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Sammendrag 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Tjøme kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon 

av hjemmetjenesten.  

 

Hjemmetjenestene i Tjøme kommune omfatter virksomhetsområdet hjemmetjenester, 

tjenesteområdene hjemmesykepleie, hjemmehjelp, LAR-behandling, brukerstyrt personlig 

assistent (BPA), trygghetsalarmer, Rødtoppen omsorgsboliger, Ekornrød omsorgsboliger, 

matombringing, dagsenter for eldre, ergoterapi, hjelpemidler og sjåførtjeneste. Denne 

undersøkelsene er avgrenset til å i hovedsak omfatte tjenesteområdene hjemmesykepleie og 

hjemmehjelp (praktisk bistand). 
 

Revisjonskriteriene som er lagt til grunn for revisjonens vurderinger går fram av kapittel 3 i 

rapporten, mens faktagrunnlaget blir presentert i kapittel fire. For en mer utfyllende versjon av 

revisjonens vurderinger blir det vist til kapittel fem i rapporten. Høringsuttalelse fra rådmann er 

vedlagt. Undersøkelsen er gjennomført i perioden august til oktober 2014.  

 

 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen 

I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen undersøkt og vurdert om Tjøme kommune har et 

tilfredsstillende system for å sikre tildeling av tjenester i samsvar med regelverk, krav til kvalitet og 

økonomiske rammer. 

 

Revisjonen har gjennomgått dokumentasjon fra tjenestekontoret og hjemmetjenestene, og 

gjennomført intervju med tre personer. Dette inkluderer representanter fra tjenestekontoret og 

hjemmetjenestene. I tillegg er det gjort stikkprøvegjennomgang av ti saksmapper for tildeling av 

tjenester.  

 

 

Gjennomgang av revisjonens vurderinger 

 

Problemstilling 1: Etterlever Tjøme kommune krav i regelverket om tilbud og kvalitet i 

hjemmetjenestene?   

Det er ikke avdekket manglende etterlevelse av krav i regelverket om kommunale tjenester innenfor 

hjemmesykepleie eller hjemmehjelp, og det opplyses at tjenester som er vedtatt blir utført. 

 

Det er avdekket at kommunen har særlige utfordringer knyttet til rekruttering av 

sykepleierkompetanse til hjemmetjenestene, og at det er et økende behov for sykepleiere etter at 

samhandlingsreformen trådde i kraft. Revisjonen vurderer derfor at kommunen over tid ikke har 

hatt tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor denne faggruppen. Kommunen har gjennomført 

tiltak for å sikre rekruttering av sykepleiere, og revisjonen mener dette er et arbeid som vil kreve 

høyt fokus fra kommunen for å sikre at man har tilstrekkelig med personell med rett kompetanse. 

  

Det er ikke gjennomført en systematisk kartlegging av kompetansebehovet i tjenestene. 

Revisjonen vurderer at det vil være en fordel å konkretisere kompetansebehovet, og lage en plan 

for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i hjemmetjenestene i tiden som kommer.  
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Revisjonen viser at Tjøme kommune har satt i verk flere tiltak for å sikre gode rutiner og kontroller 

innenfor hjemmetjenestene. Det er tatt i bruk et eget elektronisk kvalitetssystem, det er innført 

rutiner for avviksrapportering og hjemmetjenesten har innført bruk av nettbrett.  

 

Likevel er det revisjonens vurdering at kommunen har et forbedringspotensial når det gjelder 

systematisering av internkontrollen i tjenesten. Ikke alle rutiner som gjelder for hjemmetjenestene 

er samlet i kvalitetssystemet, og det er ikke utarbeidet tydelige retningslinjer for systematisk 

forbedringsarbeid, kontroll og overvåkning av tjenestene for å sikre at de etterlever krav i 

helselovgivningen. Risikovurderinger blir i liten grad brukt med fokus på å undersøke farer for 

mangler eller svikt i tjenestetilbudet. Avviksrapportering som omhandler kvalitet og 

tjenesteutførelse kan også bli gjort mer systematisk. Revisjonen mener hjemmetjenestene bør 

sette i verk tiltak for å sikre at alle typer avvik fra lovverk, rutiner og oppgaveutførelse meldes i 

avvikssystemet og bidrar til systematisk forbedringsarbeid.  

 
Det er ikke vedtatt konkrete målsetninger for hjemmetjenestene i Tjøme kommune, og det er derfor 
ikke mulig å vurdere system for å følge opp disse målene. Det revisjonen har avdekket er at de 
utfordringer og anbefalinger som ble skissert i Pleie- og omsorgsplan for Tjøme kommune 2012-
2030 er fulgt opp. Blant annet gjelder det etablering av tjenestekontor med ansvar for 
saksbehandling av tjenestetildeling, og samarbeid med Tønsberg og Nøtterøy kommuner om 
utvikling av kompetanse og kapasitet. Oppbygging av større kapasitet innfor ergoterapi er derimot 
ikke kommet i stand ennå. Revisjonen mener det kan være en styrke om Tjøme kommune 
formulerer egne målsetninger for hjemmetjenestene som legges til grunn for virksomhetens videre 
arbeid.  
 

Fungerer kommunens tildeling av hjemmebaserte tjenester i samsvar med gjeldende krav 

til saksbehandling (jf. forvaltningsloven)?  

Undersøkelsen viser at kommunen har gode rutiner for saksbehandling av søknader om 
hjemmebaserte tjenester. Det er ikke avdekket avvik fra forvaltningslovens krav til 
saksbehandlingen. Det er det siste året arbeidet mye med rutiner og maler for saksbehandlingen 
ved tjenestekontoret, og revisjonen mener dette bør legges inn i kvalitetssystemet.  

 
Revisjonen mener også at Tjøme kommune har gode rutiner for løpende vurdering av brukeres 
situasjon. Ukentlige koordinerings- eller inntaksmøter bidrar til at relevant informasjon om brukere 
blir kommunisert mellom ansvarlige for helse- og omsorgstjenestene i kommunen, og bidrar til at 
man har en løpende vurdering av behovet for tilpasninger i tjenestetilbudet til den enkelte bruker. 
Etter revisjonens vurdering er kommunens system for å vurdere brukernes situasjon i påvente av 
sykehjemsplass tilfredsstillende. Kommunen har ikke kapasitetsmangel på sykehjem.  
 
 

Er det samsvar mellom budsjett og bruk av midler til hjemmetjenester i Tjøme kommune?  

Overholdelse av budsjetter for hjemmetjenestene tyder på at disse er realistiske og tilstrekkelig til 

å dekke kommunens ytelse av lovpålagte oppgaver.  
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Revisjonen anbefaler Tjøme kommune å gjennomføre følgende tiltak:  

 
 
 

  

 

1. Vurdere å formulere egne målsetninger for hjemmetjenestene som legges til grunn for 

virksomhetens videre arbeid.  

 

2. Kartlegge behovet for sykepleierkompetanse i hjemmetjenestene, og på bakgrunn av dette 

utarbeide en plan for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i hjemmetjenestene. 

 

3. Sikre at alle relevante prosedyrer, rutiner og maler legges inn i kvalitetssystemet. 

 

4. Sette i verk tiltak for å sikre at alle typer avvik fra lovverk, rutiner og oppgaveutførelse meldes 

i avvikssystemet og bidrar til systematisk forbedringsarbeid. 

 

5. Ta i bruk risikovurderinger som et virkemiddel for å avdekke områder hvor det er fare for 

avvik eller manglende måloppnåelse i tjenestetilbudet.  

 

6. Gjennomgå rutiner for samhandling med sykehus for å forbedre kommunikasjonen om 

brukere som overføres fra sykehus til kommunal hjemmetjeneste. 
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1. Innledning 

 

 

 

 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenestene i Tjøme kommune. 

Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Tjøme kommune i sak 11/14. 

 

 

1.1 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen har et tilfredsstillende system for å 
sikre tildeling av tjenester i samsvar med regelverk, krav til kvalitet og økonomiske rammer.  

 

1. Etterlever Tjøme kommune krav i regelverket om tilbud og kvalitet i hjemmetjenestene? Under 

dette:  
a. Har kommunen til tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i hjemmetjenestene?  

b. Har kommunen et tilfredsstillende system for å sikre at innholdet i hjemmetjenestene 
har tilstrekkelig kvalitet (jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenestens § 4)?  

c. Har kommunen et godt system for å sikre at kommunens målsetninger følges opp i 
hjemmetjenestene?  

 

2. Fungerer kommunens tildeling av hjemmebaserte tjenester i samsvar med gjeldende krav til 

saksbehandling (jf. forvaltningsloven)?  
a. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å vurdere brukeres situasjon i påvente av 

sykehjemsplass?  
 
3. Er det samsvar mellom budsjett og bruk av midler til hjemmetjenester i Tjøme kommune?  

a. I hvilken grad er budsjettet realistisk i forhold til å dekke kommunens lovpålagte 
oppgaver innenfor hjemmetjenestene?  

