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Sammendrag 

Bestilling Formål Problemstillinger 

Kontrollutvalget 

sak 53/21 

23.11.2021 

Prosjektets formål er å 
undersøke kvaliteten i 
tjenestene som ytes ved 
institusjoner i Ås kommune. 

Sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i 
tjenesteytingen til beboere ved institusjoner, når det 
gjelder:  

• Personlig hygiene, sårstell og oppfølging av 
fysisk funksjonsnivå 

• Aktiviteter og stimulering 
• Måltider og ernæring 
• Legemiddelhåndtering 
• Kompetanse 
• Dokumentasjon og journalføring 
• Kvalitet i praktisk utøvelse av tjenester 

 
 

 

Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon".  

• Samtaler og dialog med ledere og ansatte i kommunens enheter 
• Gjennomgang av skriftlige dokumentasjon, prosedyrer og rutiner på området 
• Tilgjengelige statistikk og rapporter på ulike tjenesteområder 
• Spørreundersøkelse til alle ansatte ved Moer sykehjem, Moertunet og boliger for voksne 
• Spørreundersøkelse til hovedpårørende ved enhetene 

 

Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene som legges til grunn i dette prosjektet er hentet fra: 

• Helse- og omsorgstjenesteloven  

• Pasient- og brukerrettighetsloven  

• Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene  

• Forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie  

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 1 “... og bedre skal det 

bli.” Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten. Helsedirektoratet 2005-

2015.  

• Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp  

• Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 

 

Oppsummering og konklusjoner 
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Undersøkelsen har gjennomgått hvordan Ås kommune etterlever en rekke sentrale krav for pasienter 

og beboere ved enhetene Moer sykehjem, Moertunet og boliger for voksne, i tillegg til beskrivelser av 

kapasitet, kompetanse og ressurser for å gjennomføre oppgavene knyttet til de ulike kravene. 

Gjennomgangen viser at det varierer fra de ulike enhetene, både i kapasitet og gjennomføring. 

Undersøkelsen viser at Moer sykehjem har på plass retningslinjer og systemer som skal sikre at sentrale 

rettigheter og krav er ivaretatt. Det samlede inntrykket etter revisjonen er at det ikke er store feil og 

mangler som vil kunne påvirke tilbudet som gis pasientene. Det fremkom imidlertid, som er verdt å 

nevne, at ansatte forteller om et høyt arbeidspress og en opplevelse av å ikke rekke alle ønskede 

aktiviteter, særlig innen den individrettede miljøterapien. Dette er i samsvar med hva pårørende trekker 

frem som særlige mangler i nåværende tjenestetilbud for sine. Revisjonen vil også bemerke at på grunn 

av lav svarprosent på spørreundersøkelse og lav avviksregistrering må enheten fortsette å være bevisst 

på både nye og kjente utfordringer i tjenestetilbudet, da det er en risiko for at en viss andel av de 

ansatte ikke melder tilstrekkelig fra om dette.  

Moertunet, avdelingene for personer med demens i Ås, har over en tid stått i ulike utfordringer. Det 

forklares at det har vært utskiftninger av ansatte og ledere, omstruktureringer som har opplevdes dårlig 

forankret, lite felles rutiner og metodikk og utrygghet i kompetanse og utøvelse. Hovedtendensen, som 

en rekke aktører peker på, er at det nå er på plass noen forutsetninger for å adressere noen av disse 

utfordringene. Det trekkes frem som positivt at det er på plass ledere ved alle avdelinger og samlet for 

enheten, samt at det er startet et arbeid for en mer enhetlig praksis og metodikk på tvers av 

avdelingene. Det presiseres at det er fortsatt er mye å jobbe med og revisjonens vurdering er at 

Moertunet bør fortsette dette arbeidet, samt sikre en systematisk tilnærming til kompetansebehov og 

kompetanseutvikling.  

Revisjonens gjennomgang av rutiner og praksis ved boliger for voksne på noen sentrale områder viser 

at det en risiko for at det tjenestilbudet som gis ikke er forsvarlig. Dette begrunner revisjonen med funn 

på at det mangler tilstrekkelig og nødvendig kompetanse. Det fremkommer blant annet at det 

regelmessige blir utøvd tvang og makt uten at nødvendige kompetanseressurser for drøft og evaluering 

av dette. På samme måte viser gjennomgangen at det mangler lederressurser ved enheten. Etter 

revisjonens mening vil dette alene gi en risiko for at alle oppgaver og tjenester ikke er innen forsvarlige 

standarder, og at det ikke følges opp.  

Gjennom dokumentasjon, intervjuer og spørreundersøkelser bekreftes det at det er behov for 

forbedringer innen de fleste oppgaver og krav som har vært omfattet i denne undersøkelsen. 

Revisjonen finner særlig sårbarheter knyttet til medikamenthåndtering, dokumentasjon rundt brukere, 

brukermedvirkning og pårørendemedvirkning.  

Revisjonen vil også bemerke at flere brukere i denne enheten er av de mest sårbare gruppene i et 

samfunn. For enkelte brukere, gjerne de eldre, vil et nettverk og nærmeste pårørende ikke lenger være 

her og de har få eller ingen til kjempe for at deres kvalitet i tilbudet er ivaretatt.  

 

Anbefalinger 



 

5 

 

Ås kommune   |   2022   |   Tjenestekvalitet 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektør / Ås kommune å gjennomføre 

følgende:  

Anbefalinger for alle reviderte enheter/ samlet: 

• Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal registrere avvik og 

at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring ved alle enheter 

• Kommunen bør se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene for intern 

kommunikasjon 

• Kommunen bør vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og fremtidig 

kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i system i henhold til 

dette 

• Kommunen bør vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse og 

kommunikasjon internt og eksternt 

Anbefalinger knyttet spesielt til enhet bolig for voksne 

• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, slik at 

oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift 

• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med lederressurser for å 

kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling 

• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt 

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning 

• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og oppdaterte  

 

Kommunedirektørs svar 

Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektør til uttalelse. I avsnittet under er et utdrag av 

svar, med kommunedirektørens innledende og overordnede kommentarer til rapport. Et konkretisert 

svar til de gitte anbefalingene er gitt i kommunedirektørens uttalelse i brev av 21.6.2022, som er vedlagt 

rapport (vedlegg 1). 

Ås kommune takker for en fyldig rapport som bekrefter at helsetjenesten i kommunen, 
representert ved sykehjemmene Moer, Moertunet og bolig voksne, har utarbeidet rutiner og 
retningslinjer som kan bidra til et kontinuerlig og systematisk arbeid for å sikre tjenestekvaliteten 
i de tre enhetene innen virksomhet sykehjem og boliger. 

Ås kommune tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen og rapportens anbefalinger på alvor, 
rapporten vil følges opp i enhetene og være til god hjelp i det videre prosessarbeidet. 

Pandemien med nedstenging av samfunnet i mars 2020 har forsinket og vanskeliggjort 
etterlevelse av mange av arbeidsprosessene og oppgavene i enhetene. Dette da 
helsetjenestene i kommunen måtte legge mye utviklingsarbeid og andre oppgaver til side og 
prioritere hardt hvilke oppgaver som skulle følges opp i forbindelse med pandemien. I perioder 
snakket man om å prioritere helt basale tjenester som pleie, stell, mat og medisiner. 
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Det betyr at vi har havnet i den ikke ønskede situasjonen at arbeid med 
medarbeiderundersøkelse, vernerunder, medarbeidersamtaler sammen med andre oppgaver, i 
perioder har vært vanskelig å følge opp i den utstrekning vi har rutiner og praksis for. 

 

Rapporten beskriver at det har vært arbeidet noe ulikt på hvordan man sikrer at rutiner og 
retningslinjer etterleves. Alle de tre enhetene er godt i gang med å ta igjen etterslepet på 
oppgaver etter pandemien, og ledelsen har et spesielt fokus på enhet bolig voksne. 

Rapporten beskriver for kommunen kjente utfordringspunkter. Stadige lederskifter i bolig 
voksne har gjort dette vanskelig å følge opp. Fra juni 2022 er alle tre avdelingsledere på plass og 
det legges konkrete planer sammen med lederne for å følge opp anbefalingene. 

Siden omorganiseringen i 2019 har man jobbet kontinuerlig med endringsprosessene, 
tjenesteutvikling og internkontroll sammen med ledere, tillitsvalgte og verneombud. 
Læringspunkter fra tidligere prosesser tas inn i det videre arbeidet. 
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1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Ås kommune vedtok i sitt møte 21. januar 2021-sak 4/2021 en forvaltningsrevisjon på 

området kvalitet i tjenestene på området helse og omsorg.  

Helsetjenester er et av områdene vurdert i risiko- og vesentlighetsanalysen (ROV). Revisjonen har også 

bakgrunn i flere skriftlige henvendelser til kontrollutvalget om bekymringer på området.  

1.2. Formål og problemstillinger 

Revisjonen forela prosjektplan med følgende problemstilling for behandling i kontrollutvalget;  

Sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i tjenesteytingen til beboere ved institusjoner, når det gjelder:  

• Personlig hygiene, sårstell og oppfølging av fysisk funksjonsnivå 
• Aktiviteter og stimulering 
• Måltider og ernæring 
• Legemiddelhåndtering 

 
Kontrollutvalget vedtok prosjektplan med følgende endringer: 

Forvaltningsrevisjonen skal omhandle tjeneste ved institusjoner, det vil si; Enhet Moer sykehjem, 
Enhet Moertunet og Enhet boliger voksne, som er organisert under Virksomhet sykehjem og boliger.  

Følgende problemstillinger tilføyes: i. Kompetanse, herunder språkferdigheter, blant de ansatte ii. 
Dokumentasjon og journalføring iii. Kvalitet i praktisk utøvelse av tjenester 

Følgelig er prosjektets formål å undersøke om kvaliteten i tjenestene som yter ved institusjoner og 

boliger for voksne i Ås kommune, med problemstilling; 

Sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i tjenesteytingen til beboere ved institusjoner og boliger for 
voksne, når det gjelder:  

• Personlig hygiene, sårstell og oppfølging av fysisk funksjonsnivå 
• Aktiviteter og stimulering 
• Måltider og ernæring 
• Legemiddelhåndtering 
• Kompetanse og språkferdigheter 
• Dokumentasjon og journalføring 
• Kvalitet i praktisk utøvelse av tjenester 

 

 

 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 
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Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete 

problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og 

temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og 

konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

Revisjonen har etter bestilling gjort en revisjon av Moer sykehjem, Moertunet sykehjem og boliger for 

voksne. Revisjonen valgte å inkludere alle avdelingene, herunder korttidsavdelingen og tre 

langtidsavdelinger ved Moer sykehjem. På Moertunet sykehjem har enhetens tre avdelinger vært 

inkludert i revisjonen. Hva gjelder boliger voksne valgte revisjonen å inkludere alle avdelingene, samt 

dagtilbudet og ambulerende tjeneste. Revisjonen vurderte å gjøre et utvalgt blant boligene, men ble 

gjort kjent med på oppstartsmøte med kommunen at det har vært utfordringer knyttet til flere av 

avdelingene. Gitt denne revisjonens problemstilling vurderte vi at det vil være viktig å inkludere hele 

enhet bolig for voksne i revisjonen.  

Spørreundersøkelsen ble derfor sendt til alle ansatte på Moer sykehjem, Moertunet sykehjem og 

ansatte i boliger for voksne. Revisjonen ønsket å få et representativt svar som gav et samlet bilde av 

faktorer i arbeidsmiljøet ved de reviderte enhetene.   

 

2. Metode 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon"1 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon"2 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom metodetriangulering som 

omfatter intervju, dokumentanalyse og spørreundersøkelse. 

Intervju 

Revisjonen har snakket med til sammen 41 nøkkelpersoner for denne revisjonen i Ås kommune.  Stilling 

og roller til personene revisjonen har snakket med er beskrevet i tabellen under.   

 

 

 

1 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon  

2 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon  
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Moer sykehjem Moertunet sykehjem Boliger for voksne Andre kommunale 

tjenester  

Overordnede ledelse 

og støttefunksjoner  

Yrke/stilling   Antall 

  
Yrke/stilling   Antall 

  
Yrke/stilling   Antall 

  
Yrke/stilling   Antall 

  
Yrke/stilling   Antall 

  

Avdelingsledere 4 Avdelingsledere 3 Avdelingsledere, 

Kajaveien, og 

konst.leder 

Solfallveien 

borettslag 

2 Hovedtillitsvalgt 

Norsk 

sykepleierforbund 

1 Virksomhetsleder

sykehjem og 

boliger  

1 

Fagkoordinatorer

/ 

Sykepleier 1 

5 Fagkoordinatorer

/ 

Sykepleier 1 

4 Fagkoordinatore

r 

3 Hovedtillitsvalgt 

Fagforbundet  

1   

Tillitsvalgte  3 Tillitsvalgte  1 Tillitsvalgte 2 Hovedverneombu

d 

1 Demensteam 2 

Verneombud  0 Verneombud  2 Verneombud  3     

Enhetsleder 1 Enhetsleder 1 Enhetsleder 1     

    Ambulerende 

tjeneste 

2 

 

    

 

Gjennomførte intervjuer er verifisert ved at intervjudeltakerne har fått mulighet til å gi tilbakemeldinger 
på intervjureferatene. De som ikke gav direkte tilbakemeldinger på intervjureferatene innen gitt frist, fikk 
påminnelse om å dette og utsatt frist. Dersom de da ikke gav tilbakemelding innen ny frist, anså 
revisjonen innholdet i intervjureferatet som godkjent. Revisjonen har også hatt løpende dialog med 
kommunalsjef for helse og mestring, enhetsledere for de reviderte enhetene, og med 
personalavdelingen i kommunen når vi har hatt behov for avklaringer eller nærmere forklaringer 
underveis i prosjektet. Det ble ikke gjennomført intervju med verneombudene ved Moer sykehjem, 
ettersom de var nye i sin rolle. Avgjørelsen med å ikke gjennomføre intervju ble gjort i dialog med 
verneombudene selv. 

Spørreundersøkelse 

En nettbasert spørreundersøkelse (Questback) ble sendt til alle ansatte ved Moer sykehjem, Moertunet 
og bolig for voksne. Avdelingsledere ble ikke inkludert i spørreundersøkelsen. I tillegg har revisor 
gjennomgått kommunens relevante interne dokumenter. Disse er redegjort for under hvert delkapittel.    

Vi gjennomgikk de innsendte dokumentene enhetene sendte inn til revisjonen, samt dokumenter som 
gjelder for hele kommunen tilgjengelig fra kommunens kvalitetssystem KSX. Spørreundersøkelsen er 
utarbeidet av revisjonen med utgangspunkt i forvaltningsrevisjonens problemstillinger. Revisjonen 
sendte invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen til 435 ansatte, hvorav 9 invitasjoner ble avvist. Dette 
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skyldes feil i oppgitte e-postadresser. Revisjonen sendte ut et informasjonsskriv til alle ansatte kort tid 
før spørreundersøkelsen ble sendt ut. Slik fikk vi sjekket gyldigheten til epostadressene, og kommunen 
fikk mulighet til å oppdatere epostadressene før endelig spørreundersøkelse ble sendt ut. Revisjonen 
ble også gjort oppmerksom på at enkelte ansatte ikke hadde mottatt spørreundersøkelsen. De som tok 
kontakt med oss, ble innlemmet i undersøkelsen.  Spørreundersøkelsen var tilgjengelig fra 9. mars til 2. 
mai, og det ble sendt påminnelser til de ansatte som ikke har svart ut undersøkelsen ved flere 
anledninger.  

Samlet mottok revisjonen 149 svar. Dette gav en reell svarprosent på 35 %. Det ble sendt påminnelser på 
mail til alle ansatte 25. mars og 5. april som ikke hadde svart på spørreundersøkelsen. Fristen for å svare 
ble også utsatt. Revisjonen ba også enhetsleder og avdelingsledere ved de avdelingene hvor 
svarprosenten var lav, om å oppfordre alle ansatte til å svare på spørreundersøkelsen. Revisjonen er 
kjent med at flere ledere sterkt oppfordret sine ansatte til å besvare undersøkelsen. Det var også tema i 
samtaler med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte.  

Revisjonen har gjennomført en frafallanalyse av spørreundersøkelsen som viser hvor mange svar 
revisjonen har mottatt og svarprosent per enhet. Det er også en mindre andel respondenter som ikke 
har oppgitt i hvilken avdeling de er ansatt. Disse svarene har ikke blitt inkludert i revisjonens analyse.    

Enhet 
Antall mottatt 

spørreundersøkelse 
Antall mottatt svar Svarprosent per enhet 

Moer sykehjem 154 30 20% 

Moertunet 126 46 37% 

Boliger voksne 133 66 50% 

 

Spørreundersøkelsen var konstruert slik at enkelte spørsmål luket ut ansatte som ikke var i målgruppen 
for de påfølgende spørsmålene. Eksempelvis hvorvidt de hadde vært sykemeldt i over 16 dager de siste 
tre årene. Respondentene fikk mulighet til å gi svar og tilbakemeldinger i fritekst. Det vil ikke bli gjengitt 
enkeltstående sitater i teksten, men i den grad det kan vises til fellestrekk i uttalelsene, har vi laget 
oppsummeringer og presentert funnene i faktagrunnlaget.    

Det ble også sendt ut en invitasjon til spørreundersøkelse til alle hovedpårørende for pasienter og 
beboere ved Moer sykehjem, Moertunet og boliger for voksne. Listene med kontaktinformasjon ble 
sendt fra den enkelte enhet. Der hvor det ikke mailadressen var oppgitt, sendte revisjonen ut en sms 
med forespørsel om de ville motta undersøkelsen, til sammen 23 personer. 

Det ble sendt ut 107 invitasjoner. 51 svarte, som gir en svarprosent på 48 prosent.  

Validitet og reliabilitet 

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og 
revisjonskriteriene. Dataene er hentet inn fra intervju, spørreskjema og spørreundersøkelse, samt 
dokumentgjennomgang som har gitt revisjonen et variert datagrunnlag til å gjøre vurderinger til å svare 
ut forvaltningsrevisjonens problemstillinger.  
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Gjennom metodetriangulering har vi lagt til rette for å sikre rapportens pålitelighet (reliabilitet) og 
gyldighet (validitet). Vurderinger om rapportens reliabilitet går på at de innsamlede dataene er samlet 
inn på en pålitelig og tillitsvekkende måte. Dokumentanalysen gjort av Ås kommune og enhetenes 
interne dokumenter styrker rapportens pålitelighet, ettersom dette er datagrunnlag som er forfattet av 
kommunen selv. Det er skrevet referat etter hvert intervju som deretter er blitt verifisert av 
intervjudeltakerne.  

Revisjonen anser deltakelsen på spørreundersøkelsen som lav. Det er gjennomført en frafallanalyse, 
som viser i hvilke enheter svarprosenten er lavest. Revisjonen mener likevel at samlet sett så er 
svarprosenten for spørreundersøkelsen er tilstrekkelig, og at det ikke svekker datagrunnlagets 
reliabilitet.  Validitet omhandler de tolkninger som revisor kommer frem til, og er dermed knyttet til 
tolkning av innsamlet data. Revisjonen har derfor tatt hensyn til lav svarprosent når data tolkes, og 
sammenstilt funn fra spørreundersøkelse, intervju og dokumentanalyse.  

Revisjonen vurderer at empirien som ligger til grunn for rapportens konklusjoner er basert på data med 
høy grad av validitet og reliabilitet, ettersom datagrunnlaget kan etterprøves, og innsamlet 
dokumentasjon som er benyttet i rapporten er arkivert.  

Kvalitetssikring 

Kvalitetssikringen av prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner internt i Viken kommunerevisjon 
vedrørende revisjonskriterier, metode, vurderinger og betydningen av funn underveis. Kvalitetssikring av 
revisjonsrapporten er utført ved at oppdragsansvarlig revisor har gjennomgått og gitt innspill på den 
endelige rapportens utforming og innhold.  

Et utkast til rapport har blitt oversendt Kommunedirektøren og daglige ledere for de kommunale 
foretakene til uttalelse. Tilbakemeldinger og innspill på faktadelen er tatt inn i rapport. 

Vi viser kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang. For ytterligere beskrivelse av 
metode, se vedlegg3.  

 

3 Vedlegg 3 – Metode 
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3. Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene4 har vi i hovedsak benyttet. I tillegg har revisjonen tatt i bruk veiledere 

fra relevante direktorater og kommunens egne rutiner i utarbeidelsen av revisjonskriterier.  

