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1. OM TILSTANDSRAPPORTEN 

 

 

Det utarbeides for første gang en tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd i Rælingen kommune i 

2016. Kommunen ønsker å gi en samlet informasjon om tilstanden i kommunens helse-, omsorgs- og 

velferdstilbud og knytte dette til gjeldende styringssystem.  

Siden dette er første gang rapporten utarbeides vil den beskrive enhetenes organisering og særpreg for 

å synliggjøre kompleksiteten i kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud. Enkelte områder 

beskrives denne gangen mer utfyllende enn bare en presentasjon av kalenderåret 2015.  

Fra og med 2016 skal det årlig utarbeides en tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd i Rælingen 

kommune. 

 

 

Tilstandsrapportens oppbygning 

 

 

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2015-2016 har 7 kapitler. Første kapittel viser rapportens 

oppbygging og funksjon, samt hvilke sammenhenger rapporten inngår i.  

Kapittel 2 presenterer enhetenes organisasjonsstruktur, kjerneoppgaver og særpreg.  

Kapittel 3 beskriver satsningsområder fra Helse- og omsorgsplan 2015-2026. Satsningsområdene er 

relevante for hele kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud, selv om enkelte enheter ikke yter 

tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, som er planens lovgrunnlag. Enhetene skal årlig 

utarbeide konkrete tiltak i enhetens virksomhetsplan i samsvar med disse satsningsområdene. 

Tilstandsrapporten skal være en årlig oppfølging av planen. 

Kapittel 4 oppsummerer System for brukerdialog, som er status på et felles utviklingsarbeid i tråd med 

prioriterte tiltak i Helse- og omsorgsplan 2015-2026. 

Kapittel 5 beskriver resultater fra rådmannens vurderingssamtaler med enhetenes ledergrupper, 

gjennomført våren 2016. Rådmannen valgte ut områdene sykefravær, internkontrollsystemet, 

avvik/klagesaker og koordinering/tverrfaglig samarbeid og enhetene presenterte resultater fra 2015 på 

disse områdene. 

Kapittel 6 presenterer utvalgte nøkkeltall som skal benyttes til å følge med på utvikling fra år til år. 

Siste kapittel oppsummerer tilstanden i helse, omsorg og velferd gjennom rådmannens vurderinger og 

anbefalinger for videre arbeid. 
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Tilstandsrapportens funksjon 

 

Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd skal være en del av rådmannens betryggende kontroll av 

helse- omsorgs- og velferdstilbudet i Rælingen. Tilstandsrapporten skal være et verktøy for å følge med 

på utvikling og vurdere tilstanden. Gjennom årlig framstilling av resultater på utvalgte områder, etableres 

grunnlaget for enhetenes prioriteringer i kommende handlingsprogram. Tilstandsrapporten vil også 

være en oppfølging av satsningsområder i Helse- og omsorgsplan 2015-2026 og således gi grunnlag 

for evaluering av planen. Tilstandsrapporten er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets 

rapport inneholder framstilling og vurdering av resultater i kalenderåret 2015. Tilstandsrapporten inngår 

i Rælingen kommunes styringssystem, som vist i figuren under. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnlag og arbeidsform 

 

Våren 2016 gjennomførte rådmannen vurderingssamtaler med hver enkelt ledergruppe i helse- og 

omsorgsenhetene. Rådmannen valgte områdene sykefravær, internkontrollsystemet, avvik/klagesaker 

og koordinering/tverrfaglig samarbeid og enhetene presenterte resultater fra 2015 på disse områdene. 

Vurderingssamtalene er en stor del av grunnlagsmaterialet for rådmannens vurderinger og anbefalinger 

om videre arbeid i enhetene i denne rapporten.  

Konseptet og gjennomføringen av vurderingssamtalene evalueres og justeres neste år etter behov. 

 

Tilstandsrapport  

helse, omsorg og 

velferd 

Årsberetning ÅRSHJUL 
Handlings-

program 

 

Virksomhets-

planer 
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2. ORGANISERING HELSE OG OMSORG I RÆLINGEN 2015 
 

Kommunen har ansvar for et bredt spekter av helse-, omsorgs- og velferdstjenester til innbyggere i alle 

aldersgrupper som har behov for det. Innbyggernes behov for tjenester er i stadig endring og fordrer at 

tjenestetilbudet må være fleksibelt. Mange har behov for flere tjenester samtidig og over lang tid. God 

evne til samarbeid og koordinering mellom ulike tjenestetilbud kan være en avgjørende suksessfaktor 

for at innbyggere i Rælingen skal få et godt tjenestetilbud.  

 

 

 

Helse-, omsorgs- og velferdstilbudet i Rælingen er per 2015 organisert under seks resultatenheter: 

 

Videre følger en presentasjon av den enkelte enhets organisasjonsstruktur, kjerneoppgaver og særpreg.  

Tjenestekontoret for 
helse og omsorg

NAV Rælingen Enhet familie og helse

Tilrettelagte tjenester
Hjemmebaserte 

tjenester
Institusjonstjenester
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Tjenestekontoret for helse og omsorg 
 

Tjenester og målgrupper 

Enheten saksbehandler søknader om helse- og omsorgstjenester samt kommunale utleieboliger, mens 

vedtaksmyndighet og budsjett er tillagt den enhet som drifter tjenestene. Enheten drifter selv tjenestene 

støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn og innsatsteam. 

Tjenestekontoret innehar rollen som kommunens koordinerende enhet, med systemansvar for 

individiuell plan og koordinator. Overordnet systemansvar for boligsosialt arbeid og fagsystem knyttet til 

helse- og omsorgstjenester er tillagt enheten. 

 

Enhetens særpreg 

Tjenestekontoret for helse og omsorg har mye direkte kontakt med søkere, pårørende og alle instanser 

internt og eksternt. Enheten er bindeledd mellom mange samarbeidsinstanser, hvor det er ulike kulturer 

som de ansatte må håndtere på daglig basis for å møte ulike forventninger og behov. Dette krever 

robuste og selvstendige ansatte. Enheten og teamene er i kontinuerlig utvikling, er fleksible og tilpasser 

seg raskt ved endrede behov. Eksempler på dette er ved overtakelse av ansvar fra andre enheter, som 

saksbehandling av fysioterapi i grupper for barn og tvangstiltak ovenfor personer med 

rusmiddelproblemer. Ukentlige koordineringsmøter bidrar fortløpende til tverrprofesjonelt arbeid og 

kompetanseheving. 

 

Årsverk og organisasjonsstruktur 

 

Årsverk 2013 2014 2015 

 10,9 11,4 12,1 

 

 

Enhetsleder 

Deltjenesten
Helse- og 

omsorgsteamet
Innsatsteamet

Boligsosialt 
arbeid

Systemansvar 
fagsystem

Merkantil 
konsulent 
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Tjenestekontoret for helse og omsorg er tverrfaglig sammensatt av 15 ansatte med høy formell 

kompetanse og bred erfaringsbakgrunn. Enheten består av tre team, samt merkantil konsulent, 

konsulent for boligsosialt arbeid og førstekonsulent med systemansvar for fagsystem. Teamene har 

fordelt ansvar etter målgrupper og tjenester. 

 

Deltjenesten 

Teamet består av en sosionom i 50% stilling, en sykepleier i 80% stilling og en fysioterapeut i 100% 

stilling. Teamet saksbehandler og drifter tjenestene støttekontakt, avlastning i private hjem, brukerstyrt 

personlig assistanse, personlig assistanse og omsorgslønn (totalt ca 125 brukere). Drift av tjenestene 

innebærer også rekruttering, opplæring og oppfølging av oppdragstakere, som er en ressurskrevende 

del av teamets oppgaver. Det er utfordrende å rekruttere rett oppdragstaker til rett bruker, for å etablere 

relasjoner som kan bestå over tid. Teamet har også saksbehandlingsansvar for bo- og 

miljøarbeidertjenester, aktivitetssenter, avlastning i bolig med heldøgns bemanning, kjøp av tjenester 

og oppfølging av disse, samt systemansvar for individuelle planer og koordinatorer. I arbeidet knyttet til 

systemansvar for individuelle planer satses det på kurs og kompetanseheving for å løfte 

koordinatorrollen og konkretisering av superbrukerrollen i det digitale verktøyet for individuelle planer, 

Sampro. Det gjennomføres dialogmøter med andre enheter rundt rollen som koordinerende enhet.  

 

Helse- og omsorgsteamet 

Teamet består av to sykepleiere, en vernepleier og en sosionom, alle i 100 % stilling. Teamet har ansvar 

for saksbehandling av alle de øvrige helse- og omsorgstjenestene, samt all kontakt med 

spesialisthelsetjenesten ved innleggelser og utskrivning fra sykehus. I 2015 behandlet teamet over 1000 

saker og det er stadig økende kompleksitet i sakene som behandles. Det er svært mye informasjon som 

må dokumenteres og rapporteres videre til flere ulike avdelinger/enheter, både muntlig og skriftlig og 

det jobbes kontinuerlig med å sikre at alle brukere har gyldige vedtak. Det er tre ulike enhetsledere som 

har vedtaksmyndighet på tjenestene som helse- og omsorgsteamet saksbehandler. Ukentlige 

tverrfaglige kartleggingsmøter og vedtaksmøter sikrer tett samarbeid i saksbehandlingen med enhetene 

som skal drifte tjenestene. 

 

Innsatsteamet 

Innsatsteamet består av en fysioterapeut, en sykepleier og en ergoterapeut, alle i 100% stilling. I 2015 

gav teamet tjenester til 173 brukere. Teamet arbeider med tidlig rehabilitering i hjemmet etter opphold 

på sykehus eller korttidsavdeling, forebygging av innleggelser på sykehus eller korttidsavdeling. Videre 

karlegger teamet funksjonsnivå, vurderer tilrettelegging, gir veiledning og opplæring til brukere, 

pårørende og samarbeidspartnere slik at den enkelte bruker kan bo lengst mulig i eget hjem og mestre 

egen hverdag mest mulig selvstendig. Hverdagsrehabilitering er en metode som kan vise til god effekt i 

denne forbindelse, men det er utfordrende både for innsatsteamet og ordinære driftsenheter å kunne 

prioritere dette forebyggende og mestringsskapende arbeidet i tillegg til håndtering av utskrivningsklare 

pasienter.  Fra november 2015 gikk en ansatt inn i en stipendiatstilling tilknyttet høgskolen i Oslo og 

Akershus om fallforebygging blant eldre hjemmeboende. Et 20% engasjement benyttes i kommunen til 

oppsøkende virksomhet for å kartlegge behov hos eldre hjemmeboende. 
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Systemansvar Profil 

En systemkonsulent i 100% prosjektstilling med systemansvar for Profil, PPS, Helsenett og Link 

arbeider blant annet med opplæring, support og autorisasjonstilganger. Det er store muligheter for 

videreutvikling av IKT i tjenestene, men det er først og fremst viktig å sikre tilstrekkelig opplæring til alle 

ansatte i bruk av systemer, regler for nødvendig dokumentasjon og informasjonssikkerhet. Det vil bli 

viktig å finne arenaer som når ut til flest mulig ansatte på riktig nivå.  