 

 

 

1.2 Avgrensinger 

Forvaltningsrevisjonen undersøker Tjøme kommunes hjemmebaserte tjenester. Undersøkelsene 

er avgrenset til å i hovedsak omfatte tjenesteområdene hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk 

bistand). Institusjonsbaserte tjenester og andre typer tjenester som ytes utenfor institusjoner faller 

utenfor undersøkelsene som foretas i denne revisjonen.   
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2. Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 

Oppdraget er gjennomført høsten 2014.  

 

Revisjonen har samlet inn data til forvaltningsrevisjonsprosjektet ved hjelp av dokumentanalyse, 

kvalitative intervju og stikkprøvegjennomgang. 

 

 

2.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre 

har styrende dokumenter, planer, informasjon om kommunale retningslinjer og dokumentasjon på 

etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. blitt samlet inn og analysert.   

 

 

2.2 Intervju 

For å få kunnskap om hjemmetjenestene i Tjøme kommune har revisjonen gjennomført intervjuer 

med utvalgte personer som arbeider med hjemmebaserte tjenester, herunder virksomhetsleder for 

hjemmetjenestene, leder for tjenestekontoret og avdelingssykepleier i hjemmesykepleien.  

 

Totalt har revisjonen intervjuet tre personer.  

 

 

2.3 Stikkprøvegjennomgang 

Revisjonen har gjennomført stikkprøvegjennomgang av et utvalg på ti saksmapper som gjelder 

tildeling av hjemmetjenester i kommunen, og har undersøkt om saksbehandlingen er foretatt i 

samsvar med regelverket. 

 

 

2.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til intervjuobjektene for verifisering og det er informasjon fra de 

verifiserte intervjureferatene som er brukt i rapporten. 

   

Utkast til rapport er sendt til rådmannen for verifisering og uttalelse. Rådmannens uttalelse er 

vedlagt rapporten. 
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3. Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal vurderes opp 

mot. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra lov om helse- og 

omsorgstjenester, kvalitetsforskriften og forvaltningsloven. Kriteriene er utledet fra autoritative 

kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. 

 

 

3.1 Rett til helsehjelp i kommunen  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) fastsetter 
kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester.  
 

«Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. 
 
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk 
eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 
korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i 
lov eller forskrift. (…) 
 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
        
Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår 
avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras.» (jf. helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-1) 

 

Videre går det frem av § 3-2 at  
 
«For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
(…) 
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 
 
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. helsetjenester i hjemmet, 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem og 
d. avlastningstiltak.» 

 

 

3.2 Kvalitet i tjenestene 

For pleie- og omsorgstjenester gjelder en egen forskrift om kvalitet i tjenestetilbudet. I formålet til 
denne forskriften vises det til at den «skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og 
omsorgstjenester (…) får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte 
menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.» (jf. § 1 i forskrift om kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene).  
 
Forskriften stiller i § 3 bestemte krav til at kommunen skal ha et system av prosedyrer for å sikre at 
oppgaver og innholdet i tjenestene har tilstrekkelig kvalitet:  
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«Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: 
 
- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester 
vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes 
 
- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten 
 
- brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker 
ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i 
forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. 

 
For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte 
prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt 
grunnleggende behov. Med det menes bl.a.:  

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet  
- selvstendighet og styring av eget liv  
- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende 

kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat  
- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet  
- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold  
- mulighet for ro og skjermet privatliv  
- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)  
- mulighet til selv å ivareta egenomsorg  
- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser  
- 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.» 

 

Fra 1. januar 2011 trådte en ny «Verdighetsgaranti» i kraft. Dette er en egen «Forskrift om en verdig 
eldreomsorg». Reglene i denne forskriften stiller også opp noen krav til innholdet i tilbudet som 
kommunen yter i hjemmebaserte tjenester:  
 

«Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og 
livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal 
tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas: 
 

a) En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand 
b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider 
c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt 

nødvendig hjelp til personlig hygiene 
d) Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål 
e) Lindrende behandling og en verdig død. 
f) Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til 

habilitering og rehabilitering. 
g) Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet 

i behandlingen 
h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.» 

 

 

3.3 Krav om internkontroll 

Kommuneloven stiller et generelt krav om at administrasjonssjefen skal ha intern kontroll med 
administrasjonen i kommunen:   
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«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 
er gjenstand for betryggende kontroll.» (jf. kommuneloven § 23. 2. pkt.) 

 
I tillegg er helse- og omsorgstjenester underlagt en egen forskrift om internkontroll med spesifikke 
krav til innholdet i kommunens system:  
 

«Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og 
ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og 
helselovgivningen. 
 
Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: 

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.» (jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4) 

 

Av § 5 i forskriften går det videre frem at internkontrollen skal «(…) dokumenteres i den form og 

det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 

størrelse(…)» 

 

 

3.4 Tildeling av tjenester 

I helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 slås det fast at forvaltningsloven gjelder for kommunenes 
virksomhet innenfor helse og omsorg. Det vil si at tildeling av tjenester vurderes som et 
enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, b) nemlig «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter 
til en eller flere bestemte personer». Forvaltningslovens bestemmelser vil komme til anvendelse 
ved tildeling av tjenester, enten det er hjemmebaserte tjenester eller i institusjon.  
 
Forvaltningsloven stiller en rekke krav til saksbehandlingen i kommunen, som for eksempel skal:  
 

- forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold (§ 11a) 
- gi foreløpig svar dersom det tar mer en 1 måned å avgjøre saken (§ 11a) 
- begrunne vedtak (§§ 24 og 25)  
- gi skriftlig melding om vedtak og opplysninger om klageadgang m.v. (§§ 27 og 28) 
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4. Data 

4.1 Organisering av hjemmetjenestene 

Hjemmetjenestene er Tjøme kommunes største virksomhet, og ledes av en virksomhetsleder som 

har faglig og administrativt ansvar. 

 

Figur 1: Organisering hjemmetjenester 

 

Kommunalsjef
Helse og velferd

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp

LAR-behandling
BPA

Trygghetsalarmer
Rødtoppen omsorgsboliger
Ekornrød omsorgsboliger

Matombringing
Dagsenter eldre

Ergoterapi
Hjelpemidler

Sjåførtjeneste

Tjenestekontoret

 
Som det fremgår av figuren over omfatter virksomhetsområdet hjemmetjenester tjenesteområdene 

hjemmesykepleie, hjemmehjelp, LAR-behandling, brukerstyrt personlig assistent (BPA), 

trygghetsalarmer, Rødtoppen omsorgsboliger, Ekornrød omsorgsboliger, matombringing, 

dagsenter for eldre, ergoterapi, hjelpemidler og sjåførtjeneste. 

 

Hjemmehjelp utgjør 4,8 årsverk fordelt på syv fast ansatte, og hjemmesykepleie utgjør 16,7 årsverk 

fordelt på 26 fast ansatte. Hjemmesykepleien i kommunen er delt i to soner. Det er én 

avdelingssykepleier i hver sone som har faglig ansvar for brukerne og for pasientjournaler, og én 

avdelingssykepleier som har ansvaret for omsorgsboligene i kommunen.  

 

I tråd med Tjøme kommunes delegasjonsreglement er tjenestekontoret tildelt ansvaret for å følge 

opp saker og søknader hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om pasient- 

og brukerrettigheter. De utfører all saksbehandling og vedtaksfatting knyttet til tildeling av 

hjemmehjelp og –sykepleie.  

 

4.1.1 Omorganisering 

Etter en organisasjonsendring ble hjemmetjenestenes ansvarsområde utvidet fra og med 

september 2013, ved at enheten fikk overført oppgaver fra tidligere enhet for boligbaserte tjenester. 
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Målet med omorganiseringen var å sikre brukerne i boligene et mer helhetlig tilbud, samt å kunne 

utnytte felles kompetanse og tilgjengelige ressurser mer effektivt. Omorganiseringen er også ment 

å skulle avhjelpe utvidede arbeidsoppgaver overfor hjemmetjenestens brukere som innføringen av 

samhandlingsreformen har medført.1 

 

Før omorganiseringen lå ansvaret for tildeling av tjenester på hjemmetjenesten, og 2013 var det 

første året med eget tjenestekontor som fatter alle vedtak. Det var en ønsket endring å legge 

behandling av vedtak til tjenestekontoret, og det er uttalt at målet var å oppnå større grad av 

objektivitet i saksbehandlingen og vedtakene.  

 

Tjøme kommune kjøper også en del tjenester fra nabokommuner, blant annet intermediærplasser 

(mellomledd mellom sykehus og sykehjem) og to akuttplasser fra Nøtterøy kommune. En årsak til 

dette er at Tjøme sykehjem ikke har tilgjengelig lege alle dager. Det er videre etablert et samarbeid 

om utdeling av hjelpemidler og reparasjoner mellom Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Mottaket for 

trygghetsalarmer er også organisert som et interkommunalt samarbeid i Vestfold. 

 

4.1.2 Samarbeid og koordinering 

Revisjonen får i intervju opplyst at koordinering og samarbeid innad i hjemmetjenestene fungerer 

godt. Forholdene innenfor hjemmesykepleien er små, noe som medfører at det blir et tett 

samarbeid mellom avdelingssykepleierne, slik at de kan bistå hverandre ved behov. Det avholdes 

regelmessige møter for ansatte i hver av hjemmetjenestesonene. I tillegg avholdes personalmøter 

hver sjette uke, samt egne sykepleiermøter.  