• Helse- og omsorgstjenesteloven  

• Pasient- og brukerrettighetsloven  

• Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene  

• Forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie  

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 1 “... og bedre skal det 

bli.” Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten. Helsedirektoratet 2005-

2015.  

• Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp  

• Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 

 

Kriteriene er ikke nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av arbeidet innenfor 

området. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en 

vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter. 

Sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i tjenesteytingen til beboere ved institusjoner, når det gjelder:  

• Personlig hygiene, sårstell og oppfølging av fysisk funksjonsnivå 
• Aktiviteter og stimulering 
• Måltider og ernæring 
• Legemiddelhåndtering 
• Kompetanse og språkferdigheter 
• Dokumentasjon og journalføring 
• Kvalitet i praktisk utøvelse av tjenester 

 

3.1. Ivaretakelse av grunnleggende behov 

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester §3 slår fast at kommunen må sikre et system av 
prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den 
enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid. Videre skal det gis et helhetlig, 
samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten og at brukere av pleie- og 
omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring 
av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse 
av tjenestene. 

 

4 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser 
og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.  
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For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som 
søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det 
menes bl.a.: 

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

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

enkeltes tilstand 
• nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 
• tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine 

behov 
• tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 
• tilpasset hjelp ved av- og påkledning 
• tilbud om eget rom ved langtidsopphold 
• tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 

 

3.2. Dokumentasjon, kvalitetssikring og forbedring av tjenestene 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten legger til grunn at de med et 
overordnet ansvaret for en virksomhet skal ha gode verktøy for systematisk styring og ledelse, samt 
kontinuerlig forbedring. Dette fordrer en systematisk tilnærming til planlegging, gjennomføring, 
evaluering og korrigering av oppgavene som ytes for å sikre gode tjenester. Det kommenteres at 
forskriften skal bidra til å sikre; 

• Faglige forsvarlige helse- og omsorgstjenester 
• Kvalitet i tjeneste 
• Kvalitetsforbedring 
• Pasient- og brukersikkerhet 

Hvordan pliktene etter forskriften etterleves skal dokumenteres i den form og omfang som er 
nødvendig ut ifra virksomhetens egenart, 

Ledelsen for virksomheten har ansvar for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av 
virksomhetens aktiviteter og at medarbeiderne medvirker til dette. Ledelsen skal ha oversikt over 
medarbeidernes kompetanse og behov for opplæring. Videre skal ledelsen ha en oversikt over avvik, 
klager, brukererfaring og statistikk. Ledelsen skal sørge for at det utvikles og iverksettes nødvendige 
prosedyrer for å etterleve lovgivningen. Det skal også sørges for at medarbeidernes samlede kunnskap 
og erfaring utnyttes, og at erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende blir brukt. Ledelsen har plikt til 
å rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold, samt å sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at 
lovgivningen etterleves, og å forbedre prosedyrer.  
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• Kommunen må sikre at enhetene har tilstrekkelig kapasitet og tilbud for å kunne yte 
forutsigbare og fleksible tjenester 
 

• Kommunen sørge for at alle ansatte innehar nødvendig og oppdatert kompetanse for å 
gjennomføre oppgavene, herunder språkferdigheter 

 
• Kommunen må sikre at alle brukere får ivaretatt retten til for aktivitet og sosiale behov  

 
• Kommunen må sikre at alle brukere får dekket fysiologiske behov, herunder ernæring, 

legetilsyn og personlig hygiene  
 

• Kommunen må sikre at det legges til rette for brukermedvirkning og pårørendeinnspill 
 

• Legemiddelhåndtering skal være følge forskrift om legemiddelhåndtering, herunder 
krav riktig kompetanse og dokumentasjon 

 
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig dokumentasjon rundt den enkelte bruker 
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4. Overordnede nøkkeltall og rutiner for sektoren 

4.1. Organisering og nøkkeltall 

Figur 1: Organisering Helse og mestring i Ås kommune 

 

Helse og mestring ledes av kommunalsjef for helse og mestring. Virksomhetsområdet sykehjem og 

boliger ledes av virksomhetsleder for sykehjem og boliger. De reviderte enhetene Moer sykehjem, 

Moertunet og boliger voksne ledes av hver sin enhetsleder.  

Moer sykehjem har en medisinsk korttidsavdeling som ledes av en avdelingsleder og seks 

langtidsavdelinger som ledes av henholdsvis tre avdelingsledere. 

Moertunet sykehjem har en korttidsavdeling, fire langtidsavdelinger og et aktivitetssenter. Disse ledes 
av henholdsvis tre avdelingsledere. Hukommelsesteamet er også organisert inn under denne tjenesten 
og har sin base på Moertunet, men er først og fremst knyttet til tilbudet som gis hjemmeboende og 
deres pårørende. Dagtilbudet for personer med demens har sine lokaler på Moertunet og kan ta imot 
inntil 12 brukere fordelt på 2 avdelinger.  

Boliger voksne har fire boliger hvor det er heldøgnsbemanning. Dette er Dr. Sødrings vei boliger, 

Kajaveien boliger, Solfallveien borettslag og Solplassen bolig. I skrivende stund er det kun 

avdelingsleder ved Kajaveien. Grunnet at det ikke er avdelingsledere ved de andre boligene, følges 

boligene opp av enhetsleder for bolig voksne. Ambulerende tjeneste til hjemmeboende og dagtilbudet 

til personer med nedsatt funksjonsevne er organisert under boliger voksne.  
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Revisjonen har fått oversendt og fått tilgang til en rekke dokumenter som er beskrivelser av rutiner og 
prosedyrer for hele sektoren helse, omsorg og mestring. Det mest sentrale for å besvare kriteriene vil bli 
presentert i det kommende avsnitt. Den enkelte enhet, Moer sykehjem, Moertunet og boliger for 
voksnes etterlevelse av disse rutinene og annen praksis vil bli spesifikt beskrevet i hvert sitt tilhørende 
avsnitt.  

4.2. Kommunale planer og retningslinjer 

Kommuneplanen 2022-2034 beskriver området og målsetninger for den enkelte sektor. For Helse og 
mestring er det uttalt at den aldrende befolkningen skal bo lengst mulig hjemme, og at dette fordrer 
tilrettelegging av egenmestringsverktøy. Dette omfatter velferdsteknologi og samarbeid på tvers av 
tjenestene. Det er beskrevet at sykehjemmene vil tilby et mer spesialisert tilbud til sine pasienter, i form 
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av et kortere behandlingstilbud fremfor langtidsplasseringer ved sykehjem. Andelen av innbygger med 
demens vil også øke, noe Ås ser vil kreve et mer differensierte og ressurskrevende tilbud. 

Det er uttalt at fremtidige tjenester og tilbud i Ås krever samhandling, samskaping og dialog, for å kunne 
yte helhetlige og sammenhengende tjenester.  

 

 

Førende for satsninger og retningslinjer i Ås kommune er gjeldende nasjonale krav innen området, 
herunder; 

• Leve hele livet; kvalitetsreform i eldreomsorgen fra 2019 tom 2023 med fem 
innsatsområder som er et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, 
helsehjelp og sammenheng i tjenestene 

• Demensplanen 2020-2024; rett til å bo hjemme så lenge pasienten/pårørende ønsker 
det. 

• Avlasterdommen; kan føre til et økt bruk og utvidelse av institusjonsplasser til avlastning 
• Helsedirektoratets anbefalinger om bruk av velferdsteknologi 
• Nasjonal veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 
• Nasjonal veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med 

utviklingshemming 

Kvalitetsreformen Leve hele livet er gjennomgående referert til i sentrale kommunale planer og 
dokumenter i revisjonens gjennomgang. Dette er blant lagt til grunn i pågående prosjekter innen blant 
annet middagsservering.  

Økonomi 

I vedtatt handlingsprogram 2022-2025 forklares det at de seneste årene er investert i nye bo- og 
institusjonstilbud. Kommunen har en økonomisk situasjon med høy gjeld som følge av blant annet 
investeringer, og det er behov for å kutte i utgifter. Kommunedirektøren legger frem flere forslag for 
videre innsparingssatsninger, som arealeffektivisering av kommunale bygg, organisering av tjenester og 
digitalisering. 

 

 Figur 2 Kostraanalyse innen pleie og omsorg i Ås kommune 
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Den økonomiske situasjonen, med prioriteringer og besparinger i sektoren er en faktor ved denne 
revisjonen, og trekkes frem som nødvendig bakgrunnsinformasjon for hvordan enhetene opplever 
tilgjengelig kapasitet for å gjennomføre oppgavene.  
 
 
4.3. Kapasitet og bemanning 

Ifølge Handlingsprogrammet 2022-2025 består tjenestene innen pleie og omsorgstjenester av ca 185 

årsverk, fordelt på 286 personer. Antall beboere og brukere av tjenestene er ca 17o personer. Tallene 

omfatter også ansatte og brukere av avlastning barn/unge, kjøkken og vaskeri. Tall presentert i 

Handlingsprogrammet viser at det har vært en nedgang i antall årsverk i pleie og omsorgstjenester i 

institusjon og tjenester til hjemmeboende. Tall fra Kostra i antall årsverk helse og omsorg per 10 000 

innbygger (relative tall), viser at Ås kommune ligger noe lavere enn Kostragruppe 9 og landet, og har 

gjort dette over år. 

Figur 3 Tall fra Kostra på området pleie og omsorg Ås kommune 
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Figur 4 Oversikt over årsverk hentet fra Handlingsprogrammet (skjermklipp 

 



 

24 

 

Ås kommune   |   2022   |   Tjenestekvalitet 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

4.4. Dokumentasjon og informasjon 

Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer for journalføring. Den slår fast at helsehjelp som er utført skal 

dokumenteres i det elektroniske fagsystemet, Gerica. Videre er det beskrevet at det som hovedregel 

skal anvendes en samlet journal der hvor det er flere helseytere. Dokumentasjon skal ifølge prosedyren 

inneholde: 

• Relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og hjelpen som er gitt 

• Det skal kunne knyttes opp mot pasientenes helsetilstand og behov for helsehjelp 

• Opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov 

• Vise kontinuitet i oppfølgingen av pasienten, blant annet ved å vise til utprøvde tiltak, 

vurderinger som er gjort og koordinering av tiltak. 

Det er også utarbeidet en retningslinje for journalansvarlig for de tilbud hvor det er dokumentasjonsplikt. 
Journalansvarlig har det overordnede ansvaret for pasienten, herunder opprettelse, struktur, tilganger, 
endringer og avslutning av journal. 

Retningslinje for behandling av dokumentasjon i systemene Gerica og 360* definerer hvor de ulike 
dokumentene skal registreres. Vedtak, klager, informasjon fra pårørende og brukere innen området 
pleie og omsorg skal registreres og håndteres i Gerica.  

Virksomhetsleder kjenner til at det kan være utfordringer med å få informasjon ut til alle ansatte, og at 
de har hatt en prosess på dette. Hun forteller at ansatte er fortalt at de plikter også selv å innhente 
informasjon på de plattformene hvor dette gis gjennom blant annet personalmøter og nyhetsbrev. 
Nyhetsbrev henges også opp strategiske steder som eksempelvis personaltoalettet slik at det kan bli 
lest. Teams er innført i Ås kommune og de har hatt et arbeid med å få ansatte til å ta i bruk teams da 
pandemien gjorde at du måtte finne en alternativ plattform for informasjon og kommunikasjon. De 
kjenner til at mange ansatte ikke bruker emailen sin og dette er noe avdelingslederne snakker ofte med 
ansatte om.   

Virksomhetsleder forklarer at det er gjort et arbeid de senere årene med å lage felles rutiner og 
retningslinjer for alle boligene og på institusjonene, da det var mye som ikke var felles tidligere.   
 

 

4.5. Områder med risiko og korrigering 

Rutiner for avviksmelding 

Ås kommune har innført avviks- og kvalitetssystemet KSX. I beskrivelsen står det at KSX er både 
avvikssystem for å registrere og behandle avvik og et dokumentbibliotek for styrende dokumenter som 
prosesser, retningslinjer, prosedyrer, rutiner, sjekklister og planer.  

I et introduksjonshefte er det beskrevet at registrering av uønskede hendelser er en særs viktig del av 
kvalitetsarbeidet og alle helsepersonell er pliktige til å melde uønskede hendelser i dette systemet når 
de oppstår. Dette skal registreres umiddelbart etter hendelsen og skal være en høyt prioritert oppgave.  
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Avvik per sektor er presentert i årsrapport. Revisjonen får beskrevet at det var en endring i innlogging i 
kvalitetssystemet, hvor muligheten til å skrive avvik også var nede i en periode. Alle enheter peker på at 
avviksregistrering falt i forbindelse med dette, og at det fortsatt ikke er på samme nivå som før 
endringen. Dette bekreftes av historiske tall over avvik presentert av kommunen.  

Figur 5 Avvik etter sektor, skjermklipp årsrapport 2021 

 

Virksomhetsleder forteller om avvik at før systemet ble lagt om var enhetene veldig flinke til å melde 
inn avvik og oppståtte uønskede hendelser. Det er jobbet svært aktivt med meldekulturen over tid. Da 
de fikk de ny pålogging så de at grafen gikk betraktelig ned. Dette jobbes det aktivt med nå for å bedre, 
slik at den gode meldekulturen viser seg igjen.   
 
Ledere systematiserer avvikene og hendelsene slik at de kunne jobbe med de på en målrettet måte 
både i virksomhetsleders ledermøter og enhetsledernes ledermøter. Samt på personalmøter ute i 
avdelingene. Virksomhetsleder opplevde at de ansatte i stor grad bidro i dette arbeidet.  
Revisjonen forteller om funn hvor opplæringen av bruk av avvikssystemet og andre systemer ikke er 
tilstrekkelig flere steder. Virksomhetsleder presiserer at ressurspersonene skal kunne dette. I boliger 
voksne så forteller ansatte at å melde avvik ikke fungerer. Virksomhetsleder sier at dette er veldig leit, 
for avvik skal være med å og bidra til forbedring og er et viktig verktøy inn i forbedringsarbeidet.   
 
Da hun startet opp som virksomhetsleder gjennomførte hun SWOT-analyser for alle enhetene som 
utgangspunkt til hvor de bør starte arbeidet. Virksomhetsleder innførte også styrings- og 
rapporteringsverktøy basert på KPØ (kvalitet, personal og økonomi), slik at hun blant annet bedre kan ha 
oversikt over driften i enhetene innenfor disse områdene, samt sikre at kvalitetsforskriften følges, at drift 
er forsvarlig og at arbeidsmiljøloven etterleves. Opplever at verktøyene gir god oversikt over 
utfordringsbildene og hvilke styrker og svakheter som kan knyttes til Moer, Moertunet og BV. 
Virksomhetsleder forteller at det er også gjort ulike ROS-analyser på alle enheter og at hun opplever å 



 

26 

 

Ås kommune   |   2022   |   Tjenestekvalitet 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

ha en veldig god oversikt over utfordringsbildet som er på de ulike enhetene. Det er også utarbeidet 
tiltak for håndtering av de ulike områdene, som det jobbes systematisk med.   

4.6. Kompetanse og kompetanseutvikling 

Kommunen har oversendt en opplæringsplan som gjelder for ansatte i Helse og mestring. I 
opplæringsplanen er det skissert hvilke kurs og tilbud som gjennomføres av kommunene sentralt, som 
kurs i IT-verktøy, HMS og andre innføringskurs. Det er også en beskrivelse av kurs som skal 
gjennomføres ved enheten. Opplæringsplanen angir hvem som er målgruppe, hvem som ansvarlig for 
gjennomføring og læringsform.  

Figur 6 Skjermklipp kompetanseutvikling Helse og Mestring 
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5. Moer sykehjem  

• Kommunen må sikre at enhetene har tilstrekkelig kapasitet og tilbud for å kunne yte 
forutsigbare og fleksible tjenester 
 

• Kommunen må sørge for at alle ansatte innehar nødvendig og oppdatert kompetanse 
for å gjennomføre oppgavene, herunder språkferdigheter 

 
• Kommunen må sikre at alle brukere får ivaretatt retten til for aktivitet og sosiale behov’ 

  
• Kommunen må sikre at alle brukere får dekket fysiologiske behov, personlig hygiene, 

mulighet til å ivareta egenomsorg, passende ernæring og normal døgnrytme 
 

• Kommunen må sikre at det legges til rette for brukermedvirkning og pårørendeinnspill 
 

• Legemiddelhåndtering skal være følge forskrift om legemiddelhåndtering, herunder 
krav riktig kompetanse og dokumentasjon 

 
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig dokumentasjon rundt den enkelte bruker 

 
 

5.1. Kapasitet og tilbud i tjenesten 

Moer sykehjem har 3 langtidsavdelinger, samt en avdeling for medisinsk korttid. Hver avdeling har hver 
sin avdelingsleder med en felles enhetsleder.  

Moer sykehjem har en ny fløy, som sto ferdig høst 2021. I Handlingsprogrammet er det beskrevet at det 
gjennom 2021 ble jobbet aktivt i prosjektet fremtidens boliger og institusjonsplasser med å se på hva 
slags profil Moer sykehjem/helsehus skal ha i årene fremover. Foreløpige vurderinger tilsier et behov 
for plasser til lindrende behandling og døgnplasser/dagplasser til rehabilitering. Det er et økende behov 
for differensierte plasser for eldre med funksjonsnedsettelse som ikke lengre er i stand til å bo i sine 
leiligheter da behovet for somatisk behandling og tett oppfølging knyttet til somatisk og kognitiv 
sykdom øker.  

Medisinsk korttid er høyere bemannet enn de øvrige avdelingene, som må sees i sammenheng med de 
oppgavene som ligger til denne avdelingen. Avdelingen har blant annet en del oppgaver/ pasienter i 
palliativ behandlingen. Avdelingen har høy kompetanse på dette området, som også brukes av de andre 
avdelingene i kommunen. Det er en trygghet, gjennom blant annet god planlegging, av palliativ 
behandling. Ved nybygg er det egne palliasjonsrom, som skaper ro og trygghet for alle 
involverte. Avdelingen tar også imot pasienter som faller mellom to stoler, og sier ikke nei til de 
pasientene som trenger det. Dette omfatter blant annet pasienter innen området psykisk helse og rus.  
Andre aktører kan si at behandling av denne gruppen ikke er i deres tilbud og avdeling medisinsk korttid 
ved Moer sykehjem er noen ganger det eneste og siste alternativet for en del pasienter. Det er imidlertid 
ikke gjennomført videreutdanninger innen psykisk helse og rus eller lagt opp til noe spesiell 
kompetanse innen dette området, selv om dette er en gjentagende pasientgruppe ved avdelingen.  

Enhetsleder forteller at pasientgruppen som nå har sykehjemsplass er dårligere nå enn tidligere, med 
lavere mental og fysisk fungering og mobilitet. Det har blitt lagt ned en avdeling på 10 pasienter, samt at 
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dobbeltrom er avviklet. Det vil si at det totalt er fjernet 18 pasientplasser.  Under pandemien var en 
tendens at man ikke ønsket institusjonsplass delvis på grunn av besøksrestriksjonene.  

Gjennom spørreundersøkelser og intervjuer har ansatte i flere roller og ledere blitt spurt om hvordan de 

opplever kapasiteten ved deres avdeling. 

Tabell 1 Det er som regel nok folk på jobb (n=30) 

 

Av de 30 ansatte som svarte på spørreundersøkelsen er det ulike opplevelser om det er nok folk på 
jobb, men det er allikevel en overvekt som mener at det som regel er det. Revisjonen gjør imidlertid 
oppmerksom på at lav svarprosent fra de ordinære langtidsavdelingene i spørreundersøkelsen.  

Ansatte beskriver en bekymring knyttet til kapasitet. Det utrykkes en sårbarhet i kapasiteten, og at det er 
lite tid til å gjøre det utover helt nødvendige pleieoppgaver i løpet av en vakt. Det vises også til at det 
skaper uheldige situasjoner og økte forventningsgap mellom brukere, pårørende og kommune. Ansatte 
ble satt i en skvis i disse ulike forventningene. Videre uttrykker ansatte at det er et økt behov for pleie i 
mottakergruppa, de er dårligere enn tidligere, uten at dette gjenspeiles i bemanningen. Det er generelt 
en tendens at alle tiltak som innføres kommer uten midler for å gjennomføre det.    

