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OM TILSTANDSRAPPORTEN 
 

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2016-2017 skal gi en samlet informasjon om tilstanden i 

kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud og knytte dette til gjeldende styringssystem. Rapporten 

er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder framstilling og vurdering av 

resultater i kalenderåret 2016. 

Tilstandsrapporten er en del av rådmannens internkontroll av virksomheten jf. kommuneloven § 23 og 

internkontrollforskriften § 4.  

Fra 1. januar 2017 vil også ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

være gjeldende. 

 

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 kjerneoppgaver og tallmateriale som viser årsverk, gjennomsnitlig 

stillingsprosent og kompetansesammensetning.  

Kapittel 3 beskriver satsningsområder fra Helse- og omsorgsplan 2015-2026. Tilstandsrapporten skal 

være en årlig oppfølging av planen. Det gis også en oversikt over politiske vedtak behandlet i Komite 

for helse og sosial i 2016. 

Kapittel 4 oppsummerer status på felles utviklingsarbeider i tråd med prioriterte tiltak i Helse- og 

omsorgsplan 2015-2026. 

Kapittel 5 oppsummerer tematiske resultater fra rådmannens styringsdialog med enhetenes 

ledergrupper, gjennomført våren 2017. Rådmannen valgte ut områdene sykefravær, 

internkontrollsystemet, avvik, klagesaker og brukernes ressurser og medvirkning. Enhetene presenterte 

resultater per avdeling fra 2016 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. 

 

  

Rapporten inneholder rammer med informasjon om viktige hendelser i 2016 og generelle temaer 

som har betydning for rapportens innhold. 
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Kommunens overordnede hensyn 
 

For å ivareta den bredden som ligger i kommunens samfunnsoppdrag, angir kommuneplanen fire 

overordnede hensyn. Hensynene skal vektlegges som en naturlig del av alt arbeid og synliggjøres i alle 

vurderinger. Under omtales de fire overordnede hensynene i lys av kommunens helse-, omsorgs- og 

velferdstilbud.  En årlig tilstandsrapport skal bidra til oversikt for å kunne gjøre de rette prioriteringene 

av kommunens ressurser. 

 
 

God folkehelse i befolkningen 

Hensynet omhandler alle typer tiltak der formålet er å 

fremme helse og hindre at sykdom, skade eller 

sosiale problemer oppstår. Tidlig innsats og 

mobilisering av brukeres egne ressurser er vesentlig 

for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.  

 

 

Trygt og sikkert lokalsamfunn 

Hensynet rommer hvordan vi gjennom vår 

saksbehandling og levering av tjenester gir 

innbyggerne et trygt og sikkert lokalsamfunn. 

Kommunen har ansvar for et bredt spekter av helse-, 

omsorgs- og velferdstjenester til innbyggere i alle 

aldersgrupper som har behov for det. Å være en del 

av et samfunn som gir innbyggeren rett til tjenester og 

bistand dersom du har behov for det, bidrar til 

trygghet. 

 

Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

Det skal gjennomføres en samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon som sikrer at naturens ressurser 

disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning, og som ivaretar disse også for kommende 

generasjoner. For kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud vil transport, energibruk, innkjøp og 

forbruksmateriell være områder hvor vi har mulighet til å påvirke dette i riktig retning. Et system for 

miljøstyring av disse områdene var under utprøving i noen avdelinger i 2016 og erfaringene herfra bidro 

inn i en utredning om valg av miljøledelsessystem. 

 

Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Hensynet innebærer at kommunens økonomistyring innrettes slik at tjenestetilbudet tilpasses 

utviklingen i innbyggernes behov, med god ressursutnyttelse administrativt og personalmessig. Utvalgte 

nøkkeltall i tilstandsrapportens kapittel 6 benyttes til å følge med på utvikling fra år til år, og skal gi et 

visst sammenlikningsgrunnlag med andre kommuner. 

 

 

  

God folkehelse 

i befolkningen

Trygt og 
sikkert 
lokal-

samfunn

Langsiktig forvaltning av 
kommunens ressurser

Bærekraftig 
klima og 

miljø-
utvikling
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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 

grunnlag 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 inngår i Rælingen kommunes styringssystem, som vist i 

figuren under. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnlag og arbeidsform 
 

Våren 2017 gjennomførte rådmannen styringsdialog med hver enkelt ledergruppe i helse- og 

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

og brukernes ressurser og medvirkning. Enhetene presenterte egenvurderinger og resultater per 

avdeling fra 2016 på disse områdene. 

Styringsdialog er en stor del av grunnlagsmaterialet for rådmannens vurderinger og anbefalinger om 

videre arbeid i denne rapporten.  

Konseptet og gjennomføringen av styringsdialog evalueres i etterkant og justeres etter behov. 

Tilstandsrapport  

helse, omsorg og 

velferd 

Årsberetning ÅRSHJUL Handlings-

program 

 

Virksomhets-

planer 
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HELSE OG OMSORG I RÆLINGEN 2016 
 

Helse-, omsorgs- og velferdstilbudet i Rælingen kommune er organisert i seks resultatenheter:  

 

Videre i kapittelet presenteres den enkelte enhets kjerneoppgaver og tabeller som viser utvikling i 

årsverk, gjennomsnitlig stillingsprosent og kompetansesammensetning per avdeling.  

Tjenestekontoret for 
helse og omsorg

NAV Rælingen Enhet familie og helse

Enhet for tilrettelagte 
tjenester

Enhet for 
hjemmebaserte 

tjenester

Enhet for 
institusjonstjenester

Høy andel av fagkompetanse og størst mulig grad av heltidsstillinger påvirker kvaliteten i tjenestetilbudet og effektiv 
ressursbruk. 

 

Kompetanse 

Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell i grunn-, videre- og 
etterutdanning. Rælingens arbeidsgiver- og organisasjonsplattform beskriver at en systematisk oppbygging av de ansattes 
kompetanse skal kunne lede til kommunale tjenester av god kvalitet. Kommuneorganisasjonen må være attraktiv som 
arbeidsplass. Regjeringens kompetanse- og rekrutteringsplan skal bidra til å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent 
bemanning. Det er fokus på å øke andel med høgskoleutdanning, legge til rette for internopplæring, skape større faglig 
bredde og fokus på tverrfaglig samarbeid. 

Helse- og omsorgsplan 2015-2026 

 

Bestemmelser i arbeidsmiljøloven som kan påvirke kommunens kompetanseutvikling 

Særlig i avdelinger med heldøgns turnusdrift er det behov for å benytte vikarer, for å dekke opp for både planlagt- og uplanlagt 
fravær. Behovet for vikarer kan være i ferieavvikling, ved sykefravær, når det er vakanser i faste stillinger i påvente av søkere 
med rett formell kompetanse, for å unngå overtidsbruk for fast ansatte m.m.  

Arbeidsmiljølovens (aml) § 14-9 fastslår at arbeidstakere skal ha fast ansettelse. Avtaler om midlertidige ansettelser kan 
likevel inngås: a) når arbeidet er av midlertidig karakter, b) for arbeid i stedet for andre, c) for praksissted, d) for 
arbeidsmarkedstiltak, e) for idrettsutøvere, trenere og dommere og f) for en periode på inntil 12 måneder av gangen. 
Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a eller i mer enn 
tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anses som fast ansatt jf. aml. § 14-9 pkt. 6.  

Vikarer som benyttes over tid får god kjennskap til brukere og oppgaver, og bidrar til kontinuitet i tjenesten. Det oppstår et 
dilemma i de situasjoner hvor en dyktig vikar ikke lenger kan benyttes, selv om det er behov, fordi det vil medføre krav om 
fast ansettelse av en person uten rett formell kompetanse.  
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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 og har ansvar 

for oppfølging av 23 oppdragstakere (31.12.2016) i tillegg til enhetens årsverk. Tjenestekontoret innehar 

rollen som kommunens koordinerende enhet, med systemansvar for individuell plan og koordinator. 

Overordnet systemansvar for boligsosialt arbeid og fagsystem knyttet til helse- og omsorgstjenester er 

tillagt enheten. Enheten er ikke inndelt i avdelinger per 31.12.2016. 

 

Årsverk og stilling  

Tjenestekontoret for helse og omsorg 2014 2015 2016 

Årsverk (uten oppdragstakere) 11,4 12,1 13,3 

Gjennomsnitlig stillingsprosent - - 95 % 

Tabell 1: Antall årsverk i enheten har økt siden oppstart i september 2014. Dette skyldes i hovedsak overføring av 

tjenesteansvar fra andre enheter. Det er planlagt flere overføringer i 2017. Gjennomsnittlig stillingsprosent måles fra 2016 og 

fremover. 

 

Kompetanse 

Tjenestekontoret for helse og omsorg 
Andel 

ufaglærte 
Andel 

fagskole 
Andel 

høgskole 

Kompetansesammensetning 2016  0 % 7 % 93 % 

Tabell 2: Alle ansatte i enheten har fag- og høgskoleutdanning i 2016. 

Oppdragstakere er enkeltpersoner som påtar seg å utføre oppdrag uten å være ansatt som arbeidstaker hos 
oppdragsgiver. Høyesterett avsa den 23. juni 2016 en dom som vil begrense kommunenes adgang til å bruke 
oppdragstakerkontrakter. Dommen gjelder en avlaster og støttekontakt for samme bruker. Rettens flertall 
klassifiserer dette som et arbeidstakerforhold. 

Høyesterettsdommene fra 2013 – behovet for rettsavklaring 

Høyesterett avsa i 2013 to dommer hvor temaet var grensen mellom en arbeidstaker og en oppdragstaker. I den ene saken 
anså retten en fosterforelder som oppdragstaker. Kjernen i oppdraget var «å stille til rådighet et hjem hvor fosterbarnet så 
langt mulig skal være som et familiemedlem». I den andre saken fant avlastningen sted i hjemmet til brukerens familie. 
Avlasteren ble ansett som arbeidstaker. Høyesterett gikk gjennom de tradisjonelle kriteriene for grensen mellom en 
arbeidstaker og en oppdragstaker. Høyesterett kom til ulikt resultat i de to nevnte dommene og rettstilstanden fremstod som 
noe uklar for avlastere som brukte eget hjem til avlastning, samt for støttekontakter.  

Høyesteretts nye dom fra 2016 – gjelder kombinert avlaster/støttekontakt 

Etter høyesteretts dom av 23. juni 2016 kan det som hovedregel legges til grunn at en avlaster som også er støttekontakt 
for samme bruker, normalt må anses som en arbeidstaker. 

Nytt rundskriv om grenseoppgang mellom arbeidstaker og oppdragstaker 

På bakgrunn av høyesteretts dom i 2016 oppdateres B-rundskriv nr. 4/2013 om arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet. 
KS vil også intensivere det interessepolitiske arbeidet for om mulig å få lovhjemmel for at kommunene fortsatt skal kunne 
tilby oppdragstakerkontrakter til avlastere og støttekontakter. Arbeids- og sosialdepartementet skal legge fram et 
høringsforslag i 2017 om arbeidstidsregler som gjør det mulig å fortsatt kunne tilby døgn- og helgeavlastninger. 