 

Annenhver uke avholdes ledermøter, hvor hjemmetjenestene, sykehjemmet, bo- og 

tiltakstjenestene, leder for tjenestekontoret, kommunelegen og enhetsleder i NAV er representert. 

Hovedtillitsvalgte er også involvert i noen møter. 

 

Avdelingssykepleierne i hjemmesykepleien har både faglig og administrativt ansvar og oppgaver. 

Blant de viktigste oppgavene er å sikre god fordeling av pasienter på pleiere, holde oversikt over 

pasientjournalene og sikre daglig bemanning i sonene.  

 

Avdelingssykepleierne rapporterer til virksomhetsleder i hjemmetjenestene. Rapporteringslinjene 

går videre fra virksomhetsleder for hjemmetjenestene til kommunalsjef for helse og velferd. 

Virksomhetsleder for hjemmetjenester utarbeider budsjett for godkjenning fra kommunalsjefen, 

samt månedlige økonomirapporter.  

 

Det er opplyst i intervju at samarbeidet med tjenestekontoret fungerer tilfredsstillende, og det er 

daglig kommunikasjon mellom hjemmetjenestene og tjenestekontoret. Det avholdes ukentlige 

koordineringsmøter hvor tjenestekontoret, leder og avdelingssykepleier for hjemmesykepleien, 

leder og avdelingssykepleier på sykehjemmet, kommuneoverlegen, fysioterapeut og ergoterapeut 

deltar. I disse møtene gjennomgås pasientene som er inne til korttidsopphold, det planlegges 

oppfølging med tanke på hvor lenge pasientene trenger å være innlagt, utvikling, hensikten med 

oppholdet, og det planlegges tilrettelegging ved hjemreise. Hjemmetjenestene mottar informasjon 

om innholdet i vedtak og nye brukere, og bidrar i tillegg med informasjon om brukere til 

tjenestekontorets saksforberedelser. 

 

Revisjonen får opplyst at andre samhandlingsarenaer mellom hjemmetjenestene og andre 

kommunale enheter også fungerer tilfredsstillende. Det er et godt og nært samarbeid mellom 

sykehjemmet og hjemmetjenestene, og det opplyses om at det er god flyt i kommunikasjonen.  

 

Revisjonen får i intervju opplyst at det er forbedringspotensial i samarbeidet med sykehuset. Særlig 

trekkes det frem at det kan være problematisk for hjemmetjenestene å få de opplysningene som 

det er behov for, samt å nå de personene som har tilgang til de riktige opplysningene når man 

kontakter sykehuset. Det er også forekommet enkelte tilfeller der utskrevne pasienter har blitt sendt 

                                                   
1 Tjøme kommune: Budsjett 2014. Rådmannens forslag med kommentarer. Datert 11.12.2013. 
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tilbake til sykehuset fordi de har vært i for dårlig forfatning til at hjemmetjenestene kan ta seg av 

dem.  

 

4.1.3 Kompetanse  

Det er ikke gjennomført formell kartlegging av kompetanse i hjemmetjenestene, eller av hvilket 

kompetansebehov kommunen vil ha i tiden fremover. Det foreligger heller ikke konkrete planer om 

å gjennomføre en slik kompetansekartlegging. Samtidig understrekes det i intervjuer at det er kjent 

at det særlig er sykepleierkompetanse hjemmetjenestene har behov for å styrke fremover. Det økte 

behovet for sykepleierkompetanse er blant annet en konsekvens av innføringen av 

samhandlingsreformen. Mange oppgaver som tidligere ble løst på sykehusene er nå er flyttet til 

hjemmetjenestene, og de ansatte får ansvaret for blant annet intravenøs behandling, bruk av 

komplisert medisinsk utstyr, spesielle sår, pleie av kreftpasienter med mer. Det pekes spesifikt på 

at hjemmetjenestene mangler både kreftsykepleiere og demenssykepleiere. 

 

Det opplyses i intervjuer at kommunen har forsøkt å iverksette tiltak for å møte utfordringer knyttet 

til rekruttering av sykepleiere til hjemmetjenestene. Blant annet har det vært forsøkt en ordning 

med rekrutteringslønn for sykepleiere. Dette tiltaket ble forhandlet fram gjennom lokale 

lønnsforhandlinger som et tiltak for å øke rekrutteringen, og innebar at sykepleiere som gikk dag- 

og kveldsvakter automatisk fikk lønn med full ansiennitet. Sykepleiere som arbeidet nattevakter fikk 

i tillegg et ekstra lønnstrinn, fordi de hadde et større ansvarsområde. Denne avtalen ble fjernet for 

noen år siden, og i etterkant har hjemmetjenestene hatt store problemer med å rekruttere nok 

sykepleiere.  

 

Det har senere blitt forhandlet frem en ny avtale ved lokale lønnsforhandlinger, som innebar at det 

ble gitt en rekrutteringslønn til sykepleiere, der de fikk godkjent lønn etter 10 års ansiennitet. 

Revisjonen blir opplyst at dette tiltaket har bidratt til økt dekning av sykepleiere på dag- og 

kveldstillinger, men det har ikke bidratt til å øke rekruttering til nattevakter. I intervjuer påpekes det 

at hjemmesykepleien på grunn av mangelfull rekruttering de siste årene har vært nødt til å leie inn 

sykepleiere fra vikarbyråer, eller velge å la ansatte med lavere kompetanse enn ønskelig jobbe 

nattevakter. Det understrekes at ingen av løsningene blir ansett å være gode for verken tjenesten 

eller pasientene.  

 

Hjemmetjenestene legger til rette for kompetansehevingstiltak og kurs for de ansatte. Begge 

avdelingssykepleierne i hjemmesykepleien har tatt videreutdanning innen geriatrisk 

vurderingskompetanse. I tillegg har alle sykepleierne i hjemmetjenestene deltatt på opplæring i regi 

av Undervisningssykehjem og hjemmesykepleie i Sandefjord. Det blir avholdt opplæringsdager 

med både praktisk og teoretisk undervisning, blant annet prosedyrer og praktisk utprøving av 

intravenøs behandling.  

 

Det opplyses i intervjuer at hjemmetjenestene også legger til rette for at helsefag- og 

yrkesfagarbeidere skal delta på kurs. Det er planlagt at denne gruppen ansatte skal få tilpasset 

opplæring fra Undervisningssykehjemmet og hjemmesykepleien i Sandefjord i løpet av høsten 

2014. 

 

Sykehuset spiller også en rolle i opplæring av ansatte i kommunen. Opplæringssamarbeidet har 

imidlertid ikke fungert optimalt, fordi hjemmetjenestene ofte opplever at de får kort varsel om 

tidspunktene sykehuset kan tilby opplæring. Dette gjør det vanskelig å frigi ressurser hos 

hjemmetjenestene i tide til å motta opplæring.  

 

4.1.4 Kapasitet 

På revisjonstidspunktet har hjemmesykepleien i Tjøme kommune 107 brukere, mens 

hjemmetjenesten har 100 brukere. Det oppgis at behovet for slike tjenester vil øke, blant annet på 

grunn av samhandlingsreformen. 
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Av tall fra KOSTRA går det frem at driftsutgifter til hjemmetjenester per bruker i Tjøme kommune 

har blitt redusert fra 2012 til 2013, og Tjøme kommune har noe lavere utgifter per bruker enn 

gjennomsnittet i både Vestfold, kommunegruppen og resten av landet. 

Figur 2: Korrigerte brutto driftsutgifter per mottak av hjemmetjenester 

 
 

 

KOSTRA-tallene viser videre at Tjøme kommune i 2013 brukte om lag 58 prosent av netto 

driftsutgifter til pleie og omsorg på hjemmetjenester, noe som er en liten økning fra 2012. Tjøme 

kommune bruker en vesentlig høyere andel utgifter til hjemmetjenester enn både 

landsgjennomsnittet, gjennomsnittet i kommunegruppen og gjennomsnittet i Vestfold.  

 

Figur 3: Tjenester til hjemmeboende – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 

 
 

I mars 2014 disponerte helse- og velferdsområdet i kommunen til sammen 115,5 faste årsverk på 

om lag 186 ansatte, og i tillegg kommer ansatte på ulike kontrakter, som støttekontakter, 

avlastningspersonell, vikarer og engasjerte medarbeidere2. Revisjonen har fått opplyst at 

hjemmesykepleien utgjør 16,7 årsverk fordelt på 26 fast ansatte, mens hjemmehjelpen utgjør 4,8 

årsverk fordelt på 7 fast ansatte (jf. 4.1, over). 