 

Boligsosialt arbeid 

En konsulent i 100% stilling for boligsosialt arbeid leder et godt fungerende boligfaglig nettverk og 

vedtaksteam for kommunale utleieboliger uten tjenester, på tvers av enheter. Det arbeides med 

boligsosialt arbeid både på system- og individnivå. Det er legges vekt på å tildele egnet bolig innen 

rimelig tid, sikre nødvendig hjelp til de som har behov for tjenester for å mestre sitt boforhold og ivareta 

normaliseringstankegangen i den boligsosiale virksomheten (fra leie til eie). 
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Nav Rælingen 
 

Tjenester og målgrupper 

Nav Rælingen betjener brukere som har behov for råd, veiledning og informasjon om de ulike 

velferdsordningene, hvor ansvaret er fordelt mellom Rælingen kommune og staten. Arbeidet er regulert 

i NAV-loven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, folketrygdloven, barneloven 

m.fl. Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere, slik at 

flest mulig kan være i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne. 

 

Enhetens særpreg 

Grunnlaget for å opprette Nye Arbeids- og Velferdsetaten i 2006 var å få flere i arbeid og færre på 

passive ytelser. Ved å samle oppgavene til Rikstrygdeverket, Aetat og kommunens sosialtjeneste, skulle 

brukere sikres en helhetlig vurdering av sitt behov for å bli selvforsørget. NAV nasjonalt forvalter i dag 

omkring en tredjedel av statsbudsjettet og har 19 000 ansatte, hvorav omtrent 5000 er ansatt i 

kommunene og 14 000 i staten.  

NAV Rælingen eies gjennom et partnerskap mellom staten og kommunen, som rapporterer til 2 

styringslinjer med to adskilte budsjett og tilhørende administrative rutiner og systemer. NAV Rælingen 

har 30 ansatte fordelt på 2 avdelinger. Fordelingen av ansatte mellom stat og kommune er ca. 50/50. 

Kontoret har jobbet mye for å oppleves som én enhet, til tross for ulike ansettelsesforhold og ulike 

regelverk knyttet til dette. En utfordring for NAV Rælingen er å samle enheten om et felles målbilde som 

tilfredsstiller begge eiere og som gir brukerne best mulige tjenester.  

Den statlige styringslinjen har arbeid først som strategi. Dette innebærer en forventning om at hele 

organisasjonen har dette som et overordnet mål, med tilhørende bruk av ressurser og spissing av 

kompetanse. Direktoratet har i sin virksomhetsstrategi tydeliggjort at brukersamtaler i NAV skal handle 

om arbeid, uansett ytelse. Dette er således ment for hele organisasjonen, uten i særlig grad å hensynta 

den andre delen av partnerskapet.  

Den kommunale styringslinjen har i større grad et breddefokus, der NAV forventes å inngå som et ledd 

i kommunens tjenesteapparat. Dette innebærer mange oppgaver knyttet til ulike aspekter, uten at 

strategien arbeid først har noen særstilling.  

De kommunale oppgavene i NAV er knyttet til Lov om sosiale tjenester, herunder råd og veiledning, 

økonomisk stønad, Kvalifiseringsprogrammet og håndtering av akutt bostedsløshet, samt Husbankens 

virkemidler startlån og bostøtte. De statlige oppgavene er knyttet til Folketrygdloven og 

Arbeidsmarkedsloven og omfatter oppfølging av arbeidssøkere med og uten dagpenger, mottakere av 

arbeidsavklaringspenger og oppfølging av sykmeldte. Både den kommunale og den statlige delen 

omfattes av NAV-loven, med formål om å sikre en helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den 

enkeltes og arbeidslivets behov. 

Det er krav om individuell og tett oppfølging av hver enkelt bruker. Det er nødvendig å ha gode systemer 

for å håndtere mengden og kompleksiteten i sakene.  NAV lokalt må således sørge for likebehandling 

og samtidig klare å fange opp hvem som har behov for tett og koordinert bistand. 
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Årsverk og organisasjonsstruktur 

 

Årsverk 2013 2014 2015 

 16,4 kommunalt  
(30,4 totalt) 

16,1 kommunalt  
(30,4 totalt) 

12,2 kommunalt  
(28,4 totalt) 

 

 

 

Avdeling arbeid og sosial 

Avdelingen er delt inn i tre team som ledes av en avdelingsleder. 

 Team sosial økonomi fatter vedtak etter lov om sosiale tjenester og skal sikre økonomisk sosialhjelp 

til de med rettigheter, samt bidra til at mottakere av sosialhjelp benytter alle andre muligheter for å 

bli selvhjulpne. 

 Team sosial oppfølging skal bidra til selvhjulpenhet og livsmestring gjennom oppfølging av 

sosialhjelpsmottakere og kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester og NAV-loven. 

 Team arbeid skal følge opp arbeidssøkere med og uten dagpenger i henhold til standard for 

arbeidsrettet brukeroppfølging, samt bistå arbeidsgivere med rekruttering. 

 

Avdeling arbeid og helse 

Avdelingen er delt inn i tre team som ledes av en avdelingsleder. 

 Team arbeidsavklaringspenger vurderer krav om arbeidsavklaringspenger og følger opp mottakere 

av denne ytelsen i henhold til standard for arbeidsrettet brukeroppfølging. 

 Team sykefraværsoppfølging arbeider med oppfølging av sykemeldte i henhold til standard for 

arbeidsrettet brukeroppfølging og NAV Akershus retningslinjer for satsning på tidlig dialogmøte 2 

og vurdering av 8-ukers aktivitetskrav. 

 Team mottak og post bemanner mottaket og håndterer post for kommunal og statlig side, samt 

fordeler innkommende oppgaver i fagprogram og felles e-post. 

Enhetsleder

Avdelingsleder

Arbeid og helse

Sykefraværsoppfølging

Arbeidsavklaringspenger

Mottak og post

Avdelingsleder 

Arbeid og sosial

Sosial økonomi

Sosial oppfølging

Arbeid
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Enhet familie og helse 

 

Tjenester og målgrupper 

Enheten gir tjenester til innbyggere i alle aldersgrupper og har et svært bredt ansvarsområde knyttet til 

oppgaver innen helseadministrasjon, kommuneoverlege, fastlegeordning, miljørettet helsevern, 

forebyggende helsetjenester, barnevernstjenester, fysio- og ergoterapi, hjelpemiddeltjenesten, 

pedagogisk avdeling med pedagogisk psykologisk tjeneste og flyktning- og inkluderingstjenesten. 

 

Enhetens særpreg 

Enhet familie og helse består av 6 avdelinger med ansvar for mange ulike fagområder og mange ulike 

lovverk. Alle tjenestene har vokst de siste årene på bakgrunn av befolkningsvekst, økte forventninger til 

kvalitet og at stadig flere oppgaver overføres fra spesialisthelsetjeneste til kommuner. Arbeidet foregår 

i all hovedsak innenfor kommunens ordinære arbeidstid, med noe aktivitet lagt til kveldstid utfra 

hensynet til brukergrupper. Enheten har ansvar for generelt forebyggingsarbeid etter folkehelse- og 

helselovgivning men også ansvar for tunge hjelpe- og behandlingstiltak. De ansatte har høy kompetanse 

med variert fagbakgrunn og bred erfaring. Det satses på å bygge opp kompetanse på tvers i enheten 

på ulike metoder, særlig innenfor ICDP1-foreldreveiledning, hvor enheten har egen 

opplæringskompetanse i form av 3 ICDP-trenere. Enheten er sentral i det tverrfaglige arbeidet i 

kommunen, særlig innenfor barnehager og skoler.  

 

Årsverk og organisasjonsstruktur 

 

Årsverk 2013 2014 2015 

 55,2 60 62,6 

 

                                                           
1 International Child Development Programme (ICDP) 

Enhetsleder

Barnevern
Pedagogisk 

avdeling
Forebyggende 
helsetjenester

Fysio- og 
ergoterapitj.

Flyktning- og 
inkluderingtj.

Helseadm.
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Helseadministrasjon 

Helseadministrasjonen har det generelle samfunnsmedisinske ansvaret, ivaretatt av kommuneoverlege, 

fastlegeordningen, samt tilsynsansvar for miljørettet helsevern og ansvar for det generelle 

smittevernsarbeidet. Folkehelsekoordinatorfunksjonen, lederansvar for SafiR2, reisevaksinasjon og 

ICDP-koordinator er lagt til helseadministrasjonen. Helseadministrasjonen består av 3,65 stillinger 

inkludert enhetsleder, lege, helsesøster, barnevernspedagog og sosionom. Arbeidet styres 

hovedsakelig av helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelselovgivningen med tilhørende forskrifter.  

 

Forebyggende helsetjeneste 

Forebyggende helsetjenester består av helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, 

psykologtjeneste og helsestasjon for ungdom. Mange faggrupper er representert blant de 23 ansatte. 

Alle barn og ungdom innkalles på regelmessige kontroller, og så å si alle familier benytter seg av tilbudet 

om oppfølging av barna på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Jordmortjenesten og helsestasjon for 

ungdom er tilbud som brukerne selv må etterspørre, mens helsesøstre og andre faginstanser kan 

henvise til psykologtjenesten. Oppfølging av ruskontrakter er en oppgave som har kommet til de senere 

årene. Tjenestebehovet øker i takt med befolkningsvekst og nye oppgaver som overføres til kommunen. 

Jordmor, lege, og psykologtjenestene er sårbare ved fravær og det har vært vanskelig å rekruttere til 

disse stillingene. 

