og tjenesten, og et utgangspunkt for 

vurdering av tjenestenivå/omfang.  

 

Standarden har 12 tema. Hvert tema har flere tiltak/foreslåtte standarder og ligger som 

vedlegg til denne rapporten. 

 
1. Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 

2. Selvstendighet og styring av eget liv 

3. Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov 

4. Egenomsorg: mulighet til selv å ivareta egenomsorg.  

5. Personlig hygiene 

6. Tilpasset hjelp ved av og påkledning 

7. Ernæring 

8. Måltider 

9. Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, felleskap og aktivitet 

10. Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 

11. Livsavslutning i trygge og rolige omgivelser 

12. Medisinsk vurdering og oppfølging 

 

12Ks standard ble vedtatt anbefalt i sak 090/09 i bystyret 16.12.09. 
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Fakta: 

Etter det vi har fått opplyst gjennom intervjuer er det ikke gjennomført tiltak spesielt for å 

harmonisere kommunens egne prosedyrer med anbefalt 12K standard.  Det opplyses om at 

standarden har vært gjennomgått med personalet og at det er foretatt en evaluering av 

tjenestene ved sykehjemmets avdelinger opp mot standarden. 

 

Det er likevel foretatt praktisk tilrettelegging av dusj en gang per uke, hvor Holmestrand 

sykehjem tidligere tilbød dusj hver 14. dag.  

 

Lederne ble informert i forkant av bystyrebehandlingen om at sykehjemmet ikke ville klare å 

innfri 4 faste hovedmåltider per dag.  

 

Gjennom prosedyren – ”Innkomst ved sykehjemmet ” er det første punktet i den anbefalte 

12K standarden, dekket. 

  

Nedenfor følger en oversikt over punkter i denne standarden som er kontrollert gjennom 

stikkprøver av revisjonen: 

 

Pkt 2 Selvstendighet og styring av eget liv 

 

- At vi sammen med deg vil utarbeide en plan for hvordan din hverdag skal være her 

- At din mening om tjenestens innhold og utførelse etterspørres i en planlagt og 

forutsigbar dialog minimum to ganger i året. 

- At du får brukt dine egne ressurser og får hjelp til å opprettholde og om mulig 

bedre ditt funksjonsnivå ut fra din helsetilstand. 

Kartlegging og pleiebehov beskrives på 12 funksjonsområder i fagsystemet Profil. Det 

utarbeides ikke pleieplan/tiltaksplan i form av en ordinær pleieplan som beskriver mål og 

tiltak, med mindre det oppstår sår og infeksjoner som behandles sykepleiefaglig. Fagsystemet 

Profil er ikke tilrettelagt for dette.  

 

Ved Holmestrand sykehjem tilbys det èn årlig oppfølgingssamtale/årskontroll hvor også 

pårørende blir invitert. Prøver å holde levende at alle pasientene er forskjellige og prøver så 

langt det lar seg gjøre å la de få en individuell behandling. Noen begrensninger blir det på 

grunn av personell. 

 

Fysioterapeut ved Holmestrand sykehjem 3 dager per uke (40 % stilling) blir i all vesentlig 

grad prioritert ved avdeling A. Sykehjemmet har ikke tilgang på ergoterapeut. Det er 

gjennomført kursing av personalet på rehabilitering, men arbeidet har strandet på at de ikke 

har ressurser. Mange ansatte ville gjerne ha jobbet mer med dette.   

 

Pkt 3 Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å 

formulere sine behov 
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- At du ut i fra alder/interesser får delta i aktiviteter som bidra til gode opplevelser 

og meningsfulle dager. 

- At personer som hjelper deg har tilstrekkelig kjennskap til deg og dine behov 

Personalet prøver etter beste evne å ivareta sosiale behov, men de har ingen aktivitetsplan og 

tror det vil være vanskelig å få til dette. 

  

Gjennom revisjonens kontroll med opplysninger i fagsystemet Profil og opplysninger i 

journalmapper, foreligger det kun unntaksvis dokumentasjon/notater om beboers interesser, 

behov og ønsker.  

 

Pkt 4 Egenomsorg  - mulighet til selv å ivareta egenomsorg 

 

- At dine ressurser og ferdigheter (ADL) er tverrfaglig kartlagt.  

Stikkprøvekontroller viser at lovpålagt registrering og evaluering av IPLOS data 

gjennomføres ved avdelingene.  

 

Registreringen skal gi grunnlag for overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og 

overordnet styring av helse- og omsorgstjenester. God kunnskap om bistandsbehovet gir 

mulighet for å tilrettelegge tjenestene slik at de i større grad kan imøtekomme 

tjenestemottakernes behov. 

 

ADL – trening gjennomføres ikke ved avdelingene. ADL-trening er trening for å mestre 

aktivitetene i dagliglivet. For mennesker med nedsatt funksjonsevne er ADL-trening en viktig del av 

både habilitering og rehabilitering. 

 

Pkt 5/6  Personlig hygiene 

 

- At du får tilbud om bad/dusj en gang per uke 

Ved hver avdeling er det tilrettelagt for at beboer skal få dusjet hver uke. Det foreligger en 

ukeplan på hver avdeling over hvilke rom dette gjelder. Det er mange ”hoder” inne og det er 

derfor viktig og ha god oversikt, for å unngå at noen blir glemt. 

Revisor har kontrollert 7 uker med rapportering i fagsystemet Profil, hvorvidt beboer har fått 

dusjet i tråd med ukeplan: 

 

- 3 personer har dusjet 7 ganger 

- 2 personer har dusjet 6 ganger, ingen avvik er registrert 

- 9 personer har dusjet 5 ganger, kun 3 avvik er registrert 

- 1 person har dusjet 3 ganger, kun ett avvik er registrert 

- 3 personer har dusjet 2 ganger, kun ett avvik er registrert 

Stikkeprøvekontroller med journalføring viser at dusj ikke alltid gjennomføres etter planen, 

og at pliktig rapportering ikke overholdes. Avvikene fordeler seg ulikt på de 4 avdelingene 

som er kontrollert. 
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Når det gjelder dokumentasjonsrutiner er det fortsatt en jobb å gjøre. Det opplyses om at 

Profil ikke er noe godt verktøy, og at det er en bøyg for en godt voksen stab å komme seg på 

data. Ledelsen er tydelige på at alle må skrive selv. Ved observasjoner som bør rapporteres så 

skrives det daglig for hver vakt. Det er også en utfordring når ufaglærte kommer inn og som 

ikke har skrevet rapporter, eller har trening på å observere pasienten. 