 

                                                   
2 Tjøme kommune (2014). Driftsrapport regnskap pr. 30.04.2014. 
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Innen hjemmetjenester opplyses det imidlertid at det til tider oppleves vanskelig å få 

bemanningen til å strekke til. Belastningen varierer, og til tider er kapasiteten akkurat stor nok til å 

dekke etterspørselen etter tjenester, mens det i andre perioder er for liten kapasitet. Det pekes 

blant annet på at kommunen ikke har stor nok reservekapasitet til å ta imot brukere med spesielle 

behov. Det pekes også på at Tjøme kommune opplever en markant økning i innbyggermassen om 

sommeren. Denne sesongbetonte økningen i etterspørsel etter tjenester medfører behov for 

oppbemanning i sommermånedene, og det understrekes at dette være svært utfordrende for 

kommunen på grunn av manglende tilgang på arbeidskraft og fagpersoner. 

 

I intervjuer trekkes flere frem et stort behov for bistand til merkantile oppgaver og «vaktmester-

oppgaver». Mye av fagpersoners tid går med til merkantile oppgaver, som ellers kunne vært frigjort 

dersom det ble dedikert egne stillinger til å håndtere merkantile arbeidsoppgaver. Særlig om 

vinteren ville det vært hensiktsmessig med vaktmestertjenester, fordi sykepleiere må bruke en del 

av tiden til praktiske oppgaver, som å måke snø av bilen eller inngangspartiet til brukerne i stedet 

for faglig relaterte arbeidsoppgaver.  

 

Videre er det opplyst at lokalene hjemmetjenestene holder til i, ikke er optimalt tilpasset 

arbeidshverdagen til ansatte i hjemmetjenesten. Arbeidsrommet ikke er avskjermet i tilstrekkelig 

grad, og gjør det vanskelig å overholde den lovpålagte taushetsplikten. Det er mye 

gjennomgangstrafikk til og fra rommet, og mange ulike typer arbeidsoppgaver skal utføres på 

samme sted. Dette gjør det vanskelig å diskutere personsensitive opplysninger om pasientene på 

en hensiktsmessig måte, og dette påvirker dermed både på tidsbruk og måte de ansatte utfører 

arbeidsoppgavene sine. 

 

4.1.5 Tilpasning til Samhandlingsreformen 

Gjennom innføringen av samhandlingsreformen 1. januar 2012 fikk kommunene et større ansvar 

for helse- og omsorgstjenester til innbyggerne, og skal tilby helhetlige og samordnede tjenester 

som omfatter forebyggende tiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, 

habilitering og rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorer3. 

 

Som tidligere nevnt, hadde Tjøme kommune i utgangen av april 2014 registrert 18 overliggedøgn 

for utskrivningsklare pasienter på sykehus.4 Dette skjedde etter en periode med ledig kapasitet, 

hvor det ble solgt plasser ved Tjøme sykehjem. I 2013 ble det registrert ett tilfelle hvor kommunen 

ikke hadde et tilbud til utskrivningsklar pasient.5  

 

En konsekvens av samhandlingsreformen som trekkes frem i intervjuer, er at enkelte oppgaver 

som tradisjonelt har blitt løst på sykehusene nå tilfaller hjemmetjenestene. Det opplyses også at 

det har forekommet tilfeller hvor hjemmetjenestene har vært nødt til å sende pasienter tilbake til 

sykehuset fordi de er i for dårlig forfatning til at hjemmetjenestene kan gi dem et forsvarlig tilbud.  

 

Utviklingen med utskriving av sykere pasienter fra sykehusene krever større grad av 

sykepleierkompetanse i kommunen enn man tidligere har hatt. Hjemmetjenesten har som tidligere 

beskrevet satt i gang ulike typer kompetansehevingstiltak for å møte denne utfordringen (se avsnitt 

4.1.3). 

 

Det er en overordnet målsetning for helse- og velferdsområdet å tilpasse kommunens tjenestetilbud 

til de nye kravene som samhandlingsreformen fører med seg. For å nå dette målet har helse- og 

velferdssektoren i kommunen opprettet samarbeid på flere ulike nivåer og på ulike områder, blant 

annet gjennom kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV), Tønsberg-Nøtterøy-Tjøme og Tjøme-

Nøtterøy.  

 

                                                   
3 Helse- og omsorgsdepartementet, http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/samhandlingsreformen/om-
samhandlingsreformen/samhandlingsreformen-i-kortversjon.html?id=650137 
4 Ibid. 
5 Tjøme kommune: Driftsrapport per 31.12.2013.  
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Kommunen har også fokus på samhandling med helseforetaket, og gjennom etablering på Norsk 

helsenett kommuniseres det elektronisk (meldingsløftet) med både fastleger og helseforetak.6 I det 

daglige er det tjenestekontoret som i størst grad har løpende kontakt med sykehuset. 

Tjenestekontoret er systemansvarlig for pasientjournalsystemet Profil og den mobile løsningen 

Mobilprofil, samt for elektronisk samhandling med sykehuset og fastlegene. 

 

I intervjuer revisjonen har gjennomført blir det imidlertid fortalt at hjemmetjenestene i kommunen 

opplever at samarbeidet mellom hjemmetjenestene i kommunen og sykehuset kunne fungert 

bedre. I enkelte tilfeller opplever ansatte i hjemmetjenestene det er problematisk å innhente 

nødvendige opplysninger i kontakt med sykehuset, og man oppnår ikke alltid kontakt med rette 

vedkommende som har tilgang til de etterspurte opplysningene.  

 

 

4.2 Kvalitet i tjenestene 

Av samtaler med ansatte i hjemmetjenesten i Tjøme kommune fremgår det at man opplever at 

kommunen har et høyt servicenivå på tjenestetilbudet, og at det generelt er god kvalitet på 

tjenestene som ytes til innbyggerne.  

 

Tjøme kommune har siden 2006 benyttet pasientjournalsystemet Profil som arbeidsverktøy innen 

pleie- og omsorgstjenesten. Sykepleierne og enkelte utvalgte hjelpepleiere lager tiltaksplaner for 

hver enkelt bruker i dokumentasjonssystemet. Disse tiltaksplanene skal inneholde de samme 

funksjonsområdene som tjenestekontoret har fattet vedtak om. I Profil sendes også alle 

elektroniske meldinger mellom den kommunale tjenesten og sykehus og fastleger (Meldingsløftet).  

 

I intervjuer trekkes bruk av nettbrett med en forenklet versjon av pasientjournalsystemet (en 

applikasjon kalt Mobilprofil), frem som et hjelpemiddel som bidrar til å sikre kvalitet i tjenestetilbudet. 

Ansatte i hjemmetjenestene tar med seg nettbrettet på hjemmebesøk hos brukerne, slik at de 

ansatte til enhver tid har all relevant informasjon om brukerne lett tilgjengelig, herunder 

opplysninger om kontaktpersoner, fastlege, diagnose, medikamentlister, tiltaksplaner, de siste 

dagers rapporter og dokumentasjon, hvilke andre tjenester bruker, veibeskrivelser med mer. Det 

er også en sjekkliste for hvilke oppgaver som skal gjennomføres på hjemmebesøkene basert på 

brukerens vedtak.  

 

En annen fordel med å ta med seg nettbrett, er at de ansatte kan utføre den daglige 

dokumentasjonen mens de fortsatt er hos pasienten. Når en arbeidsoppgave hos en pasient er 

gjennomført, kvitterer den ansatte på en tiltaksplan på nettbrettet. Dersom en arbeidsoppgave ikke 

blir gjennomført, vil dette bli rapportert ved at en kommentar om årsaken til at oppgaven ikke ble 

utført legges inn i tiltaksplanen. Den ansatte som skal til pasienten neste gang, får da anledning til 

å vurdere eventuelle kommentarer fra tidligere besøk. Alle ansatte, samt virksomhetsleder, kan 

hente opp en oversikt over særskilte hendelser som er registrert for den aktuelle pasienten. I tilfeller 

hvor en pasient opplever samme funksjonsnedsettelse eller forandringen i helsetilstand over flere 

dager, sendes det en elektronisk melding til fastlegen for videre veiledning og oppfølging.  

 

Revisjonen får i intervjuer opplyst at hjemmetjenestene følger opp tjenestetilbudet til den enkelte 

bruker ved at det gjøres fortløpende vurderinger av innvilgede tjenester opp mot brukerens behov. 

Dersom det viser seg at en bruker har behov for ytterligere tjenester, gjør hjemmetjenesten 

tjenestekontoret oppmerksom på det foreligger endrede behov. Det blir da gjort en ny vurdering. I 

spesielle situasjoner, hvor det blir klart ved besøk i boligen at bruker har større behov enn hva som 

er innvilget, kan hjemmesykepleien gi brukeren nødvendig hjelp også i tilfeller der det ikke er fattet 

et formelt vedtak. Tjenestekontoret gis da umiddelbart beskjed om økt behov fra 

hjemmetjenestene.  

 

Det pekes i intervjuer på at brukerundersøkelser som er gjennomført i kommunen viser en høy 

score, noe som indikerer fornøyde brukere. Revisjonen har fått tilsendt til brukerundersøkelsen for 

                                                   
6 Tjøme kommune (2014) Driftsrapport regnskap pr. 30.04.2014. 
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2013 for hjemmetjenestene, hvor brukerne rangerer sin tilfredshet med ulike aspekter ved 

tjenesteutøvelsen på en skala fra 1 til 6. Av svarene som er avgitt for hjemmehjelpstjenesten 

fremgår det at 94,7 prosent av brukerne som svarte er «enig» eller «helt enig» i at de alt i alt er 

fornøyd med hjemmehjelpstjenestene de mottar. Gjennomsnittlig tilfredshet for helhetsvurdering 

ligger på 5,8 for Tjøme kommune, og er høyere enn landsgjennomsnittet, som ligger på 5,3.  