 

Fysio- og ergoterapitjenesten 

Avdelingen består av tre ulike fagtjenester med tett samarbeid. Fysioterapitjenesten består av 6,9 

kommunalt ansatte (inkludert turnuskandidat og avdelingsleder) og 5,5 privatpraktiserende 

fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Kommunalt ansatte fysioterapeuter behandler i økende 

grad beboere på institusjon, særlig korttids-/rehabiliteringspasienter. I tillegg behandles barn med 

kroniske lidelser. Fysioterapitjenesten ivaretar også forebyggende virksomhet som gruppetrening, 

helsestasjonsgrupper og Friskliv. Ergoterapitjenesten består av 3,2 ergoterapeuter som gir bistand til 

mestring av dagliglivets gjøremål i form av kartlegging, testing og funksjonstrening, samt vurdering og 

utprøving av tekniske hjelpemidler. Hjelpemiddeltjenesten har 2 ansatte med høy kompetanse på 

hjelpemidler og tilpasning til praktisk bruk. Tjenesten har ansvar for klargjøring, utlån, reperasjon og 

utkjøring av tekniske hjelpemidler ved midlertidig behov. Det ble gjennomført en evaluering av fysio- og 

ergoterapitjenestene i 2015, som blant annet vurderer at disse tjenestene bør være tilknyttet enheter 

med klarere ansvar for behandling og pasienthåndtering etter helse- og omsorgstjenesteloven, framfor 

å være organisatorisk tilknyttet enhet familie og helse. 

 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten mottar bekymringsmeldinger, vurderer, undersøker og iverksetter tiltak etter lov om 

barnevernstjenester. I hovedsak er dette i form av hjelpetiltak i hjemmet med foreldreveiledning, 

samarbeid med andre instanser som for eksempel skole og samtaler med barn/ungdom. Ved 

vedvarende dårlig omsorgssituasjon kan barn/ungdom plasseres utenfor hjemmet, enten i samarbeid 

med familien eller ved tvang. Barneverntjenesten må, ved bruk av tvang, fremme sak for fylkesnemnda 

som har beslutningsmyndigheten. Ved plassering har barneverntjenesten ansvar for oppfølging av 

barnet/ungdommen og fosterhjemmet/institusjonen. De ansatte har høy formell kompetanse. Det er 

fokus på å gi gruppetilbud til de familiene som kan nyttiggjøre seg dette. 

 

                                                           
2 Samordning av forebyggende tiltak for barn og unge i Rælingen (SafiR). 
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Pedagogisk avdeling 

Pedagogisk avdeling med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) arbeider etter opplæringslova og har 

ansvar for sakkyndig utredning av behov for spesialpedagogisk hjelp til barnehage og skole. Det er et 

stort antall henvisninger til avdelingen og det arbeides kontinuerlig for at saksbehandlingstiden skal 

være på forsvarlig nivå. Barnehager og skoler veiledes i enkeltsaker og på systemnivå. Det er utarbeidet 

en veileder knyttet til barn med samspillsvansker. Det er etablert dialogmøter med skolelederne og den 

spesialpedagogiske hjelpen i barnehager er gradvis lagt om til at PP-rådgiver i større grad overfører 

kompetansen slik at de ansatte i barnehagen skal ivareta den spesialpedagogiske hjelpen. Som 

oppfølging av Strategi for skoleeier 2015-2018 er det etablert systemsamarbeid mellom skoleeier og 

PPT med fokus på helhetlig forebyggende arbeid knyttet til psykososiale risikofaktorer og læringsmiljø.  

 

Flyktning- og inkluderingstjenesten 

Økte flyktningestrømmer medfører økt behov for bosetting, og Rælingen kommune tar sin del av 

ansvaret. Flyktninge- og inkluderingstjenesten består av 7,9 ansatte med variert erfarings- og 

utdanningsbakgrunn. Avdelingen arbeider etter introduksjonsloven og sosialtjenesteloven og har ansvar 

for oppfølging av flyktninger og deres familier, tildelt kommunen gjennom Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDI), i inntil 5 år etter bosetting. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av 

introduksjonsprogrammet og kan vise til svært gode resultater. Videre har avdelingen ansvar for 

oppfølging av den interkommunale tolketjenesten, koordinering og opplæring av veiledere innenfor 

ICDP-foreldreveiledning og har i 2015 deltatt aktivt i videreutviklingen av det boligsosiale arbeidet i 

Rælingen.  
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Enhet for hjemmebaserte tjenester 

 

Tjenester og målgrupper 

Enhetens tjenestetilbud er hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kommunale utleieboliger med bemanning, 

matombringing, trygghetsalarmer, samt helsetjenester, bistand og 1. linjebehandling innenfor psykisk 

helse og avhengighet. 

 

Enhetens særpreg 

Enhetens tjenestetilbud fordrer en bredt sammensatt personalgruppe. De fleste avdelingene har 

døgnkontinuerlig drift. Enheten bistår andre enheter med sykepleierkompetanse ved behov etter 

definerte kriterier. I stor grad jobber de ansatte alene hos den enkelte bruker i deres private hjem, og 

dette krever stor grad av selvstendighet, kompetanse og personlige egenskaper. Enheten er i 

kontinuerlig endring knyttet til både arbeidsmetoder, brukergrupper og hvilken kompetanse som kreves 

for å kunne utføre oppgavene. Et stadig viktigere tema er å skape mestring og trygghet for brukerne og 

samtidig trygge pårørende på at det tilbudet som gis er forsvarlig. Hverdagsrehabilitering og 

hverdagsmestring er et eksempel på metoder og en faglig tilnærming som kan avdekke hvilke 

muligheter brukeren selv har til å gjenopprette eller øke funksjonsnivå, slik at bistandsbehovet 

reduseres.  

 

Årsverk, bemanning og organisasjonsstruktur 

 2014 2015 

Årsverk 59,1 66 

Andel høgskoleutdannede 30% 31% 

Andel fagarbeidere 45% 44% 

Andel ufaglærte 25% 25% 

Gjennomsnittlig stillingsprosent 69% 74% 

 

 

Enhetsleder

Hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp

Psykisk helse og 
avhengighet

Samlokaliserte boliger

Merkantil stab
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Avdeling for samlokaliserte boliger  

Avdelingen er lokalisert i 4. etasje på Løvenstadtunet og består av 21 døgnbemannede omsorgsboliger. 

Flere ulike brukergrupper er samlet, som mennesker med psykisk utviklingshemming, demens, 

psykiatridiagnoser, rusproblematikk, totalt pleiebehov, medfødte store skader og den tradisjonelle eldre 

pasienten som trenger trygghet og ernæringsoppfølging. Dette setter store krav til kompetanse og 

fordrer tett samarbeid med andre instanser internt og eksternt. Personalgruppen er bredt sammensatt 

med mange ulike kulturer og nasjonaliteter. Dette gir noen utfordringer, men også gode 

læringssituasjoner, økt kunnskap og gode historier.  

 

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp 

Avdelingen arbeider etter vedtak om helsehjelp og praktisk bistand til brukere etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. Vedtak gis alltid i etterkant av oppstart slik at tjenesteytere kan vurdere behovet 

hos den enkelte. Tjenestene skreddersys således til den enkelte bruker i tett samarbeid med enhet for 

institusjonstjenester og tjenestekontoret for helse og omsorg. Tjenester som ytes i hjemmet er i økende 

grad medisinsk behandling og pleie. Pasienter som skrives ut fra sykehus er betydelig sykere og gir i 

økende grad behov for høyere bemanningsfaktor enn tradisjonelle punktbesøk. I tillegg til å bistå den 

aldrende delen av befolkningen, ytes tjenester til barn og unge med alvorlige og varige lidelser. Dette er 

ofte ressurskrevende pasientforløp, som krever stor grad av koordinering og samarbeid på tvers og 

arbeidspresset kan være stort til tider. Avdelingen opplever også en økende trend i at flere ønsker å 

avslutte livet i sitt eget hjem. Det er stor variasjon i arbeidsoppgaver og mange brukere og pårørende å 

forholde seg til. Det er liten turnover i personalgruppen og dette gir mange ansatte med mye erfaring og 

kunnskap. 

 

Psykisk helse og avhengighet  

Avdelingen arbeider med et fagområde som er i stor utvikling. Kommunene får stadig overført mer 

ansvar fra spesialisthelsetjenesten, samtidig som flere grenseoppganger fremdeles er uavklarte. 

Avdelingen står i mange krevende enkeltsaker. Det er stor pågang av henvendelser til avdelingen med 

et bredt spekter av behov, alt fra lavterskeltilbud til saker med høy suicidalfare og alvorlige lidelser med 

potensiell voldsfare. Det er også økende antall henvendelser som omhandler alderspsykiatri. Flere 

klienter er i behov av døgnbemannet bolig med høyt kvalifisert personale. Dette er et tilbud som 

kommunen per i dag ikke har, og dette løses nå ved å kjøpe institusjonsplasser. Det er planlagt oppstart 

av døgnbemannede boliger for mennesker med rusavhengighet, med forventet oppstart i løpet av 2017. 

Det er etablert flere faste rutiner og møteplasser for å sikre et nødvendig samarbeid både internt og 

eksternt, som flytprosedyrer mellom Tjenestekontoret for helse og omsorg og avdelingen, ukentlige 

vedtaksmøter og samarbeidsmøter med NAV Rælingen. Avdelingen er styrket med psykolog på 

prosjektmidler.  
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Enhet for tilrettelagte tjenester 

 

Tjenester og målgrupper 

Enheten yter bo- og miljøarbeidertjenester, tjenester i barnebolig, avlastning i bolig og dagaktivitetstilbud 

til mennesker med utviklingshemming samt med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. 

Tjenestene tildeles etter enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, pkt. 6. Enkelte har 

vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming, etter helse- og 

omsorgstjenestelovens kapittel 9. Enheten kjøper tjenester når kommunen har mangel på 

spesialkompetanse eller lokaler. I tillegg tilbys dagaktivitetstilbud for mennesker med psykiske 

helseplager og arbeidstrening for mennesker som står utenfor ordinært arbeidsliv. 

 

Enhetens særpreg 

Boligene og aktivitetssenteret jobber i tråd med enkeltvedtak. Det er noe sambruk av bemanning mellom 

boliger og dagtilbud, slik at brukerne får mer enhetlige tjenester og de ansatte får mer attraktive turnuser. 

Tjenestene innvilges i tett samarbeid med Tjenestekontoret for helse og omsorg, for å sikre lik 

saksbehandling etter lovkrav, vedtatte standarder og rettferdig fordeling av kommunens ressurser. Det 

gjøres individuelle kartlegginger av den enkelte brukers bistandsbehov, som grunnlag for utmåling av 

vedtakstimer. Turnus, bemanningsplan og personalfordeling tilsvarer de enkelte vedtakene, og må 

justeres i takt med endringer i bistandsbehov. Det legges til rette for en variert hverdag, til innlæring og 

vedlikehold av ferdigheter og at bruker skal bidra med egne ressurser. Hverdagen og samhandlingen 

med tjenesteytere skal oppleves som oversiktlig, forutsigbar og trygg. Gode fagadministrative systemer, 

samt opplæringssystemer, er etablert for å sikre mest mulig lik praksis i gjennomføring av tjenestene. 