 

Revisor tar forbehold om at det kan være gjennomført dusj, uten at dette er registrert i Profil. 

Det samme gjelder at beboer kan ha fått tilbud om dusj, men har avslått uten at dette er blitt 

registrert.  

 

Det skal registreres i Profil når beboer har dusjet. Dersom avvik, det vil si at beboer ikke har 

dusjet, skal dette registreres som avvik og årsak til dette.  

 

 Pkt 7 Ernæring 

 

- Det tilbys 4 faste hovedmåltider per dag samt ettermiddagskaffe og 

mellommåltider 

Sykehjemmet tilbyr i dag 3 faste hovedmåltider i tillegg til formiddagskaffe med frukt/kjeks 

og ettermiddagskaffe med vaffel/kake. Noen har innført suppe til kvelds. Alle får mat hvis de 

er sultne, også på natt. Det er planlagt å sette ned en gruppe om ernæring og se på om det er 

mulig å få til et måltid til.  

 

Pkt 9 Sosiale behov, mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 

 

- At vi sammen med deg kartlegger dine sosiale behov og lager en aktivitetsplan ut 

fra dine ønsker og ressurser 

- Mulighet for å komme ut i frisk luft minimum 30 minutter daglig 

Det utarbeides verken felles- eller individuelle aktivitetsplaner. Stikkprøvekontroller mot 

Profil, journalmapper og mapper på avdelingen, viser at beboers tidligere interesser/hobbyer i 

svært liten grad er kartlagt. Det samme gjelder ønsker og behov for sosial kontakt og aktivitet. 

  

I regi av den kulturelle spaserstokken, ble det igangsatt et prosjekt med å lage collager av 

gamle bilder fra beboerne, som ble kopiert, samlet og limt på en ramme. Hvor det også i 

etterkant ble holdt en utstilling.  

 

Det ble også gjennomført en bakedag før jul i fjor. Beboerrepresentant og tjenesteleder ved 

avdeling A/D hadde med deiger og noen var med å trille, mens andre var med som tilskuere. 

Ved avdeling B og C brukes sansehagen en del. Plukket solbær og laget solbærgele, med 

beboer som husket godt hvordan dette skulle gjøres. Ved en slik aktivitet kreves en til en 

bemanning. Hagen gir glede og trivsel, bær og frukt. De har også sådd ringblomster. Ellers 

blir det å gå i gangene og se på bildene. De har også fått et flott flygel i resepsjonen hvor man 

går ut i gangen og spiller med hele huset. Ser ofte at folk smiler. Det å kjenne historien til 

beboeren gir trygghet. 
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Sykehjemmet i Holmestrand ønsker å starte opp med omsorgssang, som redskap i omsorgen, 

og har deltatt på kurs i dette. 

Revisor er informert om at det gjennom året tilbys ulike typer arrangementer ved 

sykehjemmet: 

 Månedlige andakter 

 Kaffe og vafler av sanitetsforeningen hver måned 

 1- 2 konserter per måned 

 3-4 arrangementer i regi av den kulturelle spasertstokken per år 

 Flygelkonsert hver fredag 

 Sommerfest/adventsfest 

 Besøk fra barnehagen (Luciatog) 

 Konserter arrangert av kulturskolen 

 Allsang med mannskor 

  

Mangel på ressurser gjør at det ikke er mulig å få til lufting daglig ved avdeling A og D. 

Tjenesteleder ved avdeling A/D har tatt kontakt med Frivillighetssentralen og Røde Kors, og 

etablert kontakt med noen som ønsker å ta med pasientene på tur. Enkelte private kommer 

også på eget initiativ og henter beboere med ut i kantinen.  

Ved avdeling B/C får de som ønsker det en tur ut i sansehagen. Ofte vil ikke beboerne ut når 

det blir kaldt, men de som vil kommer ut hver dag. Ved avdeling B/C er det litt bedre 

bemanning, med 2-3 beboere per pleier.  

Pkt 10 Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 

- Tilbud om aktivitet i samsvar med din individuelle aktivitetsplan. 

Med henvisning til pkt 9, hvor sosiale behov, ønsker og interesser ikke blir kartlagt og 

individuelle aktivitetsplaner ikke blir utarbeidet, blir tilbud om aktivitet ikke fulgt opp. 

Revisors vurdering: 

Kvalitet på tjenester handler ikke bare om virksomhetsplaner, skriftlige prosedyrer og 

internkontroll. Det handler like mye om brukeropplevd kvalitet. Kvalitet på tjenestene er 

knyttet til brukernes opplevelse av livskvalitet og viktige verdier i den enkeltes liv.  

 

Det utarbeides ikke pleieplan i form av ordinær pleieplan som beskriver mål og tiltak. 

Holmestrand sykehjem har et begrenset tilbud når det gjelder habilitering/rehabilitering.  

Sykehjemmet har en fysioterapeut i 40 % stilling.  

Stikkprøvekontroll viser at det registreres en IPLOS-score for hver bruker i Profil. Her er 

beboernes ressurser kartlagt. I utgangspunktet skal det tilbys dusj en gang i uka. Revisors 

kontroll av rapportering viser at det er en mangelfull rapportering. Dersom det ikke er dusjet, 

skal årsak rapporteres.  

 

Revisors gjennomgang viser at det ikke utarbeides aktivitetsplan for beboer. Revisor finner 

svært lite informasjon som beskriver beboers interesser, behov og ønsker. Det bør 

tilrettelegges bedre for sosiale behov, som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og 



Kvalitet i helse- og omsorgstjenester i Holmestrand kommune 

  

 

 

Utarbeidet av   Side 25 av 68 

aktivitet i tråd med kvalitetsforskriftens krav. Beboernes opplevelse av livskvalitet, uavhengig 

av kvalitetsforskriftens krav, bør være et viktig grunnlag for kartlegging av beboernes 

interesser, ønsker og behov. Bedre kartlegging og dokumentasjon vil gjøre det enklere å se på 

ulike mål for aktivitet ved tjenestetilbudet.  