KS (Kommunesektorens organisasjon) 
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Nav Rælingen 

 

Tjenester og målgrupper 

Hovedoppgaven til NAV Rælingen er å bidra til at Rælingens innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet. 

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 v/arbeids- og 

sosialdepartementet. 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. 

 

Årsverk og stilling 

NAV Rælingen 2014 2015 2016 

Årsverk kommune 16,1 12,2 15,2 

Årsverk stat - 14,2 14,2 

Gjennomsnitt stillingsprosent avdeling arbeid og helse - - 98% 

Gjennomsnitt stillingsprosent avdeling arbeid og sosial - - 93% 

Tabell 3: To årsverk knyttet til ROAS ble flyttet ut av NAV ved omorganisering og samling av dagaktivitetstilbudene i 2015. 

Økning i årsverk kommunalt ansatte fra 2015-2016 er boveileder med prosjektmidler fra fylkesmannen. Gjennomsnittlig 

stillingsprosent måles fra 2016. 

 

Kompetanse 

NAV Rælingen 
Andel 

ufaglærte 
Andel 

fagskole 
Andel 

høgskole 

Kompetansesammensetning 2016 avdeling arbeid og helse 0 % 30 % 70 % 

Kompetansesammensetning 2016 avdeling arbeid og sosial 0 % 39 % 61 % 

Tabell 4: Alle ansatte i enheten har fag- og høgskoleutdanning i 2016.  

  

Forventningene til NAV er store, både fra brukerne og de politiske myndighetene. Stortingsmelding 33 (2015-2016) 
«NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være førsteprioritet i NAV.  
 
NAV skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet, færre på trygd og stønad. Arbeidsgiverne skal bli bedre til å 
forebygge sykefravær og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidstakerne skal komme raskere tilbake fra 
sykefravær. Arbeidssøkere skal kommer raskere i jobb enn de ville gjort uten bistand. Personer som har falt utenfor de 
fleste av samfunnets ordninger skal få bedre muligheter til mestring og å forsørge seg selv. NAV-kontorene må ha 
nødvendig myndighet og handlingsrom og en kultur for å finne løsninger.  
 
Hva et myndig og løsningsdyktig NAV innebærer, må langt på vei defineres av partnerskapet, NAV-kontorenes ledere og 
medarbeidere, brukere og samarbeidspartnerne. En arbeidsgruppe sentralt har foreslått endringer i rammevilkår, 
strukturer, rutiner og roller som samlet kan vitalisere partnerskapet, øke ledernes muligheter til å disponere ressurser i tråd 
med lokale behov og gi medarbeiderne muligheter til å gjennomføre bedre brukermøter og hjelpe flere i arbeid.  
 
For å sikre en felles prosess med lokale innspill, ble et diskusjonsgrunnlag sendt ut til brukerutvalg, KS/kommuner, alle 
deler av arbeids- og velferdsetaten, fylkesmannsembetene, medbestemmelsesapparatet og FO.  
 

Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar 
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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, barneverntjenester, fysio- og ergoterapitjenester, hjelpemiddeltjenester, 

pedagogisk avdeling (PPT) og flyktning- og inkluderingstjenester. 

 

Årsverk og stilling 

Enhet familie og helse Årsverk 2016 
Gjennomsnitt 
stillingsprosent 2016 

Barneverntjenesten 15,7 89 % 

Flyktninge- og inkluderingstjenesten 9,1 75 % 

Fysio- og ergoterapitjenesten 11,1 85 % 

Forebyggende helsetjenester 19,42 77,7 % 

Pedagogisk avdeling 9,5 100 % 

Helseadministrasjon 3,95 65,8 % 

Tabell 5: Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent måles per avdeling fra 2016. 

 

Kompetanse 

Enhet familie og helse 
Andel 

ufaglærte 
Andel 

fagskole 
Andel 

høgskole 

Kompetansesammensetning 2016 barneverntjenesten 0 % 3,2 % 96,8 % 

Kompetansesammensetning 2016  flyktninge- og inkluderingstjenesten 4,4 % 16,5 % 79,1 % 

Kompetansesammensetning 2016  fysio- og ergoterapitjenesten 0,0 % 18,0 % 82,0 % 

Kompetansesammensetning 2016  forebyggende helsetjenester 0,0 % 8,0 % 92,0 % 

Kompetansesammensetning 2016  pedagogisk avdeling 0,0 % 5,3 % 94,7 % 

Kompetansesammensetning 2016  helseadministrasjon 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Tabell 6: Alle ansatte i enheten har fag- og høgskoleutdanning, med unntak av 4,4% andel ufaglærte i flyktninge- og 

inkluderingstjenesten. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens 
helse og trivsel. Arbeidet skal forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse og beskytte mot 
helsetrusler. 

Trivsel, livskvalitet og folkehelse er satsingsområder i Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025, og folkehelseperspektivet 
skal ligge til grunn i kommunens planarbeid og saksbehandling. God folkehelse i befolkningen er avhengig av alt fra gode 
skoler og barnehager, gode nærmiljø, helsetilbud, tilgang på aktivitet og tilgang på rent vann og luft. Hele kommunen må 
således ha fokus på folkehelse. En sentral folkehelsegruppe, bestående av kommuneoverlege, samfunnsplanlegger, 
kultursjef og enhetsleder familie og helse/folkehelsekoordinator har et spesielt ansvar for å følge med på, og være pådriver 
for, kommunens folkehelsearbeid. 

Folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Kommunen har etter folkehelseloven og forskrift 
om oversikt over folkehelsen en plikt til å ha en oversikt over befolkningsutvikling, sosiale forhold, oppvekstforhold, 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer for utvikling av god eller dårlig helse. 

Rælingen kommune utarbeidet i 2015 en grundig og omfattende folkehelseoversikt som skal være grunnlag for videre arbeid 
med prioriteringer og planlegging av innsats. Dette er fulgt opp i 2016 med en folkehelseoversikt med status og statistikk på 
et utvalg av områdene, som vedlegg til årsberetningen.   

Regjeringens folkehelsemelding har fokus på psykisk helse hos barn og unge og å senke terskelen for fysisk aktivitet og 
aktive eldre. 
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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. Tjenestene ytes til innbyggere i alle aldersgrupper. 

 

Årsverk og stilling  

Enhet for hjemmebaserte tjenester Årsverk 2016 
Gjennomsnitt 
stillingsprosent 2016 

Psykisk helse og avhengighet 15,9 84,4 % 

Samlokaliserte boliger 22 61,0 % 

Hjemmesykepleie 35,9 77,5 % 

Totalt 2016 66 74,3 % 

Totalt 2015 73,8 74,0 % 

Tabell 7: Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent måles per avdeling fra 2016. Forrige tilstandsrapport målte årsverk og 

stillingsprosent for enheten samlet i 2015. Til sammenlikning har enhetens samlede gjennomsnittlige stillingsprosent økt noe fra 

2015-2016. 

 

Kompetanse 

Enhet for hjemmebaserte tjenester 
Andel 

ufaglærte 
Andel 

fagskole 
Andel 

høgskole 

Psykisk helse og avhengighet 6,0 % 39,0 % 56,0 % 

Samlokaliserte boliger 38,7 % 45,1 % 16,2 % 

Hjemmesykepleie 21,7 % 41,3 % 37,0 % 

Totalt 2016 22,1 % 41,8 % 36,4 % 

Totalt 2015 25,0 % 44,0 % 31,0 % 

Tabell 8: Enhetens kompetansesammenstning måles per avdeling fra 2016. Samlokaliserte boliger har særlig lav andel 

høgskoleutdannede og tilsvarende høy andel ufaglærte. Forrige tilstandsrapport målte enhetens samlede 

kompetansesammensetning i 2015. Til sammenlikning har enhetens samlede andel høgskoleutdannede økt fra 2015-2016, 

mens andel ufaglærte er redusert i samme periode. Samlet sett har enheten lav andel høgskoleutdannede. 

Rælingen har inngått samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i kommuneprogrammet 2016 – 2020. 
 
I 2008 rapporterte Riksrevisjonen at det boligsosiale arbeidet hadde behov for en mer langsiktig, målrettet og koordinert 
innsats overfor kommunene. Stortingsmelding nr. 17 (2012 – 2013): Byggje-bu-leve, og den nasjonale strategien for 
boligsosialt arbeid; Bolig for velferd (2014 –2020), gir føringer for fremtidig satsning. Fem direktorater skal iverksette 
strategien og Husbanken skal koordinere samarbeidet mellom partene. Det tette samarbeidet Husbanken har med 
kommunene videreutvikles nå gjennom Husbankens kommuneprogram (2016 – 2020). Programmet er Husbankens viktigste 
innsats for å realisere Bolig for velferd og skal heve kvaliteten i kommunesamarbeidet. 
 
Husbankens kommuneprogram bygger på erfaringene fra de nylig gjennomførte boligsosiale utviklingsprogrammene, og 
erfaringene herfra. Rælingen kommune er en av de utvalgte deltakerne til kommuneprogrammet. 20 kommuner i Husbankens 
region øst ble vurdert for deltakelse etter gjennomførte dialogmøter med Husbanken. Innlevert grunnlagsmateriale og 
boligsosiale fakta om kommunen, utgjorde grunnlaget for Husbankens vurdering av opptak i programmet. For mer 
informasjon, les politisk sak 16/18. 
 

Bolig for rusmiddelavhengige 
 
I april 2015 ble det vedtatt utbygging av 8 boliger for personer med utfordringer relatert til rus. Vedtaket ble i utgangspunktet 
gitt med forbehold om husbankfinansiering. Husbanken avslo kommunens søknad på bakgrunn av at boligene er planlagt 
samme tomt som 9 eksisterende treningsboliger for mennesker med psykiske lidelser i Norumlia. I oktober 2016 ble det 
vedtatt at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre byggeprosjektet uten tilskudd fra Husbanken, innenfor en kostnadsramme 
på 26 mkr. (eks. mva.).  
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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. 

I tillegg tilbys dagaktivitetstilbud for mennesker med psykiske helseplager og arbeidstrening for 

mennesker som står utenfor ordinært arbeidsliv. 

 

Årsverk og stilling  

Enhet for tilrettelagte tjenester Årsverk 2016 
Gjennomsnitt 
stillingsprosent 2016 

Rælingen dagaktivitetstilbud 13,9 87 % 

Hauger boliger 9,86 66 % 

Løvenstadvegen boliger 13,36 61 % 

Bjørnholthagan boliger 29,16 68 % 

Buholen boliger 18,49 54 % 

Administrasjon 1,4 70 % 

Totalt 2016 86,2 68 % 

Totalt 2015 84 66 % 

Tabell 9: Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent måles per avdeling fra 2016. Forrige tilstandsrapport målte årsverk og 

stillingsprosent for enheten samlet i 2015. Til sammenlikning har enhetens samlede gjennomsnittlige stillingsprosent økt med fra 

2015-2016. Buholen boliger har lavere gjennomsnittlig stillingsprosent enn de øvrige avdelingene i enheten, men har også 

tilleggsutfordringer med avlastningsdrift som i hovedvekt har bemanningsbehov i helgene. 