Enheten har et godt utviklet kvalitetssystem med prosedyrer som sikrer at alle ansatte vet hva som er 

deres ansvar, og hvordan oppgaver skal utføres. Resultatledelse gjennomføres på avdelingsledernivå. 

Det arbeides med rolleforståelse og ledelse helt ut for å utnytte potensialet i hver enkelt ansatt bedre. 

Det er volumøkning i tjenestene på bakgrunn av befolkningsvekst, tilflytting og at tjenestene er livslange.  

Dette medfører kapasitetsutfordringer fremover, knyttet til lokaler og bemanning. Færre får dispensasjon 

etter kompetansekravene knyttet til bruk av tvang og makt og det jobbes derfor med å øke andelen av 

høgskoleutdannede.  

 

Årsverk, bemanning og organisasjonsstruktur 

 2014 2015 

Årsverk 75,5 84 

Andel høgskoleutdannede 51% 53% 

Andel fagarbeidere 21% 18% 

Andel ufaglærte 28% 29% 

Gjennomsnittlig stillingsprosent 64% 66% 
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Hauger boliger yter heldøgnstjeneste i 6 leiligheter til voksne med utviklingshemming, samt 

miljøarbeidertjenester på timebasis til 5 personer som bor utenfor boligen. Brukerne er i hovedsak 

forholdsvis godt fungerende, og boligen disponerer 9,9 årsverk inkludert avdelingsleder. Utbedring av 

ventilasjon og personalfasiliteter, samt påbygging av 2 nye leiligheter er under planlegging. 

Buholen boliger yter heldøgnstjenester i 5 leiligheter til voksne med utviklingshemming, samt 

avlastningstjeneste i 2 leiligheter til brukere som har svært omfattende behov for bistand. Boligen 

disponerer 19,5 årsverk. 

Løvenstadvegen boliger yter heldøgnstjenester i 4 leiligheter, hvorav 1 barnebolig. Det gis 

miljøarbeidertjenester på timebasis til 1 bruker utenfor boligen. Målgruppen er i hovedsak unge voksne 

med utviklingshemming. Boligen disponerer 15,7 årsverk. Utvidelse av boligen med 5 nye leiligheter er 

under planlegging, og forventes å være klar til drift i mars 2017.  

Bjørnholthagan boliger yter heldøgnstjenester i 8 leiligheter, hvorav 1 barnebolig og et spesialtiltak som 

i sin helhet refunderes av staten. Brukerne er mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller 

psykiske lidelser, enkelte med utfordrende atferd. Boligen disponerer 34,5 årsverk. 

Rælingen dagaktivitetstilbud, som ble samlet organisatorisk i felles avdeling 01.01.2015, består av 4 

team: 

 Aktivitetssenteret yter dagtilbud til 22 voksne mennesker med utviklingshemming og/eller 

funksjonsnedsettelse, med behov for særlig individuelt tilrettelagt dagaktivitet, som krever 1:1-

1:3 bemanning. Aktivitetssenteret disponerer 8,3 årsverk. 

 Rådhuskantina gir tilbud til 3 brukere som har behov for tilrettelagte oppgaver, og som kan 

utføre oppgaver tilknyttet kantinedrift. Teamet tilbereder og selger mat over disk i 

rådhuskantina, samt tilbyr møtemat etter bestilling. Teamet disponerer 2 årsverk. 

 Ressurssenteret er et lavterskeltilbud til personer som har, eller er i fare for å utvikle psykiske 

helseplager. Ressurssenteret er en sosial møteplass, og tilbyr aktiviteter som kurs, matlaging, 

utflukter og kulturelle innslag. Det er i gjennomsnitt 6 besøkende per dag. Teamet består av 1,6 

årsverk. 

 Roas (Rælingen opplæring og arbeidstreningssenter) har i 2015 gitt et tilbud til personer som 

står utenfor ordinært arbeidsliv, med hovedvekt på arbeidstrening og/eller kurs, med innsøk 

via NAV. Roas har i gjennomsnitt hatt 10 deltakere på arbeidstrening, og 6,6 deltakere på 

kursene i 2015. Roas disponerer 2 årsverk. 

Enhetsleder 

Rælingen 
dagaktivitetstilbud

Buholen boliger Hauger boliger
Løvenstadvegen 

boliger
Bjørnholthagan 

boliger

Merkantil 
konsulent 
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Enhet for institusjonstjenester 

 

Tjenester og målgrupper 

Enhet for institusjonstjenester består av Løvenstadtunet og Fjerdingby omsorgssenter. Løvenstadtunet 

har langtids somatisk og skjermet avdeling, produksjonskjøkken, dagsenter og vaskeri. Fjerdingby 

omsorgssenter har langtids- og korttidsplasser (avlastning, rehabilitering, vurdering) skjermet avdeling, 

mottakskjøkken, dagsenter, vaskeri og transport av dagsenterpasienter. 

 

Enhetens særpreg  

Pasienter på sykehjem er langt sykere enn for bare få år siden og de ansatte må utføre flere 

kompetansekrevende tekniske prosedyre enn tidligere. Det er stadig forventninger om tjenester med 

høyere kvalitet. Flere etiske beslutninger er også overført til kommunene når terminale pasienter skrives 

ut fra sykehuset. Det er fleksibilitet på bruk av institusjonsplasser etter behov. Tjenestene tilpasser seg 

således brukerens behov, ikke omvendt. Det arbeides for å sikre helhetlige og personorienterte 

pasientforløp på alle bistandsnivå. God kapasitet på dagsenter og korttidsplasser kan bidra til å 

forebygge og utsette behov for langtidsplass på sykehjem og sikre nødvendig avlastning til pårørende. 

 

Årsverk, bemanning og organisasjonsstruktur 

 2014 2015 

Årsverk 103,3 108,2 

Andel høgskoleutdannede 37% 39% 

Andel fagarbeidere 49% 47% 

Andel ufaglærte 13% 14% 

Gjennomsnittlig stillingsprosent 61% 62% 

 

 

 

Enhetsleder

Fjerdingby 
omsorgssenter

Somatisk avdeling

Korttid,  langtid 

"Solstua" (skjermet)

Husøkonom, vaskeri

Kjøkken (mottak)

Løvenstadtunet

Somatisk avdeling

Skjermet avdeling

Husøkonom, vaskeri

Kjøkken 
(produksjon)

Dagsenter

Transport

Demenskoordinator

Demensteam

Sykehjemslege
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Fjerdingby omsorgssenter består av 44 institusjonsplasser. Av disse er 14 på «Solstua» (skjermet 

avdeling), inkludert 2 rulleringsplasser. Det er 30 plasser på somatisk avdeling, hvorav 14 

langtidsplasser og 16 plasser til korttidsopphold, avlastning og rehabilitering. Omsorgssenteret har også 

dagsenter med inntil 12 plasser, vaskeri og mottakskjøkken. Bygget har store rehabiliteringsbehov og 

det gjennomføres en konseptvalgutredning for et samlet helsehus for voksne, som erstatning for 

Fjerdingby omsorgssenter. 

Løvenstadtunet består av 37 institusjonsplasser. Disse er fordelt med 24 plasser på somatisk avdeling 

og 13 plasser på skjermet avdeling. Løvenstadtunet har også dagsenter med inntil 12 plasser, 

produksjonskjøkken og vaskeri. Løvenstadtunet utvides med 32 nye plasser særskilt tilpasset det 

geriatriske sykdomsparadigmet. Parallelt med dette øker dagsenterkapasitet. Vaskeri og kjøkken 

moderniseres. 

Dagsenter er et tilbud til hjemmeboende for å bidra til en meningsfull hverdag, tilpassede aktiviteter for 

å opprettholde ferdigheter og et sosialt felleskap. Dagsentertilbud bidrar til at bruker kan bo lenger i eget 

hjem og at pårørende får støtte og oppfølging til å klare omsorgsoppgavene.  

Demensteam og pårørendeskole har fokus på medvirkning, optimalisering og mestring. Tjenestene gir 

støtte til pårørende, kartlegging/utredning i pasientforløp hvor det er mistanke om demens og veiledning 

av personal i institusjon og hjemmetjeneste. I tillegg tilbys samtalegrupper om aktuelle temaer for 

pårørende til personer med demenssykdom.  
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3. SATSNINGSOMRÅDER I HELSE- OG OMSORGSPLAN 2015-2026 
 

Helse- og omsorgsplan 2015-2026 ble vedtatt i kommunestyret 26. august 2015 og har et langsiktig og 

overordnet perspektiv. Planens satsningsområder er relevante for hele kommunens helse-, omsorgs- 

og velferdstilbud, selv om enkelte enheter ikke yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som 

er planens lovgrunnlag. Enhetene skal årlig utarbeide konkrete tiltak i virksomhetsplan i samsvar med 

disse satsningsområdene i planperioden. Det er i planen utarbeidet mål, strategier og tiltak for de 4 

satsningsområdene, som beskrives under:  

 

Brukernes ressurser og medvirkning 

 

Et viktig samfunnshensyn er at enkeltmennesket i utgangspunktet skal klare seg selv med minst mulig 

offentlig bistand. Tjenesteytere må ha fokus på hvordan ressursene til den enkelte innbygger kan 

mobiliseres. 

 

Organisering og utvikling av tjenester 

 

Tjenestetilbud må utvikles i takt med innbyggernes behov og sees i sammenheng med 

samhandlingsreformens intensjoner om fokus på forebygging, tidlig innsats, rehabilitering og helhetlige 

koordinerte tjenester. Satsningen skal bidra til å unngå, eller å utsette, mer ressurskrevende tjenester. 

 

Kompetanse 

 

Kompetanse kan defineres som kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør den enkelte i 

stand til å utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med definerte målsettinger. Det er behov for å arbeide 

kontinuerlig og systematisk med kompetanseheving av alle ansatte for å møte dagens og fremtidens 

behov i helse og omsorg.  