 

5.2.3.2 Rapport fra 12K – KOST ”Kvalitetssikring og Oppfølging av 

Standard for Tjenester i sykehjem”  
 

Revisjonskriterier: 

I tillegg til ovennevnte anbefalte standard fra 12K, ble kommunene i mars 2011forelagt en ny 

rapport fra pleie og omsorgsnettverket i 12K – KOST (”Kvalitetssikring og Oppfølging av 

Standard for Tjenester i sykehjem”). Rapporten er omtalt i virksomhetsplanene under 

målsetninger.  

 

I denne rapporten var følgende rutinebeskriveskrivelser utarbeidet: 

 

 Innkomst og mottak 

 Tiltaksplan 

 Medisinsk behandlingsplan 

 Årskontroll 

 Ernæring 

 Kultur og aktivitetstilbud 

 Trivselsordning 

 Rutiner ved død og gravferd for ulike etniske kulturer 

I rapporten fra 12K, under avsnitt implementering, fremgår det at kommunene skal holde et 

oppstartsmøte for ansatte i avdelingene. Videre at det bør utarbeides plan for implementering, 

eksempelvis med implementering av to prosedyrer av gangen. Vi har valgt å undersøke om 

dette er tilrettelagt ved Holmestrand sykehjem.  

 

Fakta: 

Rutine for Innkomst og mottak er utarbeidet og implementert ved Holmestrand sykehjem, jf. 

Pkt. 5.2.3.1 foran. Vi kan imidlertid ikke se at øvrige anbefalte prosedyrer/rutiner fra 12K - 

KOST mars 2011 er utarbeidet eller implementert ved sykehjemmet. Gjennom 

dokumentanalyser har vi registrert at virksomhetsplanen for HSO (heldøgns omsorg) i 

Holmestrand kommune, omtaler tilrettelegging for og implementering av ”KOST” høsten 

2013.  

 

 

Revisors vurdering: 

KOST - Kvalitetssikring og Oppfølging av Standard for Tjenester i sykehjem, rapport fra mars 

2011, er foreløpig ikke fullstendig innført ved Holmestrand sykehjem. Prosedyrer/rutiner, 

som ikke er tilrettelagt, bør gjennomgås og vurderes implementert i kvalitetssystemet og 

avdelingene ved Holmestrand sykehjem.  
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5.2.4 Rapportering på kvalitet i virksomheten 

 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester innebærer plikt til å planlegge, 

gjennomføre og evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er 

i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. 

 

Jf §4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester, skal enhver som yter helse- og omsorgstjenester sørge for at virksomheten 

arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient og brukersikkerhet. Dette innebærer en 

plikt til evaluering av tjenesten og rapportering av avvik. 

 

Forskrift om pasientjournal gir nærmer regler om helsepersonells dokumentasjonsplikt, 

opprettelse av pasientjournal og journalansvarlig. I virksomheter hvor flere gjør nedtegnelser i 

journaler, bør det utarbeides interne retningslinjer for struktur og håndtering av journal. 

 

Kommunene har ansvar for registrering og innsending av IPLOS data (Individbasert PLeie- 

og OmsorgsStatistikk). Opplysninger om bistandsbehov på funksjonsområder, baserer seg på 

uttrekk fra kommunens fagsystem Profil, og sendes til et sentralt register som ligger i 

Statistisk sentralbyrå. 

 

Fakta: 

I virksomhet HDO –heldøgnsomsorg er det lagt opp til en møtestruktur som skal ivareta 

behov for samhandling og rapportering på ulike tjenestenivå. Møtene er forankret i felles 

virksomhetsplan for HDO og avdelingenes egne virksomhetsplaner.  

 

Det avholdes månedlige personalmøter i avdelingene. På grunn av turnusarbeid er det ikke 

alle som er tilstede på møtene og tjenestelederne skriver møtereferat som personalet må 

kvittere på når det er lest. Gjennom dokumentanalyse av møtereferater fra avdeling A og D, 

ser det ut til at personalmøter inneholder mer av praktisk informasjon enn pleiefaglige 

vurderinger. Tjenesteleder uttrykker at hun svært gjerne skulle ønske å ta i bruk 

refleksjonsgruppemøter. Erfaring viser at dette er et svært nyttig hjelpemiddel for evaluering 

og rapportering, men også tidkrevende.  

 

Ved hvert vaktskifte gis det muntligrapporter ved avdelingene. Muntligrapporter oppleves 

som mer effektivt enn å lese skriftlige rapporter i Profil. Spesielle avtaler som gjelder 

beboerne, føres opp i en egen arbeidsbok/kalender for dagen.  

 

Pasientjournalen skal føres fortløpende, og det er utpekt journalansvarlig gjennom begge 

tjenestelederne for de fire avdelingene. Det er utarbeidet prosedyrer for føring av journal og 

journalansvarliges rolle. Gjennom stikkprøvekontroller er det påvist enkelte avvik på 

rapportering.  Det meldes om avvik dersom datasystemet er nede, men stikkprøvekontroller 

viser at det ikke alltid rapporteres fortløpende i Profil. Avvikene ser i vesentlig grad ut til å 

gjelde avdeling D.  

 

Det rapporteres jevnlig på IPLOS score gjennom kartlegging av beboernes funksjonsnivå på 

12 funksjonsområder. Stikkprøvekontroller viser at lovpålagt registrering og evaluering av 

IPLOS data gjennomføres ved avdelingene. Det rapporteres også på dette månedlig gjennom 

månedsrapporten fra tjenestelederne til virksomhetsleder. Det kan se ut som om Profil oppgir 

den samme IPLOS scoren for samtlige beboere (4,5).   
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Hver beboer har fått utpekt en primær- og sekundærkontakt, som også fungerer som et 

bindeledd mellom pårørende og beboer. Kontroll med registrering av primær- og 

sekundærkontakt i Profil, viser at flere beboere er oppført med kontakter fra 

hjemmesykepleien og 3 tallet. Dette gjelder spesielt for beboere ved avdeling A og D.  

Ved Holmestrand sykehjem er hjelpepleiere registrert som beboernes primærkontakt, og 

sykepleiere som sekundærkontakt.  

 

Det er foretatt avviksrapportering på ulike forhold. Mye skitne gulv, feil på utstyr og svikt i 

datasystemet som har medført problemer med pasientrapportering. Det er også meldt om 

mangel på personell som har medført situasjoner som personellet beskriver som uholdbart og 

uverdig, i forhold til mating og medisinering.  