 

Kompetanse 

Enhet for tilrettelagte tjenester 
Andel 

ufaglærte 
Andel 

fagskole 
Andel 

høgskole 

Rælingen dagaktivitetstilbud 7,2 % 39,6 % 53,0 % 

Hauger boliger 8,4 % 20,3 % 71,3 % 

Løvenstadvegen boliger 18,2 % 11,0 % 70,8 % 

Bjørnholthagan boliger 20,2 % 15,6 % 64,2 % 

Buholen boliger 18,1 % 25,0 % 56,9 % 

Administrasjon 0,0 % 42,9 % 57,1 % 

Totalt 2016 
15,7 % 21,8 % 62,6 % 

Totalt 2015 
29,0 % 18,0 % 53,0 % 

Tabell 10: Enhetens kompetansesammenstning måles per avdeling fra 2016. Forrige tilstandsrapport målte enhetens samlede 

kompetansesammensetning i 2015. Til sammenlikning har enhetens samlede andel fag- og høgskoleutdannede økt fra 2015-

2016, mens andel ufaglærte er redusert i samme periode. Enheten har høy andel ansatte med høgskoleutdanning og redusert 

andel ufaglærte betydelig fra 2015-2016. 
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Mennesker med utviklingshemming har gjennom historien vært utsatt for omfattende overgrep og diskriminering. 
Etter andre verdenskrig, skjedde det et radikalt skifte rundt det enkelte menneskets iboende verdi og fokus på like 
rettigheter. Det har videre vært en gradvis endring av menneskesynet knyttet til mennesker med utviklingshemming 
frem til i dag.  

På 50- og 60-tallet ble det bygget sentrale institusjoner for ivaretakelse og særomsorg. Å integrere mennesker med 
utviklingshemming i normalsamfunnet fikk tilslutning først på 70-tallet, knyttet til tanker om mangfold, inkludering og individuell 
tilrettelegging. Ansvarsreformen fra 1991 representerer et hovedskille i Norge. Ansvaret for tjenester til personer med 
utviklingshemming ble flyttet fra sentralinstitusjonene og til kommunene. På lik linje med andre, skulle mennesker med 
utviklingshemming få anledning til å styre eget liv i størst mulig grad, delta i samfunn og lokalmiljø og motta offentlige tjenester 
etter behov. Sentralinstitusjonene ble således nedlagt i perioden 1991-1995. Institusjonsomsorgen var til hinder for at 
personer med utviklingshemming fikk oppfylt sine grunnleggende rettigheter til selvbestemmelse, privatliv, familieliv og 
samfunnsdeltakelse. FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i 2006 og ratifisert 
i 2013. Konvensjonen legger til grunn at alle mennesker har lik verdi og at samfunnet har en plikt til å anerkjenne menneskelig 
mangfold. 

Stortingsmelding 45: Frihet og likeverd (2012-2013) skulle vurdere om de politiske ambisjonene om likestilling, likeverd, 
selvbestemmelse, deltakelse og integrering var gjennomført i praksis for mennesker med utviklingshemming. Konklusjonen 
var at målene ikke var oppnådd. Det ble derfor nedsatt et utvalg som skulle vurdere videre om situasjonen for mennesker 
med utviklingshemming i dag er i tråd med grunnleggende rettigheter og politiske målsetninger, samt foreslå tiltak for å bedre 
situasjonen. 

Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming (Rettighetsutvalget) ble oppnevnt 3. 
oktober 2014 og leverte sin utredning 3. oktober 2016. Det foreslås åtte innsatsområder for at utviklingshemmede skal få 
oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre. 
 

NOU 2016:17 På lik linje 
Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming 
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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. Ny avdeling, 

Løvenstadtoppen, ble åpnet i oktober 2016. Fjerdingby omsorgssenter har langtids- og korttidsplasser 

(avlastning, rehabilitering, vurdering) skjermet avdeling, mottakskjøkken, dagsenter, vaskeri og 

transport av dagsenterpasienter. 

 

Årsverk og stilling  

Enhet for institusjonstjenester Årsverk 2016 
Gjennomsnitt 
stillingsprosent 2016 

Fjerdingby somatisk langtid 14,1 49,1 % 

Fjerdingby somatisk korttid 15,8 57,4 % 

Fjerdingby adm, vaskeri og renhold 6,8 57,0 % 

Løvenstadtunet somatisk 22,3 64,0 % 

Løvenstadtoppen 37,0 65,0 % 

Dagsenter 7,5 83,0 % 

Løvenstad adm, vaskeri 3,9 66,0 % 

Kjøkken 5,2 58,0 % 

Totalt 2016* 112,6 *63,7 % 

Totalt 2015*  108,2 *62,0 % 

Tabell 11: Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent måles per avdeling fra 2016. Forrige tilstandsrapport målte årsverk og 

stillingsprosent for enheten samlet i 2015. Til sammenlikning har enhetens samlede gjennomsnittlige stillingsprosent økt fra 

2015-2016. Flere avdelinger har lav gjennomsnittlig stillingsprosent sammenliknet med andre avdelinger med turnusdrift i 

kommunen. 

*Totalt gjennomsnitt stillingsprosent av brukerrettede tjenester (uten adm, vaskeri, renhold, kjøkken) 
 

Kompetanse 

Enhet for institusjonstjenester 
Andel 

ufaglærte 
Andel 

fagskole 
Andel 

høgskole 

Fjerdingby somatisk langtid 13,4 % 53,9 % 32,8 % 

Fjerdingby somatisk korttid 12,3 % 18,9 % 68,8 % 

Fjerdingby adm, vaskeri og renhold 39,7 % 14,7 % 45,6 % 

Løvenstadtunet somatisk 10,2 % 54,8 % 35,0 % 

Løvenstadtoppen 23,5 % 43,1 % 33,3 % 

Dagsenter 24,0 % 49,3 % 26,7 % 

Løvenstad adm, vaskeri 39,0 % 0,0 % 61,0 % 

Kjøkken 32,7 % 48,1 % 19,2 % 

Totalt 2016 16,1 % 41,8 % 42,1 % 

Totalt 2015 17,4 % 43,7 % 38,9 % 

Tabell 12: Enhetens kompetansesammenstning måles per avdeling fra 2016. Forrige tilstandsrapport målte enhetens samlede 

kompetansesammensetning i 2015. Til sammenlikning har enhetens samlede andel høgskoleutdannede økt fra 2015-2016. 

Enheten har hatt endringer i avdelingsstruktur i løpet av 2016. Flere avdelinger har lav andel ansatte med høgskoleutdanning. 
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Nye Løvenstadtoppen, med 32 sykehjemsplasser og et dagsenter for 30 personer, ble åpnet høsten 2016. Bygget er 
funksjonelt og energipassivt. Velferdsteknologi skal gi større grad av trygghet og personorientert omsorg.  
 
Velferdsteknologi og Bano-bad 
Alle beboere har et adgangssmykke rundt håndleddet, slik at de får tilgang til sine rom og ikke til andre beboeres rom. Brikken 
fungerer også som varslingsknapp for å be om hjelp, som personalet kan spore. Sengene er utstyrt med sensorer, slik at 
lyset automatisk slås på i rommet hvis en beboer står opp om natten. Det er Bano-bad på alle beboerrom som tilrettelegger 
for størst mulig grad av selvstendighet og opprettholdelse av ferdigheter. 
 
Miljøvennlig bygg med tilgang til uterom 
Det er etablert uteområder hvor beboerne skal være godt skjermet uten at de føler seg innestengt. I nærområdet er det 
etablert en gapahuk som kan benyttes som mål for en liten tur ut i marka. Det har vært fokus på drifts- og 
vedlikeholdskostnader for bygget. Det er blant annet valgt vedlikeholdsfri panel og platekledning på fasadene, 
energiforsyning fra geobrønner med varmepumpeanlegg, vannbåren gulvvarme i alle rom m.m., med utgangspunkt i 
løsninger som reduserer vedlikeholdsbehovet.  
 
Funksjonelt bygg og ombygging av eksisterende bygg 
I tillegg til et nybygg til 89 millioner kroner har prosjektet også inkludert rehabilitering og utbygging av kjøkken, vaskeri og 
personalgarderobene i eksisterende nabobygg i Løvenstadtunet. Bygget er oppgradert og utvidet for å ha tilstrekkelig 
kapasitet til å dekke behovet for nybygget i tillegg. 

 

Ernæring er en viktig del av behandling og oppfølging i helse- og omsorgstilbudet. God ernæringsstatus er viktig 
for livskvalitet, for fysisk- og psykisk helse og for evnen til å være aktiv i hverdagen. Underernæring svekker 
motstandskraften, øker risiko for komplikasjoner, forverrer fysisk- og kognitiv funksjon og gir økt dødelighet. 
Regjeringen vil skape en kvalitetsreform for eldre for å sikre at eldre får dekket sine grunnleggende behov for mat, 
aktivitet og felleskap. 

Enhet for institusjonstjenester har i 2016 hatt særlig fokus på ernæring og tidspunkt for måltider. Alle langtidspasienter veies 
1 gang pr. måned. Beboere med risiko for underernæring veies oftere. Korttidspasienter blir screenet ved innkomst ved å 
måle BMI og satt på kostplan med mellommåltid og ernæringsdrikker ved behov. De veies på nytt før hjemreise. 

Det har vært ulike arrangementer med fokus på mat og hygge, som påskelunsj, italiensk aften, karneval med mer. 
Bordplassering vurderes ut fra hvilke pasienter som hygger seg sammen under måltider. 

Det er montert kombidampere på Løvenstadtunet, slik at avdelingene selv kan varme opp middagen og bestemme tidspunkt 
for middagsservering. Middagstidspunktet er flyttet senere på dagen til kl. 16.30 på somatisk avdeling og lunsj lages på 
avdelingen. Beboere hviler etter lunsj og er opplagte til middag. Det observeres at beboere har fått større matlyst og har mer 
lyst på middag enn tidligere. Det oppleves større ro under middagen. 7 beboere har hatt ønsket vektøkning siden oppstart. 
Kveldsmaten er flyttet fra 18.30 til 20.00, som resulterer i at beboere sitter lenger oppe om kvelden, og påvirker således også 
beboernes døgnrytme. 

På Fjerdingby omsorgssenter er ikke tidspunkt for middag flyttet ennå, men dette gjennomføres så snart kombidampere blir 
montert på avdelingen. 
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Rådmannens vurdering  

Det har de siste årene vært et politisk mål å redusere andel ufrivillig deltidsstillinger i sektoren. Det er 

nasjonal enighet om at en økning av andel arbeidstakere som arbeider heltid vil være en fordel både ut 

fra et pasientperspektiv, et arbeidstakerperspektiv, et arbeidsgiverperspektiv og et samfunnsperspektiv.  

Imidlertid vil det være behov for en viss andel deltidsstillinger i døgnkontinuerlig turnusdrift. God kvalitet 

i tjenestene er avhengig av en stabil bemanning som sørger for kontinuitet i tjenestene og det er 

utfordrende å sikre rett kompetanse for å dekke brukernes behov hele døgnet. Det er fortsatt relativ høy 

andel ufaglærte i turnusavdelingene og i enkelte avdelinger er gjennomsnittlig stillingsprosent vesentlig 

lavere enn i andre turnusavdelinger. Avdelingsledere i turnusavdelinger har særlig komplekst 

sammensatte personalgrupper å lede. 