 

Av svarene i brukerundersøkelsen knyttet til hjemmesykepleie, fremgår det at 94,2 prosent av 

brukerne som besvarte undersøkelsen er «enig» eller «helt enig» i at de de er fornøyd med 

hjemmesykepleien de mottar. Gjennomsnittlig tilfredshet når det gjelder en helhetsvurdering av 

hjemmesykepleien ligger høyere enn gjennomsnittlig tilfredshet for Norge, med henholdsvis 5,6 

versus 5,3.   

 

I intervjuer vises det også til at i de tilfellene det har blitt mottatt klager de siste årene, har det dreid 

seg om at brukerne etterspør tjenester som ikke fremgår av vedtaket. Det kan dreie seg om 

forespørsler om vindusvask eller andre spesielle omstendigheter utover de «typiske» daglige 

gjøremål. En bruker mottar i hovedsak hjemmehjelp (praktisk bistand) hver 14. dag. 

 

4.2.1 Internkontrollsystem 

Tjøme kommune benytter kvalitetssystemet QM+. Det er bestemt at dette systemet skal benyttes 

av alle tjenesteområder i kommunen. Alle nyansatte, også midlertidige, mottar brukernavn og 

passord til kvalitetssystemet, og det er virksomhetslederne som har ansvar for opplæring av de 

ansatte i bruk av systemet, samt oppretting av tildeling av brukernavn.  
 

Alle nyansatte i hjemmetjenestene, både fast ansatte og vikarer, får utdelt en opplæringsperm ved 

oppstart. I permen er alle administrative rutiner og arbeidsrutiner i hjemmetjenesten samlet, 

herunder blant annet bruk av QM+, Profil, MobilProfil, medikamenthåndtering, retningslinjer for IKT, 

for taushetsplikt og etikk og holdninger. Permen inneholder også et skjema for opplæring av 

nyansatte, hvor det skal kvitteres for utført opplæring i bruk av de ulike rutinene, og kontakt med 

daglige samarbeidspartnere. 

 

I det elektroniske kvalitetssystemet ligger policyer, prosedyrer og rutinebeskrivelser samt linker til 

relevante lover og regler. Kvalitetssystemet benyttes til å sende inn avvik som gjelder HMS, 

egenmeldinger i forbindelse med sykefravær, ferieønsker og permisjonssøknader med mer. En 

årlig risikovurdering registreres også i kvalitetssystemet. Etter gjennomgang av Arbeidstilsynet er 

det nå også innført årlige risikovurderinger av hvert tjenesteområde i hjemmetjenestene.  

 

Revisjonen får opplyst at prosedyrer og rutiner for tjenestekontoret er foreløpig ikke lagt inn i 

kvalitetssystemet, men det er meningen at det skal gjøres etter hvert som tjenestekontoret har 

ferdigstilt arbeidet med å oppdatere maler og prosedyrer. Avviksskjemaer ligger allerede i 

kvalitetssystemet, og det er opprettet rutiner for avviksrapportering.  

 

4.2.2 Avvikshåndtering 

I intervjuer får revisjonen opplyst at kvalitetssystemet ivaretar avviksregistrering knyttet til HMS-

relaterte avvik, men det har ikke funksjonalitet som gjør det mulig å følge opp kvalitetsavvik på 

tjenester til brukerne. Årsaken til dette er at avvik knyttet til kvalitet gjelder enkeltpersoner, og 

personsensitive opplysninger som ikke kan registreres i kvalitetssystemet på grunn av hensynet til 

personvern. Avvik som omhandler behandling skal være en del av brukerens journal. Kommunen 

har inngått en avtale med programvareleverandøren om å anskaffe modulen «IK i Profil», som skal 

benyttes for registrering av kvalitetsavvik knyttet til tjenester som ytes til brukerne.  

 

Som en følge av mangelfull funksjonalitet i kvalitetssystemet, registreres kvalitetsavvik på 

revisjonstidspunktet kun på papir. Det opplyses i intervjuer at avviksmodulen i Profil skal tas i bruk 

når den er klar. De fleste kvalitetsavvik som rapporteres er knyttet til feil i medikamenthåndtering. 

Skjema for avvikshåndtering ligger tilgjengelig i kvalitetssystemet og i egen perm på 

hjemmesykepleiens kontor. All håndtering av medikamenter skal dokumenteres, samt kontrolleres 
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av en annen sykepleier. Retningslinjer for medikamenthåndtering ligger tilgjengelig i 

kvalitetssystemet, og deles ut i opplæringspermen til alle nyansatte.  

 

Det pekes på at ansatte i Tjøme kommune melder avvik også i tilfeller der sykepleieren som utfører 

kontroll av medisinen oppdager og korrigerer feilen før medisinen er gitt til bruker. I intervjuer 

understrekes det at det er viktig at ledere får kjennskap til hvorvidt enkelte ansatte gjentatte ganger 

gjør feil, slik at de ansattes kompetanse kan kvalitetssikres, og brukernes trygghet ivaretas. 

 

Medisinansvarlig i hjemmesykepleien og virksomhetsleder går gjennom de innmeldte 

medisinavvikene på møter hver 4. uke. Dersom det forekommer gjentatte avvik over en periode i 

hjemmesykepleien, tas dette opp på de faste sykepleiermøtene. Avvik knyttet til medisiner i 

omsorgsboliger gjennomgås med avdelingssykepleier for omsorgsboligene og virksomhetsleder.  

Andre typer avvik håndteres av virksomhetsleder, som har overordnet ansvar for å gjennomgå, 

følge opp og lukke innmeldte avvik.  

 

Det avholdes faste personalmøter hver 6. uke, hvor de ansatte har møteplikt. På disse møtene 

gjennomgås viktige avvik og det informeres om rutiner. Personalmøtet opplyses å være et svært 

viktig fora for de ansatte og for å sikre at personalet er informert om gjeldende interne rutiner og 

regelverk. 

 

Etter tilsyn fra arbeidstilsynet i 2014 fikk Hjemmetjenestene i Tjøme kommune pålegg om å 

gjennomføre kartlegging/ risikovurdering og tiltak/planer innen HMS-arbeid. I arbeidet med å 

oppfylle påleggene, ble det utarbeidet et system i kvalitetssystemet for spørreskjemaer som skal 

brukes i årlige vernerunder for hjemmetjenesten. Utarbeidelsen av spørreundersøkelsene ble gjort 

i dialog med verneombudet og grupper av ansatte for å sikre at skjemaene var tilpasset de ulike 

tjenesteområdene og dekket de fleste områdene av det daglige arbeidet. Det er ikke laget egne 

rutiner for gjennomføring av risikoanalyse som tar for seg fare for lovbrudd, svikt eller mangelfull 

utførelse av hjemmetjenester. 

 

I spørreundersøkelsene som benyttes i vernerundene er det i tillegg til HMS-relaterte spørsmål 

også inkludert spørsmål som kartlegger organisatoriske forhold innen hjemmetjenestene, herunder 

ansvarsforhold, rutiner, bemanning, opplæring og tilgang til nødvendig materiell/ utstyr. Etter at 

vernerunde for 2014 var gjennomført, hadde verneombudet og leder for hjemmetjenestene et møte 

hvor svarene fra undersøkelsene ble gjennomgått, og det det ble foretatt en risikovurdering på 

bakgrunn av alle innkomne svar og kommentarer. Det ble utarbeidet handlingsplaner på de 

områdene hvor svarene indikerte meget eller svært sannsynlig risiko for at uønsket hendelse skal 

inntreffe. Resultatene og handlingsplanene for enhetene presenteres på hjemmetjenestenes 

personalmøter, slik at alle ansatte har kjennskap til arbeidet. Resultatene legges også i 

kvalitetssystemet slik at alle ansatte kan lese og sette seg inn arbeidet på egenhånd. 

 

4.2.3 Oppfølging av kommunens målsetninger 

Revisjonen har bedt om å få oversendt virksomhetsstrategi og planer for hjemmetjenestene, samt 

strategidokument eller annet som viser planlegging og omfang av hjemmetjenester i kommunen. 

Revisjonen har mottatt Pleie- og omsorgsplan for Tjøme kommune 2012-2030, som skisserer den 

overordnede hovedstrategien for pleie- og omsorgssektoren med forslag til tiltak for en 

attenårsperiode. Planen beskriver også status på pleie- og omsorgstjenesten i Tjøme kommune 

og identifiserer faktorer som vil påvirke det fremtidige behovet for tjenester. Det er ikke formulert 

spesifikke målsetninger for helse- og omsorgstjenestene i denne planen, men formulert noen 

anbefalte strategier som går ut på å etablere et eget tjenestekontor for å utføre saksbehandling, 

aktivt arbeide for samarbeid i TNT om kompetanseutvikling og tilpassing til samhandlingsreformen, 

samt at det anbefales å stryke kommunens tilbud innenfor ergoterapi.   