Tjenestekontoret har etter innføring av samhandlingsreformen rapportert månedlig gjennom 

samhandlingsskjema som sendes prosjektleder i 12K. Poenget har vært å følge med på om 

antall utskrivningsklare pasienter øker over tid, antall døgn kommunene må betale for, samt 

antall reinnleggelser i sykehus for å følge med på om det blir skrevet ut for tidlig. 

Kommentarer fra kommunene om samhandlingsutfordringer er sammenfattet i brev til SIV to 

ganger per år. I fellesmøte med SIV er kommentarer og erfaringer gjennomgått. 

Rapporteringer på avvik og samarbeidsutfordringer er søkt regulert i ny reforhandlet avtale 

om utskrivningsklare pasienter.  

 

Revisors vurdering: 

Revisor opplever at virksomheten har tilrettelagt for rapportering, gjennom blant annet 

konkretisering av mål i virksomhetsplaner.  

 

Det er lagt til rette for kommunikasjon og rapportering gjennom interne møter på ulike nivå i 

virksomheten. Revisor etterlyser mer struktur/faste punkter i møtereferatene, gjerne med 

referanse til målsettinger i virksomhetsplan og faglige utfordringer i tjenesten. 

 

Gjennom intervjuer og dokumentanalyse er vårt inntrykk at det er en åpenhetskultur ved 

sykehjemmet som bidrar positivt til at det blir skrevet avvik. Eksempelvis har gjentatt 

rapportering om skitne gulv bidratt til økt stillingshjemmel for vaskehjelp ved sykehjemmet.  

 

Det bør foretas en oppretting av primær- og sekundær kontakter registrert i Profil. Det bør 

videre foretas en vurdering om hvorvidt kommunens rapportering av IPLOS score gir et riktig 

bilde av beboers ressurser og hjelpebehov. 

 

Det bør vurderes å lage arenaer for refleksjon og ettertanke for å styrke arbeidet med 

evaluering og korrigering av virksomheten. Dette kan være spesielt nyttig i forbindelse med 

spesielt vanskelige avgjørelser eller alvorlige hendelser. Refleksjon og ettertanke mellom 

kollegaer, dialog mellom tjenesteyter, brukeren og de pårørende, gir innsikt og forståelse for 

den videre tjenesteytelse. Dette kan også være med på å forebygge utbrenthet.  

5.2.5 Revisors totalkonklusjon problemstilling 2;  

Er det lagt til rette for å sikre god oppfølging av kvaliteten i tilbudet til 

beboerne? 
 

Kvalitetsforskriften pålegger kommunen å etablere et system av prosedyrer som 

dokumenterer hvordan kvalitetsforskriftens krav til tjenester blir gjennomført. Revisor 
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vurderer at det ikke foreligger en helhetlig eller felles samling av prosedyrer ved de fire 

avdelingene ved Holmestrand sykehjem. 

 

Gjennom 12K samarbeidet i Vestfold er det uarbeidet et forslag til felles standard for 

tjenestetilbud i sykehjem, vedtatt anbefalt av bystyret i sak 090/09. Vi kan ikke se at anbefalt 

standard fullt ut er implementert i tjenestene ved Holmestrand sykehjem. 

 

I oppfølgingsrapport fra 12K – KOST - Kvalitetssikring og Oppfølging av Standard for 

Tjenester i Sykehjem, er det utarbeidet forslag til rutinebeskrivelser i sykehjem. 

Vi kan heller ikke se at anbefalte forslag til rutiner/prosedyrer er tilrettelagt ved Holmestrand 

sykehjem, med unntak for ”Innkomst ved sykehjemmet”. 

 

Lovverket innenfor helse- og omsorgstjenestene pålegger kommunen et ansvar for 

planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av virksomheten. Dette avhenger blant 

annet av gode rutiner for samhandling og rapportering. Revisor opplever at det er tilrettelagt 

for rapportering på ulike nivå i virksomheten, og at det er en åpen kultur for tilbakemeldinger 

og rapportering av avvik. 

 

5.3 Problemstilling 3:  
Er det lagt til rette for brukermedvirkning? 
 

5.3.1 Revisjonskriterier 

I forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting § 1 heter det: Forskriften 

skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelse-

tjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for 

det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. 

 

 Med grunnleggende behov menes: 

- 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  
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- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset 

den enkeltes tilstand  

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene  

- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å 

formulere sine behov  

- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise  

- tilpasset hjelp ved av- og påkledning  

- tilbud om eget rom ved langtidsopphold  

- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter  

 

5.3.2 (Fakta) Spørreundersøkelse til pårørende og beboere 

 

For å få svar på problemstillingen har vi gjennomført to spørreundersøkelser.  

 

Den ene spørreundersøkelsen ble gjennomført i form av intervju med åtte beboere. Vi har fått 

opplyst at de fleste beboerne ved sykehjemmet ikke har samtykkekompetanse og de ble derfor 

ikke intervjuet.  

 

Den andre spørreundersøkelsen ble gjennomført i form av utsendelse av spørreskjema til 

nærmeste pårørende til alle beboerne ved sykehjemmet.  

 

Spørsmålene i begge spørreundersøkelsene er i stor grad hentet fra veilederen 

”Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester – Faglig veileder for pleie- og 

omsorgstjenestene” utarbeidet av KS effektivitetsnettverk. Revisor har gjort mindre endringer 

og lagt til egne spørsmål for å svare på våre problemstillinger.  

 

Det ble sendt ut 51 spørreskjemaer til nærmeste pårørende av beboer og vi mottok 24 svar. 

Dette gir en svarprosent på 49%. Tilnærmet samme spørreskjemaet ble benyttet ved intervju 

av fire beboere.  Vi vurderer at svar fra kun fire beboere gir et for dårlig grunnlag til å 

konkludere på beboernes oppfatning, men revisor ønsker likevel å fremlegge svarene fra 

beboerne sammen med resultatet fra pårørende.  

 

Fire beboere svarte på et forenklet spørreskjema. Dette er omtalt under Forenklet 

spørreskjema senere i rapporten.  