Rådmannen vurderer at det er viktig å følge med på både andel fagkompetanse og gjennomsnittlig 

stillingsprosent i avdelingene, som et ledd i å kvalitetssikre i tjenestetilbudet og sikre effektiv 

ressursbruk. Det anbefales å etablere rutiner i avdelingene for å følge med på utvikling av dette jevnlig 

gjennom året. Videre må det arbeides med å rekruttere ansatte med rett formell kompetanse og å øke 

stillingsstørrelsen til ansatte når det er mulig og ønskelig. 

Det meldes om særlige rekrutteringsutfordringer knyttet til å få vernepleiere til å søke på stillinger i 

tjenester til mennesker med utviklingshemming. Tjenesten har høy andel ansatte med 

høgskoleutdanning, har et godt omdømme og gir gode tjenester. Likevel trekker området rus og psykiatri 

til seg flere og flere vernepleiere. Det må undersøkes hvilke tiltak som kan iverksettes. 
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SATSNINGSOMRÅDER I HELSE- OG OMSORGSPLAN 2015-2026 
 

Helse- og omsorgsplan 2015-2026 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. Det er 

utarbeidet mål, strategier og tiltak for perioden innenfor 4 satsningsområder. Satsningsområdene 

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. Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende er viktige suksessfaktorer. Kapittel 5, 

resultater fra styringsdialog, beskriver status per 2016 for arbeidet med brukerdialog og 

pårørendesamarbeid. 

 

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. 

Kapittel 4 beskriver status 2016 for felles utviklingsarbeid. 

 

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. Kapittel 2 gir oversikt over enhetenes kompetansesammensetning. 

 

Helhetlig oversikt over tjenestetilbudet 
 

For å kunne gjøre riktige prioriteringer 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. Kapittel 5, resultater fra 

styringsdialog, beskriver status per 2016 for enhetenes internkontrollsystem og arbeid med brukerdialog 

og pårørendesamarbeid. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at planens satsningsområder fortsatt er relevante. Tilstandsrapporten vil årlig 

være et ledd i oppfølging av planen og gi grunnlag for å vurdere om det er behov for å revidere planen. 

Det vil ikke være behov for å revidere planen i 2017, men det vil bli behov for å gjøre en samlet vurdering 

av tjenestenes kapasitet. Dette planlegges i 2018. 
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Komite for helse og sosial i 2016 
 

Rælingen kommune er organisert etter komitemodell og komiteene er tenkt som politiske verksteder og 

hjelpeorgan for kommunestyret. I sitt arbeid skal det legges hovedvekt på langsiktig utvikling av 

lokalsamfunnet gjennom aktivt og reelt politisk engasjement. Komiteene skal dessuten gi politiske 

vurderinger i saker hvor kommunestyret ber om dette. Komite for helse og sosial skal holde seg 

oppdatert på rammebetingelsene innenfor sitt politikkområde og kjenne til kommunens helse-, omsorgs- 

og velferdstilbud.  

I tillegg til behandling av politiske saker, har Komite for helse og sosial i 2016 fått omvisning på 

Dovrebygg og nye Løvenstadtoppen. Det ble gjennomført opplæring i lokalpolitisk komitearbeid med 

ekstern bistand. Kommunens egne ledere og fagpersoner har bidratt med orienteringer om status på 

byggeprosjekter, dagaktivitetstilbudene, fysioterapitjenesten, grunnbemanning, velferdsteknologi, 

helse- og omsorgsplan, demensplan, temaplan for avdeling psykisk helse og rus, utvikling av 

tilstandsrapport og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport. 

 

Sak Tittel 

16/3 Bosetting av flyktninger 2016-2017 

16/4 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering av søknad 

16/5 Statusrapport for miljørettet helsevern i barnehage og skoler 

16/6 Retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig 

16/7 Oppnevning av medlemmer til plankomite - Hauger boliger 

16/8 Valg av nye representanter til plankomite - boliger til mennesker med rusavhengighet 

16/11 System for brukerdialog helse og omsorg  

16/12 Revidert samarbeidsavtale barnevernvakten 

16/15 Demensplan 2016-2020: Det profesjonelle medmennesket 

16/16 Høringsuttalelse - forslag endring i barnevernloven 

16/17 Valg av medlemmer til byggekomite - Hauger boliger 

16/18 Deltakelse i Husbankens kommuneprogram 

16/21 Høringsuttalelse - oppfølging av Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen  

16/22 Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2015-2016 

16/23 Orientering om endringer drift nedre Romerike legevakt 

16/26 Forebyggende hjemmebesøk eldre 80 år 

16/27 Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2015-2016 

16/30 Alternativ organisering av koordinatorrollen 

16/31 Revidert overordnet samhandlingsavtale med Ahus 

16/32 
Høringsuttalelse - krav om at leger i kommunale tjenester er spesialister i 
allmennmedisin 

Tabell 13: Politiske saker behandlet i Komite for helse og sosial i 2016 

Endringer drift Nedre Romerike legevakt  

Nedre Romerike legevakt driftes og eies av Skedsmo kommune. Rælingen kommune har sammen med Lørenskog, Fet og 
Enebakk inngått avtale med Skedsmo om leveranse av legevakttjenester. I 2016 oppstod flere forhold som vil påvirke driften 
ved legevakten og som vil gi økonomiske konsekvenser. Dette omhandler i hovedsak nye krav i ny forskrift for akuttmedisin 
og anbefalinger i NOU 2015:17: Først og fremst – et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer utenfor sykehus. 
Det ble endringer ved Ahus sin skadelegevakt fra september 2016 og det er endrede vilkår tilknyttet kommunens 
egenbetaling for nødnett og endringer i pensjonsvilkår for nattleger ved legevakt. Det iverksettes tiltak i legevakten for å følge 
opp de endringene som nytt regelverk utløser. For mer informasjon, les politisk sak 16/23. 
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STATUS 2016 FELLES UTVIKLINGSARBEID 
 

Status på felles utviklingsarbeid fra 2016, som i hovedsak knytter seg til prioriterte tiltak i Helse- og 

omsorgsplan 2015-2026, vil presenteres i dette kapittelet. 

 

 

Konseptvalgutredning helsehus 
 

Fjerdingby omsorgssenter med drift av korttids- og langtids sykehjemsplasser er planlagt erstattet med 

nytt bygg, da det tidligere er vurdert at det ikke er hensiktsmessig å rehabilitere bygget. Dagens drift av 

korttids-, rehabiliterings- og avlastningsplasser må erstattes. Disse kan samlokaliseres med andre 

tjenester for å gi innbyggerne et tverrfaglig, helhetlig og koordinert tilbud i tråd med nasjonale føringer 

og god ressursutnyttelse. Det ble startet en konseptvalgutredning i 2016 som skal gi grunnlag for hvilken 

sammensetning av tjenester som er formålstjenlig i et nytt helsehus for voksne. Det er videre igangsatt 

en evaluering av interkommunalt samarbeid om Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) og Lindrende enhet. 

Evalueringen skal ta utgangspunkt i erfaringer knyttet til vår bruk av tjenestetilbudene. Dette skal være 

en del av grunnlaget for vurderinger av tjenestekonsept i et nytt helsehus for voksne. Sakene ble 

behandlet i kommunestyret 3. mai 2017 og konseptvalgutredningens rapport med tjenestekonsept 

alternativ 2 legges til grunn for videre arbeid med etablering av nytt helsehus. 

 

 
 

Utvikling av faglige team med ambulant virksomhet 
 

Det ble i 2016 gjennomført en kartlegging av dagens to faglige ambulante team (demensteam og 

innsatsteam) og utarbeidet en anbefaling om hvordan modellen kan videreutvikles for å oppnå et 

bredere og mer samordnet tilbud med bedre ressursutnyttelse. Arbeidet er en oppfølging av 

evalueringen av fysio- og ergoterapitjenesten i 2015, samt en del av grunnlaget for vurderinger av 

tjenestekonsept i et nytt helsehus for voksne. Det ble blant annet anbefalt som videreutvikling å vurdere 

faglig ambulant virksomhet også innenfor fagområdet palliasjon. Det ble videre anbefalt organisatoriske 

endringer ved å flytte demensteamet til enhet for hjemmebaserte tjenester og flytte fysio- og 

ergoterapitjenester til voksne til Tjenestekontoret for helse og omsorg (til samme enhet som 

innsatsteam). Dette gjennomføres i løpet av 2017. 

I Handlingsprogrammet 2017-2020 ble det vedtatt et verbalvedtak om å etablere et faglig ambulant 

innsatsteam for nydiagnostiserte barn med sammensatte funksjonsnedsettelser, med et sannsynlig 

komplekst tjenestebehov, bestående av profesjonell koordinator, fysioterapeut og ergoterapeut for å 

sikre tidlig innsats.  
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Alternativ organisering av koordinatorrollen 
 

I behandling av Helse- og omsorgsplan 2015-2026 ble det fattet vedtak om en utredning av en alternativ 

organisering av koordinatorrollen i kommunen. I 2016 ble det gjennomført en kartlegging av dagens 

organisering av koordinatorrollen og utarbeidet en anbefaling om videreutvikling. Tre alternativer er 

fremstilt og risikovurdert. Det anbefalte forslaget innebærer en løsning med både tjenesteytende 

fagtjeneste som koordinator og en mer profesjonell koordinator i de komplekse og uavklarte sakene. 

Videreutvikling av koordinatorfunksjonen gjennomføres i forbindelse med overføring av ansvar for fysio- 

og ergoterapitjenester og påfølgende avdelingsorganisering av Tjenestekontoret for helse og omsorg 

høsten 2017. 

 

 

Forebyggende hjemmebesøk til eldre 80 år 
 

Rælingen kommune har etablert et system for forebyggende hjemmebesøk til innbyggere som fyller 80 

år i 2016, som hittil ikke mottar kommunale tjenester. En fysioterapeut med master i rehabilitering har 

vært ansatt i en 20% prosjektstilling. Tiltaket videreføres i 2017.  

 

 

Avdelingsledelse helse og omsorg 
 

Det er i 2016 gjennomført en kartlegging av de ulike rammebetingelsene for avdelingsledere i heldøgns 

turnusavdelinger i helse og omsorg, og utarbeidet en anbefaling som skal bidra til en tydeliggjøring av 

ulike ledelsesnivåer og at kapasiteten til avdelingsledere avstemmes i forhold til organisasjonens 

forventninger. Parallelt har det vært arbeidet med det samme innenfor skolefeltet. Arbeidet har vært et 

ledd i oppfølgingen etter organiseringsevalueringen i 2015 (Varde-Hartmark rapporten). Arbeidet 

videreføres i 2017 i en gruppe som ser på hele organisasjonen under ett, for å utdype og konkretisere 

organiseringsprinsippene i kommunens arbeidsgiver- og organisasjonsplattform. 