 

I årsbudsjettene beskrives bevilgninger og konkrete tiltak for det kommende året, både for helse- 

og velferd som helhet, og for de ulike tjenesteområdene. Av budsjett fremgår også området helse 

og velferds egne kommentarer knyttet til mål og tiltak for kommende år.  
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Revisjonen har bedt om å få oversendt rapportering fra hjemmetjenestene i form av årsrapporter 

eller lignende, men har ikke mottatt dette. I intervjuer opplyses det at leder for hjemmetjenestene 

utarbeider månedlige økonomirapporter til kommunalsjef for helse og velferd.  

 

Leder for hjemmetjenestene og de tre avdelingssykepleierne avholder faste møter med de 

plasstillitsvalgte og verneombudet hver 6. uke. I møtene tas det blant annet opp problemer og 

utfordringer innen hjemmetjenestene. Det gjennomføres brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelse annethvert år, samt årlige vernerunder, og denne gruppen samles i 

etterkant av undersøkelsene for å gå gjennom resultatene, og lager handlingsplaner for forbedring 

på de enkelte områdene. Handlingsplanene gjøres kjent for ansattgruppen og diskuteres på 

personalmøter.  
 

Revisjonen har fått tilsendt handlingsplan som er utarbeidet etter vernerunde i 2014 i enhetene 

hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten, datert 8.5.2014. I planen beskrives problemområder 

eller uønskede hendelser der er kartlagt risiko for, med tilhørende tiltak, tidsfrist og ansvarlig for 

oppfølging av tiltaket.  

 

Tiltakene i handlingsplanene omfatter både om HMS-relaterte problemstillinger og utfordringer 

knyttet til tjenesteutøvelse. Blant annet er det beskrevet tiltak for situasjoner der ansatte kan 

komme i konflikt med pasient/pårørende med tanke på nivået av ønskede tjenester i forhold til 

tjenestenivået som fremgår av tjenestekontorets vedtak. I handlingsplanen gis både 

virksomhetsleder, avdelingsleder og alle ansatte ansvar for å holde seg oppdatert på vedtakene til 

brukerne, og gi brukerne informasjon om hvilke tjenester som er innvilget i vedtaket. De skal også 

gi brukerne informasjon om å kontakte tjenestekontoret for å søke om flere tjenester dersom de 

mener det er behov for det.  

 
På enkelte av ansvarsområdene som defineres i handlingsplanene kan det være nødvendig med 

dialog mellom virksomhetsleder, kommunalsjef og rådmann for å kunne innfri frister.  

 
Revisjonen får i intervjuer opplyst at vedtakene til brukerne i seg selv ikke gjenspeiler Tjøme 

kommunes målsetninger. Vedtakene forklarer utelukkende hvilke tjenester den enkelte har krav på 

etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. De ansatte på tjenestekontoret gjør 

helsefaglige vurderinger, men er samtidig bevisst på føringer om at Tjøme kommune primært 

ønsker å yte tjenester i hjemmet. Det understrekes samtidig at de faglige vurderingene veger tyngst 

i vurderingen.  

 

Hjemmetjenesten følger kommunens målsetninger først og fremst ved å forsøke å tilrettelegge for 

at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig, og sørge for å ikke yte tjenester på et høyere 

omsorgsnivå enn nødvendig. Denne tilretteleggingen foregår i samarbeid med de pårørende og 

ergoterapeut. Det blir i intervjuer påpekt at mange av brukerne som bor hjemme i dag, ikke ville 

kommet ut av sykehuset for noen år siden. Dette er også en av årsakene til at kommunen er 

avhengige av tilstrekkelig sykepleiekompetanse for å kunne følge opp brukere i hjemmet. 

 

 

4.3 Tildeling av tjenester og saksbehandling 

Når det gjelder antall tildelte timer til praktisk bistand per uke, ligger Tjøme kommune under 

landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i kommunegruppen, mens antall tildelte timer per uke er 

høyere enn gjennomsnittet i resten av fylket. Det gjennomsnittlige timeantallet har økt fra 2011 til 

2013 (etter en nedgang i 2012). 

 



 21 

Tabell 3: Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke – praktisk bistand 

 
 

 

Tall fra KOSTRA-databasen viser at gjennomsnittlig antall tildelte timer til hjemmesykepleie i Tjøme 

kommune har økt gått ned fra 2011, og at Tjøme kommune i 2013 ligger under både 

landsgjennomsnittet, kommunegruppen og resten av fylket.  

Tabell 4: Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke – hjemmesykepleie 

 
 

 

4.3.1 Saksbehandling og vedtak 

Ettersom det i 2013 ble opprettet et tjenestekontor, fattes alle vedtak om hjemmesykepleie og 

hjemmehjelp der. Det er fire ansatte ved tjenestekontoret, fordelt på totalt 3,6 årsverk. Lederen av 

tjenestekontoret er den eneste ved kontoret som har full stilling.  

 

Gjennom omorganiseringen ble to saksbehandlere i tidligere boligbaserte tjenester innlemmet i 

tjenestekontoret, og de utfører i dag tildeling innenfor sosialfaglige tjenester, herunder avlastning, 

omsorgslønn, støttekontakt med mer. Det ble opprettet en ny halv stilling som saksbehandler, slik 

at det inkludert leder for tjenestekontoret totalt er 1,5 sykepleierstillinger som foretar 

saksbehandling ved kontoret.  
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En sykepleier håndterer saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, som hjemmesykepleie, 

hjemmehjelp, og tjenester som er kommunale serviceytelser. Leder har ansvaret for omsorgs- og 

trygdeboliger, institusjonsopphold og har kontakt med sykehuset. Revisjonen får i intervjuer opplyst 

at arbeidsdelingen er fleksibel, og dersom det blir vurdert som hensiktsmessig kan en og samme 

saksbehandler følge saksbehandlingen for en enkelt bruker på tvers av tjenesteområder.  

 

Alle vedtak er individuelle ut fra søkerens funksjonsnivå. Brukerne får innvilget hjelp til oppgaver 

de ikke klarer å utføre selv, noe som medfører at utmåling av tidsbruk i vedtakene vil variere for 

ulike brukere. Også størrelsen på hjemmene til brukere kan medføre ulik tidsbruk, og i vedtakene 

oppgis maksimal tidsbruk som er utmålt, for eksempel «inntil 1 time per gang». Faktisk medgått tid 

blir godkjent av bruker ved underskrift på at tjenesten er utført. 

 

I intervjuer blir det fremhevet at det er god kommunikasjon og daglig kontakt mellom 

tjenestekontoret og hjemmetjenestene. Det blir avholdt ukentlige koordinerings- eller inntaksmøter, 

hvor tjenestekontoret, leder for hjemmetjenestene, avdelingssykepleier for hjemmesykepleien, 

leder og avdelingssykepleier på sykehjemmet, kommuneoverlegen, fysioterapeut og ergoterapeut 

deltar. I møtene mottar hjemmetjenestene relevant informasjon om innhold i vedtakene og nye 

brukere, og bidrar på sin side med informasjon om brukere til tjenestekontorets saksforberedelser. 

For pasienter som er innlagt til korttidsopphold i institusjon drøftes hensikten med oppholdet, 

varighet og pasientens utvikling, og det planlegges tilrettelegging ved hjemreise.  

 

Tjenestekontoret har innført standardkriterier for tildeling av tjenester, mens det tidligere var fokus 

på innholdet i tjenesten som ble tildelt. Av intervjuer fremkommer det at vedtakene var mer 

detaljerte før tjenestekontoret overtok saksbehandlingen, og de ble evaluert oftere. Å legge 

behandling av vedtak til tjenestekontoret var en ønsket endring, og det trekkes i intervjuer frem at 

hensikten med endringen var å oppnå mer objektivitet i saksbehandlingen og i vedtakene som 

fattes. Det pekes samtidig på at brukerundersøkelser tyder på at opplevd brukermedvirkning er 

redusert fra tidligere år.   

 

4.3.2 Rutiner og maler 

Stikkprøvegjennomgangen som er gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, viste at 

saksbehandlingen ble gjennomført løpende, og de aller fleste nye søknader ble behandlet innen 

én måned. Revisjonen får i intervjuer opplyst at dersom det ikke er mulig å overholde fristen på 

fire ukers saksbehandlingstid, eksempelvis i forbindelse med avvikling av sommerferie, har 

tjenestekontoret rutiner for å sende foreløpig svar på søknader. 

 

I ett enkelt tilfelle avdekket revisjonen et vedtak med store mangler. Hverken søknadsdato eller 

komplette opplysninger om bruker og hvilken type tjenester det gjelder går frem av vedtaket. 

Tjenestekontoret opplyser at dette kan være en sak som er feilarkivert i pasientjournalsystemet, og 

som skulle vært avsluttet.  