Spørreskjemaet hadde følgende fem svaralternativer; 

 

Helt uenig Litt uenig

Verken 

enig eller 

uenig Litt enig Helt enig  
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I tillegg var det en boks for ”Vet ikke”.  

 

Svarene fra spørreundersøkelsen presenteres i diagrammer. I diagrammene har hvert spørsmål 

fått en score basert på svarene. Scoren er et gjennomsnitt av det som er svart. ”Helt uenig” er 

gitt scoren 1, ”Litt uenig” er gitt scoren 2, ”Verken enig eller uenig” er gitt 3, ”Litt enig” er 

gitt 4, mens ”Helt enig” er gitt scoren 5. Jo nærmere 5 søylene går, jo mer fornøyd er 

respondenten. Respondenten er tilsvarende misfornøyd hvis søylen er nærme 1.  

 

Nedenfor presenteres spørsmål og svar fra pårørende/beboere. 

 

I hvor stor grad er du fornøyd med…  

 

 
 

Både pårørende og beboere er i stor grad fornøyd med maten som serveres, men er mer 

mellomfornøyd med valgfriheten. Ifølge samtale med tjenesteleder og fagkoordinator kan 

man velge mellom flere ulike ting til frokost, mens det er mindre valgfrihet til f eks middag. 

Dersom beboeren ikke ønsker eller kan spise det som blir servert til middag, kan kjøkkenet 

tilberede noe annet. De pårørende er usikre på om matservering om kvelden/natten er 

tilfredsstillende, men de fire beboerne er veldig fornøyd. Den sosiale rammen og hjelpen 

beboerne får er ifølge pårørende tilfredsstillende.  

 

 

 

 

 

I hvor stor grad er du fornøyd med hvordan beboeren får hjelp til personlig hygiene ved 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Maten som serveres 
beboeren?

Beboers valgfrihet når det 
gjelder mat

Tilbudet om matservering til 
beboeren kveld/natt

Den sosiale rammen rundt 
beboerens måltid

Den hjelpen og tiden beboer 
får til måltidene

Pårørende

Beboer
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Pårørende og beboere virker å være godt fornøyd med hjelpen de får ved toalettbesøk, 

vask/dusj og munnhygiene.  

 

I hvor stor grad er du fornøyd med 

 
 

Beboerne får i hovedsak den hjelpen de trenger til påkleding, men mener de i mindre grad enn 

pårørende har mulighet til privatliv. I 12Ks standard, vedtatt av bystyret som anbefalt 

standard, er det foreslått at beboer kan forvente en mulighet for frisk luft, minimum 30 

minutter daglig. Nesten alle beboere må ha hjelp til å bevege seg ute. Svært få kan gjøre dette 

på egenhånd. To avdelinger har mulighet til å komme ut i ”Sansehagen”, et uteområde med 

opparbeidete blomsterbed, planter og trær. Det er også utemøbler som kan brukes om 

sommeren.  

 

 

 

 

 

I hvor stor grad er du fornøyd med 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

toalettbesøk

Vask/dusj

Munnhygiene

Pårørende

Beboer

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Hjelpen beboer får med av- og 
påkledning

Muligheten beboeren har til 
privatliv

Muligheten har til å komme ut 
i frisk luft daglig

Pårørende

Beboer
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De pårørende er fornøyd med legehjelpen, men de fire beboerne er mindre fornøyd. Ifølge 

pårørende er det mer behov for fysioterapi. En del av beboerne er enig i dette. Flere gir 

tilbakemelding på at de ønsker mer fysioterapi. De fire beboerne har ingenting å utsette på 

smertelindringen de får.  

 

Trivsel 

 
 

Det er i liten grad tilrettelagt for daglige aktiviteter. Mange av de pårørende svarer ”vet ikke” 

på spørsmål om det er tilrettelagt eller tilbud om aktiviteter. Pleiepersonalet sier de ikke har 

kapasitet til å gjøre mer for beboerne. Tidligere var det ansatt en aktivitør, men vi har fått 

opplyst at denne stillingen for tiden er avviklet. Beboerne er stilt spørsmål om de deltar i 

aktivitetstilbud. 7 svarte nei, mens 1 svarte ja (beboere som svarte på forenklet skjema, svarte 

også på dette spørsmålet). Noen av beboerne mente at det ikke var noe aktivitetstilbud.  En av 

pleierne spiller litt piano på en avdeling og spiller noen sanger som de kjenner fra tidligere i 

livet. Utenom dette er det av og til arrangementer på sykehjemmet fra frivillige organisasjoner 

og lignende. Beboerne ser ut til å trives sammen med de ansatte.  

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Legehjelpen bebeoer får når 
det er behov for det

Fysioterapitjenesten beboeren 
får når det er behov for det

Beboerens mulighet til å 
komme til tannlege

Smertelindringen beboeren får 
når det er behov for det

Pårørende

Beboer

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Det er tilrettelagt for daglige 
aktiviteter 

Beboern får tilbud om å delta i 
aktiviteter

Beboeren får 
kultur/underholdningstilbud

Beboeren trives sammen med 
de ansatte

Pårørende

Beboer
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Pårørende svarer at beboerne trives og føler seg trygg, men at ikke alle får ivaretatt sine 

sosiale behov. Beboerne er generelt mindre fornøyd enn pårørende. 

 

Brukermedvirkning 

 
 

Ifølge pårørende får beboerne i stor grad bestemme når de vil stå opp og legge seg. De fire 

beboerne er litt mer enn mellomfornøyd med i hvilken grad de kan påvirke døgnrytmen. Ved 

siste spørsmålet har nesten alle pårørende svart ”vet ikke”. Det er fire pårørende som har svart 

og tre har krysset av for smilefjeset i midten ”verken enig eller uenig”. Den fjerde har svart 

”Litt enig.” Beboerne svarer at de ikke er med.  

 

 

 

 

 

 

 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Beboeren trives sammen med 
de andre beboerne

Beboerne får ivaretatt sine 
sosiale behov

Beboeren trives på rommet/ i 
leiligheten

Beboeren føler seg trygg

Pårørende

Beboer

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Beboeren får stå opp når 
han/hun vil

Beboeren får legge seg når 
han/hun vil

Det legges til rette for 
beboeren slik at han/hun får 

spise når han/hun ønsker 

Beboeren får være med når 
det utarbeides planer som 

tjenesten planlegger 

Pårørende

Beboer
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Spørsmål til pårørende 

 

 
 

50 % svarer ja og 50 % svarer nei.  