 

Helhetlig oversikt over tjenestetilbudet 

 

For å kunne gjøre de riktig prioritering av kommunens ressurser er kommunen avhengig av å ha en 

helhetlig oversikt over tjenestetilbudet. Tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon er avgjørende for 

å kunne gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester. En systematisk kvalitetsforbedring innebærer også å 

undersøke om tjenestene er hensiktsmessige sett med brukernes øyne. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at planens satsningsområder fortsatt er relevante. Tilsandsrapporten vil årlig være 

et ledd i evaluering av planen og vurdere om det er behov for å revidere planen. Planen legger føringer 

på at enhetene skal utarbeide arbeidsmål i samsavar med planens satsningsområder. Dette skal 

tydeliggjøres i arbeid med enhetenes sider i handlingsprogrammet og i enhetenes årlige 

virksomhetsplaner.  
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4. STATUS 2015 - TILTAK I HELSE- OG OMSORGSPLAN 2015-2026 
 

Status på prioriterte tiltak i planens første 4-årsperiode vil presenteres i dette kapittelet. Flere felles 

utviklingsarbeid er påbegynt, men i rapporten for 2015 er det kun arbeidet med System for brukerdialog 

som trekkes frem på bakgrunn av at piloten ble gjennomført i 2015. Øvrige utviklingsarbeider er ikke 

ferdigstilt per 31.12.2015. 

Kommunestyret fattet vedtak 3. desember 2014 om at det skal gjennomføres bruker- og 

pårørendeundersøkelser i pleie- og omsorgstjenestene i 2015. I mai 2015 ble det igangsatt et 

utredningsarbeid for å utvikle et system for dette. Brukerdialog og samspill med nærmiljøet ble tatt inn 

som et av flere prioriterte tiltak første 4-årsperiode av planperioden i Helse- og omsorgsplan 2015-2026. 

 

System for brukerdialog 

 

System for brukerdialog er utviklet for å sikre en systematisk tilnærming for å kartlegge brukernes egne 

ressurser, sikre medvirkning og avstemme brukers og pårørendes forventninger til tjenestene. Bruker 

og pårørende gir tilbakemelding til tjenestene, satt inn i et system, som tjenestene følger opp. Dersom 

bruker selv ikke kan svare adekvat, gis tilbakemeldingen gjennom pårørende. Noen brukere har 

reservert seg mot at pårørende får innsyn i helsetilstand og tjenestetilbud. I disse tilfellene innhentes 

tilbakemelding kun fra bruker. 

Det finnes flere standardiserte verktøy for brukerundersøkelser som kan sikre godt 

sammenlikningsgrunnlag ved at alle svarer på den samme undersøkelsen fra gang til gang. Imidlertid 

er det svært ulike brukergrupper i de forskjellige enhetene, som således har svært ulike tjenester og 

behov. System for brukerdialog er derfor tilpasset den enkelte enhet/avdeling i Rælingen kommune. 

Omfang, hyppighet, metode og utvalg varierer altså ut fra hva som er hensiktsmessig. Det er vurdert at 

dette også gjør oppfølgingen enklere i enhetene/avdelingene. 

Det ble gjennomført en pilot av systemet i november 2015 med et randomisert utvalg av respondenter 

som mottar hjemmesykepleie. Piloten var inndelt i flere temaer, som opplevd hjelp, brukermedvirkning, 

respektfull behandling og det å bo hjemme. Resultatene viste at brukerne stort sett var godt fornøyd 

med tjenesten. Enkeltpunkter, hvor det fremkom at brukerne var mindre fornøyd, ble fulgt opp i etterkant. 

Erfaringsgrunnlaget fra piloten ble benyttet til å videreutvikle System for brukerdialog. 

Enhetene skal videre sørge for at systemet er i kontinuerlig utvikling. Hver enhet har opprettet en 

prosedyre i Kvalitetslosen, som beskriver hvordan brukerdialog skal gjennomføres og følges opp i den 

enkelte enhet/avdeling. Prosedyrene skal revideres årlig eller hyppigere ved behov.  

 

Rådmannens vurdering 

Resultatet av utredningsarbeidet er et system som skal sikre systematikk i både gjennomføring og 

oppføging av resultatene. Systemet er et ledd i å sikre brukermedvirkning og samtidig avstemme 

forventninger til tjenestene. System for brukerdialog skal videreutvikles og tjenestene og 

tjenesteutførelsen vurderes i tråd med tilbakemeldingene.  

Det er et suksesskriterium at prosedyrene revideres årlig eller oftere ved behov, slik at informasjonen 

er oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte. Det vurderes at jevnlig gjennomgang av tilbakemeldingene 

i personalgruppene er et viktig ledd for å kunne iverksette korrigerende tiltak. 
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5. RESULTATER FRA VURDERINGSSAMTALER  
 

Dette kapittelet inneholder en oppsummering av resultater fra rådmannens vurderingssamtaler med 

enhetenes ledergrupper. Enhetene presenterte resultater fra 2015 på områdene sykefravær, 

internkontrollsystemet, avvik, klagesaker og koordinering/tverrfaglig samarbeid. Resultatene ble 

presentert av enhetenes ledergrupper i vurderingssamtaler med rådmannen våren 2016.  

 

Sykefravær 

 

Tilfanget på forskning på temaet sykefravær er stort og bidrar til å belyse kompeksiteten knyttet til 

sykefravær- og nærværsarbeid. Det vises til at skreddersydde lokale løsninger ofte fungerer best. Det 

er viktig å kartlegge hvilke årsaker og konsevenser sykefraværet har for å kunne ha mulighet til å 

iverksette effektive tiltak.  

 

I tillegg til lovpålagt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid), inkluderende arbeidslivsavtaler (IA-

avtaler) og generelle arbeidsmiljøtiltak er selve oppfølgingen knyttet til hver enkelt ansatt sine 

kunnskaper om, og holdninger til, sykefravær den aller viktigste innsatsfaktoren.  

 

Det er bred enighet om at et høyt sykefravær innebærer store økonomiske kostnader for kommunen, 

men en av de største utfordringene er at høyt sykefravær i stor grad vil påvirke kvaliteten i 

tjenesteytingen. Høyt sykefravær har således konsekvenser for pasienter/brukere.  

 

Høyt sykefravær går utover kontinuiteten i tjenesten når det må benyttes mange vikarer. En 

tilkallingsvikar, eller en person i liten stilling, vil ikke kunne tilegne seg samme kunnskaps- og 

erfaringsgrunnlag som en fast ansatt i stor stilling. I tillegg får den enkelte pasient/bruker mange ansatte 

å forholde seg til, som vil gjøre tilbudet mindre forutsigbart.  

 

Høyt sykefravær kan gjøre tjenestetilbudet mindre fleksibelt, slik at det blir vanskelig å tilby varierte og 

tilpassede aktiviteter.  

 

Høyt sykefravær kan føre til et tjenestetilbud med manglende faglige kvalifikasjoner, da de færreste 

vikarer har samme formelle kompetanse som fast ansatte i stor stilling. I ytterste konsekvens vil ikke 

kommunen kunne tilby et faglig forsvarlig tjenestetilbud på grunn av høyt sykefravær. 

 

Høyt sykefravær vil videre kunne føre til stor belastning på øvrige ansatte, påvirke kommunens 

omdømme og mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Fraværs- og 

nærværsarbeid bør således være en kontinuerlig prosess på alle nivåer i organisasjonen.  

 

Rælingen kommune innførte nye sykefraværsrutiner i alle enheter i 2015. Dette skal være et tydelig 

verktøy for leder i oppfølgingsarbeidet med hver enkelt ansatt. 

 

Langtidsfriske medarbeidere og organisasjoner – fire fremtredende faktorer:  
 
1) Felles verdigrunnlag og tydelige mål  
2) Kreativt miljø og høy takhøyde  
3) Rådgivende og fremmende lederskap og  
4) Medarbeiderskap og åpent arbeidsklima 

J. Johnsson, Langtidsfrisk 
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Enhetenes sykefravær i årene 2013-2015 

 

Enhet 2013 2014 2015 
 

 
Tjenestekontoret for helse og omsorg (THO) 

Korttid  1,5 1,8 

Langtid  6,5 0,4 

Totalt  8 2,2 

 
NAV 

Korttid 2,2 2,4 3,3 

Langtid 1,7 3 1,9 

Totalt 3,9 5,4 5,2 

 
Enhet familie og helse (EFH) 
 

Korttid 1,8 1,9 1,8 

Langtid 4,2 1,8 3,7 

Totalt 6 3,7 5,5 

 
Enhet for hjemmebaserte tjenester (EHT) 

Korttid 2,9 3,2 3,6 

Langtid 3,4 8,5 6,8 

Totalt 6,3 11,7 10,4 

 
Enhet for tilrettelagte tjenester (ETT) 

Korttid 3 3,3 2,9 

Langtid 7,8 8,7 6,1 

Totalt 10,8 12 9 

 
Enhet for institusjonstjenester (EIT) 

Korttid 3,2 3,3 3,4 

Langtid 7,3 6,8 10,2 

Totalt 10,5 10,1 13,6 

 

Tabell 1: Enhetenes korttids-, langtids- og totalfravær i årene 2013-2015. Røde tall er fravær over 10% hvor tiltak må 

iverksettes. 

 

Tabellen over viser følgende: 

 THO har hatt noe økning i korttidsfravær, men kraftig reduksjon i langtidsfravær og totalt fra 2014-

2015.  

 NAV har hatt en økning i korttidsfravær og redusert langtids- og totalfraværet fra 2014-2015.  

 EFH har hatt reduksjon i korttidsfravær, men økning i både langtids- og totalfravær fra 2014-2015.  

 EHT har hatt en økning i korttidsfravær, men en reduksjon i langttids- og totalfravær fra 2014-2015. 

Totalt er fraværet fortsatt over 10% i 2015 og tiltak må iverksettes. 

 ETT har redusert både korttids-, langtids- og totalfraværet fra 2014-2015. Totalt er ikke fraværet 

lenger over 10%, men fortsatt høyt.  

 EIT har hatt en økning i både korttids-, langtids- og totalfraværet fra 2014-2015. Både langtidsfravær 

og totalfravær er over 10% i 2015 og tiltak må iverksettes. 

 

Egenvurderinger fra vurderingssamtaler 

Alle enheter har implementert de nye sykefraværsrutinene i 2015. Det er enighet om at det er et 

oversiktlig og nyttig verktøy for oppfølging, og at tett oppfølging har effekt. Det er også enighet om at 

sykefraværsrutinene innebærer tidkrevende prosesser som er utfordrende å gjennomføre i store 

avdelinger med mange ansatte. Det påpekes at små avdelinger med få ansatte vil få store utslag på 

statistikken selv om det faktiske fraværet ikke er spesielt høyt, sammenliknet med større avdelinger. 