 

Gjennomgangen av saksmappene viste at felles maler for vedtak var benyttet i alle saker, unntatt 

to vedtak som var fattet etter en gammel mal. Av disse to vedtakene fremgikk hverken søknadsdato 

eller vedtaksdato. Det er nå utarbeidet og implementert en ny vedtaksmal, som sikrer at søknads- 

og vedtaksdatoer fremgår av alle vedtak. I alle vedtak fattet etter den nye malen fremgikk 

begrunnelse, redegjørelse for de faktiske forhold, henvisning til lovhjemmel og opplysninger om 

klageadgang av vedtaket. Vedørende klageadgang var det presisert at saksbehandler kan hjelpe 

til med å utforme klage.  

 

Revisjonen har fått opplyst at det er et pågående arbeid med å lage nye rutiner og maler for vedtak 

for helse- og omsorgstjenester. Arbeidet med å gå gjennom alle tjenester og utarbeide prosedyrer 

og veiledninger på hvert område ble satt i gang ved opprettelsen av kontoret i januar 2013, og er 

på revisjonstidspunktet ikke helt ferdigstilt. Det opplyses i intervjuet at det er et omfattende arbeid, 

som utføres i tillegg til tjenestekontorets løpende oppgaver.  
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Tjenestekontoret har utarbeidet en oversikt over hva som trengs av rutiner, skjemaer mv. for 

tildeling av tjenester som gjøres av tjenestekontoret. Det er også laget en sjekkliste for 

kvalitetssystemet for hver enkelt tjeneste, samt for utarbeidelse av individuell plan. Sjekklisten for 

individuell plan omfatter blant annet prosedyrer, oversikt over koordinatorer, vedtaksmal for 

igangsetting av individuell plan og mal for avslag på individuell plan.  

 

I intervjuer opplyses det et tjenestekontorets prosedyrer foreløpig ikke er lagt inn i 

kvalitetssystemet. Ikke alle ansatte har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av systemet, og det er en 

stund siden opplæringsrunder er gjennomført. Når malverk og prosedyrer er ferdigstilt, skal dette 

legges inn som en del av kvalitetssystemet. Avviksskjemaer ligger allerede i kvalitetssystemet. Alle 

maler og prosedyrer er lagret og ligger tilgjengelig elektronisk på fellesområdet i tjenestekontorets 

datasystemer.  

       

4.3.3 Klagesaker 

Revisjonen får i intervjuer opplyst at det har forekommet svært få klagesaker knyttet til tildeling av 

tjenester innen hjemmetjenesteområdene hjemmesykepleie og hjemmehjelp de seneste årene.  

 

Det har imidlertid blitt fremmet et fåtall klager fra brukere som har fått avslag på søknader om 

støttekontakt og avlastning. I intervjuer opplyses det at i alle sakene er kommunen gitt medhold av 

fylkesmannen, med unntak av en sak som ble sendt i retur til kommunen fordi den var for dårlig 

utredet. Det pekes på at avgjørelser fra fylkesmannen fungerer som en veiledning for 

tjenestekontoret og kommunen, og sier noe om fylkesmannens forventninger når det gjelder 

kommunens tjenestetilbud.  

 

Av saksbehandlingsmalene som revisjonen har fått tilsendt fremgår det informasjon om hvordan 

en bruker som ønsker å klage skal gå frem, og det opplyses også at saksbehandler ved behov kan 

være behjelpelig med å utforme klagen på vegne av bruker. 

 

 

4.4 Budsjett og bruk av midler til hjemmetjenester 

Virksomhetsleder i hjemmetjenesten har ansvaret for utarbeidelse av forslag til budsjett, samt 

oppfølging av dette. Det er kommunalsjefen for helse- og velferdsområdet som godkjenner 

budsjettene for virksomhetsområdene innen helse- og velferd i kommunen. Stillingshjemler til 

tjenestekontoret budsjetteres ikke under hjemmetjenester, men under ansvarsområde Stab. 

 

4.4.1 Budsjett 

Av regnskapstall revisjonen har fått tilgang til fremgår det at hjemmetjenestene i kommunen har 

overholdt budsjettet både i 2013 og per 30. april 2014.  

 

I 2013 var det budsjettert med 18, 8 millioner kroner for tjenesteområdet hjemmetjenester. 

Tjenesten hadde et samlet mindreforbruk på 475 000 kroner, herunder hadde hjemmesykepleien 

et mindreforbruk på 98 000 kroner, mens hjemmehjelpstjenesten hadde et mindreforbruk på 54 000 

kroner i forhold til budsjettet. Årsaken til mindreforbruket er for begge områdene oppgis å være 

lavere pensjonsutgifter enn ventet.  

 

For hele 2014 er det budsjettert med 19, 9 millioner kroner for hjemmetjenester, og budsjett per 

30.04.2014 er på rett i overkant av 7 millioner kroner. Av driftsrapport for regnskap per 30. april 

2014 fremgår det at virksomhet hjemmetjenester så langt har hatt et mindreforbruk på 925 000 

kroner. Tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelp viser et samlet mindreforbruk på 580 000 

kroner. 

 

Mindreforbruket så langt i 2014 forklares med at det har vært vanskelig å få besatt nødvendige 

sykepleierstillinger til rett tid og med rett kompetanse. I den ovennevnte tidsperioden har derfor 

flere blitt lønnet i etterkant etter timelister, og utgiftene for dette vil bli belastet regnskapet på et 
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senere tidspunkt. Under forutsetning av at etterspørselen etter tjenester holder seg stabil, ser det 

ut til at hjemmetjenesten vil holde seg innenfor gitte økonomiske rammer inneværende år. 

 

Lønn utgjør en stor andel av budsjettet for hjemmetjenestene, og kommunen benytter Visma 

ressursstyring for lønnsberegning. Systemet foretar automatisk beregninger av lønn og feriepenger 

både til faste ansatte, og til innleid personell hvor gjennomsnittslønn og turnus ligger til grunn for 

lønnsberegningen. Revisjonen får opplyst at lønnssystemet er velfungerende og bidrar til gode 

budsjettprosesser. 

 

4.4.2 Bruk av midler til hjemmetjenester 

I intervjuer opplyses det at det generelt er godt samsvar mellom budsjett og bruk av midler til 

hjemmetjenester i kommunen. I den grad det forekommer overforbruk slik at økonomiske rammer 

overstiges, kan dette ofte knyttes til tilfeller hvor kommunen yter tjenester til brukere som er særlig 

ressurskrevende med tanke på behov for både personell og utstyr. I slike tilfeller må 

hjemmetjenestene søke om ekstrabevilginger for å kunne gi et forsvarlig tilbud. Tjenestekontoret 

informerer kommunaldirektøren dersom det oppstår situasjoner med brukere med spesielle behov, 

hvor man ser at det blir behov for ekstrabevilgninger.  

 

Revisjonen har fått opplyst at ved tildeling av tjenester tar tjenestekontoret i første rekke stilling til 

om personen som søker har rett til helsetjenester, og det er ikke fokus på budsjett og kostnader. 

Samtidig pekes det på at kostnader kan være et vurderingsmoment når det gjelder omfang av 

tjenester, særlig når det gjelder søknader om sosialfagstjenester som støttekontakt og avlastning. 

Enkelte søker om tjenester med et omfang som overstiger hva brukerne har lovfestet rett til, og hva 

kommunen økonomisk har anledning til å tilby. I slike tilfeller må tjenestekontoret gi avslag, eller 

tilby tjenester med et mindre omfang enn det som blir søkt om.  

 

Det understrekes at det fokuseres på å overholde kommunens fastsatte økonomiske rammer i den 

forstand at de ansatte er bevisste på at det ikke skal ytes tjenester ut over det kommunen har plikt 

til. Innbyggerne har imidlertid lovfestet rett til nødvendig helsehjelp, og kommunen har ikke har 

anledning til å avslå tjenester på bakgrunn av at det er ressurskrevende å yte hjelp til personer 

med et stort tjenestebehov. Ut over isolerte tilfeller knyttet til brukere med spesielt ressurskrevende 

behov, holder hjemmetjenestene seg innenfor budsjettene. 
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5. Vurdering 

5.1 Etterlever Tjøme kommune krav i regelverket om tilbud og kvalitet i 
hjemmetjenestene?  

5.1.1 Har kommunen tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i hjemmetjenestene?  

Det er ikke avdekket manglende etterlevelse av krav i regelverket om kommunale tjenester innenfor 

hjemmesykepleie eller hjemmehjelp, og det opplyses at tjenester som er vedtatt blir utført. I 

undersøkelsen kommer det likevel frem at kommunen særlig har utfordringer knyttet til rekruttering 

av sykepleierkompetanse til hjemmetjenestene, noe også er blitt et økende behov for etter at 

samhandlingsreformen trådde i kraft. Revisjonen vurderer derfor at kommunen over tid ikke har 

hatt tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor denne faggruppen. 

 

Kommunen samarbeider med Nøtterøy kommune for å finne gode løsninger på 

rekrutteringsutfordringer, og har gjennomført tiltak for å sikre god rekruttering av sykepleiere. 

Revisjonen mener dette er et arbeid som vil kreve høyt fokus fra kommunen, slik at de klarer å 

beholde tilstrekkelig med personell som har nødvendig kompetanse innenfor pleie- og omsorg. 