 

 
 

De fleste pårørende opplevde samtalen som veldig nyttig, men de sier at de i mindre grad er 

med når det utarbeides planer angående beboeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Ja Nei

Har du det siste året hatt 
en planlagt individuell 
samtale med 
pleiepersonalet om 
tjenestetilbudet til 
beboeren?

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

I hvor stor grad opplevde du 
samtalen var nyttig for deg 

som pårørende?

I hvor stor grad er du med når 
det utarbeides planer som 

angår beboeren?

Pårørende
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Respektfull behandling 

 
 

De pårørende svarer veldig positivt på spørsmål rundt respektfull behandling. Beboerne er i 

mindre grad fornøyd når det kommer til å kjenne beboers behov og interesser, samt behandle 

beboer med respekt.  

 

Trygghet og forutsigbarhet 

 

 
 

De pårørende er i stor grad fornøyd med pleiepersonalets tilgjengelighet når det er behov for 

dette. Beboerne er litt mindre fornøyd med dette. Noen beboere gir tilbakemelding på at det er 

noe ventetid på når de trenger hjelp, for eksempel ved toalettbesøk. De ansatte snakker klart 

og tydelig.  

 

 

 

 

 

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Beboer blir sett av de ansatte

De ansatte kjenner beboers 
behov og interesser og legger 

til rette for disse?

De ansatte behandler beboer 
med respekt?

Beboer opplever at 
hans/hennes verdighet blir 

ivaretatt

Pårørende

Beboer

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Beboer er trygg på at de 
ansatte kommer når han/hun 

trenger det?

Pleiepersonalet er tilgjengelig 
for beboer

Beboers mulighet til å snakke 
med pleiepersonalet om det 
som er viktig for han/henne?

De ansatte snakker klart og 
tydelig med beboerne?

Pårørende

Beboer
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Informasjon 

 
 

For disse tre spørsmålene er det mange som svarer ”vet ikke”. Ca halvparten av de som 

svarer, har svart ”vet ikke”. Det virker som at det er noe usikkerhet rundt hvilke informasjon 

beboerne får.  

 

Til slutt har vi spurt om de alt i alt er fornøyd med sykehjemmet; 

 

Alt i alt, er beboeren 

fornøyd med 

sykehjemmet?

Pårørende 0 1 2 13 3

Beboere 1 0 0 1 2

Beboere som svarte 

forenklet skjema (kun tre 

svaralternativer) 0 0 4

 

Til sammen 23 pårørende og beboere svarer et av de positive smilefjesene. En beboer og en 

pårørende svarer med et av de negative smilefjesene, mens to pårørende svarer verken 

fornøyd eller ikke fornøyd.  

 

Revisors vurdering: 

På de fleste spørsmålene gir pårørende positive tilbakemeldinger i undersøkelsen. Det 

pårørende er mest skeptisk til er mulighet for frisk luft, tilgang til trening med fysioterapeut 

og aktiviteter for beboerne. Beboerne får dekket de grunnleggende behovene, noe som 

naturligvis prioriteres av personalet ved sykehjemmet. Mulighet for frisk luft og aktiviteter 

blir ikke prioritert på grunn av manglende bemanning. Avdeling B og C, som er spesielt 

tilrettelagt for demente, har imidlertid mulighet til å komme ut i frisk luft i Sansehagen. 

Sykehjemmet har tilgang til fysioterapeut tre ganger i uken. Pårørende mener det er behov for 

mer og noen av beboerne ønsker det samme. Pårørende er usikre på hvor mye informasjon 

som gis til beboerne. 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Beboerne får god informasjon 
om tjenesten han/hun får

Beboerne får god informasjon 
om aktivitets- og kulturtilbud

Beboerens er kjent med 
muligheten til å klage når 

han/hun har behov for det

Pårørende

Beboer
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Forenklet spørreskjema 

Fire beboere fikk forenklet skjema, da skjemaet med 40 spørsmål ble vurdert å være for 

omfattende for disse beboerne.  

   
I den forenklede utgaven var det tre svaralternativer; 

 

Uenig

Verken 

enig eller 

uenig Enig  
 

De fleste spørsmålene i den forenklede utgaven, er å finne på skjemaet til de som fikk alle 

spørsmålene. Nedenfor er svarene fra de fire som fikk forenklet utgave slått sammen med de 

som fikk varianten med 40 spørsmål. For de som har svart på skjema med fem 

svaralternativer, er ”Helt uenig” og ”Litt uenig” slått sammen til det ene negative smilefjeset i 

tabellen under. De to positive, ”Litt enig” og ”Helt enig” er slått sammen med det positive 

smilefjeset. Dette på grunn av at de med den forenklede utgaven kun hadde tre 

svaralternativer og at man har få respondenter på hver av de to spørreskjemaene. KS anbefalte 

at de som fikk forenklet intervjuskjema, kun fikk tre svaralternativer.  

 

Jeg er fornøyd med maten jeg får 1 1 6

Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet 7 0 1

Jeg trives på rommet/leiligheten 1 0 7

Jeg trives sammen med de ansatte 0 3 5

De ansatte behandler meg med respekt 3 1 4

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det 2 3 3

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem 0 1 7

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet der jeg bor 1 0 7
 

Revisors vurdering:  

Brukerne er i stor grad fornøyd med tjenestene de får, men de benytter seg ikke av 

aktivitetstilbudet som er ved Holmestrand sykehjem. Mange av beboerne sier at det ikke er 

noe aktivitetstilbud. I forskriften står det at man skal gi tilbud om varierte og tilpassede 

aktiviteter.  

 

Brukermedvirkning 

Gjennom intervjuer med tjenesteleder og fagkoordinator, brukerundersøkelser, samt 

stikkeprøver av pasientjournaler, har revisor dannet seg et bilde av om beboere har 

medvikning til tjenestene som mottas. En av målsettingene i virksomhetsplanene er å ha god 

brukermedvirkning. Tiltakene er god dialog med brukere og pårørende, innkomstsamtaler, 

gode dokumentasjonsrutiner og kunnskap i personalgruppa og beboermøter/pårørendemøter.  