 

 

Oppfølging av sykefravær i enkeltsaker 

Flere av enhetenes røde tall kan tilskrives enkeltsaker, hvor det avdekkes at den ansatte ikke lenger 

har helse til å fylle stillingens krav og derfor har behov for å redusere stillingsprosent eller gå over til 

annet arbeid. Det er gjennomført individuelle tilrettelegginger i henhold til IA-avtalen og individuell 

oppfølging med ansatte i gul og rød sone i henhold til de nye sykefraværsrutinene. I noen saker har det 

vært behov for arbeid med holdninger til sykefravær. Det er innført karantene på enkelte 
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ekstravakter/deltidsansatte ved høyt sykefravær, slik at man ikke får flere vakter frem til man kan vise 

til stabilt oppmøte. I enkelte tilfeller har leder trukket den ansattes rett til å bruke egenmelding.  

 

Generelle tiltak 

Alle enheter har hatt generelt hatt fokus på nærværsarbeid og trivsel i 2015. HMS-arbeid har vært tema 

på personalmøter, ansatte får medvirke og lavt sykefravær feires i enkelte avdelinger. 

Organisasjonsenheten har hatt framlegg i avdelingene om sykefravær og konsekvenser av dette. 

Turnuser er tilrettelagt så langt det er mulig og gjennomsnittlig stillingsprosent har økt i 

turnusavdelingene fra 2014-2015.  

 

Rådmannens vurdering 

Alle enheter har hatt stor og bred innsats knyttet til sykefraværsarbeid i 2015 og implementert de nye 

sykefraværsrutinene.  

Det påpekes at sykefraværsrutinene innebærer tidkrevende prosesser som er utfordrende å 

gjennomføre i store avdelinger med mange ansatte. Utviklingsarbeid knyttet til avdelingsledelse skal 

kartlegge ulike rammebetingelser og bidra til at avdelingsleders kapasitet avstemmes i forhold til 

organisasjonens forventninger. 

Sykefraværs- og nærværsarbeidet må baseres på grundig kartlegging i forkant av tiltak og tiltakene må 

evalueres jevnlig for å sikre at de har effekt. Tiltak som er rettet mot alle ansatte vil i liten grad lykkes 

dersom det kun er en liten prosentandel som står for fraværet. 

 

Ingen av ledergruppene hadde med seg vurderinger av tjenestekvaliteten og sykefraværets konsekvens 

for pasienter/brukere i vurderingssamtalene. Dette må tas med i fremtidige egenvurderinger. 
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Internkontrollsystemet  

 

Internkontroll er et lederansvar og er en nødvendig forutsetning for god styring av virksomheten. Et godt 

internkontrollsystem gir rådmannen betryggende kontroll og er et godt verktøy for å håndtere 

virksomheter med komplekse krav. Formalisering og organisering av ansvar og oppgaver er en viktig 

forutsetning. Kvalitetssystemet Kvalitetslosen skal sikre lett tilgjengelige og oppdaterte styrende 

dokumenter, gjennomførende dokumenter og kontrollerende dokumenter. 

Enhetsleder har delegert totalansvar for å styre egen enhet og at det finnes et internkontrollsystem for 

enheten med nødvendige prosedyrer og dokumentasjon. Enhetsleder skal videre sikre at systemet 

fungerer og at prosedyrer etterleves, samt at kontinuerlig forbedringsarbeid pågår og rapportere avvik 

til rådmannsgruppa. 

Veileder til internkontroll for Rælingen kommune ble godkjent i kvalitetsrådet 23.11.2015. 

 

Egenvurderinger fra vurderingssamtaler 

Enhetenes internkontrollsystemer er på forskjellige nivå. Oppsummering og vurdering her vil være 

knyttet til de forskjellige nivåene. 

 
Enhet for tilrettelagte tjenester hadde et godt utviklet internkontrollsystem også før innføring av 

kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Proaktiv bruk av systemet, og innholdet i enhetens mappe i 

Kvalitetslosen, sikrer en helhetlig internkontroll og at tjenester utføres etter lovverk og interne 

standarder. Videre sikrer det at de ansatte vet hva som er deres ansvar og hvordan oppgaver skal 

utføres. Systemet er strukturert oppbygd og er lett å finne fram i. Det revideres hvert år, eller oftere ved 

behov og revisjonsansvaret fordeles mellom avdelingene. Enheten har en dokumentasjons- og 

avvikskultur.  

Tjenestekontoret for helse og omsorg har et godt utviklet kvalitetssystem. Innholdet i enhetens mappe 

sikrer en helhetlig internkontroll og at tjenester utføres etter lovverk og interne standarder. Tydelig 

ansvarsfordeling og oppgavebeskrivelser sikrer at de ansatte vet hva som er deres ansvar og hvordan 

oppgaver skal utføres. Systemet er strukturert oppbygd etter samme mal som enhet for tilrettelagte 

tjenester og er lett å finne fram i. Systemet revideres årlig og revisjonsansvaret er fordelt i enheten. 

Enheten har ansvar for flere overordnede fellesprosedyrer hvor det er utfordrende å sikre at 

driftsenhetene følger prosedyrene. Videre påpeker enheten at det er et forbedringspotensial i å benytte 

avvikssystemet i programmet. 

Enhet familie og helse, enhet for hjemmebaserte tjenester og enhet for institusjonstjenester vurderer at 

det jobbes godt på veien mot å sikre et helhetlig internkontrollsystem, men at det er noen mangler knyttet 

til både innhold og proaktiv bruk av systemet. Det trekkes blant annet frem behov for en bedre samlet 

oversikt over eget internkontrollsystem samt prosess på avvik og risikoområder. De tre enhetene har 

arbeidsmål knyttet til internkontrollsystem på virksomhetsplan 2016.  

NAV har arbeidet godt med å opprette innholdet som skal være i enhetens mappe i Kvalitetslosen for å 

sikre helhetlig internkontroll, men har foreløpig ikke publisert det i Kvalitetslosen. NAV har to 

styringslinjer, kommunalt og statlig, og har arbeidet mye med å definere hva som er hensiktsmessig 

innhold i Kvalitetslosen, som kun er et kommunalt system. Det vil arbeides videre med fordeling av 

revisjonsansvar, sikre eierskap blant ansatte og sikre at innholdet har god nok kvalitet til å benyttes i 

opplæring. Avviksmodulen i Kvalitetslosen benyttes ikke, da det føres i statlige systemer. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen har lagt føringer på at alle enheter skal benytte seg av de funksjonaliteter som 

Kvalitetslosen har. Dette innebærer å bygge opp og vedlikeholde systemet, slik at enhetens mappe 

inneholder det som kreves av et helhetlig internkontrollsystem jf. krav i lov og forskrifter og at det er 

enkelt for ansatte å bruke. Ved oppretting av nye prosedyrer, eller ved vesentlig endringer i gjeldende 

prosedyrer, bør funksjonen leseliste benyttes, slik at ansatte blir informert.  

 

Enhet for tilrettelagte tjenester har et helhetlig internkontrollsystem som gir rådmannen betryggende 

kontroll. 

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg har langt på vei et helhetlig internkontrollsystem som gir 

betryggende kontroll, men må benytte avvikssystemet og arbeide videre med å sikre drift av 

fellesprosedyrer. 

 

Enhet familie og helse, enhet for hjemmebaserte tjenester og enhet for institusjonstjenester må 

gjennomgå samlet innhold i enhetens mappe for å sikre helhetlig internkontroll, legge til det som mangler 

og fjerne det som ikke lenger er gjeldende. Mye godt arbeid er gjort i 2015, men det er fortsatt mange 

dokumenter som har overgått revisjonsdato og det finnes flere tomme mapper. Det vurderes at et 

suksesskriterium for proaktiv bruk og samlet oversikt er å fordele revisjonsansvaret i enheten. Innholdet 

i enhetens mappe skal gjennomgås og kvalitetssikres hvert år, jf. veileder til internkontroll. 

Revisjonsansvarlig må påse at informasjonen er oppdatert og gjeldende, fjerne det som er utdatert og 

sjekke at linker fungerer.  

 

NAV har arbeidet godt med å opprette innholdet som skal være i enhetens mappe for å sikre helhetlig 

internkontroll, men har foreløpig ikke publisert det i Kvalitetslosen. Internkontrollsystemet skal være et 

levende verktøy og er aldri å betrakte som et ferdig produkt. NAV må således publisere 

internkontrollsystemet i kvalitetslosen, så langt det er kommet. 
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Avvik/klagesaker 

 
Avvik er en hendelse eller aktivitet som avviker fra en definert standard, som lover, forskrifter, 

prosedyrer, serviceavtaler og retningslinjer. Formålet med å melde avvik er læring, kvalitetssikring, 

forbedring og måloppnåelse. Ansatte skal melde avvik i Kvalitetslosen når de opplever et avvik fra 

standard, et umiddelbart behov for endring av en prosedyre eller at disse ikke følges. Avvik skal lede til 

kvalitetsforbedring. Avvik skal løses på lavest mulig nivå. Behov for tiltak vurderes og iverksettes 

løpende. Brukerrelaterte avvik dokumenteres i den enkelte enhets gjeldende fagprogram. 

 

 

Egenvurderinger fra vurderingssamtaler – avvik i Kvalitetslosen 

NAV benytter ikke avviksmodulen i Kvalitetslosen, da de føres i statlige systemer. 

Enhet for tilrettelagte tjenester har en dokumentasjons- og avvikskultur for å sikre forsvarlige tjenester 

og kvalitstsforbedring. Enheten har mange definerte standarder og melder følgelig mange avvik. Det 

viktigste er hvordan avvikene følges opp i etterkant. 

 

Øvrige enheter påpeker at det er et forbedringspotensial i å benytte avvikssystemet i programmet. 

 
 

Enheter Antall avvik 2015 Kategorier 

 

Enhet familie og helse 

 

11 

HMS 3 

Organisasjon/internt 8 

Tjeneste/bruker 3 

 

Enhet for hjemmebaserte tjenester 

 

45 

HMS 25 

Organisasjon/internt 9 

Tjeneste/bruker 16 

 

Enhet for institusjonstjenester 

 

87 

HMS 29 

Organisasjon/internt 29 

Tjeneste/bruker 38 

 

NAV 

 

0 

HMS 0 

Organisasjon/internt 0 

Tjeneste/bruker 0 

 

Enhet for tilrettelagte tjenester 

 

261 

HMS 140 

Organisasjon/internt 60 

Tjeneste/bruker 115 

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg 

 

11 

HMS 5 

Organisasjon/internt 5 

Tjeneste/bruker 4 
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Egenvurdering fra vurderingssamtaler - Øvrige avvik NAV 2015 

 

I 2015 var det 15 klager på sosialtjenesten. Det vurderes å være på et normalt nivå og behandles etter 

faste prosedyrer. NAV Rælingen hadde lengst saksbehandlingstid på enkelte klagesaker 

sammenkliknet med hele Oslo og Akershus i 2015. Det er allerede iverksatt tiltak for omlegging av 

klagesaksbehandlingen. 