Av andre tilbakemeldinger vises det til at den fysiske formen til pasienter ved langtidsavdelingene er 
dårligere nå enn ved tidligere år. Dette er en dreining som er i tråd med nasjonale tendenser. Dette 
påvirker arbeidsbelastningen til ansatte, hvor det er mer pleie for den enkelte pasient. Dette omfatter 
flere som har behov for hjelpemidler for løft, stell eller bistand ved måltider.  

Det vises til at det lages planer for hvordan dagen og nødvendige oppgaver skal løses og fordeles. Men 
på kveldsvakter, hvor det er færre på jobb, er det en sårbarhet i å rekke over nødvendig stell som også i 
en del tilfeller krever to personer. Det er en oppfatning at det er en god kultur for å be om hjelp fra 
andre avdelinger.  
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Særlig sett i sammenheng med gjennomførte og kommende sparetiltak i kommunen, som det er en 
opplevelse av at de som jobber brukerrettet kjenner direkte i sin arbeidshverdag. Flere revisjonen har 
snakket med opplever at kapasitet og tilhørende bemanning er bare akkurat, og så vidt det, og er 
bekymret for ytterligere sparetiltak i enheten. Erfaringene frem til nå er at disse tiltakene kjennes best 
hos de som jobber brukerrettet.  
 
Av aktiviteter og oppgaver som de ansatte opplever at de har for liten tid til eller ville gjøre mer, er 
miljøarbeid for beboerne. Tid til å prate, sette seg ned, ta de med på hverdagsaktiviteter og andre ting 
som ikke faller under stell og pleie. Det pekes også på av enkelte at det er pasienter med lidelser og 
behov innen psykiatri, som fordrer tid og kompetanse for å møte på en god måte.  
 
Virksomhetsleder forteller i intervju at målet er at ansatte skal kunne jobbe med hverdagsaktiviteter 
sammen med pasientene som har rest-evne. Legge til rette for at pasientene kan være delaktige i 
aktiviteter som matlaging osv. Målet er at de skal være hovedperson i eget liv. Her må det snakke sog 
jobbes med de ansatte om «hva er hverdagsaktiviteter»? Det er viktig å innarbeide en struktur som ikke 
er personavhengig. Virksomhetsleder forteller at det må skje en endring i måten det jobbes på, hvor det 
er en systematikk på hvordan man jobber når oppgavene oppleves tunge. Understreker at enheten har 
de rammene har, med tanke på pasientgruppe og ansatte. Vårt oppdrag som ledere er å forvalte de 
rammene vi har, og gi best mulig tjenester ut ifra det.   
 
 
 

5.2. Kompetanse og opplæring 

Handlingsprogrammet peker på at en effektiv omstilling for Ås kommune vil være å bremse veksten av 
sykehjemsplasser og gi tjenester inn i hjemmet til de som kan og ønsker dette. Samtidig plikter man å 
ivareta de som er svært syke og som trenger døgnkontinuerlig behandling på institusjon. Det å bremse 
utviklingen av sykehjemsplasser betyr at de som får plass på institusjonene er syke både kognitivt og 
somatisk enn tidligere og krever ressurser og kompetanse innenfor flere spesialiserte felt. 

Handlingsprogrammet viser til at Moer sykehjem har opparbeidet seg god kompetanse innenfor flere 
felt som palliasjon, rehabilitering og andre komplekse prosedyrer som eksempelvis blodtransfusjon. 
Utvikling av samarbeidet mellom korttidsavdelingen på sykehjemmet og hjemmeomsorgen har stort 
fokus. Dette er en kontinuerlig satsning for å få en bedre flyt mellom tjenestene noe som gir raskere 
utskrivning fra avdelingen til hjemmet. I intervjuer fortelles det at kompetanse knyttet til kreftbehandling 
har vært satset på av kommunen. Palliasjonsykepleie er det også gitt utdanning til. De tillitsvalgte 
kjenner ikke til at det er utarbeidet en kompetanseplan for Moer, men andre ansatte forteller at 
kompetanseplan for kommunen ligger der, men at den ikke brukes aktivt. 
 

Prosessbeskrivelsen sier at institusjonstjenesten jobber etter lover, regler, forskrifter og kommunale 
prosesser og retningslinjer. For å ivareta kvaliteten på prosedyrer tjenesten utfører og for å være 
oppdatert på sykepleiefaglig kompetanse benyttes VAR Healthcare. Alle ansatte skal gjøre seg kjent 
med dette verktøyet og aktivt bruke det in sin tjenestene. Listen over relevante rutiner knyttet til dette 
inneholder en rekke spesifikke rutiner for praktisk gjennomføring.  
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Ansatte har gjennom spørreundersøkelse og intervjuer fått spørsmål om hvordan de opplever at det er 

lagt til rette for faglig utvikling ved sin avdeling. Påstandene som er vist i diagrammet under er; 

 

• Det er lagt til rette for faglig utvikling og kompetanse 

• Jeg opplever at hvis jeg trenger kunnskap/forståelse av mine oppgaver får jeg hjelp av mine 

ledere 

Tabell 2 Spørreundersøkelse faglig utvikling Moer 
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Svarene indikerer at ansatte kan få hjelp av leder ved behov for hjelp, men at det er færre som mener at 

det er lagt til rette for faglig utvikling og økt kompetanse. Videre har det blitt spurt om de opplever at de 

får brukt sin kompetanse og om de er trygge på at kollegaene kan løse sine oppgaver.  

Presentert i diagrammet under er svarene til påstandene: 

• Jeg får brukt min faglige kompetanse i jobben  

• Jeg er trygg på at mine kollegaer vet hvordan de skal løse sine oppgaver  

Tabell 3 Spørreundersøkelse kompetanse Moer 
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Hovedtendensen er at ansatte i stor grad opplever å få brukt sin faglige kompetanse i jobben. Litt mer 

delt i hvorvidt de opplever at sine kollegaer har nødvendig kjennskap til oppgavene, men allikevel en 

hovedvekt i positiv oppfatning. 

Rekruttering 

Det er en generell utfordring å rekruttere sykepleiere til sykehjem. De har hatt en stabil gruppe 
sykepleiere på Moer. De har også flere vikarer som er godt kjent. Assistenter og helsefagarbeidere har 
deltatt på flere kurs for å øke kompetansen. Ansatte forteller i intervju at de opplever at det generelt er 
god kompetanse blant de ansatte på Moer, og at ansattgruppen er stabil.  
 

Det fremkommer i intervju at ledere at det det er en god grunnbemanning av sykepleiere på Moer, men 
de får ikke mange søkere når de søker etter ny kompetanse. Det er vanskelig for kommunen å 
rekruttere, selv om de har et relativt høyt lønnsnivå i Ås. De ser at flere nå forhandler om lønn.   Det er 
satt ned en arbeidsgruppe i kommunen for å se på rekruttering og bemanning.    
 

Videre presiseres det i forbindelse med rekruttering at det er viktig at de som jobber på sykehjemmet 
har hjerte for å jobbe med gamle og syke. De kan se at ekstravaktene ikke alltid er passende til dette 
arbeidet. Viktig å ha fokus på mennesker, ikke nødvendigvis alle oppgavene som skal løses. Det kan 
være vanskelig å lære opp nye i hvordan man skal ta vare på eldre syke. Det har vært gjennomført et 
kurs i etikk og etiske dilemma som kan oppstå på et sykehjem.   
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Opplæring og utvikling 

Tabell 4 Spørreundersøkelse opplæring 

• Jeg har fått den opplæringen jeg tenger for å gjøre oppgavene mine 
• Nyansatte og vikarer får tilstrekkelig opplæring  

 

 

De fleste mener at de har fått den opplæringen de trenger for å gjøre oppgavene sine, men svarene er 
noe mer delt i hvorvidt nyansatte og vikarer får det.  
  
Revisjonen får opplyst at alle ansatte skal igjennom samme kursprogram i klinisk observasjon. Lærer hva 
assistenter/helsefagarbeidere må gjøre med før de tar kontakt med sykepleier. Det omfatter kursing og 
trening i hva man skal se etter og være observant på ved somatiske forhold, samt hvilke tester som bør 
tas og hva de testene faktisk sier. Dette gir også et felles begrepsforståelse på tvers av stillinger og 
utdanning.  
 
Det blir opplyst om at det er gjennomført opplæring om vold og trusler. Alle ansatte måtte ta kurs i 
samtykkekompetanse og hva som er å anse som tvang, som er obligatorisk for alle. Det er ofte tema på 
personalmøte hvor de diskuterer problemstillinger. Tiltaksplan for den enkelte pasient er viktig, særlig 
der det er utfordrende atferd. Alle ledere er oppfordret til å ta videreutdanning i ledelse. Ledere viser til 
at Ås kommune har vært rause med kurs generelt.   Ser at det er utfordrende med psykiatri blant 
pasientene, og de ser de mangler kunnskap om hvordan de skal håndtere dette. De ansatte skal delta 
på ABC – demenskurs, hvor det også blir berørt temaer innen psykiatri.   
 
Det fortelles at dersom de får pasienter fra Moertunet, får de opplæring og informasjon om hvordan de 
kan møte denne pasienten.  Det er noen ansatte som har hatt hospitering på psykiatrisk i forbindelse 
med at de skulle få en pasient med slike utfordringer.  
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På spørsmål om hvilken kompetanse det kunne vært mer av oppgir flere i intervju at det er behov for 
enda mer kompetanse innen psykisk helse. Dette gjør seg særlig gjeldende ved medisinsk korttid, som 
jevnlig har pasienter som har store utfordringer innen psykiatri. Men det pekes også på at dette er et 
behov ved langtidsavdelinger. Symptomer på depresjoner, ensomhet og angst opptrer ofte også ved 
eldre, som det ville vært nyttig å ha enda tydeligere fokus og kompetanse på.  
 
Enhetsleder oppgir i intervju at enheten gjennomførte et kompetanseløft for å møte 
samhandlingsreformen. Bygde opp med kompetanse i 1-2 år før samhandlingsreformen ble innført. 
Enheten skal ikke være spesialister, men generalister som kan håndtere det meste. Når det kommer 
pasienter som er i behov av kompetanse det er lenge siden vi har brukt eller vi må tilegne oss, så er det 
gode rutiner for dette. Det sendes blant annet ansatte til AHUS for opplæring og ambulerende team fra 
A-hus kommer til Moer for opplæring. Avdeling medisinsk korttid opplever ofte å få inn pasienter på 
medisinsk korttid som faller mellom flere stoler, med både rusproblematikk og psykiatriske lidelser. Det 
har vært tilfeller med pasienter som er i aktiv rus, som er en krevende situasjon ved en somatisk 
avdeling med andre pasienter. Ser at det er mangler i tilbudet i Ås til denne gruppen, og at Moer tar i 
mot dem i mangel på et bedre tilbud.   
 
Det er også gjennomført kurs i klinisk observasjon, kalt Klinobs. Her skal alle assistenter og 
helsefagarbeidere få opplæring i hvordan man skal observere og vurdere helsetilstand. Viktig å få bedre 
kompetanse i denne gruppen. Det er ikke sikkert vi får nok sykepleiere fremover. Enhetsleder 
understreker at det er viktig at de skal ha kompetanse, ikke bare gjøre som de har sett, men forstått 
hvorfor de gjør det.  Det er fokus på selvledelse, og at det er en trygghet nok til å vite hva man skal gjøre 
også når det ikke går bra. Det er en strategi å heve kompetansen til de som kan minst.   
 
Kompetanse og opplæringsplanene endrer seg lite fra år til år, pasientenes generelle behov endrer seg 
lite. Det spesifikke må læres eller oppfriskes når det meldes om behov for dette med nye pasienter. 
Dette er i størst grad på medisinsk korttid. Her har de gode rutiner for å bygge kompetanse.  
 
 

Språk 

Revisjonene får opplyst at det er et krav om B2 språktest og denne må legges ved som dokumentasjon 
ved nyansettelser. Tillitsvalgte lokalt og sentralt bekrefter dette, men det pekes på at det ansettes uten 
at de er involvert. Som at ansatte starter i helge/deltidsstillinger og vikarer.  

Alle revisjonen har snakket med understreker at språk er viktig. Man må forstå hva pasienten sier og hva 
kollegaer sier.  
 
Ansatte skriver og forteller at språk har vært og kan være en utfordring dersom de ansatte ikke forstår 
eller kan gjøre seg forstått, og det har vært situasjoner hvor det dårlig språk har gjort kommunikasjonen 
vanskelig. De faste og erfarne ansatte er bedt av ledere å melde ifra dersom nye ansatte ikke fungerer.  
 
Det har vært noen som hospiterer for å få språkpraksis. Det påpekes at «Gode verdier er viktig – fag kan 
læres» er en verdi ved Moer. Det er imidlertid viktig å forstå hverandre. Ledere har fått tilbakemeldinger 
fra pårørende at de opplevde at det var mange assistenter som ikke snakket godt norsk, særlig i helger.  
 
Av tiltak for å dempe utfordringer knyttet til språk er det an av avdelingslederne som har gjennomført 
norskkurs for assistenter som ikke opplever å være sikre i språket, slik som faste uttrykk, og måten å 
utføre oppgavene på. De ansatte som deltok ble frikjøpt i arbeidstid. Det var en fast gruppe på fem 
stykker fra hver avd.  De ble lært hva de skal dokumentere og beskrive.  
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Ledere viser til at det var en periode med større bruk vikarbyrå tidligere, og da var det flere med 
språkutfordringer. De etterspør B2 ved ansettelse om de er usikre på språk.  Det har vært tider hvor det 
har vært krise med bemanning, og sykehjemmet har benyttet seg av vikarbyrå med utenlandske 
sykepleiere. De ser at det må stilles høyere krav til språk.    
  
På spørsmål om hvordan manglende språkkompetanse fanges opp fortelles det i intervjuer at det er en 
opplevelse av at det er en kultur for å gi tilbakemeldinger på en ok måte på Moer nå. Enkelte peker på 
at det ikke nødvendigvis var slik tidligere. Ulike lederroller forteller i intervju at som leder må man si ifra, 
men med et ønske om de ansattes vel. Har fokus på at man kan gi tilbakemelding og å få 
tilbakemelding. Avdelingsledere opplever at det er en åpenhets- og tilbakemeldingskultur.    
 
Figur 7 Spørreundersøkelse språk Moer 

 

 
 
Vedørende utfordringer innen dokumentasjonskravet er det også en andel ansatte som peker på at det 
kan være utfordring med språk/begreper som kan være årsaker til dette. 
 
Revisjonen spør enhetsleder om problematikken rundt språkkompetanse. Enhetsleder forklarer at alle 
ansatte må ha B-prøven. Dette sendes det inn dokumentasjon på at de har det. B-prøven sier litt, men 
ikke alt. De ansetter de beste som søker. Moer har også en avtale med NAV og andre om ta inn folk som 
er i språkpraksis. Det er en anerkjent problemstilling at det kan være utfordrende med språk. Ønsker at 
ansatte skal lykkes i jobben sin, og ser at språk er viktig. Det er tydelige føringer på at det er norsk som 
arbeidsspråket på Moer, og det er ikke greit at det snakkes på andre språk, verken ovenfor brukere eller 
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sammen med andre ansatte.  Pasientene kan i utgangspunktet være utrygge på hvor de befinner seg, 
og hvis de høres et annet språk kan det skape større forvirring.   
 
Pårørende ved Moer sykehjem har også blitt spurt om i hvilken grad de opplever at beboere blir snakket 
klart og tydelig til. Svarene viser at det er ulike oppfatninger om dette, fra ganske uenig til helt enig. Det 
er imidlertid en overveiende oppfatning om at beboere blir møtt med respekt. 
 
  

 
 

 

I fritekstene i spørreundersøkelsen trekkes språk frem som en utfordring. Det vises til at det 
vanskeliggjør kommunikasjon med avdelingen og at det skaper misforståelser. Enkelte peker også på at 
det pasienter også vil føle forvirring og usikkerhet.  
 
 
 
5.3. Fysiologiske behov 

Ernæring og måltider 

Alle pasienter skal kartlegges ved innkomst ved bruk av et standardisert kartleggingsverktøy, MUST. 

Det skal gjøres vurderinger av den enkelte pasient hver tredje måned. Risikopasienter vurderes 

månedlig. Hvis ikke pasientene klarer å ta til seg mat skal det, ifølge rutinene, gjøres en vurdering av om 

dette har sammenheng med kostsammensetning, evne til å tygge/spise eller pasientens ønske om å 

spise. Tiltak for å bedre ernæringssituasjonen vurderes sammen med primærsykepleier, 

avdelingssykepleier og kjøkken. Dersom det er tvil om inntak skal det iverksettes registrering av dette. 
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Det skal videre gis tilbud om mat utover hovedmåltidene, sikre at maten ikke er for varm. Det slås fast at 

den enkelte ansatte skal ha kompetanse innen kosthold og ernæring til å kunne avdekke svikt og avvik.  

Moer har et eget kjøkken som tilbereder hovedmåltider. Om ernæring er det beskrevet at Moer 

sykehjem vil legge vekt på riktig ernæring, variasjon og valgfrihet. Dette skal sikres ved å: 

• Maten skal være appetittelig og i porsjoner tilpasset den enkelte. Hver beboer har et 

eget matkort hvor porsjonsstørrelse, matpreferanser, ønsket konsistens og om det er 

behov for spesiell diett.  

• Hovedkjøkkenet lager menylister med variert kosthold. Her skal det legges vekt på 

lokale mattradisjoner, samt at den enkelte pasient får tilbud om noe de liker.  

• Kjøkkenet skal tilberede maten slik at næringsinnhold og vitaminer bevares i størst mulig 

grad.  

Retningslinjen for hjelp ved måltider skal sikre at pasientene får tilpasset hjelp ved måltider, og nok tid 

og ro til å spise. Dette innebærer blant annet det er bestemt at; 

• Pasienter som ikke er i stand til å spise ved egen hjelp får tilpasset hjelp 

• Ansatte skal ha kunnskap om mating, og skal kunne utføre dette ut ifra den enkeltes 

behov 

• Måltidene skal være så trivelige og delikate som mulig, med god luft, rene servietter og 

hyggelige omgivelser 

• Et hyggelig måltid innebærer at det legges til rette for at måltider ikke skap oppleves 

som uverdig for pasienter og pårørende 

• Servering og redskap skal tilpasses slik at den enkelte i størst mulig grad kan spise selv 

• Det skal settes av nok tid ved måltidene slik at pasientene kan spise i fred og ro, og spise 

seg mette 

• Alle skal være ferdig med å spise før bordet ryddes 

I tråd med kvalitetsreformen innen eldreomsorg Leve hele livet er det nå i gang et forsøksprosjekt på 

endring av middagstid. Det er avdeling medisinsk korttid som gjennomfører pilot, hvor middagen vil bli 

servert klokken 16, og ikke klokken 13 som har vært standard frem til nå.  

Tidligere forsøk på endring av middagstid har ikke blitt videreført, med annet henvisning til at 

brukerundersøkelser ikke var entydig positiv, samt at det vil fordre økt bemanning. Erfaringene fra 

pilotprosjekt ved medisinsk korttid vil bli vurdert om skal gjelde alle avdelinger i forbindelse med nytt 

Handlingsprogram i 2023. 

Om måltider og ernæring viser ansatte og ledere revisjonen har pratet med at erfaringene så langt er at 
de fleste pasientene ønsker middag kl 13. Dette er det imidlertid tegn på at er i endring, og at den 
kommende generasjonen med pasienter er vant til middag senere, rundt kl 16. De tydeligste 
tilbakemeldingene om middagstid kommer fra pårørende.  
 
Ansatte forteller om en viss bekymring for at endring av tidspunkt for middag vil gjøre det vanskelig å få 
ettermiddag/kveld til å fungere med tanke på oppgaver, med mindre det utløses økt bemanning til 
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dette. Det brukes mye tid på måltidsforberedelser, og det kan være krevende å gå fra kjøkken til 
pasient, også i hygieneperspektiv.  
 
Ansatte forteller at det er en opplevelse av at pasienter har et godt mattilbud ved avdelingene, hvor 
også mange legger på seg. 
 

 
Ansatte oppgir i spørreundersøkelsen en tydelig oppfatning at det blir servert passende mat til 
passende tider ved Moer, og at beboere får tid og ro til måltider.  