 



Kvalitet i helse- og omsorgstjenester i Holmestrand kommune 

  

 

 

Utarbeidet av   Side 38 av 68 

Revisor har gjennom stikkprøver i fagsystemet Profil samt journalmapper, foretatt kontroll 

med et tilfeldig utplukk av til sammen 18 beboere, fire fra avdeling B og C og fem fra 

avdeling A og D. 

 

Følgende spørsmål er undersøkt gjennom intervju og stikkprøver: 

 

Er det utarbeidet en plan i samarbeid med beboer for hvordan beboers hverdag skal 

være? 

Kun en avdeling har notert ned noe om beboernes interesser og bakgrunn. Revisor fant svært 

få referater av innkomstsamtaler eller annen innhenting av bakgrunn og interesser, for å gjøre 

hverdagen mer tilpasset beboers ønsker.  

Følges pasientens normale døgnrytme? Har pasienten innflytelse på leggetider? 

Brukerundersøkelsen viser at man i stor grad prøver å tilpasse døgnrytmen til beboerne. Som 

regel er det litt ulike behov for beboerne slik at dette går seg til ved at de som ønsker å legge 

seg tidlig, får lov til å gjøre dette, mens det er andre som ønsker å legge seg sent. Hvis alle 

beboere ønsker å legge seg samtidig, går ikke dette, men som regel fordeler dette seg naturlig 

mellom hver beboer på avdelingene.  

 Er det lagt til rette for beboernes individuelle ønsker for mat og drikke? 

 Valgmulighet 

 Spise alene eller sammen med andre 

Beboerne har flere ting å velge i til frokost. Ulike pålegg, egg, kornblanding, grøt etc kan 

velges av beboerne. Til middag er det en ukesmeny hvor man stort sett serverer en rett hver 

dag. Hvis beboeren absolutt ikke ønsker å spise det som serveres, eller har allergi, er det 

mulighet for å få noe annet. Beboerne kan spise på rommet, dersom de ønsker det.  

Er beboernes sosiale behov og ønske om aktiviteter kartlagt? 

Både brukerundersøkelsen og stikkprøver viser at det er lite aktivitet og lite som er kartlagt. 

Er det tilgang til IT, internett, radio og TV? 

Brukerne kan ha TV og radio på rommet. Det er også et trådløst nettverk der. Det er også TV 

i fellesrom.  

Er det mulighet for å komme ut i frisk luft minimum 30 minutter daglig?  

Anbefalt standard fra 12K sier at det skal være mulighet for minimum 30 minutter ut i frisk 

luft daglig. I intervju med ansatte sies det at dette ikke er mulig å etterkomme med dagens 

bemanning. Alle beboerne har en veranda, men de fleste er avhengig av hjelp for å bruke 

denne. To avdelinger har tilgang til Sansehagen, et uteområde med planter, blomster, trær og 

utemøbler. Skjermet avdeling og demensavdeling har tilgang her. Beboerne har mulighet for å 

komme ut i hagen og benytter seg av dette tilbudet.  

Revisors vurdering: 

Beboerne kan bestemme døgnrytme og frokost, men det er lite som er notert av beboernes 

egne ønsker eller interesser tidligere i livet. Muligheten for tilpassede aktiviteter er begrenset 
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og personalet har ikke ressurser til å innfri standarden om 30 minutter ut i frisk luft daglig for 

alle beboere som ønsker det.  

 

5.3.3 Revisors totalkonklusjon problemstilling 3;  

Er det lagt til rette for brukermedvirkning? 
Hovedinntrykket fra spørreundersøkelsen er at de pårørende gir positive tilbakemeldinger om 

sykehjemmet. Det pårørende er mest skeptisk til er mulighet for frisk luft, tilgang til trening 

med fysioterapeut og aktiviteter for beboerne. Beboerne får dekket de grunnleggende 

behovene. Pårørende mener det er behov for mer trening med fysioterapeut og noen av 

beboerne ønsker det samme. Det er for få respondenter blant beboere til å konkludere for 

denne gruppen.   

 

Det er begrenset med tilpassede aktiviteter og lite informasjon å finne om beboernes 

interesser og hobbyer.  

 

5.4 Problemstilling 4: Er beboere/pårørende kjent med 

institusjonens kvalitetsmål og arbeidsmåter? 
 

5.4.1 Revisjonskriterier 

 

Pårørende og beboere bør få informasjon om kvalitetsmål og arbeidsmåter. 

Kvalitetsmål er gjort rede for i tidligere problemstillinger.  

 

5.4.2 Fakta - Informasjon: 

Revisor har ved spørreundersøkelsen som ble gjennomført, spurt de pårørende om følgende; 

 

 

Revisors vurdering:  

0 5 10 15 20

Får du som pårørende 
informasjon om kvalitetsmål ved 

sykehjemmet?

Får du som pårørende 
informasjon om beboers 
helsetilstand og hvordan 
han/hun har det på syke-

hjemmet?

Ja

Nei

Vet ikke



Kvalitet i helse- og omsorgstjenester i Holmestrand kommune 

  

 

 

Utarbeidet av   Side 40 av 68 

5 personer sier de har fått informasjon om kvalitetsmål, mens 13 sier de ikke har fått. 3 svarer 

vet ikke. Personalet er i stor grad flinke til å informere om helsetilstand og hvordan beboerne 

har det.  

 

5.4.3 Fakta - Serviceerklæring 

Det foreligger en servicedeklarasjon som ifølge personalet gis til beboer og pårørende ved 

innkomstsamtalen. Alle har denne samtalen. Pårørende svarer at de ikke har fått denne 

informasjonen. På Holmestrand kommunes hjemmesider ligger det en serviceerklæring som 

omtaler hva beboere og pårørende kan vente seg av kvalitetsmål. Her heter det blant annet:   

Hva du kan forvente av oss? 

 At personalet er underlagt taushetsplikt. 

 At den enkelte pasient/pårørende opplever å bli ivaretatt og respektert. 

 At vi tilrettelegger for brukermedvirkning for pasient/pårørende. 

 At pasientens normale døgnrytme følges, slik at uønsket/unødig sengeopphold unngås. 

 At vi tilrettelegger for å gi pasienten trygghet og forutsigbarhet. 

 At vi tilpasser hjelp til ivaretakelse av personlig hygiene og naturlige funksjoner. 

 At vi gir tilpasset hjelp ved måltider. 