 

 

Rådmannens vurdering 

En årlig tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd en del av systematisk oppfølging av prioriterte tiltak 

i Helse- og omsorgsplan 2015-2026. I 2016 er det påbegynt og gjennomført en rekke felles 

utviklingsarbeid som viser at det er sammenheng mellom vedtak i planverk og oppfølging/utvikling i 

tjenestene. Disse arbeidene sikrer samarbeid på tvers av enheter, bidrar til nødvendig utvikling i 

organisasjonen og gir rådmannen betryggende kontroll. Videre vil det bli viktig å prioritere en utredning 

av hvordan Rælingen kan redusere kostnader til heldøgns pleie- og omsorgstjenester. 
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RESULTATER FRA STYRINGSDIALOG  
 

Dette kapittelet inneholder en oppsummering av resultater fra rådmannens styringsdialog med 

enhetenes ledergrupper. Enhetene presenterte egenvurderinger og resultater fra 2016 på områdene 

sykefravær, internkontrollsystemet, avvik og klagesaker. Resultatene ble presentert avdelingsvis av 

enhetenes ledergrupper i styringsdialog med rådmannen våren 2017.  

 

Sykefravær  
 

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

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

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

iverksette effektive tiltak.  

 

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

 

 

  

 

  

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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Rælingen kommunes sykefraværsrutine 

Kommunen har mange tjenesteområder med mange ulike arbeidsoppgaver. Det er stor forskjell på 

enhetenes sykefraværstall. Siden 2008 har Rælingen kommune hatt en målsetting om å redusere 

sykefraværet til 7,2% eller lavere. Rådmannen har hatt stort fokus på sykefraværsarbeidet og satt det 

på agendaen i enhetsledermøter og i månedssamtaler. Det ble innført nye sykefraværsrutiner i august 

2015, som skal sørge for at den ansatte får tidlig og tett oppfølging og gi ledere et tydelig verktøy i 

oppfølgingsarbeidet. Rutinen stiller oppfølgingskrav utover IA-avtalen1 og det samarbeides tettere med 

Nav og sykmelder. 

 

Arbeidet har vært omfattende, men gitt svært positive resultater i 2016. Sykefraværstallene er samlet 

sett redusert med om lag 30% siden 2015 og ender på 6,7% totalt for kommunen i 2016. Det er 

langtidsfraværet som er redusert mest (4,1 % i 2016) med 2 prosentpoeng fra 2015. I statistikk fra KS2 

over sykefravær for ansatte i kommunene i Norge, har Rælingen best resultat av alle de 22 kommunene 

i Akershus i 2016. 

 

Tradisjonelt må det forventes noe høyere sykefravær i avdelinger med døgnkontinuerlig turnusdrift 365 

dager i året sammenliknet med dagtidsarbeid. For pleie og omsorg (enhet for institusjonstjenester, enhet 

for hjemmebaserte tjenester og enhet for tilrettelagte tjenester), som har hovedvekt av avdelinger med 

døgnkontinuerlig turnusdrift, har det likevel vært en markant nedgang i sykefraværet fra 10,8% i 2015 til 

7,7% i 2016. Herav utgjør 2,7% korttidsfravær og 5% langtidsfravær. Samlet i 2016 ender enhet for 

institusjonstjenester med sykefravær på 9%, enhet for hjemmebaserte tjenester med 6,4% og enhet for 

tilrettelagte tjenester med 8,2%. Dette er svært gode resultater. Det er arbeidet med å sette realistiske 

målsetninger basert på de enkelte personalgrupper i de enkelte avdelinger. De fleste har nådd 

avdelingens mål i 2016, men noen ligger likevel fortsatt over kommunens samlede målsetting. Dette 

synliggjøres i tabell 14 på neste side. 

 

 

  

                                                           
1 Intensjonsavtale om inkluderende arbeidsliv for å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere 

sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. 
2 Kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. 

Ulike former for tiltak ved sykefravær 
 
Organisatoriske tiltak 

 Endre arbeidsfordelingen 

 Tilby nye eller midlertidige arbeidsoppgaver 

 Endre tempo 

 Tilpasse arbeidstiden 

 Tilby opplæring 

 Tilby omskolering 
 
Psykososiale tiltak 

 Gi støtte og oppfølging 

 Gi medarbeideren mestringsopplevelser 

 Trygge det sosiale miljøet 

 Tilby kollegastøtte 

 Styrke holdninger til og verdien av å være inkluderende 
 
Fysiske tiltak 

 Tilby tekniske hjelpemidler 

 Tilpasse maskiner og regulere arbeidsplassen 

 Endre bygningsmessige forhold 

 Justere inneklima 

 Endre plasseringen i lokalene 
 

Kilde: Idebanken 
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Sykefravær i helse og omsorg i årene 2014-2016 

Tabell 14: Avdelingenes korttids-, langtids- og totalfravær i årene 2014-2016. Røde tall markerer her avdelinger som i 2016 har 

fravær som overstiger kommunens samlede målsetting.  

 

 Nav har hatt en økning i langtidsfravær på kommunal del fra 2015-2016. Totalt i 2016 overstiger 

fraværet kommunens samlede målsetting. 

 Tjenestekontoret for helse og omsorg har redusert både korttids- og langtidsfraværet fra 2015-2016. 

 Enhet familie og helse har redusert sykefravær i alle avdelinger fra 2015-2016, med unntak av 

forebyggende helse, som har noe økning i korttidsfravær. Barneverntjenesten har redusert fravær fra 

2015-2016, men totalt i 2016 overstiger fraværet kommunens samlede målsetting. 

 Enhet for hjemmebaserte tjenester har redusert sykefravær i alle avdelinger fra 2015-2016. Psykisk 

helse og avhengighet har totalt i 2016 fravær som overstiger kommunens samlede målsetting. 

 Enhet for tilrettelagte tjenester har hatt noe økning i sykefravær fra 2015-2016 på tre avdelinger (DAT, 

Hauger, Buholen). To av disse har totalt i 2016 fravær som overstiger kommunens samlede målsetting. 

Løvenstadvegen boliger og Bjørnholthagan boliger har redusert sykefraværet fra 2015-2016, men 

Løvenstadvegen boliger har likevel totalt i 2016 fravær langt ut over kommunens samlede målsetting. 

 Enhet for institusjonstjenester har redusert sykefravær i alle avdelinger fra 2015-2016. Totalt i 2016 har 

likevel 5 avdelinger fravær som overstiger kommunens samlede målsetting. 

Korttid Langtid Totalt Korttid Langtid Korttid Langtid

Samlet begge avdelinger 8,5 3,3 1,5 3,2 4,3

Kommunal del 2,8 7,7 10,5 3,3 1,9 2,4 3

Korttid Langtid Totalt Korttid Langtid Korttid Langtid

1,6 0,3 1,9 1,8 0,4 1,5 6,5

Korttid Langtid Totalt Korttid Langtid Korttid Langtid

Barnevern 2,3 6,7 9 1,2 8,7 2,4 4,6

Flykninge- og inkluderingstjenesten 0,8 2 2,8 1,2 2,5 1,9 0

Fysio- og ergoterapi 0,8 2,1 2,9 1,6 2,1 1,2 2,6

Forebyggende helsetjenester 1,1 3,2 4,3 2,1 2 2,2 0,1

Pedagogisk avdeling 0,8 2 2,8 2,5 2,3 1,6 1,9

Helseadministrasjon 1,3 0,9 2,2 2,4 0,6 1 0,7

Korttid Langtid Totalt Korttid Langtid Korttid Langtid

Psykisk helse og avhengighet 2,2 5,7 7,9 2,7 9,6 2,3 4,8

Samlokaliserte boliger 2,01 3,09 5,1 4,05 11,02 4,02 18,05

Hjemmesykepleie 2,7 3,6 6,3 3,6 4 2,7 3,6

Korttid Langtid Totalt Korttid Langtid Korttid Langtid

Rælingen dagaktivitetstilbud 2,3 3,7 6 2,5 1,8 3,4 9

Hauger boliger 4,4 4,4 8,8 3,7 3,1 6,1 7,7

Løvenstadvegen boliger 3,7 13,3 17 2,7 18,2 2,8 11,3

Bjørnholthagan boliger 2,2 1,6 3,8 2,3 2,7 2,8 5,6

Buholen boliger 2,9 6,7 9,6 4 4,4 3,1 12,2

Korttid Langtid Totalt Korttid Langtid Korttid Langtid

Fjerdingby administrasjon, vaskeri, renhold 2,8 0,4 3,2 3,1 0,5 1,5 1,7

Fjerdingby - somatisk (kto, lto) 2,9 6,1 9 3,6 9,3 3,4 7,8

Fjerdingby - skjermet Solstua (nedlagt i nov 16) 3,5 8,7 12,2 3,1 21,5 3,6 9,3

Løvenstadtunet administrasjon, vaskeri 2,1 0 2,1 2,5 0,5 3,2 3,8

Løvenstadtunet, somatisk avd 3 8,2 11,2 4,5 8,9 4,1 5,1

Løvenstadtunet, skjermet avd. 3,7 7,9 11,6 2,8 9 3,4 4,1

Løvenstadtunet, kjøkken 0,9 0 0,9 2,4 13,5 1,7 15,6

Løvenstadtunet, dagsenter (fra 1.3.16) 2,6 2,1 4,7

Løvenstadtoppen (ny avd fra nov 16) 5,5 4,3 9,8

Enhet for institusjonstjenester

2015 2014

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015 2014

Enhet for hjemmebaserte tjenester

2015 2014

Enhet for tilrettelagte tjenester

NAV

Tjenestekontoret for helse og omsorg

2015 2014

Enhet for familie og helse

2015 2014

2015 2014
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Egenvurderinger fra styringsdialog 

Alle enheter har innført kommunens sykefraværsrutiner fra august 2015 og kan samlet sett vise til gode 

resultater i 2016. Det vurderes at sykefraværsrutinen er et oversiktlig og nyttig verktøy for oppfølging av 

hver enkelt ansatt sitt sykefravær. Det er enighet om at tidlig og tett oppfølging har effekt, men at det er 

tidkrevende å gjennomføre i store avdelinger med høyt fravær. Tiden som prioriteres til tett oppfølging 

av sykemeldte har således konsekvenser for annet arbeid som avdelingsleder skal gjøre og gir mindre 

tid til fokus på de ansatte som er på jobb. Det presenteres at det er gjennomført generelle og individuelle 

tiltak i alle enheter for å øke arbeidsnærvær og synliggjøre konsekvenser av fravær. Flere enheter 

trekker fram at det er behov for å arbeide videre med holdninger til sykefravær, særlig på individnivå, 

og at det er behov for å øke forståelsen for hvilke konsekvenser sykefravær har på tjenestekvaliteten. 

 

Konsekvenser for tjenestekvalitet 

Flere enheter trekker frem at fravær bidrar til manglende kontinuitet i både brukers tjenestetilbud og i 

avdelingens fagutvikling. En stabil personalgruppe vil bidra til færre avvik i tjenestevedtak og påvirker 

saksbehandlingstid og ventelister. Langtidsfravær kan planlegges, men enkelte tjenester må 

nedprioriteres ved vikarbruk, da det kan være vanskelig å skaffe rett kompetanse på midlertidig basis. 

Fravær vil påvirke tilgjengelighet og deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter, som videre kan få 

konsekvenser for tjenestekvalitet.  