• Beboere får passende mat til passende tider 
• Beboere får tid og ro til måltider  

 
 

Figur 8 Spørreundersøkelse måltider Moer 

Spisetider for medisinsk korttidsavdeling 
1H/2H 

Frokost              kl. 09:15 

Frukt og saft     kl. 11:00 

Lunsj                 kl. 13:00 

Middag             kl. 16:00 

Aftens               kl. 19:00 

Spisetider for langtidsavdelingene 

Frokost       ca. kl. 09:15 

Middag       ca. kl. 13:00 

Kaffe           ca. kl. 15:30 

Aftens         ca. kl. 18:00 

Senkvelds ca. kl.20:00 (tilbud om blant 
annet suppe) 
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Pårørende er mer delt i sin oppfatning, men det er gis uttrykk for at det er rom for forbedring med en 

god andel svar på midtverdien 4 og nedover.  

Figur 9 Spørreundersøkelse mat pårørende Moer 
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I tekstform oppgir pårørende ulike oppfatninger og meninger om måltider og ernæring fra tidspunkt til 
hva slags type mat. For eksempel viser noen til at de kunne tenkt seg mer krydret og ulike type mat, 
mens andre ønsker seg mer tradisjonell norsk mat. Andre peker på at kvaliteten i tilberedelse av maten 
er for dårlig. 

 

Medisinsk tilsyn  

Tall fra Kostra viser at Ås kommune har et høyere antall legetimer per uke på sykehjem enn 
sammenlignbare kommuner og landet. 
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Ansatte har også fått spørsmål om hvordan de vurderer tilbudet om medisinsk undersøkelse og 

tannbehandling. Hovedvekten av de ansatte som svarte på spørreundersøkelsen ved Moer sykehjem 

oppgir at de er enig i at pasientene har en god dekning på disse behovene.  

Figur 10 Beboerne får nødvendig medisinsk undersøkelse/ Beboerne får nødvendig tannbehandling/ivaretagelse av 
tannhelse 
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Pårørende ble spurt om åt a stilling til en rekke fysiologiske behov.  I diagrammet under presenteres 

pårørendes vurdering av påstandene om deres pårørende får 

• En normal døgnrytme 

• Får ivaretatt behov rundt personlig hygiene 

• Får nødvendig medisinsk tilsyn 

Spørreundersøkelsen etterlater et samlet inntrykk av at de fleste opplever det som ivaretatt.  

Figur 11 Spørreundersøkelse grunnleggende behov pårørende Moer 

 

 

5.4. Privatliv, sosiale behov og trygge bomiljø 

Privatliv 

Moer sykehjem har utarbeidet en retningslinje for pasientenes privatliv og selvstendighet. På 

langtidsavdelingene er det i all hovedsak enkeltrom. Det er beskrevet at rommet skal forstås som 

pasientens hjem. Hvis pasientene må eller vil dele rom skal det tas en vurdering av pasientenes 

mulighet til privatliv i forbindelse med stell. Det skal også tas hensyn til nattesøvn og behov for stell. I 

tillegg er det flere føringer og tiltak som skal sikre retten til privatliv og selvstendighet. Det skal blant 

annet: 

• Være mulighet å låse døren 
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• Ansatte skal banke på døren før de går inn på rommet, med mindre noe annet er avtalt 

• Pasienter kan ta imot besøk fra hvem den vil når den vil som hovedregel 

• Det skal gis rom for ulik livsførsel så langt dette går 

Aktivitet 

Moer sykehjem har flere tilbud som skal bidra til aktivisering og sosialt påfyll. Ås kommune har en 

aktivitør som jobber ved både Moer og Moertunet. Aktivitørens oppgave er å bidra til å beboerne en fin 

og god hverdag. Av tiltak i regi av aktivitøren er det blant annet; 

• Lesegrupper 

• Frokostgrupper hvor beboere er delaktige i tilberedelsen og gir et hyggelig måltid 

• Kortspill, sang og erindringsgrupper ved de ulike avdelingene 

• Bussturer ukentlig (rullerer mellom avdelingene) 

• «Allsang på huset» med fast gitarist hver 14.dag 

• Organiserer høst, sommer, vår og julefester. 

• Samarbeid med Ås videregående skole, hvor elever kommer til Moer for sosialisering på 

tvers av generasjonene. 

Aktivitør arbeider 60% på dagtid. Det er beskrevet at det optimalt burde dette være en 100% stilling og 
deler av stillingen burde være på kveldstid.   
 

Moer sykehjem har også Moerhjemmets 

Venner som tilbyder av aktiviteter. 

Moerhjemmets venner er   frivillig aktør, som 

planlegger og gjennomfører en rekke 

aktiviteter gjennom året.   

 

 

 

 

 

 

I intervjuer fortelles det at det arrangeres mye sosialt for pasientene. Har støttefunksjoner som tar det 
sosiale for brukerne. Det er utarbeidet en oversikt over hvilke pasienter som kan være med på hva, for 
eksempel busstur. Det arrangerer også aktiviteter på huset slik som bingo, hyggekveld med vin med 
Moerhjemmets venner. Det gis tilbakemelding om at aktivitøren bruker skjønn til å se hvilke aktiviteter 
som passer de ulike brukerne. Det er også lesegruppe, herregruppe, damegruppe. Diakoniutvalget 
følger til andakt hver 14. dag.   
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I spørreundersøkelsen til ansatte tas det stilling til en rekke påstander knyttet til sosiale behov og 

bomiljøer. I diagrammet under er svarene fra følgende påstander presentert.  

• Beboere får ivaretatt sosiale behov og aktiviteter 

• Beboere får ivaretatt sitt behov for trygghet og forutsigbarhet 

• Beboere får mulighet for ro og skjermet privatliv 

• Det er bomiljøer som oppleves hyggelig og trygt for beboerne 

 

Resultatet fra spørreundersøkelsen er at det de ansatte opplever som minst ivaretatt er beboernes 

behov for sosiale behov og aktivitet. I intervjuer utdypes det at det ikke alltid er tid til at de ansatte kan 

være sosiale med brukerne. Det er ikke mye tid til det ekstra. 

Pårørende er delt omtrent på midten om de er enig eller uenig i at det gis et tilbud om aktivitet og 
sosialisering for sine pårørende, med henholdsvis 8 på verdiene 1 og 2 (helt uenig/ganske uenig) og 7 
på alternativene 5 og 6 (ganske enig og helt enig). Det er en oppfatning om at det gis mulighet til 
privatliv. 

Figur 12 Spørreundersøkelse aktivitet og privatliv pårørende Moer 
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5.5. Brukermedvirkning og egenmestring 

Det er i opplæringsdokumenter og stillingsbeskrivelser beskrevet at avdelingssykepleier skal sørge for 

at pasientene og/eller pårørende/hjelpeverge gjøres kjent med de daglige rutiner som vedrører den 

enkeltes situasjon. Det skal avholdes pårørende/pasient-samtale ved innskrivning i avdelingen. 

Avdelingssykepleier skal også bidra til å samordne tilbudene til den enkelte pasient gjennom samarbeid 

og kommunikasjon med instanser både i og utenfor enheten. Der tverrfaglig samarbeid er nødvendig 

skal avdelingssykepleier ta initiativ til samarbeidet. 

Vedrørende rehabiliteringsopphold er det utarbeidet egne retningslinjer. Formålet med et 

rehabiliteringsopphold, som er tidsavgrenset, er at det skal bidra til et best mulig funksjons- og 

mestringsnivå, selvstendighet og deltakelse sosial og i samfunnet. For å oppnå dette er det lagt faste 

rutiner for inntak, møter underveis og utskrivningsmøter hvor en rekke aktører deltar. For øvrig er det en 

prosessbeskrivelse for Moer sykehjem som skal sikre: 

• Brukernes delaktighet og medvirkning 

• Sikre rettsikkerhet 

• Ivareta brukers verdighet og respekt 

I intervjuer oppgis det at det er et fokus egenmestring ved tjenesten. Det arrangeres for eksempel en 
høstsuppefest, hvor pasientene skal lage suppen selv, med veldig positive tilbakemeldinger. Det er en 
frokostgruppe som lager frokost til hele avdelingen, for å kunne legge til rette for egenmestring, bidra til 
gruppa og bruke restmestring. 
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Ledere viser til at det hentes inn informasjon på inntakssamtalen om hva pasienten liker og har 
ferdigheter til å gjøre. Synes også de ansatte er flinke til å bli kjent med pasientene. Lærer seg av hva de 
pasientene som trives med, slik som å stelle blomster, eller å høre på musikk ved stell.  De har hatt 
høner og ponnier på Moer, og de har plantet tomater som de har fulgt med på veksten til.   
 
Det er lagt inn i retningslinjer for måltider at det skal legges til rette for egenmestring ved måltider. Her 
er det også beskrevet at måltider kan være et sosialt møtepunkt, men hvis det er ønskelig å spise alene 
skal dette også tilrettelegges for.  
 

Det presiseres av flere at det er varierende hva pasientene selv er interessert i delta på. Det kan variere 
fra dag til dag hva pasientene er i form til. De ansatte ser derfor an dagsform før de foreslår aktiviteter 
og hvor mye de hjelper til/bistår. Det er noen dager pasienter kan spise selv, mens andre dager de 
trenger hjelp.   
 
Noen ansatte forteller at de jobber med ADL-trening5 dersom det er mulig, men dette er tidkrevende. 
Det er utarbeidet en tiltaksplan for hver pasient og her står det hva de kan. Men generelt er det mange 
pleietrengende pasienter, hvor det i praksis er lite funksjonsnivå igjen og behov for ADL. 

På medisinsk korttid fortelles det at jobbes med at de skal sikre funksjon, og jobbe med pasientens 

egenmestring. Mange av pasienten kommer på kartlegging med tanke på hjemreise. Det jobbes mye 

med at de ansatte skal være med på å sikre egenmestring, og også tydeliggjøre dette for pasienter og 

pårørende.   Diagrammet under viser resultatet fra spørreundersøkelsen fra følgende påstander: 

• Beboere får stort sett bruke toalett og dusje etter eget ønske 

• Beboere får stort sett stå opp og legge seg som de ønsker 

• Det er et fokus på at beboere skal medvirke i egen hverdag 

Figur 13 Spørreundersøkelse brukerstyrt og brukermedvirkning Moer 

 

5 ADL- trening er oppøving av funksjonshemmede i de ferdigheter som kreves i hverdagslivet, som av- og påkledning, matlaging og 
ivaretagelse av personlig hygiene. 
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Selv om de fleste som har svart oppgir at det er et fokus på egenmestring, er det enkelte som oppgir å 
være mindre enig i at det er mulig for pasienten å bruke toalett og dusje etter når de vil. 

Ledere forteller at de har interne gruppemøter hvor de diskuterer funksjonsnivået til pasientene. Det er 
her man ser at hvor godt ansattgruppen samarbeider. Her kan assistentene og helsefagarbeidere vise 
hva de også kan. Ikke bare faglig, men også det sosiale.    

Revisjonen får forklart at alle ansatte på jobb går med en lapp i lomma under hele vakta, hvor 

preferanser om søvn, mat og andre behov er skrevet opp for den enkelte pasient.  

Enhetsleder forteller i intervju at Moer sykehjem jobber brukerrettet med modellen «Hva er viktig for 

deg?», en metodikk innen pleie og omsorg. De jobber med å møte pårørende så godt som mulig.  

Pårørende som har svart synes å ha et inntrykk av at beboere og pasienter blir spurt om hva de trenger 

og ønsker i egen hverdag, men det er større variasjoner i hvilken grad de opplever at det blir gitt 

mulighet til å påvirke egen hverdag.  
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Det fremkommer i spørreundersøkelsen at noen etterlyser større grad av ivaretagelse av restmestring, 

at pasienter får mulighet til å være med på dagligdagse aktiviteter. Enkelte viser til at de opplever en 

passivisering da pasienter ikke får tilstrekkelig egenmestring.  

Om aktivitetstilbudet og inkludering i daglige gjøremål forteller enhetsleder at de fra 2008 hadde et 

stort samarbeid med Lions. Da hadde blant annet bakegrupper. Da var pasientene en annen gruppe enn 

i dag. De bakte kaker og boller, men erfaringene fra nyere beboergrupper er at de ikke klarer dette. 

Enhetsleder presiserer at egenmestring og restmestring er viktig ved Moer, og dersom pasientene kan 

gjøre oppgaver selv, så skal de i prinsippet det.  

 

5.6. Informasjon og kommunikasjon med brukere og pårørende 

Moer sykehjem viser til flere tiltak som skal bidra til god kommunikasjon mellom sykehjemmet, beboere 
ved avdelingene og pårørende. Det er etablert; 

• Nyhetsbrev 
• Pårørendemøter to ganger i året 
• Brukerråd- 2020 ble det innført brukerråd i hele sektoren helse og mestring. Ved Moer 

sykehjem skal det avholdes 4 brukerrådsmøter i året.  

Avdelingslederne forteller at de treffer brukerrådet regelmessig og opplever at dette er et godt 
samarbeid. Alle pårørende har blitt spurt om de vil være representant. Opplever at brukerrådet har 
forståelse for de ansatte hverdag. Hovedinntrykket er at de ansatte får et godt forhold til pårørende og 
pasienter.    
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Sykehjemmet sender ut månedlige nyhetsbrev til alle pårørende. Pårørende inviteres også til sosiale 
ting på sykehjemmet, slik som julemiddag, påskelunsj o.l..    
  

Ansatte ved Moer forteller at det er ønskelig å ha en god kommunikasjon og informasjonsflyt med 
pårørende. Det pekes på at de forsøker å oppdatere de pårørende ved endringer etter legevisitt. Det er 
et pågående prosjekt nå hvor de kaller inn pårørende minst en gang i året. Det er viktig at de pårørende 
skal føle seg hørt. Flere ansatte har gjennomført kurs i pårørendeomsorg. Alle revisjonen har hatt 
kontakt forteller at det viktigste med pårørende er kommunikasjon. 
 
 

Pasientene får en primærkontakt, som er sykepleier og en sekundærkontakt som ofte er hjelpepleier. 
Sekundær er ansvarlig for de praktiske oppgavene, mens sykepleieren følger opp det medisinske, 
herunder legevisitt. Organiseringen gjør oppfølgingen av pasienten og samarbeidet med pårørende 
enklere.    
 

Avdelingene gjennomfører også husmøter med brukerne en gang i måneden. Da kan brukerne fortelle 
hvordan de har det, hva de liker eller ikke.  
 
Enhetsleder forteller at det er en økende tendens at det er høye forventninger om hva 
sykehjemplassering skal innebære og hva den skal inneholde fra pårørende. Det vises til at det er viktig 
med dialog, og når det kommen er en ny pasient så presenterer avdelingen seg, hva de kan tilby og 
hvordan de sammen kan finne en god løsning for pasienten.  Enhetsleder presiserer at pasientenes 
behov er styrende for det tilbudet som gis, og det er ikke alle tilfeller sammenfallende med hva 
pårørende kan ønske seg.  Enhetsleder opplever at det er viktig å avklare forventninger så raskt som 
mulig med pårørende. Dette gjøres blant annet med et informasjonsmøte / innkomstsamtale rask ved 
ny pasient. Oppfordres i nyhetsbrev til å ta kontakt med avdelingsleder eller fagkoordinator for å avtale 
møte.   
 
Enhetsleder forteller at brukerråd er opprettet ved Moer og det har vært gjennomført to 
brukerrådsmøte med fire pårørenderepresentanter. Enhetsleder mener det er viktig å vise at enheten 
faktisk hører på brukerrådet og tar dem på alvor. Dette løses blant annet ved å starte med punktet 
eventuelt, hvor deres innspill tas først.  Det er ikke ønskelig med skyggesamarbeid, men et reelt 
samarbeid og genuin interesse for tilbakemeldingene fra pårørende. Enhetsleder er klar på at dette er 
brukerrådsrepresentantenes vei inn i deres tjeneste. Viktig at de skal få melde inn saker. Kvalitet, 
personal og økonomi er også tema som det informeres om på møtene, det skal i prinsippet være 
åpenhet om alt.  
 
Enhetsleder understreker at det har vært samarbeid med pårørende før brukerråd ble innført, og 
enhetslederne for Moertunet og Moer sykehjem har tidligere i samarbeid med eldrerådet forsøkt å 
innføre brukerråd. Da var det ingen pårørende som ønsket å stille. Det var før omorganiseringen ble 
innført. Pandemien har også satt begrensninger. Det har blitt gjennomført et pårørendemøte med alle 
pårørende tilknyttet langtidsavdelingene etter ny organisering. Skal ha et nytt i mai 2022.   
 

Pårørende fikk i spørreundersøkelsen en rekke påstander å ta stilling til vedrørende informasjon og 

samarbeidsforum mellom enhet og pårørende. På påstandene om informasjon om den enkelte pasient 

oppgir de fleste at de får beskjed om det er endringer i form eller vært spesielle hendelser. Vedrørende 

informasjon om endringer i organisering og kontaktperson/ primærkontakt er erfaringene noe mer delt, 

hvor flere oppgir å ikke være enig i å få denne type informasjon. 
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Påstandene som er besvart i diagrammet under er: 

• Det gis informasjon om endringer i fysisk eller psykisk form til den jeg er pårørende til 

• Det gis informasjon om det har vært hendelser eller uhell hvor den jeg er pårørende til 

er involvert 

• Det gis informasjon om endringer i kontaktperson/primærkontakt 

• Det gis informasjon om organisatoriske endringer ved avdelingen (bytte av leder ol.) 

 
 

 

Det ble også tatt stilling om pårørende opplevde at det var lagt til rette for å kunne komme med innspill 
og tilbakemeldinger til avdelingen. Påstandene som ble besvart, og som er vist i diagrammet under er; 
 

• Det legges til rette for å kunne komme med innspill som pårørende 
• Dine innspill og tilbakemeldinger blir tatt imot på en god måte 
• Ledere får og følger opp tilbakemeldinger 
• Relevant informasjon du gir avdelingen /boligen blir mottatt og dokumentert 

 
Figur 14 Spørreundersøkelse tilbakemeldinger pårørende Moer 
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Avslutningsvis svarte pårørende på hvorvidt det var etablert forum og om disse fungerte etter hensikten. 
Svarene under er for spørsmålene: 
 

• Det er etablert møter/forum/ råd for å sikre brukermedvirkning 
• Møtene/foraene er nyttige for informasjonsflyt 
• Møter/forum/råd gjennomføres regelmessig 

 
 
Figur 15 Spørreundersøkelse pårørendeforum Moer 
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5.7. Legemiddelhåndtering 

Det er utarbeidet en retningslinje for medikamenthåndtering som skal sikre at dette gjennomføres i tråd 

med lov og forskrift. Denne legger føringer for alle ledd i medikamenthåndteringen fra innkjøp, 

rekvirering, transport, mottak til utdeling og kontroll. Alle leddene er innført med kontroll, i form av 

registrering, plombering også videre. Avdelingssykepleier har ansvar for at medikamenthåndteringen i 

avdelingen følger kommunes retningslinjer for medikamenthåndtering i institusjonshelsetjenesten, i 

henhold til stillingsbeskrivelse.  

Om oppbevaring er det beskrevet at legemidler ved Moer sykehjem skal oppbevares i 

legemiddelkabinettet. Legemiddelkabinettet er en elektronisk legemiddelautomat som er knyttet til 

dokumentasjon og journalføringsprogrammet Gerica. Alt uttak fra kabinettet må være knyttet til en 

pasient som er registrert i Gerica. Medisinkabinettet teller automatisk og har kontroll på A- og B-

preparater opp mot kjøpsoversikt fra apoteket. 

De som har tilgang til kabinettet har tildelt en rolle i systemet i medisinmaskin og sensitivt nett, og 

tilgang er gitt lege, enhetsleder, avdelingsleder, avdelingssykepleier og sykepleiere. Det kreves 

brukernavn og passord for å kunne logge seg på nett og kabinett. Rent fysisk er medisinrommet, med 

legemiddelkabinettet, sikret med to dører, som må åpnes med henholdsvis nøkkel og nøkkelkort. 

Nøkkelkortet følger sykepleier på jobb. Det brukes medisintraller ved de ulike bogruppene. Hver 

bogruppe har egne nøkler til medisintrallene, fordelt på sykepleier og fagarbeider med medisinkurs.  
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Hver enkelt pasient har en medisinliste knyttet til seg, med lister godkjent og gjennomgått av 

lege/legevakt. Overføring fra resept til medisinliste skal signeres av to sykepleiere, samt lege. Dosetter 

legges av sykepleier en gang i uka etter medisinliste, og kontrolleres av en annen sykepleier. Legging 

og kontroll signeres. Om oppbevaring av dosetter/ dosepakninger er det beskrevet at ferdig 

istandgjorte dosetter/ dosepakkede medikamenter skal oppbevares i låst medisintralle, sammen med 

andre typer behandlinger som øyedråper og lignende. 