 

Det går fram av undersøkelsen at det ikke er gjennomført en kartlegging av kompetansebehovet i 

tjenestene. Revisjonen vurderer at det vil være en fordel å konkretisere behovet i så stor grad som 

mulig, og på bakgrunn av dette legge en plan for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i 

hjemmetjenestene i tiden som kommer.  

     

 

5.1.2 Har kommunen et tilfredsstillende system for å sikre at innholdet i hjemmetjenestene 

har tilstrekkelig kvalitet?  

Revisjonen viser at Tjøme kommune har satt i verk flere tiltak for å sikre gode rutiner og kontroller 

innenfor hjemmetjenestene. Det er tatt i bruk et eget elektronisk kvalitetssystem, det er innført 

rutiner for avviksrapportering og hjemmetjenesten har innført bruk av nettbrett ute i hjemmene med 

nødvendig informasjon om den enkelte bruker.  

 

Samlet sett mener likevel revisjonen at det er forbedringspotensial når det gjelder 

systematiseringen av internkontrollen i tjenesten. Ikke alle rutiner som gjelder for 

hjemmetjenestene er samlet i kvalitetssystemet, og det er ikke utarbeidet tydelige retningslinjer for 

systematisk forbedringsarbeid, kontroll og overvåkning av tjenestene for å sikre at de etterlever 

krav i helselovgivningen. Risikovurderinger blir i liten grad brukt med fokus på å undersøke farer 

for mangler eller svikt i tjenestetilbudet. Når det gjelder avviksrapportering er det avdekket et 

forbedringspotensial knyttet til mer systematisk avviksmeldinger som omhandler kvalitet og 

tjenesteutførelse. Revisjonen mener hjemmetjenestene bør sette i verk tiltak for å sikre at alle typer 

avvik fra lovverk, rutiner og oppgaveutførelse meldes i avvikssystemet og bidrar til systematisk 

forbedringsarbeid.  

 

5.1.3 Har kommunen et godt system for å sikre at kommunens målsetninger følges opp i 

hjemmetjenestene?  

Ettersom det ikke er vedtatt bestemte målsetninger for hjemmetjenestene i Tjøme kommune er det 
for revisjonen ikke mulig å vurdere system for å følge opp dette. Det revisjonen har avdekket er at 
de utfordringer og anbefalinger som ble skissert i Pleie- og omsorgsplan for Tjøme kommune 2012-
2030 er fulgt opp. For eksempel har kommunen etablert et tjenestekontor med ansvar for 
saksbehandling av tjenestetildeling, og det er etablert samarbeid med Tønsberg og Nøtterøy 
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kommuner om utvikling av kompetanse og kapasitet for å tilpasse seg samhandlingsreformen. 
Oppbygging av større kapasitet innfor ergoterapi er derimot ikke kommet i stand ennå. Revisjonen 
mener det kan være en styrke om Tjøme kommune formulerer egne målsetninger for 
hjemmetjenestene som legges til grunn for virksomhetens videre arbeid. Det kommer også fram i 
undersøkelsen at det er et forbedringspotensial knyttet til samhandling og kommunikasjon mellom 
hjemmetjenestene og sykehus. 
 
 

5.2 Fungerer kommunens tildeling av hjemmebaserte tjenester i samsvar med 
gjeldende krav til saksbehandling (jf. forvaltningsloven)?  

Undersøkelsen viser at kommunen har gode rutiner for saksbehandling av søknader om 
hjemmebaserte tjenester, og det er ikke avdekket avvik fra forvaltningslovens krav til 
saksbehandlingen. Det er det siste året arbeidet mye med rutiner og maler for saksbehandlingen 
ved tjenestekontoret. Etter revisjonens vurdering bør alle tjenestekontorets prosedyrer, rutiner og 
maler legges inn i kvalitetssystemet, slik at kommunen sikrer at alle nye og oppdaterte dokumenter 
er samlet og tilgjengelige. 

 

5.2.1 Har kommunen tilfredsstillende rutiner for å vurdere brukeres situasjon i påvente av 

sykehjemsplass?  

Ved å evaluere tilbudet til en enkelte bruker, vurdere henvendelser fra pårørende om behov og 
gjøre eventuelle justeringer etter sykehus eller korttidssopphold, mener revisjonen Tjøme 
kommune har gode rutiner for løpende vurdering av brukeres situasjon. Ukentlige koordinerings- 
eller inntaksmøter, bidrar til at relevant informasjon om brukere blir kommunisert mellom ansvarlige 
for helse og omsorgstjenestene i kommunen og bidrar til at man har en løpende vurdering av 
behovet for tilpasninger i tjenestetilbudet til den enkelte bruker. Etter revisjonens vurdering er 
kommunens system for å vurdere brukernes situasjon i påvente av sykehjemsplass 
tilfredsstillende. Det går i tillegg frem av undersøkelsen at kommunen ikke har kapasitetsmangel 
på sykehjem.  
 
 

5.3 Er det samsvar mellom budsjett og bruk av midler til hjemmetjenester i 
Tjøme kommune?  

Budsjettene for hjemmetjenestene i Tjøme kommune har de siste årene blitt overholdt, og det er 
derfor godt samsvar mellom budsjett og bruk av midler. Hjemmetjenestene har hatt noe 
mindreforbruk i forhold til budsjett som bl.a. skyldes at sykepleierstillinger har vært ubesatt.  
 

5.3.1 I hvilken grad er budsjettet realistisk i forhold til å dekke kommunens lovpålagte 

oppgaver innenfor hjemmetjenestene?  

Overholdelse av budsjetter for hjemmetjenestene tyder på at disse er realistiske og tilstrekkelig til 

å dekke kommunens ytelse av lovpålagte oppgaver.  
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6. Anbefalinger 

Revisjonen vil anbefale Tjøme kommune å gjennomføre følgende tiltak:  

 

1. Vurdere å formulere egne målsetninger for hjemmetjenestene som legges til grunn for 

virksomhetens videre arbeid.  

 

2. Kartlegge behovet for sykepleierkompetanse i hjemmetjenestene, og på bakgrunn av dette 

utarbeide en plan for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i hjemmetjenestene. 

 

3. Sikre at alle relevante prosedyrer, rutiner og maler legges inn i kvalitetssystemet. 

 

4. Sette i verk tiltak for å sikre at alle typer avvik fra lovverk, rutiner og oppgaveutførelse meldes 

i avvikssystemet og bidrar til systematisk forbedringsarbeid. 

 

5. Ta i bruk risikovurderinger som et virkemiddel for å avdekke områder hvor det er fare for 

avvik eller manglende måloppnåelse i tjenestetilbudet.  

 

6. Gjennomgå rutiner for samhandling med sykehus for å forbedre kommunikasjonen om 

brukere som overføres fra sykehus til kommunal hjemmetjeneste. 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 

I epost fra rådmann i Tjøme kommune datert 10.11.2014 har revisjonen mottatt følgende 

uttalelse til rapporten: 

  

Rådmannen ønsker å uttrykke tilfredshet med at kommunen har et tjenestekontor og 

en hjemmetjeneste som gir gode tjenester til innbyggerne, både ut fra et faglig, 

juridisk og økonomisk perspektiv. 

 

Kommunestyret har over flere år gitt uttrykk for at hjemmetjenesten er sentral i 

kommunens pleie og omsorgskjede, og at sykehjem skal være tilgjengelig for den 

enkelte innbygger når behovet oppstår. Dette er en særdeles vanskelig balansegang, 

men det har vært en styrke å ha kommunestyrets uttrykte vilje som rettesnor.  

 

Behovet for sykehjemsplasser varierer over tid, og i perioder øker dette trykket mot 

hjemmetjenestene betydelig. Det er også viktig å peke på at samhandlingsreformen 

har ført til større press på kommunen og de tjenester som forventes gitt, noe også 

rapporten fra Deloitte gir uttrykk for. 

 

Avslutningsvis i rapporten gir Deloitte noen anbefalinger. Disse vil bli fulgt opp. 

Rådmannen har allikevel noen korte kommentarer til punkt 1 - 6 i rapporten: 

 

1.    Tjøme kommune hadde tidligere separate måldokumenter, men i de senere år 

er mål og forventninger formulert som integrerte deler i økonomiplan, 

budsjetter og rapporter. 

 

2.    Kommunen har god oversikt over ønsket kompetanse, men det er korrekt at 

det ikke foreligger en separat plan for utviklingen på dette området. Behovet 

diskuteres i forbindelse med særskilte behandlinger, budsjetter og i lokale 

lønnsforhandlinger. 

 

3.    Kommunen har fokus på kvalitet, og systemet er i endring. 

 

4.    Kommunen har fokus på avvik. Dette punktet vil få ytterligere fokus fremover. 

 

5.    Risikovurderinger brukes systematisk. Kommunens kriseledelse har vektlagt 

dette.  

 

6.    Samhandlingen og kommunikasjon med sykehus er et område som har 

betydelig fokus. Stort sett fungerer dette tilfredsstillende. Avvik kan få uønsket 

og alvorlig effekt. Tema tas derfor jevnlig opp i KiV sitt samhandlingsutvalg 
 

Med vennlig hilsen 
TJØME KOMMUNE 

 

Christine Norum 

Rådmann 
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