 

Rådmannens vurdering 

Alle enheter har gjort en grundig og systematisk innsats med å implementere de nye 

sykefraværsrutinene fra august 2015, med gode resultater i 2016. Tradisjonelt må det forventes noe 

høyere sykefravær i avdelinger med døgnkontinuerlig turnusdrift, men også her har det vært en markant 

nedgang i sykefraværet i 2016. Dette underbygger at tidlig og tett oppfølging har effekt. Avdelingene 

har arbeidet med å sette realistiske målsetninger basert på sine personalgrupper og de fleste har nådd 

avdelingens mål i 2016. Det er likevel noen avdelinger som fortsatt har fravær som overstiger 

kommunens samlede målsetting, som må fortsette arbeidet med å identifisere gode tiltak for å redusere 

fraværet ytterligere. Tiltakene må evalueres jevnlig for å sikre at de har effekt. Et oppfølgingspunkt i 

fjorårets rapport var å vurdere sykefraværets konsekvens for tjenestekvalitet, som har vært fokus i årets 

styringsdialog. Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging må fortsatt være et kontinuerlig 

innsatsområde for å sikre tjenester av god kvalitet. 

  

Sju tips for en friskere kommune – hva gjør kommunene som har lavt sykefravær? 

1. De erkjenner problemer (og gjør noe med dem). Sykefraværsarbeidet må alltid være høyt prioritert med dedikerte 
ressurser og målretta innsats. 

2. De er godt organisert og har god arbeidsflyt. Rutiner og systemer for oppfølging av sykefravær er på plass og 
innarbeidet.  

3. De har ambisjoner og utvikler tjenester. Motivasjon og faglig utvikling er viktig for nærvær.  
4. De gir ledere og ansatte mulighet til å lære mer. For å oppnå utvikling, trengs det kompetanse. Utdanning, kurs og 

faglige nettverk er viktig for å utvikle tjenestene og beholde gode medarbeidere. 
5. De har arenaer for samarbeid og medvirkning. Involvering skaper engasjement og eierskap. 
6. De har en høflig arbeidskultur og få konflikter. Framsnakking skaper positive relasjoner. 
7. De bruker de gode hjelperne, som NAV arbeidslivssenter. 

Kilde: Idebanken 
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Internkontrollsystemet  
 

Internkontroll 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 beskrivelser av styrende rutiner, 

gjennomførende rutiner og kontrollerende rutiner. 

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

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

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

rådmannsgruppa. 

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

krav om at alle enheter i organisasjonen i løpet av 2016, som ikke hadde det fra før, skulle etablere en 

prosedyre i Kvalitetslosen som beskriver enhetens internkontrollsystem. 

 

Egenvurderinger fra styringsdialog 

Enhetenes internkontrollsystemer er arbeidet med i 2016 og utviklet siden forrige tilstandsrapport. Alle 

enhetene i helse og omsorg har prosedyrer for kvalitets- og internkontrollsystem i Kvalitetslosen som 

beskriver innholdet i enhetens internkontrollsystem, som samsvarer med lovkrav knyttet til internkontroll.  

Enhet for tilrettelagte tjenester har et godt utviklet internkontrollsystem i Kvalitetslosen med en tydelig 

struktur, som er i bruk i alle avdelinger og revideres hvert år eller oftere ved behov.  

Tjenestekontoret for helse og omsorg har et internkontrollsystem som oppfyller alle krav til 

virksomheten, men melder om behov for å redusere antall prosedyrer og skjemaer til et nivå som letter 

proaktiv bruk og ajourhold. Tjenestekontoret har også ansvar for fellesprosedyrene. Disse er dekkende 

for området og holdes ajour, men det gjenstår noe arbeid med å implementere dem i tjenesteutøvende 

enheter. 

NAV har i 2016 publisert innholdet i internkontrollsystemet sitt i Kvalitetslosen. På bakgrunn av 

styringslinjer både i kommune og stat arbeides det videre med å definere hva som er hensiktsmessig 

innhold i Kvalitetslosen, som kun er et kommunalt system. Det meldes om behov for å arbeide mer med 

å gjøre innholdet i Kvalitetslosen kjent og således sikre bruk av systemet. 

Øvrige enheter har i 2016 arbeidet med å sikre at innholdet i fellesprosedyrer på enhetsnivå er i samsvar 

med virksomhetskrav. Det meldes også her om behov for å arbeide videre med å sikre at innhold er 

ajourholdt, sikre kjennskap til innhold og proaktiv bruk av systemet, herunder jevnlige risikoanalyser. 

Det er ulikt hvordan enhetenes internkontrollsystemer er utviklet på avdelingsnivå. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen har pålagt alle enheter å bygge opp et helhetlig kvalitetssystem i Kvalitetslosen slik at 

enhetens mappe inneholder det som kreves jf. krav i lov og forskrifter, og det er lagt ned mye arbeid i 

dette i 2016. Alle enheter i helse og omsorg oppfyller kravet til innhold på enhetsnivå i 2016. Oppbygging 

av nødvendig innhold på avdelingsnivå, og andel av innhold som har overskredet revisjonsdato, er noen 

av indikatorene på om systemet er i aktiv bruk. Vedlikehold av systemet og fordeling av revisjonsansvar 

er vesentlige suksesskriterier for å sikre proaktiv bruk av systemet. I videre arbeid må det sikres at 

innholdet på avdelingsnivå er nødvendig og dekkende, at systemet vedlikeholdes og at prosedyrer 

etterleves slik de er beskrevet. Rådmannen vil vurdere videre tiltak for å stimulere til mer kontinuerlig 

bruk av systemet. 
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Avvik i Kvalitetslosen 
 
 

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. Avvik skal lede til 

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

Brukerrelaterte avvik dokumenteres i den enkelte enhets gjeldende fagprogram. 

 

 

 
Tabell 15: Avvik meldt i Kvalitetslosen per avdeling i 2016, inndelt i kategoriene HMS, Organisasjon/internt og Tjeneste/bruker. 

Et og samme avvik kan omfattes av flere kategorier. 

  

NAV HMS Organisasjon/internt Tjeneste/bruker Totalt 2016 2015

1 1 0

Tjenestekontoret for helse og omsorg HMS Organisasjon/internt Tjeneste/bruker Totalt 2016 2015

7 9 10 19 11

Enhet for familie og helse HMS Organisasjon/internt Tjeneste/bruker Totalt 2016 2015

Barnevern 0 0 1 1

Flykninge- og inkluderingstjenesten 0 0 0 0

Fysio- og ergoterapi 3 1 4 5

Forebyggende helsetjenester 1 0 0 1

Pedagogisk avdeling 0 1 2 3

Helseadministrasjon 0 0 0 0

Totalt for enheten 4 2 7 10 11

Enhet for hjemmebaserte tjenester HMS Organisasjon/internt Tjeneste/bruker Totalt 2016 2015

Administrasjon 2 0 2 4

Psykisk helse og avhengighet 3 4 6 12

Samlokaliserte boliger 17 4 9 21

Hjemmesykepleie 6 2 9 14

Totalt for enheten 28 10 26 51 45

Enhet for tilrettelagte tjenester HMS Organisasjon/internt Tjeneste/bruker Totalt 2016 2015

Rælingen dagaktivitetstilbud 11 4 11 16

Hauger boliger 14 19 16 34

Løvenstadvegen boliger 46 14 36 76

Bjørnholthagan boliger 15 12 28 44

Buholen boliger 18 25 39 68

Totalt for enheten 238 261

Enhet for institusjonstjenester HMS Organisasjon/internt Tjeneste/bruker Totalt 2016 2015

Fjerdingby somatisk langtid 27 38 18 65

Fjerdingby somatisk korttid * * * *

Solstua (til november) 6 4 7 14

Fjerdingby adm, vaskeri og renhold 0 0 0 0

Løvenstadtunet somatisk 11 5 3 19

Løvenstadtunet skjermet (til november) 0 0 0 0

Løvenstadtoppen (fra november) 2 2 1 5

Dagsenter 0 0 0 0

Løvenstad adm, vaskeri 0 0 0 0

Kjøkken 1 1 0 2

Totalt for enheten 47 50 29 105 87



27 
 

 

Det beskrives i veileder til internkontroll at en viktig del av rådmannens betryggende kontroll er et 

velfungerende system for avvik- og tiltaksoppfølging. Systematisk håndtering av avvik skal bidra til 

læring og utvikling. Avviksmelding og -oppfølging er et supplement til risikovurdering. Der 

risikokartleggingen kommer frem til tiltak basert på en vurdering, så gir avviksrapporteringen tiltak basert 

på erfaring.   

 

Egenvurdering fra styringsdialog 

NAV benytter ikke avvikssystemet i Kavlitetslosen da det ikke oppleves som hensiktsmessig med dobbel 

føring av avvik, som også føres i statlige systemer. Det vurderes som at intensjonen bak avvikskultur 

blir ivaretatt. 

 

Enkelte avdelinger i enhet familie og helse har også flere andre avvikssystemer i tillegg til Kvalitetslosen, 

men melder om at det generelt er lav bruk av systemet og behov for å arbeide med kultur for å melde 

avvik og sikre at avvik oppleves som et ledd i kvalitetsforbedring heller enn angiveri. 

 

Enhet for tilrettelagte tjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester benytter avvikssystemet i 

Kvalitetslosen aktivt i alle avdelinger. Fjerdingby omsorgssenter benytter også avvikssystemet aktivt. 

Det arbeides med å etablere en bevissthet i personalgruppene om å sikre at innholdet i avviket belyser 

det som er nødvendig for å sikre forbedring eller komme til løsning. 

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg og øvrige avdelinger i enhet for institusjonstjenester melder om 

at det fortsatt er forbedringspotensiale i å benytte avviksmodulen og melde flere avvik for å sikre 

underrapportering og nødvendig dokumentasjon.   

 
 

Rådmannens vurdering  

Flere enheter og enkelte avdelinger melder fortsatt om forbedringspotensiale i bruk av avviksmodulen i 

Kvalitetslosen. Rådmannen vurderer at dette i stor grad henger sammen med om internkontrollsystemet 

er bygget opp og i bruk på avdelingsnivå, kultur for avviksmelding, samt hvordan avvik følges opp. Det 

anbefales å gjennomføre prosesser for å definere hva som er å betrakte som avvik i den enkelte 

avdeling. Enheter/avdelinger som ikke benytter avviksmodulen i Kvalitetslosen, og i tillegg har 

utfordringer med manglende bruk av Kvalitetslosen som helhet, må gjøre en grundig vurdering av om 

dette har sammenheng.  

 

 
Veileder til internkontroll,  

En oversikt over de ulike formål med internkontroll 
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Klagesaker 

 

Formelle klagesaker  

Tabell 16: Antall klagesaker mottatt i 2016, antall klager oversendt til ekstern overprøving og utfallet i disse. 

 

Nav mottok 42 klager i 2016, som ble oversendt til overprøving hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Kommunen fikk medhold i 35 av disse. Det er ikke etablert system for årlig gjennomgang av 

klagesakenes utfall og oppsummering av fylkesmannens tilbakemeldinger i NAV pr. 31.12.2016. 