Utdeling skal skje ved de som har fått delegert ansvar for dette, fortrinnsvis sykepleier.  

Det er en rekke skjemaer og lister som skal bidra til kontroll av mottak og utlevering av ulike 

medikamenter ved sykehjemmet. Revisjonen har også fått oversendt risikoanalyser knyttet til 

medikamenthåndtering. 

Av annen informasjon om medikamenthåndtering blir det beskrevet at det er en bevissthet fra 
sykehjemslegene på bruk av beroligende. Det er generelt mindre bruk av beroligende nå enn tidligere. 
De ønsker derfor mer tid til å prate med pasientene, da dette kan virke beroligende.    
 
I listene over avvik revisjonen har mottatt for 2021 er det registrert 30 avvik knyttet til medisinhåndtering. 
 
Figur 16 Spørreundersøkelse medikamenthåndtering Moer 
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5.8. Dokumentasjon og informasjon 

Avvik 

Retningslinjene slår fast at alle ansatte er ansvarlige for å melde uønskede hendelser og forslag til 

forbedringer. Leder har ansvar for behandling og oppfølging av det ansatte melder. Det slås fast at ved 

oppfølging av meldinger skal leder behandle, analysere og lukke meldingen innen 14 dager etter 

mottak, tilbakemelde status av iverksatte tiltak i personalmøter og rapportere til 

verneombud/tillitsvalgte om hvordan uønskede hendelser skal følges opp.  

Ledere skal tertialvis rapportere på avvik og hendelser til nærmeste leder.  

Tabell 5 Oversikt over avvik Moer sykehjem 2021 

Antall avvik Høy 

alvorlighetsgrad 

Middels 

alvorlighetsgrad 

Lav 

alvorlighetsgrad 

 

Moer 1AB 11 14 3 28 

Moer 1CD 23 12 3 38 

Moer 2CD 3 2 1 6 

Moer 1H/2H 11 9 9 29 

Samlet 48 37 16 101 

 

Sett opp mot antall ansatte og pasienter er det relativt få meldte avvik i 2021. Det er for eksempel under 

halvparten av registrerte avvik ved Moertunet, som har 222 avvik i 2021. 

Tabell 6Jeg er trygg på hvilke hendelser det skal meldes avvik på (N=30) 
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Halvparten av respondentene som har svart ved Moer sykehjem er helt enig i at de vet hva det skal 

meldes avvik, men resten legger seg på verdiene 3, 4 og 5.  

Ansatte og ledere bekrefter i intervju at det registreres færre avvik enn forventet og ønskelig. Det pekes 

på ulike årsaker til dette. Først og fremst vises det til at det var en endring i hvordan det skulle logges på 

systemet for å skrive avvik, og denne løsningen var også nede i en periode. Den perioden systemet ikke 

var tilgjengelig så ble det ikke skrevet avvik, og man ser at det tar tid å få avviksregistreringen opp på et 

opprinnelig nivå etter dette. Det synes også til at terskelen har blitt noe høyere for en andel av ansatte 

ved det nye system for pålogging, som krever en tofaktor-autorisering. Det er en mistanke om at noen 

ikke vet hvordan de skal logge seg inn og skrive avvik, og at noen synes det er for tungvint. Det pekes 

på en særlig risiko for at vikarer eller deltidsansatte ikke bruker det ofte nok til å kunne det, særlig etter 

endringer. Det vises også til et at det er tidspress, som gjør at avviksregistrering kan bli prioritert bort.  

Alle revisjonen har vært i kontakt med opplever imidlertid at de ansatte har en god forståelse av hva 

som er avvik. Noen viser til at avvik tas opp jevnlig på personalmøtene. Ledere understreker at det 

informeres om at avviksregistrering er viktig og nyttig, og jobber for å senke terskelen for å skrive avvik 

for alle ansatte.  

Enhetsleder bekrefter at utfordringene innen de digitale løsningene påvirket avviksmeldingen, og det er 

fortsatt færre rapporterte avvik enn tidligere. Enhetsleder understreker at enheten har vært gode til å 

melde avvik tidligere. Det er ingen grunn til å tro at det skjer færre avvik. Det er en mulighet for at flere 

kan kanskje se det som løst når de har snakket om det på rapport, og at det ikke oppleves som like 

viktig å få det skriftlig rapportert.. Enhetsleder presiserer at det er viktig at det skrives avvik også, selv 

om det er løst. Det bidrar til refleksjonen, samt at det gir informasjon til leder om hva som skjer. Avvik 

skal ikke brukes mot enkelt personer, men får å bedre tjenesten. Enhetsleder peker på at det er 16 timer 

i døgnet hvor ledere ikke er til stede, da er det viktig at de få info dersom det er utfordringer og hvordan 
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det blir løst. I tiden det ikke er leder til stede så er det delegert ansvar til ansvarlig sykepleier, men 

avviksmeldingene går til avdelingsleder.   

  
Dokumentasjon 

Om øvrig dokumentasjon og informasjon rundt pasientene viser ansatte til i både spørreundersøkelse 
og intervju at det god kjennskap til hva som skal dokumenteres.  

Figur 17 Spørreundersøkelse dokumentasjon Moer 
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Figur 18 Informasjonsflyt ansatte Moer sykehjem 

 

 

Ansatte og ledere forteller at det er gitt opplæring i hvordan ansatte skal føre journal. De gir ikke tilgang 
til Gerica til ansatte før de vet at dette er personer som vil bli i organisasjonen over en tid. Det gjelder 
kun assistenter.  
  
Medisinsk korttid, som samhandler med flere tjenester i kommunen om sine pasienter, forteller at det er 
utfordringer med ulike dokumentsystemer og lesertilganger i pasientmappene. Avdelingen journalfører 
Dette skrives i Gerica, som også hjemmesykepleien har innsyn i. Avdelingen har imidlertid ikke 
lesertilgang til mapper i Gerica for pasienter med hoveddiagnose innen rus og psykisk helse. Avdeling 
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helse og rus har lesertilgang til deres mapper. I intervju oppgis det at det er et særlig problem at vi ikke 
ser dokumentasjon fra psykisk helse. Det har vært situasjoner hvor vi ikke har fått informasjon som har 
vært svært viktig i samhandling med pasienten.    
 

Intern kommunikasjon 

På spørsmål om hvordan det gis og mottas viktig informasjon mellom ledelse og ansatte, og mellom 
ansatte fortelles det at det har skjedd mye på det digitale hva gjelder intern kommunikasjon. Nå blir 
beskjeder fra ledelse gitt på Teams. Enkelte ansatte opplevde at det ikke var godt kommunisert at de nå 
skulle bruke teams for beskjeder og kommunikasjon. Dette er foretrukket fremfor mail. De opplever at 
det er en forventning fra ledelsen om at alle er koblet på teams og kan bruke authenticator via egen 
mobil.  Denne nye løsningen har ikke blitt forankret hos de ansatte, og det pekes nettopp på manglende 
informasjon som årsak til dette. Eksempelvis er det lagt ut informasjon om kurs på Teams. Flere deltok 
ikke på kurset fordi beskjeden ble gitt her, og ikke lengre mail. Det er en tilgjengelig bærbar PC på hver 
avdeling som de kan bruke til dette.     
 
Om bruken av mail er det sammenfallende opplevelse av alle revisjonen har vært i kontakt med at 
denne ikke brukes eller sjekkes jevnlig av alle ansatte.  
 
Revisjonen sendte ut informasjonsbrev, spørreundersøkelse og gjentatte purringer på mail til ansatte. 
Svarprosenten forble lav, og det ble i samtaler med ledere om årsaken til dette pekt på at jobbmailen i 
varierende grad ble benyttet av alle. 
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5.9. Revisjonens samlede vurdering 

Det legges til grunn i gjennomgangen at tjenesten skal ha tilstrekkelig kapasitet og tilbud til å kunne 

tilby fleksible og forutsigbare tjenester for pasientene. Dette innebærer at det er tilstrekkelige ressurser 

for å rekke over de oppgaver som ligger i tilbudet som skal gis. Etter revisjonens vurdering er det lagt til 

rette for dette ved Moer sykehjem. Det er imidlertid tilbakemeldinger fra de ansatte om at det er 

sårbarhet og risiko til fremtidige tjenesteyting og tilbudet som gis. Dette begrunnes med en tendens 

med tyngre og flere pleieoppgaver, innsparinger på sektoren og at nye oppgaver løses uten 

forsterkning i bemanning. Det vil særlig påvirke muligheten til individrettet miljøarbeid rundt den enkelte 

pasient ifølge ansatte.  

Sentralt for å sikre gode tjenester er at det er nødvendig kompetanse, kompetanseutvikling og 

opplæring i enheten. Revisjonens gjennomgang viser at det er på plass nødvendige kompetanse og at 

det gjennomføres kompetansehevende tiltak både sentralt i kommunen og lokalt ved enheten. Dette er 

etter revisjonens mening positivt. En faktor som har blitt vurdert i sammenheng med kompetanse er 

språkferdigheter. Revisjonen får opplyst at det stilles krav til dette i rekrutteringssammenhenger. Det er 

en åpenhet om at dette er et område det må være en bevissthet rundt og jobbes med. Det pekes 

imidlertid på at jobbmarkedet og rekrutteringsmuligheter har noen rammer og betingelser enhetene må 

jobbe rundt, og oppfølging av språkferdigheter er en del av dette.  

Dataene som er samlet inn viser at det er ulike oppfatninger om hva som er passende mat til passende 

tider for pasienter ved langtidsavdelingene. Det er revisjonens vurdering at det legges til rette for at det 

serveres passende mat til passende tider. Det er også et system for å kontrollere og følge opp at den 

enkelte pasient får tilstrekkelig næring. 

Det er ingen funn i de gjennomgåtte dataene som tilsier at ikke grunnleggende fysiologiske behov er 

ivaretatt ved Moer sykehjem. På samme måte er det ingen funn fra revisjonens gjennomgang på at det 

ikke er lagt til rette for privatliv og trygge bomiljøer for pasientene ved Moer sykehjem. Etter revisjonens 

vurdering er det lagt til rette for aktivitet og sosialisering ved Moer sykehjem. Gjennomgangen viser at 

det er en rekke aktiviteter som tilbys, gjennom egen aktivitør og foreninger. Det som pekes på som et 

mulig forbedringsbehov er aktiviteter og sosialisering som kan tilbys fortløpende og individrettet av 

ansatte på jobb. Dette er sammenfallende med tilbakemeldingene knyttet til egenmestring og kapasitet.  

Revisjonen finner at Moer har egenmestring som en del av sin metodikk i møte med den enkelte 

pasient. Det fremkommer av en rekke dokumenter som beskriver hvordan dette skal ivaretas i det 

daglige, og med konkrete løsninger som skal sikre at hver enkelt ansatt vet om preferanser og ønsker til 

pasientene den har omsorg for. Dette er etter revisjonens vurdering positivt.  

Det fremkommer imidlertid ulike tilbakemeldinger om graden av tilrettelegging for å kunne sikre 

restmestring og egenmestring. Dette er områder revisjonen vurderer som hensiktsmessig å se nærmere 

på om det er en tilstrekkelig bevissthet rundt, særlig sett i sammenheng med en presset 

arbeidshverdag.  
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Dokumentasjon rundt den enkelte pasient er det rutiner og roller som skal ivareta dette, og det 

bekreftes at det dokumenteres og journalføres som forventet. Informasjonsflyten internt i enheten 

mellom ansatte og ledelse blir det gjennom undersøkelsen en mistanke om at en andel av ansatte ikke 

bruker eller leser informasjon gitt på mail. Dette mener revisjonen bør kartlegges for å sikre at 

informasjon som gis kommer frem. Videre er det funn på at det ikke registreres avvik i det omfanget 

som tidligere, etter omlegging av systemet. Revisjonen mener at avviksregistrering er en viktig del av 

kontroll og kvalitetsutvikling ved alle enheter, og arbeidet med å sikre at alle ansatte melder avvik må 

videreføres ved enheten.  

Om brukermedvirkning er det etablert ulike forum, både samlet på enheten og for den enkelte avdeling. 

Det er også flere kanaler for å få og gi informasjon mellom pårørende og enheten. Revisjonen vurderer 

dette som positivt, og oppfordrer til at de nyopprettede rådene opprettholdes og videreutvikles.  

Dokumentasjon rundt den enkelte pasient er det rutiner og roller som skal ivareta dette, og det 

bekreftes at det dokumenteres og journalføres som forventet. Informasjonsflyten internt i enheten 

mellom ansatte og ledelse blir det gjennom undersøkelsen en mistanke om at en andel av ansatte ikke 

bruker eller leser informasjon gitt på mail. Dette mener revisjonen bør kartlegges for å sikre at 

informasjon som gis kommer frem.  

Moer sykehjem har systemer og rutiner som sikrer kontroll av medikamenthåndtering skjer i tråd med 

lov og forskrift, herunder krav til kompetanse ved opplegging og utlevering av medisiner.  
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6. Moertunet 

• Kommunen må sikre at enhetene har tilstrekkelig kapasitet og tilbud for å kunne yte 
forutsigbare og fleksible tjenester 
 

• Kommunen må sørge for at alle ansatte innehar nødvendig og oppdatert 
kompetanse for å gjennomføre oppgavene, herunder språkferdigheter 

 
• Kommunen må sikre at alle brukere får ivaretatt retten til for aktivitet og sosiale 

behov’ 
  

• Kommunen må sikre at alle brukere får dekket fysiologiske behov, personlig 
hygiene, mulighet til å ivareta egenomsorg, passende ernæring og normal 
døgnrytme 

 
• Kommunen må sikre at det legges til rette for brukermedvirkning og 

pårørendeinnspill 
 

• Legemiddelhåndtering skal være følge forskrift om legemiddelhåndtering, herunder 
krav riktig kompetanse og dokumentasjon 

 
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig dokumentasjon rundt den enkelte bruker 

 
 

6.1. Kapasitet og tilbud i tjenesten 

Fra Handlingsplanen for Ås kommune er det beskrevet at Moertunet vil arbeide videre med å 
effektivisere og utvikle tjenestene ved å ta i bruk teknologi i takt med kommunenes økonomi. I 2021 har 
man videreført strategiene fra prosjektet omstilling institusjon og har valgt å differensiere avdelingene i 
større grad.  

Det blir forklart at korttidsplassene som tidligere var plassert rundt på enheten er samlet i en bogruppe 
(korttids/utredning/avlastning). Man har gjennom dette, økt og samlet hensiktsmessig kompetanse som 
tidligere var spredt rundt på huset til denne bogruppen. I tillegg bruker man ressurser og kompetanse 
mer effektivt inn i avdelingen og spisser denne inn mot brukergruppens behov. 
Korttids/utredning/avlastning ligger i sammenheng med dagtilbudet, slik at man sikrer en god 
kompetanseoverføring fra det ene lavterskel tilbudet til det andre.  

Det blir bekreftet at det er gjennomført flere tiltak og omorganiseringer ved Moertunet de siste årene. 
Ansatte i ulike roller og tillitsverv forteller at det var flere svakheter ved disse prosessene, som har skapt 
mye uro og misnøye ved enheten. Det fortelles om lav grad av involvering og forankring hos de ansatte 
ved endringer i enheten. 

Gjennom intervjuer og tilbakemeldinger er det en samlet oppfatning at det har vært utfordringer innen 
flere områder på Moertunet. Det pekes på: 
 

• Lite samarbeid på tvers av avdelingene, og at det har vært ulike rutiner og former av 
ledelse fra avdeling til avdeling.  
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• Uklarheter om hvilke oppgaver som følger ulike roller og funksjon, som oppgaver 
knyttet sykepleier 1, primærkontakter og lignende.  

• Dynamikken ved avdelingene har endret seg med utskiftning av pasienter. 
som skaper en utrygghet hos noen ansatte, hvor det blir ytret et ønske om mer 
bemanning for å håndtere dette.  

• Hyppige utskiftninger av ledere og manglende ledere 
• Turn-over av ansatte og fravær 

 
Gjennom intervjuer og andre tilbakemeldinger er det imidlertid også en relativt sammenfallende 
opplevelse av alle at det er mye som er blitt bedre eller på vei til å bli bedre.  
 
Både ledere og andre ansatte forteller at dette ikke betyr at det er enkelte utfordringer ved enheten 
som det fortsatt må jobbes med. De ansatte er slitne etter flere år med usikkerhet og arbeidspress. 
Ansatte i ulike verv oppgir et inntrykk av at sykepleier 1- rollen ikke fungerer så godt som tenkt. De skal 
være en faglig ressurs, men er blitt gitt administrative oppgaver, hvilket gjør dem utilgjengelige for øvrig 
personalet.    
 
På samme måte viser de ansatte til at nåværende organisering og ledermodell innebærer 
avdelingslederstillingen nå er en tydeligere administrativ oppgave, og ikke tilsvarende 
avdelingssykepleier, som det var tidligere. Det har også tidligere vært ulike rutiner på de ulike 
avdelingene. Det er mål å ha like rutiner på alle avdelinger, noe som har vært fokus siste året. Dette 
både for å sikre at alt utføres ut i fra lovverk, retningslinjer og for å minske utrygghet når for eksempel 
sykepleiere blir tilkalt til en annen avdeling.   

Avdelingslederne forteller at det gis et godt tilbud og at det gjøres mye utover helt nødvendige 
oppgaver og tilbud. Det har vært en styrking at det er mer som løses på tvers av avdelingen, og at man 
sorterer litt hvilke oppgaver som skal gjøres og av hvem. Blant annet oppgaver knyttet til sykepleier 1, 
rollen til primærkontakter.    
 
Det har vært mange vikarer på Moertunet under pandemien. Det er et ønske om å bruke faste vikarer, 
og mener dette har blitt gjort under pandemien. Ved demensomsorg er det viktig å kjenne pasienten, og 
i tillegg ha kompetanse på området. Det er videre viktig å jobbe med å ha detaljerte tiltaksplaner, slik at 
vikarer lettere kan bli kjent med pasientene.  Det er også viktig at de faste ansatte rullerer mellom 
avdelingene. På korttid får de inn sykdomssituasjoner fra sykehuset de ikke nødvendigvis de har ofte. Da 
må de gi opplæring, slik at faste ansatte kan lære å håndtere en gitt situasjon når den oppstår.  
  
I spørreundersøkelsen som ble sendt til alle ansatte ble det spurt om de opplever at det som regel er 
nok folk på jobb. Det er en betydelig andel ved Moertunet som ikke er enig i dette. 
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Figur 19 Spørreundersøkelse kapasitet ansatte Moertunet 

 
 

Pårørende ble spurt om de opplevde god kontroll og ledelse ved avdelingen de var knyttet til og om 
det gis god kontroll til den jeg er pårørende til. Av de 21 som besvarte undersøkelsen er det flertall som 
er delvis, ganske eller helt enig i at det er god kontroll ved avdelingen, men det er 8 som er mindre enig 
i dette. Om det ytes god omsorg fordeler svarene seg på alle svaralternativene, og vitner om ulike 
erfaringer.  
 
 
 
Figur 20 Pårørendeundersøkelse kontroll og omsorg 
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6.2. Kompetanse og opplæring 

Det fremkommer av Ros-analysen at det ble startet opp en ny turnus september 2021. Dette var et tiltak 
med bakgrunn i sikre en jevnere kompetanse i helger så den ikke besto for mange ufaglærte, samt løse 
utfordringer med vakante og udekkete stillinger, vikarbruk og ledige helgestillinger.  

Ansatte ble spurt i spørreundersøkelse om hvorvidt de opplever å selv ha kompetansen de trenger for å 
gjøre oppgavene sine, og hvorvidt kollegaene har det. Av de som har svart mener en hovedvekt at de 
selv har kompetansen de trenger for å gjøre jobben, men at de vurderer at de har kollegaer som har 
behov for økt kompetanse.  

Figur 21 Spørreundersøkelse kompetanseutvikling Moertunet 
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Ansatte med forskjellige funksjoner og verv forteller i intervju at det fortsatt er utfordringer med 
kompetansen blant ansatte. Det er viktig med kompetanse for å samhandle med denne pasientgruppen. 
Enkelte peker på at per nå er ikke videreopplæring i ansattgruppen satt i system. Det som har vært en 
kjerne til uro i ansattgruppa er nyansatte som ikke fullt ut vet eller anerkjenner at når man jobber med 
personer med demens må det jobbes etter miljøterapeutiske prinsipper, og ikke bare lister over 
gjøremål som man kan krysse seg igjennom. Det vises til at for enkelte kommer språkbarrieren i tillegg.  
 