 

 

Klagesaker – overprøving av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

I 2015 ble 15 klagesaker på enkeltvedtak oversendt til overprøving av Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus. Av disse gjaldt 6 klager på tildeling av bolig. I 2013 var det 10 klager på enkeltvedtak som ble 

oversendt til overprøving av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er likevel en reduskjon i klagesaker 

fra 2013-2015, da Tjenestekontoret for helse og omsorg ikke hadde ansvar for tildeling av boliger i 2013. 

Reduksjon kan skyldes justering av tjenestetildeling, brukermedvirkning og større fleksibilitet i 

tjenesteorganisering. De sakene som overprøves gir som oftest medhold til bruker. Tjenestekontoret for 

helse og omsorg oppsummerer årlig de tilbakemeldingene Fylkesmannen gir og bruker det som 

erfaringsgrunnlag til videre arbeid. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Avvik Kvalitetslosen 

De fleste enheter melder om et forbedringspotensial i bruk av avviksmodulen i Kvalitetslosen. Veileder 

til internkontroll beskriver nytten av å gjennomføre prosesser for å definere hva som er å betrakte som 

avvik i den enkelte avdeling. Det må etableres kultur for at avviksmeldinger er en del av kvalitetskontroll 

og forbedringsarbeid. Det viktigste er at avvikene følges opp i etterkant.   

 

NAV benytter ikke avviksmodulen i Kvalitetslosen, men fører dette i statlige systemer. Det må sikres en 

rapportering og vurdering av disse slik at rådmannen kan ha betryggende kontroll. 

 

Øvrige avvik 

Avvik på ventetider og fristeoverskridelser er viktige for enhetene å følge med på for å vurdere 

tjenestenes kapasitet. 

 

Klagesaker 

Årlig gjennomgang av Fylkesmannens tilbakemeldinger i klagesaker og benytte dette som 

erfaringsgrunnlag i videre arbeid gir betryggende kontroll av egne saksbehandlingsrutiner. 
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Koordinering/tverrfaglig samarbeid  

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg innehar rollen som kommunens koordinerende enhet og har 

systemansvar for koordinator og individuell plan. I 2015 har enheten arbeidet med forankring av rollen 

som koordinerende enhet, kompetanseheving hos koordinatorer, innføring av nytt fagsystem knyttet til 

individuelle planer og prosedyrer for samarbeid i komplekse saker. Det er gjennomført opplæring og 

presentasjoner i andre enheter. Det er også igangsatt et mer strukturert samarbeid med enhet familie 

og helse omkring tilbud til barn og unge. Samarbeidet skal videreføres. 

 

Det er fra tidligere etablert flytprosedyrer, samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer med driftsenhetene 

knyttet til saksbehandling av helse-, omsorgs- og velferdstjenester.  

 

 
Kommunene er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3. 

Koordinerende enhet skal blant annet ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og 

veiledning av koordinator.  

 

Formålet med koordinerende enhet er å bidra til at pasienter/brukere som har behov for tjenester fra flere ulike aktører skal motta 

et helhetlig tjenestetilbud. Koordinerende enhet skal være synlig, tilgjengelig og etablert. 

Helsedirektoratet 

 

 
 

En individuell plan viser mål, ressurser og behov for personer som mottar tjenester og skal være et 

hjelpemiddel slik at pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester får et helhetlig 

og individuellt tilpasset tjenestetilbud. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett 

på en individuell plan. Det er likevel ikke gitt at den enkelte pasient/bruker i hvert tilfelle ønsker å benytte 

seg av dette verktøyet. Kommunen har plikt til å sikre at hver enkelt pasient/bruker, som har rett på en 

individuell plan, får tilbud om dette. Å telle antall individuelle planer gir således ikke et direkte svar på 

om kommunen oppfyller denne plikten. 

 

Antall individuelle planer 

 
2013 2014 2015 

 

 
74 

 
79 

 
80 

 

Koordinator er en tjenesteyter som har ansvar for nødvendig oppfølging og samordning av 

tjenestetilbudet, samt framdrift i arbeid med individuell plan. Koordinator skal også tilbys selv om 

pasient/bruker ikke ønsker individuell plan. Kommunens koordinerende enhet har ansvar for 

oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Per i dag oppnevnes en tjenesteyter som har god 

kjennskap til bruker som koordinator. Et utviklingsarbeid skal vurdere om koordinatorrollen bør 

organiseres annerledes enn i dag. 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor tjenesteområdet psykisk helse og rus i mai 2015. 

Formålet var å undersøke om kommunen har systemer som sikrer at pasienter/brukere innenfor dette 

området får et helhetlig og koordinert tilbud. Romerike revisjon IKS anbefaler i sitt sammenstillingsnotat 

at kommunen bør vurdere ytterligere tiltak som styrker det lovpålagte og nødvendige samarbeidet både 

internt i kommunen og eksternt mot spesialisthelsetjenesten. Disse tiltakene skal sikre både den 

enkeltes rett til individuell plan og koordinator, i henhold til lovens intensjon og krav, og at koordinerende 

enhet fungerer i tråd med lovkrav. 
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Rådmannens vurdering 

 

Kulturen for tverrfaglig samarbeid vurderes å være i god utvikling med etablerte flytprosedyrer, 

samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer. Dette medfører at komplekse brukersaker løses på en 

hensiktsmessig måte mellom enhetene.  

Tjenestekontoret for helse og omsorg har arbeidet godt i 2015 med informasjon og opplæring knyttet til 

sin rolle som koordinerende enhet, men det er fortsatt behov for nærmere avklaring og forankring av 

enhetens rolle og funksjon internt i kommunen. 

Tjenestekontoret for helse og omsorg innehar rollen som koordinerende enhet og må ivareta det 

ansvaret som medfølger, men alle enheter har et internt opplæringsansvar og må sørge for at sine 

ansatte er informert om hva dette innebærer. Helse- og omsorgsplan 2015-2026 trekker frem at 

prosedyrer må være godt innarbeidet gjennom systematiske opplæringstiltak for ansatte, med 

påfølgende systematisk oppfølging fra ledelsen. Den enkelte ansatt har ansvar for å følge gjeldende 

prosedyrer og tilegne seg kunnskap som kreves i den forbindelse. 

Individuell plan og koordinator er lovfestede virkemidler for brukermedvirkning, som i tillegg skal sikre 

helhetlige og koordinerte tjenester. Rælingen må etablere et fullgodt system som sikrer at alle 

pasienter/brukere som har rett til individuell plan/koordinator får tilbud om dette, og at dette 

dokumenteres på en slik måte at det kan følges med på. 
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6. NØKKELTALL 
 

Utvalgte nasjonale nøkkeltall benyttes til å følge med på utvikling fra år. Det er utfordrende å kvantitativt 

måle status i helse- omsorgs- og velferdstilbudet, da nøkkeltall fra nasjonale målesystemer som 

KOSTRA3 og liknende ikke gir noe informasjon om tjenestekvalitet. Nøkkeltall som presenteres her vil 

likevel gi et visst sammenlikningsgrunnlag med andre kommuner, fylket og landet på hvilket nivå av 

ressursinnsats Rælingen prioriterer på de ulike områdene.  

 

Rælingen kommune tilhører kostragruppe 7, som er for mellomstore kommuner med lave bundne 

kostnader per innbygger og lave frie dispinible inntekter.   

 

 
KOSTRA-tall:  
Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, pleie og omsorg  
 

 
 
Figur 1: Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter i kategorien pleie og omsorg for årene 2014 og 
2015, sammenliknet med kostragruppe 7, fylket og landet.  
 
 

 

Figur 1 viser at Rælingen i 2015 ligger på samme nivå som kostragruppe 7 og fylket, og på et lavere 

nivå enn landet. Imidlertid har Rælingen en relativt ung befolkning med færre eldre enn både landet og 

fylket. Dette påvirker utgiftsnivået da behovet for helsehjelp særlig øker fra 80 år. På den annen side er 

det også flere unge voksne med langvarige og komplekse tjenestebehov. En vesentlig andel av 

differansen i Rælingen fra 2014-2015 kan med stor sannsynlighet tilskrives svært ressurskrevende 

enkeltbrukere, som gir store utslag.  

 

Ved utgangen av 2015 var befolkningen i Rælingen økt fra 17 185 til 17 426 innbyggere. Det er høy 

mobilitet i befolkningen ved at mange flytter både til og fra kommunen. Rælingen har en ung befolkning 

nå, men befolkningssammensetningen er i endring. Store alderskull er i ferd med å nærme seg 

aldersgruppen som betegnes som eldre.  
 

  

                                                           
3 KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Statistikk presenteres årlig, inndelt i kategorier som pleie og omsorg, 

kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten. 
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KOSTRA-tall:  
Fordeling av andel netto driftsutgifter, pleie og omsorg 
 

 

 
 
Figur 2: Fordeling av andel netto driftsutgifter innenfor kategorien pleie og omsorg, for årene 2014 og 2015, sammenliknet med 
kostragruppe 7. 
 

 

Figur 2 viser fordelingen av driftsutgifter i pleie og omsorg. Rælingen har høyere ressursinnsats enn 

kostragruppe 7 på institusjonstjenester og aktivisering/støttetjenester i både 2014 og 2015. Tilsvarende 

har Rælingen lavere ressursinnsats på tjenester til hjemmeboende, sammenliknet med kostragruppe 7. 

Imidlertid vil også befolkningssammensetning, mobilitet og ressurskrevende enkeltbrukere påvirke 

denne fordelingen. 

 

I Helse- og omsorgsplan 2015-2026 er et av satsningsområdene organisering og utvikling av tjenester, 

med strategi om å styrke hjemmetjenester med forebyggende og helsefremmende fokus. Hensikten er 

å unngå eller utsette mer ressurskrevende tjenester. Rælingen må således arbeide videre med å 

organisere pleie- og omsorgstjenestene annerledes for å snu dette bildet.  
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KOSTRA-tall:  
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, kommunehelsetjenesten 
 
 

 
 
Figur 3: Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter i kategorien kommunehelsetjeneste for årene 2014 
og 2015, sammenliknet med kostragruppe 7, fylket og landet. 
 