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg  mottok 13 klager i 2016 mot 15 klager i 2015. Av disse 13 ble 2 

klager på enkeltvedtak helse- og omsorgstjenester oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 

overprøving, hvor det ble gitt medhold til klager (medhold til klager i 1 sak, delvis medhold til klager i 1 

sak). De resterende 9 klagesakene ble behandlet i kommunal klagenemnd hvor kommunen opprettholdt 

sine vedtak.  Disse omhandlet kommunal utleiebolig og parkeringstillatelse for forflytningshemmede.  

 

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg behandler klagesaker som omhandler tildeling av 

tjenester/omfang. Enheter med ansvar for drift/vedtaksmyndighet behandler selv klagesaker på 

utførelse av tjenesten. Det er ikke gjort oppsummering av eventuelle klagesaker i denne kategorien pr. 

31.12.2016. 

 

Enhet familie og helse mottok 3 klager i 2016. Disse 3 ble oversendt til overprøving og var ikke ferdig 

behandlet per 31.12.2016. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at enhetene generelt har gode rutiner for klagesaksbehandling på klager som 

omhandler tjenesteutmåling. Der det ikke er etablert, kan det være hensiktsmessig å etablere en årlig 

gjennomgang av klagesakenes utfall og oppsummering av tilbakemeldinger fra fylkesmannen, for å 

benytte dette som erfaringsgrunnlag i videre arbeid. Det må videre sikres at driftsenheter som behandler 

klagesaker på tjenesteutførelse innehar nødvendig kompetanse på forvaltningsregler ved 

klagesaksbehandling, eller gjør utsjekk med Tjenestekontoret for helse og omsorg på dette når det er 

nødvendig.  

Klagesaker 2016 Antall mottatt Antall oversendt Antall medhold kommune Antall medhold til klager

NAV 42 42 35 7

Tjenestekontoret for helse og omsorg 13 2 0 2 (1 delvis)

Enhet for familie og helse 3 3 Ikke ferdig behandlet Ikke ferdig behandlet

Eksempel sak 1: Klage på avslag på brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

Kommunen vurderer at bruker ikke har rett til BPA på grunnlag av bistandsbehovets omfang og at brukers behov er dekket 

ved øvrige tjenester og bistand fra frivillig sjåfør. Resultat: Delvis medhold til klager. Fylkesmannen er enig i at bruker ikke 

har rett til BPA, men er uenig i at brukers behov er dekket av øvrige tjenester, og innvilger mer praktisk bistand i hjemmet. 

Det påpekes at frivillig innsats skal være et supplement for kommunale tjenester, ikke en erstatning. 

 

Eksempel sak 2: Klage på avslag støttekontakt 

Kommunen vurderer at bruker har et sosialt nettverk og ferdigheter til å ta kontakt og opprettholde dette. Bruker kommer seg 

ut på egenhånd i nærmiljøet og kjører buss/egen bil. Bruker har psykiske vansker som krever tett oppfølging av fagpersoner. 

Det vurderes at brukers behov er dekket ved eksisterende tjenestetilbud og at støttekontakt ikke er rett tjeneste, da det ikke 

kreves formell fagkompetanse for å være støttekontakt. Resultat: Medhold til klager. Fylkesmannen legger vekt på at bruker 

har behov for sosialisering utover tilbud i helsetjenesten og vurderer at en støttekontakt kan bidra til at bruker blir mer 

selvstendig. Det innvilges støttekontakt 12 timer per måned. 
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Brukernes ressurser og medvirkning 
 

Fremtidens primærhelsetjeneste skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres pårørende. Det 

gjøres mange nye erfaringer om brukermedvirkning, nedbygging av samhandlingsbarrierer og utvikling 

av nye arbeidsmåter. Spørsmålet hva er viktig for deg? skal være utgangspunkt for tiltaksplaner og 

oppfølging. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. I tillegg er det et virkemiddel for å forbedre og 

kvalitetssikre tjenestene, bidra til økt treffsikkerhet i utforming og gjennomføring av tjenestene og har en 

egenverdi i at man kan motta hjelp på egne premisser og benytte egne ressurser. Pårørende er ofte 

brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs. Å gi omsorg og støtte til 

sine nærmeste har mange positive sider, men kan også føre til belastning, stress og egen helsesvikt. 

Involvering av, og støtte til, pårørende er viktig av hensyn til både brukerens og pårørende situasjon. 
 

 

Egenvurdering styringsdialog 

Alle enheter formidler i styringsdialogene at det tas i bruk ulike former for brukermedvirkning både på 

individnivå og systemnivå. Det benyttes ulike verktøy og metoder for å bidra til at brukermedvirkning 

ivaretas, som individuell plan, koordinator, samarbeidsmøter, veiledning, brukertilbakemeldinger og 

pårørendedialog. Brukermedvirkning starter i første ledd i behandling av søknad om tjenester og 

utforming av tjenestetilbudet. I både saksutredning og tjenesteutøvelse skal det vektlegges at brukers 

ressurser er i fokus i tillegg til bistandsbehovet.   

I 2015 ble det utviklet et system for brukerdialog som ble iverksatt i 4 av 6 enheter i 2016. Omfang, 

hyppighet og metode varierer ut fra hva som er hensiktsmessig i de ulike enhetene/avdelingene, på 

bakgrunn av ulike brukergrupper og ulike tjenester. De aktuelle enhetene melder om at systemet er 

under videreutvikling basert på erfaringer etter første år, og at det er langet handlingsplaner basert på 

funn. 

Pårørendeskole og samtalegruppe 

Tiltak rettet mot pårørende i Rælingen, som særlig er satt i system, er pårørendeskole og 

samtalegruppe. Målet er å gi kunnskap om demens, samt veiledning og støtte. Tiltaket består av faglige 

forelesninger og temabaserte gruppesamtaler der deltakerne får informasjon, kunnskap og mulighet til 

å utveksle erfaringer. Kurs arrangeres over flere samlinger og har vært i drift i flere år med gode 

tilbakemeldinger. I 2016 har det vært arrangert i flere omganger.  

Foreldreveiledning ICDP3 

ICDP foreldreveiledning er et gruppetilbud for alle i Rælingen med barn i alderen 0-18 år, der man kan 

utveksle erfaringer med andre og få hjelp til å finne egne løsninger. Gruppene ledes av en sertifisert 

ICDP-veileder. Målsettingen er at du som mor eller far skal være trygg på at du gjør det som er bra for 

barna dine. Gjennom programmet kan du bli bevisst på hva du allerede gjør som er bra. Du kan også 

få hjelp til å finne alternative måter å møte barna på dersom du trenger det. Det arrangeres 

foreldreveiledningsgrupper etter interesse og kapasitet, men minimum 2-3 ganger per år. Det tilbys også 

ICDP-grupper som er spesielt tilrettelagt for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. 

 

Rådmannens vurdering 

Det vurderes at brukermedvirkning og samarbeid med pårørende er i god utvikling og at individuelt 

tilpassede tjenester langt på vei ivaretas, men at det fortsatt er forbedringspotensiale. Det er imidlertid 

viktig å finne metoder som sikrer at formålet ivaretas, som samtidig ikke er for arbeidskrevende.  

                                                           
3 ICDP - International Child Development Programme 
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NØKKELTALL 
 

Utvalgte nasjonale nøkkeltall benyttes til å følge med på utvikling fra år til år og skal gi et visst 

sammenlikningsgrunnlag med andre kommuner. Rælingen kommune tilhører Kostragruppe 7, som er 

for mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter.   

 

 

Pleie og omsorg 

 
 
Prioritering: Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter  
 

 
Figur 1: Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter til pleie og omsorg for årene 2014-2016, sammenliknet med 
Kostragruppe 7, fylket og landet. I tallene inngår Kostrafunksjoner for dag- og aktivitetstilbud, institusjonstjenester, 
institusjonslokaler og tjenester til hjemmeboende. 

 

Figur 1 viser at Rælingen tilsynelatende ligger omtrent på samme nivå som kostragruppe 7 og fylket, og 

på et lavere nivå enn landet, i kategorien i 2015 og 2016. Rælingen har imidlertid en relativt ung 

befolkning med færre eldre enn gjennomsnittet. Det vil si at netto driftsutgifter i kategorien pleie og 

omsorg i Rælingen skulle vært noe lavere enn sammenliknbare kommuner. Kommunen har et høyt 

kostnadsnivå per plass i institusjonstjenesten, samtidig som Kostra-tall viser at vi har lavere andel 

brukere over 80 år på institusjon enn sammenlikningskommunene. Dette betyr at våre 

institusjonsplasser også benyttes til yngre aldersgrupper per i dag. Demografiske framskrivninger viser 

at befolkningsveksten i aldersgruppen 80+ er på et høyt nivå (vekst på 11,8% fra 2015-2016) og vil 

fortsette å øke framover. Det vil være viktig å undersøke hvorfor våre kostnader på institusjonstjenester 

er høyere enn andres og gjøre nødvendige omstillinger i tjenestene. 
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Pleie og omsorg – Andel netto driftsutgifter fordelt på kategorier 
 

 
Figur 2: Fordeling av andel netto driftsutgifter pleie og omsorg, for årene 2014-2016, sammenliknet med Kostragruppe 7 i 2016. 
 

 
Figur 2 viser fordelingen av driftsutgifter i pleie og omsorg. Rælingen har i perioden 2014-2016 høyere 

ressursinnsats på institusjonstjenester og aktivisering/støttetjenester, og lavere ressursinnsats til 

hjemmeboende, sammenliknet med Kostragruppe 7. Rælingen har historisk sett hatt høyere 

ressursinnsats på institusjonstjenester. I Helse- og omsorgsplan 2015-2026 er et av satsningsområdene 

organisering og utvikling av tjenester, med strategi om å styrke hjemmetjenester. Hensikten er å rette 

ressursinnsats mot hjemmeboende på rett tidspunkt for å utsette eller unngå mer ressurskrevende 

tjenester, som for eksempel institusjonstjenester. Det kan i 2016 vises til en svak reduksjon i 

ressursinnsats til institusjonstjenester, samt tilsvarende økning i ressursinnsats til hjemmeboende, som 

kan tilsi å være et skritt i riktig retning.  

 
  

Tjenestetilbud må utvikles i takt med innbyggernes behov for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Utvikling av 

tjenestetilbud må sees i sammenheng med brukerperspektivet og ha fokus på forebygging, tidlig intervensjon, rehabilitering 

og helhetlige koordinerte tjenester. Bred innsats i hjemmet og god kapasitet på korttidsplasser må prioriteres for å unngå 

eller utsette mer ressurskrevende tjenester. 

Tverrfaglige ambulerende team kan bidra til mer koordinerte tjenester, større bredde i tjenestetilbudet og god 

arbeidsfordeling mellom tjenesteytere, og dermed bedre bruk av samfunnets samlede ressurser. 