Hukommelsesteamet forklarer at det å ha en demens sykdom gjør pasientene veldig sårbare. Samtidig 
er det en utfordrende sykdom for pårørende. Dette må møtes med gode fagkunnskapen om 
sykdommer, tilstander og skader som kan føre til demens er viktig for å kunne forstå symptomene og 
tolke adferd rett. Videre er det viktig å være interessert og ikke minst engasjert i arbeidet. Fordi den 
viktigste behandlingen er miljøterapi. Uten denne kunnskapen/erfaring eller engasjement kan det bli en 
stor arbeidsbelastning, det kan gå ut over arbeidsmiljøet som igjen kan føre til økt sykefravær. Ved 
miljøterapeutisk behandling kreves det tid og hender. Hukommelsesteamet presiserer at de ikke 
opplever kompetansen ved Moertunet som vesentlig redusert eller under forventning.  

 
Ledere har en vurdering av at kompetansen på Moertunet er jevnt over god. Dette begrunnes med at 
det er mange ansatte som er gode i jobbene sine og gjør mye riktig, og har en god kompetanse på 
demens. De ansatte oppfordres også til å ta kurs, og mange ønsker å lære mer. De ansatte oppfatter 
også at tonen ved Moertunet er at ansatte skal ha kurs og opplæring. Det er nå ønskelig å kartlegge hva 
vi kan gi av opplæring internt og hva som læres av eksterne.  
 
I den gjennomførte ROS-analysen ved Moertunet er kompetanse et element som er vurdert. Risikoen 
som trekkes frem er manglende kompetanse knyttet til miljøterapi, tillitsskapende tiltak og tvang. 
Tiltakene som skal dempe denne risikoen er; 
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• Undervisning og opplæring knyttet til risikovurderinger, atferdsregistrering, ulike 
kartleggingsverktøy og relevante reglement 

• Ressurspersoner underviser nyansatte 
• Intern undervisning i avdelingene 
• Tilsynslegene, avdelingsledere og sykepleier 1 gjennomgår pasientgruppa og kartlegger 

behov for tvang 
• Internundervisning i tvang 

 
 

Opplæring  

Det er beskrevet et opplæringsprogram for nyansatte ved Moertunet. Her er det blant annet beskrevet 

at alle får tildelt en kontaktperson som følge opp den nyansatte i opplæringstiden. Her er det også 

skrevet end punkter av hva den nye medarbeideren kan forvente av Moertunet og hva Moertundet som 

arbeidsplass forventer av den nyansatte. Revisjonen har fått oversendt sjekklister som skal gjennomgås 

og signeres av nyansatt, kontaktperson og avdelingsleder for å sikre at det er gitt opplæring innen 

områdene: 

• Bli kjent 

• Arbeidstidsbestemmelser, plikter og rettigheter 

• Vaktrom 

• Arbeidsoppgaver og samhandling med kollegaer 

• Dokumentasjon i Gerica 

• IK mat og kjøkkenrutiner 

• Samhandling med pasient/pårørende 

• Hjelpemidler 

• Brannvern 

• Faglig utvikling/ HMS 

• Sykepleiefaglige oppgaver (for sykepleier) 

Med i brosjyren til nyansatte er det avslutningsvis lagt ved teori og beskrivelser av hvordan det bør 

jobbes forebyggende og hvordan å best tilnærme seg personer med demens med utagerende atferd, 

utarbeidet av Blakstad sykehus. 

Figur 22 Skjermklipp opplæringshefte 
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Kompetanseutvikling  

Figur 23 Spørreundersøkelse om kompetanse Moertunet 

 

Det er beskrevet i dokumenter som er oversendt at det er en bevissthet på at det er nødvendig med 
faglig påfyll å kunne heve kvaliteten på pleien som gis. Det vises til fagutviklingsprogrammet i NHI. Det 
er også utarbeidet en årsplan på hvilke kurs de ansatte er pålagt til å ta. Det foregår også fagutvikling 
med interne og eksterne ressurser, samt undervisning med legene. Av kompetanseutviklende tiltak 
nevnes; 

➢ Mulighet for fagutdanning 
➢ Mulighet for å ta relevant videreutdanning, som demens og alderspsykiatri 
➢ Tilbud om interne og eksterne kurs 
➢ Kurs innen viktige fagområder internt ved legene 
➢ ABC kurs 
➢ Deltagelse ved demensforum 
➢ En sykepleier har blitt palliativ ressurssykepleier og generell heving av kompetanse på palliasjon 

 
Ansatte tok stilling til følgende påstander i spørreundersøkelsen knyttet til kompetanse og 
kompetanseutvikling: 
 

• Det er lagt til rette for faglig utvikling og øke kompetanse 
• Jeg har fått den opplæringa jeg trenger for å gjennomføre oppgavene mine  
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• Jeg opplever at hvis jeg trenger mer kunnskap/forklaring kan jeg får det av leder 
• Nyansatte og vikarer får tilstrekkelig opplæring 

 

 
Figur 24 Spørreundersøkelse om kompetanseutvikling Moertunet 

 

 

I spørreundersøkelsen svarer ansatte at de er ganske enig i at det legges til rette for faglig utvikling, at 
de får hjelp av leder ved behov og at de har fått den opplæringen de trenger. Det er en større andel 
som er mindre enig i at nyansatte får tilstrekkelig opplæring.  
 
 

 

Kompetanse i bruk av tvang  

Gitt pasientgruppen ved Moertunet, vil det i enkelte tilfeller være nødvendig med tiltak for å sikre 

pasienter og medpasienter som faller under pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4, bruk av tvang. 

Moertunet jobber etter tillitsskapende tiltak, som er en metodikk som helsepersonell skal jobbe etter for 

å trygge og roe pasientene, og ta ned behovet for tvang i ulike situasjoner. Det er presisert at 

tillitsskapende tiltak alltid skal prøves før tvang.  

Det er imidlertid krav til hvordan og hvorfor tvangen skal utføres og av hvem. Revisjonen har spurt 

ansatte og ledere om kompetansen og refleksjoner som er forventet knyttet til dette. Revisjonen 

presiserer at det ikke er samlet inn data med tanke på å vurdere lovligheten ved tvangsbruken. 
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Figur 25 Spørreundersøkelse om kompetanse på tvang/samtykke 

 

Ansatte svarte i hvilken grad ulike tvangstiltak ble brukt ved deres avdeling. Det flest er enig i kan 

forekomme er tiltak for å få gitt medisin og låsing av områder.   
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Videre ble ansatte spurt om de hadde kjennskap til om det forelå et vedtak på denne tvangsbruken. 

Svarene fordeler seg mellom alltid og aldri, men med flest svar på alternativet «vet ikke». 
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Tabell 7 I hvilken grad er var det fattet vedtak for denne tvangbruken? N=46 

 

Ansatte ble til slutt spurt om å vurdere egen kompetanse i å vurdere samtykkekompetanse og lovlig 

bruk av tvang. Av de som har svart på spørreundersøkelsen oppgir de fleste å være trygg på dette, men 

det er enkelte som ikke opplever å ha tilstrekkelig kompetanse og trygghet på området.  

Tabell 8 Der hvor det har vært behov for tvang, uavhengig av vedtak, har dette blitt snakket med og drøftet med leder i 
etterkant 
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I intervjuer fortelles det at det snakkes mye om bruk av tvang og vold/trusler. Her diskuteres det hva 
tvang er og hva som ligger i dette begrepet. Dersom det blir brukt, blir det kommunisert at det er viktig å 
dokumentere. Flere oppgir at de synes det er gode rutiner for å håndtere dette. For eksempel bruk av 
sengehest. Ledere viser til at det tas opp på personalmøte, og diskuterer hvorfor vi bruker de tiltakene vi 
bruker. Det forklares at det er viktig å vise til retningslinjer og de verktøyene vi har. Jobber med 
bevisstgjøring i ansattgruppa på dette området.  

 

Språk 

Det vises til i intervju av ledere at avdelingene består av ansatte fra 25 ulike nasjonaliteter. Dette er en 
også en faktor inn i arbeidsmiljøet, både i forbindelse med språk og kultur. Det påvirker ikke 
nødvendigvis etterlevelse av rutiner, men mer kommunikasjon til både pasienter og kollegaer. Det ble 
nok ikke fullt ut risikovurdert hvor forskjellige kulturer og nasjonaliteter trenger tiltak for å fungere 
sammen ved rekruttering og ansettelser. 
Ved intervjurunder på utlyste stillinger nå har det blitt avklart at kvalifiserte sykepleiere (eller 
helsefagarbeidere/assistenter) ikke har nok språkferdigheter til å kunne jobbe ved avdelingen. Ansatte 
blir spurt om de føler at de forstår brukere. Det er også mye ikke-verbal kommunikasjon med denne 
pasientgruppa, som gjør det mulig med god gjensidig forståelse på tvers av språkbarrierer.   
 
Det handler også om forståelse av kultur og tradisjoner. Det ble laget et hefte før jul om norske 
tradisjoner rundt jul etter tilbakemelding fra pårørende om opprettholdelse av norske tradisjoner. 
Samlet sett er det en opplevelse av at de fleste har bedre skriftlig forståelse enn muntlig. Sjekk ved 
journal viser blant annet at det er mye godt språk.   
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Figur 26 Spørreundersøkelse om klart språk 

 

 
 
Språk trekkes også frem av ansatte i spørsmål om hvorfor dokumentasjon ikke blir gitt eller mottatt som 

ønsket (se figur 22). 

Pårørende viser også til språk som en utfordring, både gjennom spørreundersøkelse og tekst.  
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Figur 27 Pårørendeundersøkelse klart språk og møtes med respekt 

 

I spørreundersøkelsen er det også skrevet kommentarer om at det er utfordringer med språk. Det pekes 

på misforståelser og utrygghet om hvorvidt man har gjort seg forstått, og at dette følgende må være 

utfordrende for pasienter også.  

 

6.3. Fysiologiske behov 

Medisinsk tilsyn 

Moertunet har to institusjonsleger. Det er beskrevet at legene fordeler hovedansvaret for avdelingene 

mellom seg, mens akutte behov blir ivaretatt av den som til enhver tid er til stede. 
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Det fremkommer av dokumentene at det benyttes et tannlegekontor i Ås, hvor transporttjenesten 

hjelper med transport. I tillegg kommer tannpleier kommer andre fredag i måneden, for sjekk og evt. 

henvisning videre til tannlege. 
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Det kartlegges hva som er preferanser og vaner ved innkomst til avdelingene ved Moertunet, innen alle 

områder også døgnrytme, personlig hygiene og toalett.  

 

Pårørendeundersøkelsen viser at enkelte mener at det er noen behov som kunne blitt ivaretatt bedre, 

særlig rundt ivaretagelse av personlig hygiene. Det er også enkelte som mener at det ikke blir sørget for 

en normal døgnrytme ved avdelingen, men svarene fordeler seg her på alle alternativene.  
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Figur 28 Spørreundersøkelse fysiologiske behov pårørende Moertunet 

 

 

6.4. Brukermedvirkning og egenmestring 

Ved Moertunet finner vi rutiner og retningslinjer som skal sikre brukermedvirkning. Sentralt er 

kartleggingen av den enkelt pasient som gjøres blant annet med skjemet «Mitt liv», som vist til tidligere.  

For dagsenteret er det beskrevet at svarene fra denne skal legges til grunn for de aktiviteter som tilbys 

den enkelte som bruker dagsenteret. Det dokumenteres av ansatte ved slutten av dagen om hvordan 

brukers fornøydhet med tilbudet synes å være. Opplegg endres etter hvordan de opplever at bruker 

liker ulike aktiviteter. Kontakt med pårørende er sentralt for å finne beste tilbud for brukerne. 

Moertunet arbeider etter noe som kalles tillitsskapende tiltak. Dette er tiltak som helsepersonell i møte 

med personer med demens skal iverksette for å trygge pasienten i ulike situasjoner, slik at pasienten i 

større grad forstår hva som skal skje og ha en reell medbestemmelsesmulighet. Metodikken skal også 

ta ned behovet for tvang.  

Figur 29 Skjermklipp fra "Min historie" 
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I opplæringsdokumenter er det beskrevet hvordan det forventes at det skal jobbes ved Moertunet, for å 
sikre brukermedvirkning og trygge omgivelser. Av mål i arbetidet ramses opp disse prinsippene: 

• Ta hver enkelt pasient på alvor 
• Etterkomme ønsker til pasientene, dersom det er mulig 
• Ikke «snakk over hodet» på pasientene 
• Aldri latterliggjøre pasientene  
• At pasientene utfører personlig hygiene selv, med veiledning av personalet 
• Motiveres til å være mest mulig selvhjulpen 
• Selvhjulpen ved måltidene, smøre egen mot og spise selv 
• Hjelpe til med å dekke bord og rydde av bordet, enkelt matlagning. Personalet som har 

kjøkkentjeneste har ansvar for å invitere pasienter til å hjelpe på kjøkkenet 

Det bekreftes i intervjuer at kjennskap til den enkelte pasient er en stor fordel med denne 
pasientgruppen. Kjennskap til historie, erfaringer og preferanser er nødvendig for å kunne skille mellom 
hva som fysisk og /eller kognitiv uro, og finne riktig tiltak for brukeren.  

Videre fortelles det av ledere at det snakkes mye om personsentrert omsorg i tjenesten, å skape 
restmestring og opprettholde funksjonsnivå for beboerne. Men det er en dreining i tankegang etter 
omorganisering av avdelingen fra forsterket skjermet enhet til vanlig korttidsavdeling (til skjermet 
avdeling) som tar tid å bli vant til. Det tas opp jevnlig, og minnes på at dette er viktig og grunnleggende 
metodikk for denne brukergruppen. Brukere skal bidra og være med i aktiviteter. Det er fort gjort å 
hjelpe for mye, det krever ettertanke og refleksjon.   
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Revisjonen får opplyst at modellen i personsentrert omsorg, kalt VIPS, er på trappene. Innebærer 
kartlegging av hva bruker kan klare selv. Skal gå igjen i tiltaksplaner. Har en egen kontaktperson på 
dette. Modellen er ikke helt i bruk enda. Gjør det i praksis, men det er ikke satt helt i system. Enkelte 
ansatte opplever at det er tid til å gjøre aktiviteter med brukerne, mens andre oppgir i intervju og 
spørreundersøkelse et ønske om enda bedre tid til den personsentrerte omsorgen. Det vises til en 
metodikk hvor ansatte først og fremst skal veilede brukerne til å løse oppgavene selv. Viktig å ikke 
presse brukerne, og er det viktig å gi brukerne valg.  

Videre er det standardrutine å gjennomføre en risikoanalyse på alle nye pasienter som kommer til 
Moertunet. I tillegg blir det gjort vurderinger hele tiden, ettersom pasientenes tilstand kan endre seg. 
Ledere forteller at de er opptatt av at arbeidet med pasientene må dokumenteres. De vurderer også 
pasientene fortløpende om de trenger langtidsplass og/eller skjermet. Har inntaksmøter ukentlig 
sammen med hjemmetjenesten, Moer, forvaltningen, demenskoordinator for å vurdere hvilken avdeling 
som vil møte pasientenes behov best.   

Ansatte svarer i spørreundersøkelsen at de opplever at det brukere styrer selv noen grunnleggende 
behov, samt at det er fokus på egenmestring i enheten.  

Påstandene som er vurdert i diagrammet under er: 

• Beboere for stort sett bruke toalett og dusje etter eget ønske 
• Beboere får stort sett stå opp og legge som de ønsker 
• Det er et fokus på at beboere skal medvirke i egen hverdag.  

 

Figur 30 Spørreundersøkelse egenmestring og brukermedvirkning 
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Pårørende fikk også mulighet til å vurdere hvorvidt de er pårørende til blir gitt mulighet til å påvirke 
egen hverdag og om de blir spurt om hva de ønsker og trenger i tilbudet som gis dem. Svarene 
indikerer at de opplever rom for forbedring på begge påstandene, med flest uenig i påstanden om at 
det gis mulighet til å påvirke egen hverdag.  

 

 

6.5. Bruker- og pårørendeinnspill 

Revisjonene har fått oversendt en rekke dokumenter som beskriver hvordan pårørende skal inkluderes i 
samarbeid og være en kilde til viktig informasjon om den enkelte pasient. Det er primærkontakten til 
den enkelte pasient som er ansvarlig for å holde i dialogen med dens pårørende. Det gjennomføres 
innkomstsamtale med både pasient og pårørende, som avtales av primærkontakt ved innflytting. Det er 
også beskrevet en del generell informasjon som sendes ut til pårørende, samt en liste med avklaringer 
rundt ernæring, fysisk form, egenmestring, søvn og hvile, pleiebehov, åndelige behov, sosiale behov og 
økonomi. Pårørende får oversendt skjemaet «min livshistorie» i forkant av inntakssamtale.  

Ansatte utdyper i intervju at det kartlegges hvilken kontakt de pårørende ønsker. De ansatte opplever at 
pårørende har tillit til dem. De har ikke fått en telefon fra pårørende med klager. De ser at de noen 
ganger kan bruke vel så mye tid på pårørende som på pasientene. Det er viktig å kartlegge pasientene 
sammen med pårørende – gjelder mest på korttid. Rådfører seg med pårørende om man for eksempel 
skal gå videre med undersøkelser.   

Pårørende har fått en rekke spørsmål om hvordan de opplever informasjon om både den de er 

pårørende for og annen informasjon som er relevant for avdelingen. Påstandene som er besvart i 

diagrammet under er: 
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• Det gis informasjon om endringer i fysisk eller psykisk form til den jeg er pårørende til 

• Det gis informasjon om det har vært hendelser eller uhell hvor den jeg er pårørende til 

er involvert 

• Det gis informasjon om endringer i kontaktperson/primærkontakt 

• Det gis informasjon om organisatoriske endringer ved avdelingen (bytte av leder ol.) 

Svarene fordeler seg på alle svaralternativene for alle påstandene, som indikerer at det er ulike 

erfaringer og oppfatninger om kommunikasjonen som er. Gitt antallet er det ikke mulig å trekke noen 

endelige konklusjoner, men registrerer at det er noen som opplever liten grad av informasjon. 

 

 

 

Det ble også tatt stilling om pårørende opplevde at det var lagt til rette for å kunne komme med innspill 
og tilbakemeldinger til avdelingen. Påstandene som ble besvart, og som er vist i diagrammet under er; 
 

• Det legges til rette for å kunne komme med innspill som pårørende 
• Dine innspill og tilbakemeldinger blir tatt imot på en god måte 
• Ledere får og følger opp tilbakemeldinger 
• Relevant informasjon du gir avdelingen /boligen blir mottatt og dokumentert 
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Svarene indikerer også her at det er spredning i erfaringer og oppfatninger om hvordan de opplever at 

det er lagt til rette for tilbakemeldinger og hvordan dette blir håndtert. Det er få som oppgir å være helt 

uenig i noen påstandene, og de fleste svarene er normalfordelt. Det flest peker på som et 

forbedringspunkt, er at informasjonen som blir gitt blir mottatt og dokumentert.  

Figur 31 Spørreundersøkelse tilbakemeldinger pårørende Moertunet 

 

 

Pårørende ble også spurt om det var etablert forum for å innhente informasjon fra brukere og 

pårørende, og hvorvidt disse fungerer etter hensikten.  

Svarene under er for spørsmålene 
• Det er etablert møter/forum/ råd for å sikre brukermedvirkning 
• Møtene/foraene er nyttige for informasjonsflyt 
• Møter/forum/råd gjennomføres regelmessig 
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Figur 32 Spørreundersøkelse pårørendeforum Moertunet 

 

 

Svarene fordeler seg på alle svaralternativene, med en overvekt av pårørende som oppgir å være enig 

eller ikke vite. Der det er flest uenige er på påstanden om forumene/rådene gjennomføres regelmessig.  