 

 

Figur 3 viser at Rælingen i 2014 ligger på samme nivå som landet, på høyere nivå enn kostragruppe 7 

og på et lavere nivå enn fylket. I 2015 ligger Rælingen på samme nivå som fylket og på et høyere nivå 

enn kostragruppe 7 og landet. Variasjoner kan tilskrives at kommunehelsetjenesten skal yte nødvendig 

helsehjelp til alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen og er således ikke bare forbeholdt 

kommunens innbyggere. Kommunen skal løse et bredt spekter av oppgaver innen forebyggende 

helsearbeid, diagnostikk og behandling, medisinsk rehabilitering, pleie og omsorg samt hjelp ved ulykker 

og andre akutte situasjoner. Øvrige variasjoner i utgiftsnivå fra 2014-2015 kan tilskrives en omlegging 

av akuttfunksjoner på legevakt i 2015, bruk av turnuslege i 2014 og at kommuneoverlegen var i ulønnet 

perisjon i deler av 2014. 

 
 
KOSTRA-tall:  
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, sosialtjenesten 
 
 

 
 
Figur 4: Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter i kategorien sosialtjenesten for årene 2014 og 
2015, sammenliknet med kostragruppe 7, fylket og landet. 
 
 

Figur 4 viser at Rælingen ligger på samme nivå som landet og på høyere nivå enn kostragruppe 7 og 

fylket i både 2014 og 2015. 
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Et viktig samfunnshensyn er at enkeltmennesket i utgangspunktet skal klare seg med minst mulig 

offentlig bistand. Det er bred enighet om at struktur og innhold i hverdagen, en egnet bolig og et 

meningsfylt aktivitetstilbud på dagtid, er vesentlig for å kunne mestre sin egen hverdag selvstendig. 

Rælingen har blant annet etablert aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere for å styrke den enkeltes 

mulighet til å komme i arbeid og bli selvforsørget. I januar 2015 samlet kommunen tre dagaktivitetstilbud 

til en felles avdeling for å gi flere innbyggere tilbud om dagaktivitet, videreutvikle aktivitetene og sikre 

koordinering.  

 

Videre følger noen utvalgte lokale nøkkeltall, som måler elementer innenfor satsningsområdene for 

helse-, omsorgs- og velferdstilbudet i Rælingen.  

 

Utvalgte lokale nøkkeltall 

 

Utvalgte lokale nøkkeltall 2014 2015 

1. Antall sosialhjelpsmottakere  193 217 

2. Antall deltakere kvalifiseringsprogrammet 9 19 

3. Tjenestekontoret for helse og omsorg: Totalt antall saker 1003 1395 

4. Tjenestekontoret for helse og omsorg: Snitt saksbehandlingstid, antall dager  24 15 

5. Antall individuelle planer  79 80 

6. Fakturert døgn utskrivningsklare pasienter Ahus  104 65 

7. Nye meldinger barnevernstjenesten 168 180 

8. Antall fristeoverskridelser undersøkelser barnevernstjenesten 40 26 

9. Antall bosatte flyktninger  25 40 

10. I arbeid/utdanning ved gjennomført introduksjonsprogram i prosent 100 100 

11. Antall aktive saker Pedagogisk avdeling (PPT)  435 529 

12. Antall vedtak Lindrende enhet/Skedsmotun  2 4 

13. Antall pasienter kommunal akutt døgnenhet (KAD) 3  8 

14. Fysioterapiårsverk pr. 10.000 innbyggere 7,20 7,70 

15. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst 86 84 

 

 

Forklaring til utvalgte lokale nøkkeltall 

 
1. Mål om å redusere antall mottakere som har sosialhjelp som hovedinntekt. 
2. Mål om å øke antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet på vei mot ordinært arbeid eller andre 

tiltak. 
3. Det er økende omfang av saker som tjenestekontoret for helse og omsorg skal behandle. 
4. Dagens samfunn krever raske avgjørelser i komplekse saker. 
5. Mål om å øke antall individuelle planer og sikre at alle som har rett til en individuell plan får tilbud 

om dette. 
6. Få fakturerte døgn kan indikere et godt organisert tjenestetilbud og nok institusjonsplasser. 
7. Det er økende omfang av nye meldinger i barneverntjenesten 
8. Mål om å redusere fristeoverskridelser i barneverntjenesten, men ikke på bekostning av 

utredningskvalitet 
9. Økte flyktningsstrømmer medfører økt behov for bosetting og Rælingen tar sin del av ansvaret. 
10. Å være i arbeid eller utdanning etter gjennomført introduksjonsprogram er et suksesskriterium for 

god integrering. 
11. Det er økende omfang av aktive saker som PPT skal behandle. 
12. Mål om å hovedsakelig bygge opp tjenestetilbud i egen kommune.  
13. Mål om å hovedsakelig bygge opp tjenestetilbud i egen kommune.  
14. Mål om forebyggende fokus. Dekningsgrad lavere enn kostragruppe 7, fylket og landet. 
15. Forskriftsfestet frist. Forebyggende fokus. Resultat på nivå med kostragruppe 7, fylket og landet. 
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7. VURDERING OG GRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID 
 

Rådmannens vurdering er fortløpende gjengitt underveis i rapporten. Det oppsummeres her 

anbefalinger for videre arbeid og/eller områder med fare for svikt. Dette må anses som førende for 

enhetenes utviklingsområder i kommende handlingsprogram og videre arbeidsmål i virksomhetsplaner 

2017. 

 

Satsningsområder i helse- og omsorgsplan 2015-2026 

Tilstandsrapporten skal årlig være et ledd i oppfølging av planen og vurdere om det er behov for å 

revidere planen. Planen legger føringer på at enhetene skal utarbeide konkrete arbeidsmål i samsvar 

med planens satsningsområder. Dette skal tydeliggjøres i arbeid med enhetenes side i 

handlingsprogrammet og i enhetenes årlige virksomhetsplaner.  

 

System for brukerdialog 

Det er et suksesskriterium at enhetenes prosedyrer revideres årlig eller oftere ved behov, slik at 

informasjonen er oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte. Jevnlig gjennomgang av tilbakemeldingene i 

personalgruppene er et viktig ledd for å kunne iverksette effektive korrigerende tiltak. 

 

Sykefravær 

 Sykefraværs- og nærværsarbeidet må baseres på grundig kartlegging i forkant av tiltak og tiltakene 

må evalueres jevnlig for å sikre at de har effekt.  

 Tiltak som er rettet mot alle ansatte vil i liten grad lykkes dersom det kun er en liten prosentandel 

som står for fraværet. 

 Ingen enheter hadde med seg vurderinger av tjenestekvaliteten og sykefraværets konsekvens for 

pasienter/brukere i vurderingssamtalene. Dette må tas med i fremtidige egenvurderinger og være 

overordnet perspektiv i sykefraværsarbeid. 

 

Internkontrollsystem 

 Rådmannen har lagt føringer på at alle enheter skal benytte seg av de funksjonaliteter som 

Kvalitetslosen har. Dette innebærer å bygge opp og vedlikeholde systemet, slik at enhetens mappe 

inneholder det som kreves av et helhetlig internkontrollsystem jf. krav i lov og forskrifter, slik at det 

er enkelt for ansatte å bruke.  

 Ved oppretting av nye prosedyrer, eller ved vesentlige endringer i gjeldende prosedyrer, bør 

funksjonen leseliste benyttes, slik at ansatte blir informert.  

 Enhet for tilrettelagte tjenester har et helhetlig internkontrollsystem som gir rådmannen betryggende 

kontroll. 

 Tjenestekontoret for helse og omsorg  har langt på vei et helhetlig internkontrollsystem som gir 

betryggende kontroll, men må benytte avvikssystemet og arbeide videre med å sikre drift av 

fellesprosedyrer. 

 Enhet familie og helse, enhet for hjemmebaserte tjenester og enhet for institusjonstjenester må 

gjennomgå samlet innhold i enhetens mappe for å sikre helhetlig internkontroll, legge til det som 

mangler og fjerne det som ikke lenger er gjeldende. Det vurderes at et suksesskriterium for proaktiv 

bruk og samlet oversikt er å fordele revisjonsansvaret i enheten. Innholdet i enhetens mappe skal 

gjennomgås og kvalitetssikres hvert år.  
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 NAV har har foreløpig ikke publisert sitt internkontrollsystem i Kvalitetslosen. Internkontrollsystemet 

skal være et levende verktøy og er aldri å betrakte som et ferdig produkt. NAV må således publisere 

internkontrollsystemet i Kvalitetslosen, så langt det er kommet. 

 

Avvik/klagesaker 

 Avvik Kvalitetslosen: Veileder til internkontroll beskriver nytten av å gjennomføre prosesser for å 

definere hva som er å betrakte som avvik i den enkelte avdeling. Det må etableres kultur for at 

avviksmeldinger er en del av kvalitetskontroll og forbedringsarbeid. 

 NAV benytter ikke avviksmodulen i Kvalitetslosen, men fører dette i statlige systemer. Det må sikres 

en rapportering og vurdering av disse slik at rådmannen kan ha betryggende kontroll. 

 Avvik på ventetider og fristeoverskridelser er viktige for enhetene å følge med på for å vurdere 

tjenestenes kapasitet. 

 

Koordinering/tverrfaglig samarbeid 

 Det er fortsatt behov for nærmere avklaring og forankring av rollen som koordinerende enhet og 

funksjon internt i kommunen. 

 Koordinerende enhet må ivareta det ansvaret som medfølger, men alle enheter har et internt 

opplæringsansvar og må sørge for at sine ansatte er informert om hva dette innebærer. Helse- og 

omsorgsplan 2015-2026 trekker frem at prosedyrer må være godt innarbeidet gjennom 

systematiske opplæringstiltak for ansatte, med påfølgende systematisk oppfølging fra ledelsen. Den 

enkelte ansatt har ansvar for å følge gjeldende prosedyrer og tilegne seg kunnskap som kreves i 

den forbindelse. 

 Individuell plan og koordinator er lovfestede virkemidler for brukermedvirkning, som i tillegg skal 

sikre helhetlige og koordinerte tjenester. Rælingen må etablere et fullgodt system som sikrer at alle 

pasienter/brukere som har rett til individuell plan/koordinator får tilbud om dette, og at dette 

dokumenteres på en slik måte at det kan følges med på. 

 

IKT-systemer 

Det er fortsatt behov for å sikre at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring i bruk av systemer og sikre at 

regler for nødvendig dokumentasjon, journalføring og informasjonssikkerhet etterleves.  

 

Rådmannens vurderingssamtaler med enhetenes ledergrupper 

Konseptet og gjennomføring vil bli justert i henhold til evaluering. Eksempelvis vil agenda justeres med 

henhold til tidsbruk. Det forventes at agenda følges slik at konseptet kan gjennomføres etter hensikten. 

Informasjonen fra vurderingssamtalene er i stor grad grunnlagsmateriale til tilstandsrapporten og er en 

del av rådmannens betryggende kontroll. 

 

 