 At vi motiverer til selvhjelp og egenomsorg 

 Individuelle samtaler årlig med pårørende. 

 Mest mulig skjermet privatliv. 

 En verdig livsavslutning. 

Dette må de pårørende finne fram til selv.  

I undersøkelsen svare fire beboerne på om de får informasjon om tjenesten som ble gitt dem.  

Pårørende og beboerne har svart følgende; 

Beboer får god informasjon 

om tjenesten beboer får 
Pårørende 0 0 4 5 2

Beboere 1 0 1 1 1

 

Vi ser at beboerne svarer forskjellig, mens ingen av de pårørende er misfornøyd. Imidlertid 

svarer ni av de pårørende ”vet ikke”. 

5.4.4 Revisors totalkonklusjon problemstilling 4;  

Er beboere/pårørende kjent med institusjonens kvalitetsmål og 

arbeidsmåter? 
På direkte spørsmål svarer få av de pårørende ja på om de er kjent med institusjonens 

kvalitetsmål. Det er laget en servicedeklarasjon som gir informasjon om hva beboeren kan 

forvente av tjenester og personalet ved sykehjemmet, men ut fra det pårørende svarer, er det 
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usikkert om alle får denne deklarasjonen. Ifølge personalet gis denne ut til beboer og 

pårørende ved innkomstsamtalen.   

 

Spørreskjemaet til beboere og pårørende er utarbeidet på bakgrunn av forskrift om kvalitet i 

helse og omsorgstjenesten. Spørreskjemaet ga informasjon om hvilke kvalitetsstandarder som 

gjelder. De fleste pårørende svarte negativt på om de hadde fått informasjon fra sykehjemmet 

om hva beboer kan forvente seg av tjenester/tilbud.   

 

5.5 Problemstilling 5: Får beboere/pårørende systematisk 

informasjon om hvilke tilbud som finnes på institusjonen 

og hvilke rettigheter de har? 
 

5.5.1 Revisjonskriterier 

 

Beboere/pårørende bør få systematisk informasjon om hvilke tilbud som finnes på 

institusjonen og hvilke rettigheter de har. 

5.5.2 Fakta 

 

  
 

13 svarer at de blir innkalt til oppfølgingsmøter, mens 9 svarer nei. Pårørende skal, ifølge 

serviceerklæring, bli innkalt til en individuell samtale med pårørende. Noe av avviket kan 

skyldes at beboer nettopp er kommet inn på sykehjemmet slik at pårørende ikke er blitt 

innkalt til samtale enda. Ifølge ledelsen blir alle innkalt, men noen velger ikke å komme. 13 

av pårørende svarer at de ønsker flere individuelle samtaler med personalet. Av disse 13 var 

det 5 som hadde svart ja på at de hadde blitt innkalt til individuell samtale med sykehjemmet.  

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Blir du som pårørende innkalt til 
oppfølgingsmøter med 

sykehjemmet?

Er det ønskelig med flere 
individuelle samtaler med 

betjeningen på avdelingen?

Ja

Nei

Vet ikke
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7 pårørende sier de får informasjon om rettigheter beboer har. 9 svarer nei, mens 6 vet ikke.  

Servicedeklarasjonen gir informasjon om rettigheter som beboer har. I anbefalt 12K standard 

er det foreslått en rett til tilrettelagt tilbud for personer med demens. 7 svarer at beboer får 

dette, mens 2 svarer nei. 4 vet ikke.  

 

Det er variabelt om pårørende får informasjon om aktiviteter/arrangementer. 10 svarer ja, 

mens 11 svarer nei. Ifølge personalet er det oppslag på tavle, samt at personalet informerer til 

pårørende som kommer på besøk. Det gis også informasjon om dette i pårørendemøte.15 

svarer at de vet hvem som er beboers primærkontakt, mens 6 svarer nei. 3 svarer vet ikke.  

 

 

0 2 4 6 8 10

Får du som pårørende 
informasjon om rettighetene 

beboer har?

Dersom deres pårørende har 
demenssykdom, har han/hun fått 
et tilrettelagt tilbud for personer 

med demens?

Ja

Nei

Vet ikke

0 5 10 15 20

Får du som pårørende 
informasjon om ulike 

aktiviteter/arrangementer som 
du og beboer kan delta på?

Vet du hvem som er bebeoerens 
primærkontakt

Ja

Nei

Vet ikke
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5.5.3 Revisors totalkonklusjon problemstilling 5;  

Får beboere/pårørende systematisk informasjon om hvilke tilbud som 

finnes på institusjonen og hvilke rettigheter de har?  
 

Det er flere som svarer nei enn ja på spørsmål om de får informasjon om hvilke rettigheter 

beboerne har. Det er også flere som svarer nei enn ja på spørsmål om de får informasjon om 

aktiviteter/arrangementer som beboere og pårørende kan delta på. Ifølge ledelsen blir det gitt 

informasjon om ulike arrangementer/aktiviteter gjennom oppslag på tavle i avdeling og 

korridorer, samt at personalet informerer både beboer og pårørende om dette. Det gis også 

informasjon om dette i pårørendemøte. Ut fra svarene fra spørreundersøkelsen kan det likevel 

se ut som at sykehjemmet har muligheter for forbedringer når det gjelder å gi informasjon.  

 

De fleste har svart at de har blitt innkalt til oppfølgingssamtale og er fornøyd med utbytte av 

disse. Beboere med demens får som regel tilrettelagte tilbud. De fleste pårørende vet hvem 

som er beboerens primærkontakt.
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6. REVISORS ANBEFALINGER 
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7. RÅDMANNENS UTTALELSE 
 

Rådmannens uttalelse datert 11. november 2013; 

 

Rådmannen tar revisjonens rapport til etterretning og vil følge opp anbefalingene. 

 

mvh 
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8. VEDLEGG 

8.1 Vedlegg 1 – Kvalitetssystem omsorgssektoren, Holmestrand sykehjem 
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8.2 Vedlegg 2 – 12 K Vestfold – Felles standard for tjenestetilbudet i 

sykehjem med utgangspunkt i kvalitetsforskriften (Vedtatt anbefalt av bystyret) 
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8.3 Vedlegg 3 – 12 K – Vestfold – KOST – Kvalitetssikring og Oppfølging 

av Standard for Tjenester i sykehjem 
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