 

6.6. Aktivitet, privatliv og trygge bomiljø 

Privatliv 

Moertunet har som prinsipp at beboere i utgangspunktet skal bo på enerom.  Rommet skal forstås som 

pasientens hjem. Hvis pasientene må eller vil dele rom skal det tas en vurdering av pasientenes 

mulighet til privatliv i forbindelse med stell. Det skal også tas hensyn til nattesøvn og behov for stell. I 

tillegg er det flere føringer og tiltak som skal sikre retten til privatliv og selvstendighet. Det skal blant 

annet: 

• Være mulighet å låse døren 

• Ansatte skal banke på døren før de går inn på rommet, med mindre noe annet er avtalt 

• Pasienter kan ta imot besøk fra hvem den vil når den vil som hovedregel 
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• Det skal gis rom for ulik livsførsel så langt dette går 

 

 

Aktiviteter og sosiale behov 

Moertunet deler aktivitør med Moer sykehjem. Denne tilbyr en rekke aktiviteter avdelingsvis og samlet. 

Her finner vi aktiviteter som sittende ballspill, quiz, frokostgrupper, andakter og fellessang.  

Figur 33 Skjermklipp aktiviteter måned og uke Moertunet 

 

Det fortelles i intervju at i motsetning til ordinære langtidsplasseringer for eldre kan det være en god 

andel pasienter med relativt god mobilitet og fysisk form ved Moertunet. Dette må speiles i aktivitetene.  

I rutinene for måltider er det beskrevet at måltidene kan være et sosialt møtepunkt, men at det skal 

legges til rette for å spise alene for de som vil.  

Trygge bomiljø 

Avdelingene er tilpasset en pasientgruppe som kan være desorientert eller forlate området. Hvorvidt 

den enkelte pasient har en risiko for utferdsel blir kartlagt ved innkomst. Dørene ved avdeling er sikret 

med kode, men ikke låst.  

Det er beskrevet at det er viktig ved Moertunet at pasienten opplever oversiktlige bomiljø. Dette skal 

skapes gjennom tiltak som: 
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• Merking av dør til pasientrom med navneskilt, evt. bilde 
• Merking av øvrige dører med tydelige bokstaver/tegn/bilder 
• Faste plasser ved spisebordet, navneskilt 
• Faste rutiner på aktiviteter 
• Kalender, klokker, dagens meny  

 
Figur 34 Spørreundersøkelse aktivitet, bomiljø og privatliv 

 

 
 
 

Det er beskrevet at det skal være en bevissthet og metodikk i hvordan personalet skal unngå å skape 

stressende situasjoner for pasientene og trygge omgivelser. Her vises det til; 

• Være til stede 

• Tilstrebe å gjøre alle situasjoner forutsigbare 

• «Les miljøet», gå inn så tidlig som mulig inn i konfliktsituasjoner, prøv å avled 

• Bruke pasientrom/erindringsrom for skjerming 

• Øyekontakt under samtale 

• Bruk enkle ord, kroppsspråk 

• Unngå bakgrunnsstøy 

• Aldri mer enn et spørsmål om gangen 

• Ikke spørsmål med hvorfor, husker du? 

• Gjenta samme setningen om nødvendig, vent på svar 
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• Lytt, observer kroppsspråk, prøv å forstå «det virkelige budskapet» 

I spørreundersøkelsen til pårørende er de fleste som har svart enig i at det legges til rette for privatliv. 

Om muligheten til aktivitet er det en tydeligere tendens at en andel av pårørende ikke er enig i at det er 

et godt tilbud får aktivitet.  

Figur 35 Pårørendeundersøkelse privatliv og aktivitet Moertunet 

 

I friteksten utdypes det i spørreundersøkelsen at det er ønskelig med større deltagelse i hverdagslige 

og allerede pågående gjøremål ved avdelingen. Noen pårørende opplever at det medbeboere er i 

dårligere fysisk form enn beboer som de er pårørende for, som skaper en opplevelse av passiv 

tilværelse uten mulighet til å bruke restevner. Det vises til at de opplever et større funksjonsfall enn hva 

som hadde vært nødvendig. 

6.7. Legemiddelhåndtering 

Moertunet har i sine rutiner at medisinhåndtering på et overordnet nivå skal følge gjeldende krav; 

• Enhetsleder er delegert myndighet til å gi fullmakt for utdeling av medisiner av andre en 

sykepleier/vernepleier.   

• Kun sykepleiere/vernepleiere og hjelpepleiere får dele ut medisin 

• Kun sykepleiere får sette injeksjoner, unntak for injeksjoner er insulin og fragmin som krever 

egen opplæring og godkjenning per bruker.   

• Nye oppdatert lister over hvem som har delegert myndighet til å dele ut medisiner legges 

fremst i medisinpermen. Med vedkommende signatur.  
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• Alle som deler ut medisiner må ha 12 timers medisinkurs på NHI og bestått 4 timers eksamen. 

Hvert 2 år må ansatt ta oppfriskningskurs. Dette gjelder helsefagarbeidere.   

• Prosedyre for medisinhåndtering ligger på KSX og avd. leder gjør denne kjent for alle ansatte 

som deler ut medisiner  

• Alle som har medisinkurs skal legges inn GAT med varsler om når de trenger oppfriskning 

Mer konkret viser gjennomgangen at Moertunet har retningslinjer og prosedyrer for 

medikamenthåndtering. Istandgjøring og kontroll av dosett skal gjøres av sykepleier eller vernepleier en 

gang i uken etter pasientens medisinliste, med kontroll av annen sykepleier med signering av begge. 

Hver enkelt avdeling har ved sykepleier en gjennomgang av dosettene for sine pasienter, og at lagt 

dosett og medisinliste er overens. Medisinene oppbevares enten i en medisintralle (Tunveien 5 og 7) 

eller i et medisinrom i avdelingen. Alle utgitte medisiner skal signeres, som oppbevares sammen med 

medisinlistene. A og B-preparater skal føres i et eget narkotikaregnskap av sykepleier/vernepleier, med 

kontroll av annen sykepleier/vernepleier. 

Det er laget egne prosedyrer for legemiddellageret, hvor dosettene blir lagt. Dette lageret er sikret for 

tilgang med adgangskort, med bilde, tittel og personlig kode. Lageret har bare tilgang for autoriserte 

sykepleiere.  

Ansatte ved Moertunet oppgir i spørreundersøkelsen at det er god håndtering og kontroll av 

medikamenter. 

Figur 36 Spørreundersøkelse medikamenthåndtering 
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Revisjonen spør om rutiner om medisinering og lederne viser til at legene som har jobbet ved 

avdelingen har hatt fokus på hindre overmedisinering. Det er systematiske utprøvninger for å sikre at det 

ikke gis mer enn nødvendig.   

Enheten har registrert 44 avvik på medisinhåndtering i 2021. I risiko og sårbarhetsanalysen som ble 

utarbeidet i 2021, har også med seg vurderinger av medikamenthåndtering. I tillegg den en 

gjennomgang av gjeldende rutiner og regler for medikamenthåndtering viser den til at det er et behov 

for å oppdatere lister og sikre full oversikt over hvem som er delegert ansvar medikamenthåndtering.  

6.8. Ernæring og måltider 

Moertunet har egne retningslinjer for ernæring og måltider. Maten lages av hovedkjøkkenet på Moer 

sykehjem. Det skal sikres et godt mattilbud og inntak gjennom blant annet; 

•  Maten skal være appetittelig og i porsjoner tilpasset den enkelte. Hver beboer har et 

eget matkort hvor porsjonsstørrelse, matpreferanser, ønsket konsistens og om det er 

behov for spesiell diett.  

• Hovedkjøkkenet lager menylister med variert kosthold. Her skal det legges vekt på 

lokale mattradisjoner, samt at den enkelte pasient får tilbud om noe de liker.  

• Kjøkkenet skal tilberede maten slik at næringsinnhold og vitaminer bevares i størst mulig 

grad. 

Retningslinjen for hjelp ved måltider skal sikre at pasientene får tilpasset hjelp ved måltider, og nok tid 

og ro til å spise. Dette innebærer blant annet det er bestemt at; 

• Pasienter som ikke er i stand til å spise ved egen hjelp får tilpasset hjelp 

• Ansatte skal ha kunnskap om mating, og skal kunne utføre dette ut ifra den enkeltes 

behov 

• Måltidene skal være så trivelige og delikate som mulig, med god luft, rene servietter og 

hyggelige omgivelser 

• Et hyggelig måltid innebærer at det legges til rette for at måltider ikke skap oppleves 

som uverdig for pasienter og pårørende 

• Servering og redskap skal tilpasses slik at den enkelte i størst mulig grad kan spise selv 

• Det skal settes av nok tid ved måltidene slik at pasientene kan spise i fred og ro, og spise 

seg mette 

• Alle skal være ferdig med å spise før bordet ryddes 

Rutinene er tilsvarende med Moer sykehjem. 
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Figur 37 Spørreundersøkelse måltider Moertunet 

 

Revisjonen har fått oversendt kartleggingskjemaer, hvor mat og preferanser er et punkt som pasienter 

og pårørende svarer ut.  

I spørreundersøkelsen til pårørende er noe mer delt i oppfatningen om det gis passende mat til 

passende tider for sine pårørende.  

Figur 38 Spørreundersøkelse ernæring pårørende Moertunet (N=22) 
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6.9. Dokumentasjon og informasjon 

Avvik 

Moertunet har, som de øvrige enhetene i denne revisjonen, hatt en endring i hvordan det logges på 

systemet for å kunne registrere avvik. Dette har, ifølge ledere og ansatte, påvirket avviksmengden.  

En gjennomgang av avvik for 2021 viser at det ble registrert til sammen 222 avvik i enheten.  

Antall avvik Høy 

alvorlighetsgrad 

Middels 

alvorlighetsgrad 

Lav 

alvorlighetsgrad 

 

1AB2AB 56 37 3 96 

1C 26 19 4 49 

Tunveien 5  16 12 10 38 

Tunveien 7 16 20 3 39 

Samlet 114 88 20 222 

 

I spørreundersøkelsen svarer hovedvekten av ansatte at de er trygge på hvilke hendelser de skal skrive 

avvik på, hvor 19 av 46 ansatte er helt enig i påstanden.  
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Figur 39 Spørreundersøkelse avvik Moertunet 

 

I tekstform i spørreundersøkelse og intervju fortelles det at opplevelsen er at det skrives avvik eller 
skademelding, men at det er nok ikke alle ansatte er kjent med hva de skal skrive avvik på. Det er en 
mistanke om at det ikke skrives nok avvik per nå, men flere påpeker at det er i bedring.  
 
Det vises til av ansatte og ledere at avvik er oppe som tema på hvert personalmøte. Det er mye fokus på 
at ledere må følge opp avvik og at ansatte får tilbakemelding på avvik – hva er blitt gjort riktig/feil.  Det 
er enkelteksempler hvor ansatte kan vegre seg for å melde avvik, fordi de opplever at det er dumt om 
noen får vite at de kan ha gjort noe feil.  
 
Ansatte forteller at det er rom for forbedring i å rapportere avvik. De opplever at ledere er opptatt å 
snakke om «hva er et avvik» og hva som er årsaken til at de skrives. Ledere forteller at de har presisert 
at å melde et avvik ikke er sladre, men å synliggjøre rutinene våre. Noen ting er tydelig for ansatte at er 
et avvik, mens det er ikke alt som er det. Det er et ønske om at ansatte heller skal meldte et avvik for 
mye, så kan heller avdelingsleder være den som vurderer om det er et avvik.   

Øvrig dokumentasjon 

Gjennom ulike dokumenter er det beskrevet hvem som har ansvar for dokumentasjon om den enkelte 
pasient og evalueringer av denne. Primærsykepleier har for eksempel ansvar for: 
 

• Ha god kjennskap til sine pasienter 
• Gjennomgå pasientens tiltaksplan x1 pr. måned og oppdatere løpende ved behov 
• Fange opp risikoområder og iverksette tiltak 
• Ha oversikt over medisiner og medisinendringer.  
• Rapporterte endringer i pasientens helsetilstand til lege og dokumenterte dette.  
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• Oppdater IPLOS/ADL hvert halvt år på sine pasienter, eller dersom det er noen 
endringer.  

 
Av andre tiltak for å ta ned risikoen for manglende dokumentasjon og informasjon om pasientene er 
følgende beskrevet: 
 

• Gjennomgang av rutiner for dokumentasjon på bogruppene   
• Spl 1 og sykepleier oppdaterer tiltaksplaner på alle avdelinger og gir opplæring til  

ansatte som trenger det.  
• Internkontroll av tiltaksplaner og dokumentasjon  
• Leder og spl 1 tar Internkontroll av dokumentasjon med jevne mellomrom.  
• Tavlemøter hver dag  
• Starter med E-rom og risikotavler i mai 2021.  

 

 
Avdelingene bruker en risikotavle hvor den viktigste informasjonen om alle brukerne står. For eksempel 
som er der HRL +/-. I arbeidslistene står det mer informasjon. Revisjonens besøk i forbindelse med 
intervjuer på Moertunet viste tavler på vaktrommene med viktig informasjon om den enkelte pasient. 
 
Ansatte ble spurt om hvorvidt de var godt kjent med pleieplanene til den enkelte pasient og om de vet 

hva som skal dokumenteres. Hovedtendensen til de som svarte på spørreundersøkelsen var at de var 

godt kjent med hva de skulle dokumentere i pasientenes journal, men litt flere oppga at de i mindre 

grad var kjent med pleieplanen. 

Figur 40 Spørreundersøkelse om dokumentasjon 
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Om øvrig dokumentasjon og informasjonsflyt svarer ansatte at de stort sett får gitt informasjon til 

kollegaer som er viktige. De oppgir i noe mindre grad å motta informasjon de trenger rundt den enkelte 

pasient og være trygg på at de får journalført det de skal hver vakt.  

Figur 41 Spørreundersøkelse om informasjon 

 
 

 

De ansatte ble også bedt om å oppgi eventuelle grunner til at de ikke fikk eller fikk gitt den 
informasjonen de ønsket til kollegaer. Det var mulig med flere svar, og alle alternativene fikk litt i 
overkant av 20 svar. Det alternativet flest var enig i var utfordringer med språk og begreper hos ansatte.  
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Figur 42 Spørreundersøkelse årsaker til manglende informasjon 

 
 
Ledere opplever at det har vært en bedring i dokumentasjonen og hvordan dette skal gjøres. Det var 
noe ulike praksis mellom avdelingene, hvor for eksempel noen var vant med ansvarsvakt tar det, og de 
leverer muntlige rapporter. Det pekes imidlertid på kan være noen utfordringer til informasjonsflyten 
knyttet til språk. Noen pårørende har meldt tilbake at de er usikre på om ansatte har forstått riktig. Det 
oppfordres til å ringe leder så misforståelser kan landes raskt.   
 
Det fortelles av andre ansatte i intervju at det er daglige rapporter ved hvert vaktskifte. Her er det også 
litt tid til å reflektere over situasjoner man havner i, etikk, ta opp enkelt situasjoner som er utfordrende. 
Det fremkommer imidlertid forskjellige erfaringer i hvorvidt det er tid og mulighet til å dokumentere. 
Enkelte opplever en presset arbeidshverdag, som også går utover oppgaver knyttet til dokumentasjon. 
Det utdypes at det er ikke noe tidspunkt som passer best for å gå fra pasientene. Ansatte avtaler seg 
imellom hvem som skal dokumentere ila vakten, og man risikerer fort bli avbrutt fordi noe oppstår. 
Pasientene skal alltid komme først. De ønsker å gi pasientene en tur fremfor å bruke tiden på å 
dokumentere. De forsøker likevel å skrive det man selv har gjort ila vakten.  For eksempel må de 
beskrive hvordan spisesituasjonen har vært. Har man kompetanse så vet man bedre hvordan man skal 
dokumentere presist og konsist. Dokumentere sammenhenger mellom konkret hva de gjør og vurdere 
konsekvensene av det.  
 

Om intern kommunikasjon forteller ledelse forteller at det har tidligere år vært gitt tilbakemeldinger fra 
ansatte at det er lite kommunikasjon/informasjon mellom ledergruppen og ansatte. Lederne har også 
bemerket at veldig få ansatte leser mail, og at det har vært en utfordring å nå ut med informasjon til alle 
ansatte. Etter at Ås kommune har fått Teams inn i helse og mestring har Moertunet tatt dette raskt i bruk 
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fra i høst. Her har hver avdeling sin egen teamsgruppe, samt egen for sykepleiere, ledergruppen har en 
gruppe og en felles gruppe for hele Moertunet. Dette har forenklet måten ansatte får informasjon, og 
tilbakemeldingene på bruk av Teams har vært veldig gode. Her legger for eksempel enhetsleder ut 
nyhetsbrev, under de største bølgene av Covid fikk vi her raskt ut endringer i smittevernsretningslinjer, 
referat fra møter og lignende. 

 

6.10. Revisjonens samlede vurdering 

Det fremkommer av undersøkelsen at det har vært utfordringer ved Moertunet i perioder. Dette 

begrunnes med omorganiseringer, utskifte av ledelse, utskiftninger i ansattgruppa og pandemi. Dette 

har skapt et høyt arbeidspress, som har preget også utøvelsen og gjennomføringen av oppgavene. 

Tilbakemeldinger fra ansatte og pårørende er at det fortsatt er sårbarhet knyttet til kapasitet og 

muligheten til å gjennomføre oppgavene.  

Det fortelles at det er kommet på plass en ledelse ved alle avdelinger og at det jobbes med å sikre en 

enhetlig praksis og kultur. Det bekreftes av flere revisjonen snakket med at det er positiv tendens, selv 

om det fortsatt er mye å forbedre og utvikle.  

På bakgrunn av dette er det revisjonens vurdering at det fortsettes med å sikre tilstrekkelig og 

nødvendig kapasitet, for å kunne levere det tilbudet som er tenkt. Dette innebærer en fortsatt 

videreutvikling av roller og oppgaver, samt etablere felles og enhetlig praksis. 

Pasientgruppen fordrer kompetanse om både somatiske og mentale utfordringer, som må løses 

gjennom både pleieoppgaver og miljøarbeid. Det fremkommer i revisjonen at det er et stort fokus på 

dette ved Moertunet og at det er satt inn en rekke tiltak som skal sikre kompetanse for alle ansatte.  

Det er imidlertid funn på at kompetanse og metodikk må det settes av tid til å for å lære til alle 

nyansatte, og at det tidligere har vært uro på grunn av opplevelser om manglende felles praksis og 

metodikk. Det vises blant annet til at opplæring og kompetanseutvikling tidligere ikke har blitt satt i 

system. Språk har blitt vurdert som et element i kompetansebehovet og det er tilbakemeldinger på at 

det er utfordringer knyttet til forståelse. Revisjonen oppfatter imidlertid en bevissthet rundt 

problematikken hos ledere, og anbefaler at det jobbes videre med å sikre alle ansatte gode 

forutsetninger for å gjøre en god jobb. 

Det er lagt til rette for at grunnleggende fysiologiske behov skal ivaretas. De gjennomgåtte dataene gir 

ingen indikasjon på at det ikke dette løses tilstrekkelig ved Moertunet. Revisjonen vurderer det som 

positivt at det gjennomføres kartlegginger som skal ivareta den enkeltes ønsker og behov rundt 

grunnleggende behov. 

Det er revisjonens vurdering at det er lagt til rette for at brukermedvirkning og egenmestring sikres ved 

Moertunet. Dette begrunnes med at det er en rekke verktøy og rutiner som skal bidra til å sikre dette, 

samt at det oppgis som en kjent metodikk av ansatte. Enkelte påpeker risikoen for at behov og ønske 

om effektivitet kan gå på bekostning av tid og rom for egenmestring, og at det er erfaringer på at det må 

være gjennomgående fokus på dette fra både ansatte og ledere. Revisjonene vil derfor bemerke at 



 

97 

 

Ås kommune   |   2022   |   Tjenestekvalitet 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

systemer og rutiner ikke alene sikrer dette, og at Moertunet fortsetter med å sikre at dette er en del av 

metodikken som brukes og er kjent av alle ansatte. 

På samme måte er det fastsatte retningslinjer for arbeidet ved Moertunet som skal sikre et tilbud om 

aktivitet, privatliv og trygge bomiljø. Det er imidlertid ulike oppfatninger om tilbudet til aktivitet er 

tilstrekkelig, noe som gjenspeiles i svarene til både ansatte og pårørende. Det pekes særlig på en 

mulighet til å kunne skape aktiviteter av ansatte ved avdelingen. Etter revisjons mening vil det være 

hensiktsmessig å se på om det gis mulighet til aktivitet og restmestring i den grad som er tenkt. Dette 

fordrer etter revisjonens mening et kontinuerlig arbeid, da det er en oppgave som har en risiko for å bli 

nedprioritert i møte med en presset arbeidshverdag og andre krav.  