Helse- og omsorgsplan 2015-2026 

Produktivitetsindikatorer i Årsberetning 2016 viser til at Rælingen ligger omtrent på nivå med andre kommuner pr mottaker 
hjemmetjeneste, men kostnader per institusjonsplass er betydelig høyere sammenlignet med de andre kommunene og 
landsgjennomsnittet. Kommunen har også høy andel plasser pr innbygger over 80 år, men har per i dag lavere andel beboere 
over 80 år på institusjon enn sammenligningskommunene. Dette betyr at våre institusjonsplasser benyttes til yngre 
aldersgrupper. Vi trenger å forstå hvorfor våre kostnader er så høye sammenlignet med andre og vi trenger å få til 
økonomiske resultater av en omstilling som gir flere tjenester i hjemmet og mindre volum/lavere kostnadsnivå i heldøgns-
tjenestene. 
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Helse og sosial 

 
 
Prioritering: Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter  
 

 
 
 
Figur 3: Netto driftsutgifter i % av samlede netto driftsutgifter til helse og sosial for årene 2014-2016. I tallene inngår 
Kostrafunksjonene kommunehelse, barnevern, flyktningetjenesten og sosial. 
 

 

Figur 3 viser at Rælingen omtrent på nivå med Kostragruppe 7 og fylket, men noe lavere enn 

landsgjennomsnittet. Økningen som vises fra 2015-2016 i Rælingen skyldes i hovedsak en teknisk 

endring i bokføring av integreringstilskuddet hos flyktningetjenesten. Nivået for 2016 viser således et 

mer riktig nivå for Rælingen. 
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Kvalitet: Kommunebarometeret 2016 

 

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner på basis av offentlig tilgjengelig data fra 
offisielle kilder. Kommunebarometeret inkluderer 126 nøkkeltall innen 12 kategorier. Hensikten er å gi 
et bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av landet. Tallenes farger betyr hvordan 
kommunen scorer på de ulike nøkkeltallene i forhold til gjennomsnittet (gul). Grønn farge betyr over 
gjennomsnittet og rød farge betyr under gjennomsnittet. Alle nøkkeltall i en kommune kan ikke være 
grønne, da noen av nøkkeltallene vil få bedre resultat på bekostning av andre. En enkel tese er at om 
hovedvekten av nøkkeltallene forbedres, leverer kommunen samlet sett bedre tjenester enn før. 

I 2016 kom Rælingen på 164. plass og havner like over midten av totaltabellen. I 2015 fikk Rælingen en 
166. plass. 

 
Plassering i Kommunebaromateret 
 
 

 

 
 
 
Eldreomsorg har hatt en jevn og positiv utvikling over tid, og er i 2016 på en plassering godt over 

landsgjennomsnittet. Eksempelvis har Rælingen flere plasser avsatt til demente enn normalkommunen, 

og tid med lege og fysioterapeut per beboer på sykehjem har økt siden 2015, som gir plassering over 

gjennomsnittet. Målinger som trekker ned er blant annet andel enerom på sykehjem. Rælingen ligger 

noe over landsgjennomsnittet på tilbud om praktisk bistand i hjemmet, målt i antall timer men under 

gjennomsnittet på tilbud om hjemmesykepleie, målt i antall timer. 

Barnevern ligger på middels nivå perioden sett under ett, målt mot gjennomsnittet. Rælingen kommer 

ut med god score på blant annet andel saker med tiltak i hjemmet, saksbehandlingstid og tiltaksplan. 

Målinger som trekker ned er bl.a. årsverk stillinger pr. 1000 barn, samt netto utgifter avsatt til 

forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste (våre utgifter ligger under landsgjennomsnittet). 

 

Helse ligger noe under gjennomsnittet perioden sett under ett, men har hatt en positiv utvikling de tre 

siste årene. Fastlegedekningen i Rælingen er en god del lavere enn landsgjennomsnittet. Dekningen 

av helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen er middels. Antall psykiatriske sykepleiere er noe 

mindre enn i normalkommunen, målt mot antall innbyggere. Nesten alle elever hadde 

helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn, men med noe nedgang det siste året. En stor andel 

av nyfødte hadde hjemmebesøk innen to uker i fjor.  

 

Sosial har en jevnt lav score i hele perioden, i forhold til gjennomsnittet, men med noe bedring i 2016. 

Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere mellom 25 og 66 år er høy i Rælingen, som gir lav score. 

For mottakere mellom 18 og 24 år ligger Rælingen derimot bedre an enn gjennomsnittet. Andelen som 

har sosialhjelp som hovedinntekt i Rælingen gir score noe bedre enn gjennomsnittet. 

Kvalifiseringsprogrammet skal hjelpe folk videre til jobb og i Rælingen var det 17 % som fikk 

kvalifiseringsstønad i fjor, som er en god økning fra året før.  
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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 

2018. 

 

Gjennomsnittlig stillingsprosent og kompetanse 

Det har de siste årene vært et politisk mål å redusere andel ufrivillig deltidsstillinger i sektoren. Det er 

nasjonal enighet om at en økning av andel arbeidstakere som arbeider heltid vil være en fordel både ut 

fra et pasientperspektiv, et arbeidstakerperspektiv, et arbeidsgiverperspektiv og et samfunnsperspektiv.  

Imidlertid vil det være behov for noe deltidsstillinger i døgnkontinuerlig turnusdrift. God kvalitet i 

tjenestene er avhengig av en stabil bemanning som sørger for kontinuitet i tjenestene og det er 

utfordrende å sikre rett kompetanse for å dekke brukernes behov hele døgnet. Det er fortsatt relativ høy 

andel ufaglærte i turnusavdelingene og i enkelte avdelinger er gjennomsnittlig stillingsprosent vesentlig 

lavere enn i andre turnusavdelinger. Avdelingsledere i turnusavdelinger har særlig komplekst 

sammensatte personalgrupper å lede. 

Rådmannen vurderer at det er viktig å følge med på både andel fagkompetanse og gjennomsnittlig 

stillingsprosent i avdelingene, som et ledd i å kvalitetssikre i tjenestetilbudet og sikre effektiv 

ressursbruk. Det anbefales å etablere rutiner i avdelingene for å følge med på utvikling av dette jevnlig 

gjennom året. Videre må det arbeides videre med å rekruttere ansatte med rett formell kompetanse og 

øke stillingsstørrelsen til ansatte når det er mulig og ønskelig. 

Det meldes om særlige rekrutteringsutfordringer knyttet til å få vernepleiere til å søke på stillinger i 

tjenester til mennesker med utviklingshemming. Tjenesten har høy andel ansatte med 

høgskoleutdanning, har et godt omdømme og gir gode tjenester. Likevel trekker området rus og psykiatri 

til seg flere og flere vernepleiere. Det må undersøkes hvilke tiltak som kan iverksettes. 

 

Satsningsområder i Helse- og omsorgsplan 2015-2026 

Rådmannen vurderer at planens satsningsområder fortsatt er relevante. Tilstandsrapporten vil årlig 

være et ledd i oppfølging av planen og vurdere om det er behov for å revidere planen. Det vil ikke være 

behov for å revidere planen i 2017, men det vil bli behov for å gjøre en samlet vurdering av tjenestenes 

kapasitet. Dette planlegges i 2018. 

 

Felles utviklingsarbeid 

En årlig tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd en del av systematisk oppfølging av prioriterte tiltak 

i Helse- og omsorgsplan 2015-2026. I 2016 er det påbegynt og gjennomført en rekke felles 

utviklingsarbeid som viser at det er sammenheng mellom vedtak i planverk og oppfølging/utvikling i 

tjenestene. Disse arbeidene sikrer samarbeid på tvers av enheter, bidrar til nødvendig utvikling i 

organisasjonen og gir rådmannen betryggende kontroll. Videre vil det bli viktig å prioritere en utredning 

av hvordan Rælingen kan redusere kostnader til heldøgns pleie- og omsorgstjenester. 
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Sykefravær 

Alle enheter har gjort en grundig og systematisk innsats med å implementere de nye 

sykefraværsrutinene fra august 2015, med gode resultater i 2016. Tradisjonelt må det forventes noe 

høyere sykefravær i avdelinger med døgnkontinuerlig turnusdrift men også her har det vært en markant 

nedgang i sykefraværet i 2016. Dette underbygger at tidlig og tett oppfølging har effekt. Avdelingene 

har arbeidet med å sette realistiske målsetninger basert på sine personalgrupper og de fleste har nådd 

avdelingens mål i 2016. Det er likevel noen avdelinger som fortsatt har fravær som overstiger 

kommunens samlede målsetting, som må fortsette arbeidet med å identifisere gode tiltak for å redusere 

fraværet ytterligere. Et oppfølgingspunkt i fjorårets rapport var å vurdere sykefraværets konsekvens for 

tjenestekvalitet, som har vært fokus i årets styringsdialog. Nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging 

må fortsatt være et kontinuerlig innsatsområde for å sikre tjenester av god kvalitet. 
 

Internkontrollsystem 

Rådmannen har pålagt alle enheter å bygge opp et helhetlig kvalitetssystem i Kvalitetslosen slik at 

enhetens mappe inneholder det som kreves jf. krav i lov og forskrifter, og det er lagt ned mye arbeid i 

dette i 2016. Alle enheter i helse og omsorg oppfyller kravet til innhold på enhetsnivå i 2016. Oppbygging 

av nødvendig innhold på avdelingsnivå, og andel av innhold som har overskredet revisjonsdato, er noen 

av indikatorene på om systemet er i aktiv bruk. Vedlikehold av systemet og fordeling av revisjonsansvar 

er vesentlige suksesskriterier for å sikre proaktiv bruk av systemet. I videre arbeid må det sikres at 

innholdet på avdelingsnivå er nødvendig og dekkende, at systemet vedlikeholdes og at prosedyrer 

etterleves slik de er beskrevet. Rådmannen vil vurdere videre tiltak for å stimulere til mer kontinuerlig 

bruk av systemet. 

 

Avvik 

Flere enheter og enkelte avdelinger melder fortsatt om forbedringspotensiale i bruk av avviksmodulen i 

Kvalitetslosen. Rådmannen vurderer at dette i stor grad henger sammen med om internkontrollsystemet 

er bygget opp og i bruk på avdelingsnivå, kultur for avviksmelding, samt hvordan avvik følges opp. Det 

anbefales å gjennomføre prosesser for å definere hva som er å betrakte som avvik i den enkelte 

avdeling. Enheter/avdelinger som ikke benytter avviksmodulen i Kvalitetslosen, og i tillegg har 

utfordringer med manglende bruk av Kvalitetslosen som helhet, må gjøre en grundig vurdering av om 

dette har sammenheng.  
 

Klagesaker 

Rådmannen vurderer at enhetene generelt har gode rutiner for klagesaksbehandling på klager som 

omhandler tjenesteutmåling. Der det ikke er etablert, kan det være hensiktsmessig å etablere en årlig 

gjennomgang av klagesakenes utfall og oppsummering av tilbakemeldinger fra fylkesmannen, for å 

benytte dette som erfaringsgrunnlag i videre arbeid. Det må videre sikres at driftsenheter som behandler 

klagesaker på tjenesteutførelse innehar nødvendig kompetanse på forvaltningsregler ved 

klagesaksbehandling, eller gjør utsjekk med Tjenestekontoret for helse og omsorg på dette når det er 

nødvendig. 

 

Brukernes ressurser og medvirkning 

Det vurderes at brukermedvirkning og samarbeid med pårørende er i god utvikling og at individuelt 

tilpassede tjenester langt på vei ivaretas, men at det fortsatt er forbedringspotensiale. Det er imidlertid 

viktig å finne metoder som sikrer at formålet ivaretas, som samtidig ikke er for arbeidskrevende.  

 