Revisjonen får informasjon om at det er etablert brukerråd og pårørenderåd. Rutiner og praksis for disse 

rådene har ikke fullt ut fått satt seg, noe også mangelen på kjennskap fra pårørende også speiler. Det er 

etter revisjonens mening viktig at det fortettes med å sette gode rammer for kontakt og medvirkning.  

Den viktigste kilden til informasjon og innspill er imidlertid avdelingenes og ansattes direkte og 

fortløpende kontakt med pårørende rundt den enkelte pasient, og dette synes å være godt ivaretatt. 

Gjennomgangen viser at det er ulike oppfatninger om hva som er god og passende mat. Etter 

revisjonens vurdering er det lagt til rette for passende mat, med fokus på at det skal legges til rette for 

hyggelige måltider tilpasset den enkeltes behov. Revisjonen har ingen funn eller forbedringspunkter på 

medikamenthåndtering ut ifra de dataene som er gjennomgått. 

Moertunet har opplevd en nedgang i registrerte avvik etter en endring i systemet. Revisjonen mener det 
er viktig at det fortsettes å sette inn tiltak for å sikre at det skrives avvik, og at dette brukes aktivt i 
forbedringsarbeidet.  
 
Det er flere forum og kanaler for kommunikasjon og informasjon, det er positivt. Det er gitte 
ansvarsområder i dokumentasjon rundt den enkelte bruker, som sikrer kontinuitet og kontroll. Det 
trekkes imidlertid frem at det kan være utfordringer med kommunikasjon og informasjonsflyt. Det pekes 
på en rekke årsaker til dette, herunder utfordringer med språk og begreper, lite tid og manglende 
kjennskap til krav knyttet til dokumentasjon. Revisjonen mener at det må kartlegges behovet for 
veiledning og opplæring, og settes inn målrettede tiltak for å ta ned risikoen for at viktig informasjon ikke 
blir gitt eller mottatt.  
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7. Boliger for voksne 

• Kommunen må sikre at enhetene har tilstrekkelig kapasitet og tilbud for å kunne yte 
forutsigbare og fleksible tjenester 
 

• Kommunen må ha oversikt over at alle ansatte innehar nødvendig og oppdatert 
kompetanse for å gjennomføre oppgavene, herunder språkferdigheter 

 
• Kommunen må sikre at alle brukere får ivaretatt retten til for aktivitet og sosiale behov 

  
• Kommunen må sikre at alle brukere får dekket fysiologiske behov, personlig hygiene, 

mulighet til å ivareta egenomsorg, passende ernæring og normal døgnrytme 
 

• Kommunen må sikre at det legges til rette for brukermedvirkning og pårørendeinnspill 
 

• Legemiddelhåndtering skal være følge forskrift om legemiddelhåndtering, herunder 
krav riktig kompetanse og dokumentasjon 

 
• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig dokumentasjon rundt den enkelte bruker 

 
 

7.1. Kapasitet og tilbud i tjenesten 

Revisjonen får opplyst at enhet Bolig ble opprettet som enhetsområde fra 01.01.2019. Tidligere var hver 
av boligen sin egen enhet og oppgaver ble løst på lokale måter. Det betyr at hver bolig hadde hver sin 
enhetsleder, slik at endringen nå er at det er ansatt avdelingsledere og fagkoordinatorer i hver 
enhet/avdeling og en enhetsleder som er ansvarlig for alle boligene og som sitter i virksomhetsleders 
lederteam.   
 
På grunn av mangel på avdelingsleder i boliger voksne har virksomhetsleder i perioder fungert som 
avdelingsleder på blant annet dagtilbudet som ligger under boliger voksne. Virksomhetsleder har sett 
fordelen med dette, det har gitt en kjennskap til området og drift.  Virksomhetsleder sier at skal man 
skape endring må man kjenne organisasjonen både med blant annet drift, brukere, ansatte, styrker, 
svakheter, utfordringer og muligheter.  
 
Handlingsprogrammet 2022-2025 for Ås kommune beskriver at uavhengig av antall omsorgsboliger ser 
man et behov for et tjenestetilbud til personer med alderspsykiatriske utfordringer som ligger i sjiktet 
mellom sykehjem og dagens omsorgsboliger. Dette for å bedre tjenestetilbudet og ivareta trygghet for 
den enkelte.  Det pågår et arbeid hvor kommunen gjør en gjennomgang av de kommunale boligene 
inklusive omsorgsboligene for å vurdere hvordan man best skal utnytte disse boligene framover. 

Bemanning  
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Revisjonen har mottatt en oversikt over antall årsverk per avdeling i bolig for voksne. Dette ble gitt i 
sammenheng med beregninger på vedtakstimer, og sammenhengen mellom bemanning og timer per 
bruker. I tabellen er antall timer per uke og antall timer ansatte per uke presentert. 

Boliger Antall brukere Vedtakstimer 

samlet pr uke6 

Antall timer 

ansatte pr uke7 

Dagtilbud8  163,4 timer 175 timer 

Kajaveien 13 587,75 timer 611, 72 timer 

Solfallsveien 27b9  1 290 timer 383,4 timer 

Solfall borettslag 7 med plass, 5 

flyttet inn 

269,5 timer 421,03 timer 

Dr. Sødringsvei 12 450,1 timer 521,85 timer 

Ambulerende 

tjenester 

 32,55 i vedtakstimer, 

men ikke alle 

brukere har vedtak  

76 timer 

 

Revisjonen får forklart at det varierer hvor mange som er på vakt, og at dette sees i sammenheng med 
døgnrytmen og grad av dagtilbud hos beboerne. For eksempel i Kajaveien vil det være 6 ansatte på 
vakt på hverdager, 5 på fredagskveld og resten av helgen. Disse er fordelt på to hus.  

Det vises til av ledelse at det er et samsvar mellom vedtakstimer og antall timer med ansatte ved 
boligene. Det presiseres at det er hektiske hverdager og det er mye å rekke over, særlig kan det være 
utfordringer knyttet til logistikk rundt ulike aktiviteter. Det skal i prinsippet være tilstrekkelig kapasitet til 
å løse de ulike oppgavene, men dette krever imidlertid god planlegging av dagene.  

Et annet element i forbindelse med bemanning er manglende dekning av ledere ved avdelingene. Det 
skal være tre avdelingsledere fordelt på seks avdelinger/ tilbud under boliger for voksne. Revisjonen får 
opplyst at det er vakanse ved lederstillinger, og at enhetsleder da er inne som fungerende 
avdelingsleder.  
 
På revisjonstidspunktet er det følgende dekning av avdelingsledere. 
 

• Dr. Sødringsvei- ingen avdelingsleder, ledes av enhetsleder 
• Solfallsveien borettslag- ingen avdelingsleder, konstituert avdelingsleder tar noen 

oppgaver frem til start av nyansatt leder mai 2022.  
• Solfallsveien 27b skal ha samme avdelingsleder som Solfallsveien borettslag 

organisatorisk. Ingen avdelingsleder, konstituert avdelingsleder frem til oppstart av ny 
leder i mai.  

• Ambulerende tjenester- deler også avdelingsleder med Solfallsveien 27b og 
Solfallsveien borettslag. Ingen avdelingsleder, konstituert avdelingsleder frem til 
oppstart av ny leder mai 2022.  

• Kajaveien- har avdelingsleder. 

 

6 Leder ikke tatt inn i beregning 
7 Antall årsverk * 35,5 
8 Inkluderer timer til hjemmeboende og ESTU. Timer den enkelte har, men blir gitt i gruppe 
9 Ambulerende ikke inkludert i beregning. 2:1 døgnbemanning. 
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• Dagtilbudet- samme avdelingsleder som Kajaveien 
 

 

Ansatte og ledere forteller at det har vært høy utskiftning og gjennomgående vakanser i lederstillinger. 
Det fortelles også at det er få fagutdannede. Dette igjen påvirker hvor mange som har kompetanse til å 
være primærkontakter, og fordelingen av oppgavene knyttet til dette. Ved Solfallsveien borettslag er 
det en vernepleier som er primærkontakt for alle beboere. 
 
En gjennomgang avvik viser at det skrevet avvik på for lite bemanning, manglende fagkompetanse, 
manglende utførelse av oppgaver og manglende timer/tilbud i henhold til vedtak eller plan. 
 
Revisjonen får opplyst i forbindelse med faktagjennomgang i juni 2022 følgende status for dekning av 
høyskoleutdannede ved de ulike avdelingene: 
 

• Solfall borettslag: 4 høgskoleutdannede, hvorav 2 er vernepleiere. En miljøterapeut er ansatt og 
har startdato juli. 1 vakant miljøterapeut. Pluss avdelingsleder som er vernepleier som hadde 
oppstart mai 2022. 

 
• Solfallsveien: 5 høgskoleutdannede. Dette er inkludert en vakant vernepleier (fagkoordinator). 

Revisjonen får opplyst at den som fikk stillingen takket nei og at stillingen skal lyses ut på nytt 
medio juni. Pluss avdelingsleder som er vernepleier. 

 
• Ambulerende tjeneste: Begge ansatte har høyskoleutdannelse. En ansatt delvis sykemeldt, men 

tjenesten er tilstrekkelig dekket med tanke på oppdrag. 
 

• Dr. Sødringsvei: 6 høgskoleutdannede. Dette inkluderer utlyste stillinger, hvorav en sykepleier 
stilling er utlyst skal gjennomføres intervju medio juni. Det er en miljøterapeut som er 
langtidssykemeldt. Avdelingsleder er fysioterapeut 

 
• Kajaveien: 6 høgskoleutdannede. Dette er inkludert en sykepleier som har fått tilbud om stilling, 

men avventer svar. Det er en miljøterapeut som er langtidssykemeldt. Avdelingsleder er 
sykepleier. 

 
• Dagtilbudet: 4 med høgskoleutdanning, hvor avdelingsleder er sykepleier. En er pr tiden 

«utlånt» til Koronasenteret. 
 
 
 
Tilbakemeldinger fra ansatte om tilbud og kapasitet 

Det har vært gjennomført flere endringer i tilbudet og organiseringen av dette. Det ansatte poengterer i 

intervjuer og spørreundersøkelse at det gjennomgående er gitt for dårlig informasjon i endringer i 

opplegg og organisering av tilbudet. Særlig at det ikke har blitt utført tilstrekkelig ansattmedvirkning før 

endringer ble bestemt. Det pekes på at dette henger sammen med at det ikke har vært ledere på plass. 

Ansatte peker på at avdelingsledere har ansvar for flere avdelinger, som er uheldig med tanke på 

oppfølging av den enkelte avdeling Det bekreftes også fra ledere at det hadde nok vært sunnere i 

større grad å sikre medvirkning og forankring av ansatte før og underveis i igangsatte prosesser. 

I spørreundersøkelsen ble ansatte spurt om hvordan de vurderte bemanning og kapasitet ved sin 

avdeling. Et flertall av de ansatte svarer at de er helt eller delvis uenig i at det som regel er nok folk på 

jobb.  
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Det er imidlertid variasjoner hos de ansatte om hvordan de opplever bemanning. Der hvor det tydeligst 

opplever som presset bemanning er Dr. Sødringsvei og Kajaveien, hvor 18 av 37 respondenter er helt 

uenige i at det som regel er nok folk på jobb.  

Tilbakemeldingen fra de ansatte er at det er høy arbeidsbelastning for enkelte avdelinger, og at dette 

har vært over en tid. Det vises til at de siste månedene har blitt ansatt noen flere, men at det fortsatt er 

effekter i ansattgruppa av belastningen som har vært. Årsaker til sårbarhet i bemanningen som det vises 

til er at det nå er en aldrende brukergruppe og flere med relativt høye pleiebehov, uten at det er økning 

i grunnbemanning. Det pekes også på høye tall på fravær og sykemeldinger. Dette gir igjen en høy 

belastning på de som er på jobb. 

En gjennomgang av sykefravær i 2021 viser at alle avdelingene hadde høyt sykefravær på fravær over 

16 dager i 2021. 

Boliger Totalt sykefravær 2021 i % 

Dagtilbud 14,8 

Kajaveien 18,12 

Solfallsveien 19,69 

Solplassen 15,4 

Dr. Sødringsvei 22,01 

 

Det pekes på flere uheldige konsekvenser av en kapasitetsunderskuddet fra ansattes perspektiv: 
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• Krevende å rekke over arbeidsoppgaver 

• Beboere som har vedtakstimer som det ikke er mulig å oppfylle 

• Passivisering og lite tilsyn hos beboere 

• Bare tid til det mest nødvendige, lite tid til å jobbe i forkant av uheldige situasjoner 

• Følelse av å alltid være bakpå, som igjen skaper misnøye og uro hos alle parter 

Det vises også til at ferier og helger er det spesielt sårbart. Her gis det eksempler på at det tidvis kan 
være en bemanning på 4 ansatte på 13 beboere, med ulike og omfattende hjelpebehov.  
 
 
Tilbakemeldinger fra pårørende om kapasitet 

Revisjonen har gjennom spørreundersøkelsen og innsyn i referater innhentet informasjon om hva 

pårørende mener om kapasiteten ved boligene og om de opplever at det er nok tid til å gjennomføre 

oppgavene. Det varierer mellom boligene hvordan kapasiteten oppfattes. Det har kommet 

tilbakemeldinger fra Kajaveien og Dr. Sødringsvei at det er en bekymring vedrørende bemanningsgrad, 

kapasitet og mulighet til å fullt ut møte brukernes behov. Det pekes på at vedtakstimer ikke 

nødvendigvis gjenspeiler det reelle hjelpebehovet og at det er en andel brukere som er eldre og mer 

pleietrengende enn de var ved innflytting, uten at bemanning har endret seg i tråd med dette. 

Pårørende oppgir at dette vil uunngåelig skape et kapasitetsunderskudd.  

Om kapasitet knyttet til ledelse og lederoppgaver ble pårørende spurt om hvordan de vurderte kontroll 

og ledelse ved boligen. Så godt som alle som har (9 av 13) svart på undersøkelsen oppgir å være helt 

uenig i påstanden om at de synes det er god kontroll og ledelse ved boligen. 

Figur 43 Spørreundersøkelse pårørende kontroll og ledelse boliger 
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7.2. Kompetanse og opplæring 

Kompetanse 

Det er i interne opplæringsdokumenter beskrevet hva som er kompetansebehovet i boliger for voksne. 

Av nåværende og kommende krav og utfordringer vises det blant annet til; 

• Forskyving av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten stiller 

økte krav til tjenesteutøverne 

• Brukere og beboere har mer sammensatte utfordringer 

• Tjenesten fordrer evne til å forebygge, motivere, behandle og yte pleie og omsorg 

samtidig 

• Utfordringer med rekruttering av sykepleiere og vernepleiere til tjeneste 

• Fagutvikling står sentralt, og det jobbes målrettet med kompetansehevende tiltak 

Videre er det beskrevet at Boliger voksne har mange forskjellige ansatte med komplementerende 
kompetanse tilgjengelig på vakt. Enheten har yrkesgrupper som blant annet innebærer 
helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, pedagoger, ufaglærte, sosionomer, barne- og 
ungdomsarbeidere og hjelpepleiere. I løpet av en arbeidsdag, er det mange forskjellige oppgaver som 
skal løses. Ansvarsvakten har ansvaret for å delegere oppgavene i vaktlaget, slik at spesielt de 
oppgavene som krever en spesifikk fagkompetanse, blir utført. Dette kan for eksempel være 
medisinadministrasjon, oppfølging i forbindelse med tvangsvedtak eller somatiske problemstillinger.  

Rutinebeskrivelsene sier at dersom det er behov for kompetanse fra ansatte som ikke er på vakt, skal 
ansvarsvakt ta initiativ til å ringe en av de andre boligene for å få bistand derifra. Det er et ønske fra 
ledelsen at ansatte skal være behjelpelige med å bistå på tvers av boligene. Det er ikke slik at det 
forventes at en bolig skal gå med underbemanning for at en annen skal være fullbemannet. Hensikten 
med dette er å ivareta oppgaver som ikke kan vente til neste dag, eller ved uforutsette, alvorlige 
hendelser som for eksempel skade/alvorlig sykdom hos personal eller beboer.  

Det er definert hvilke roller som har ansvar for og skal kontaktes ved ulike situasjoner. 
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Ansatte ble spurt om hvorvidt de opplever at de får brukt kompetansen sin i jobben og om de opplever 

at kollegaene er trygg på hvilke oppgaver som følger jobben Svarene indikerer at ansatte opplever at 

de får brukt kompetansen sin i jobben. Det er imidlertid mer delt i oppfatningen om de opplever 

trygghet i at kollegaene vet hvordan de skal løse sine oppgaver.  

Figur 44 Spørreundersøkelse kompetanse Boliger 
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Ansatte viser til i intervju og spørreundersøkelse at særlig vernepleierkompetansen er lav, som de 

mener gjør det vanskelig å levere kvalitet i tjenesten  

Den samme tendensen ser vi ved andre besvarelser vedrørende kompetanse. De fleste mener at de har 

den kompetansen de trenger i jobben, men flere er uenige i at kollegaene har kompetansen de trenger. 

Figur 45 Spørreundersøkelse kompetanse bolig 
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Kompetanse til bruk av tvang og samtykkevurdering 

Ansatte ble også spurt om å vurdere egen kompetanse knyttet til livlig bruk av tvang og makt, og 
vurdering av samtykkekompetanse. Samlet sett oppgir de ansatte at de er trygge på begge 
handlingene, dog noen færre som opplever trygghet på samtykkekompetanse.  
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Figur 46 Spørreundersøkelse tvang og samtykkekompetanse bolig 

 

På spørsmål om de har kjennskap til om hvor ofte det var fattet vedtak for tvangstiltak i forkant oppgir 

de aller fleste at de enten ikke vet eller at dette aldri var tilfelle. På samme måte er det en stor andel 

som ikke har kjennskap til eller aldri opplevd at tvangsbruken ble diskutert med leder i etterkant av 

hendelsen.  

Figur 47 Der hvor det har vært behov for tvang, hvor ofte var det et vedtak på dette? Bolig 
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Tabell 9 Der det har vært nødvendig med tvang, uavhengig av vedtak, har hendelsen blitt drøftet med nærmeste leder i 
etterkant? 
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Opplæring 

Det er utarbeidet en overordnet opplæringsperm for alle boligene. Denne beskriver en rekke gjeldende 

bestemmelser og rutiner for både praktiske og faglige oppgaver. Det følger også en sjekkliste for 

signering etter endt opplæring. Vedlagt i opplæringspermen er også beskrivelser av hvordan å bruke 

digitale ressurssider, sak og journalsystemer som Gerica, KSX, Intranett, Kompetansebroen, NHI e-

læring.  

På spørsmål om ansatte mener at de har fått den opplæringen de trenger for å gjøre jobben på en god 

måte fordeler svarene seg på alle alternativene, hvor rundt 1/3 er i varierende grad uenig i dette (oppgitt 

verdier 1-3). Det er et flertall av de ansatte som mener at de i en grad er uenig i at vikarer og nyansatte 

får tilstrekkelig opplæring, hvor 40 av 66 svar gir det verdier av uenig (1-3). 

 

Figur 48 Spørreundersøkelse opplæring bolig voksne 

 

Om kompetanseutvikling oppgir de fleste ansatte at de ikke opplever at det er lagt til rette for 

kompetanseutvikling.  
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Figur 49 Spørreundersøkelse fagutvikling boliger for voksne 

 

Det utdypes at det ikke legges til rette for relevante kurs, foruten kurs om tvangsbruk og vergekurs. 

Ansatte peker også på at det har vært flere med fagkompetanse som har sluttet som har blitt erstattet 

med ufaglærte.  

Språk 

Ledere og ansatte forteller at det er en andel av særlig nyansatte og vikarer som kan ha behov for 

oppfølging i språk. Dette fordrer tid og kapasitet til å kunne veilede og forklare godt. Det gis 

tilbakemelding om at det ikke er tilstrekkelig rom for dette nå, som igjen kan gi uheldige misforståelser 

og uro blant øvrige ansatte og pårørende.  

I spørreundersøkelsen til pårørende oppgir et flertall av respondentene at de er uenig i at det snakkes 

klart og tydelig til dem som de er pårørende for.  
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Figur 50 Spørreundersøkelse klart språk bolig 

 

 

Alle revisjonen har vært i kontakt med forteller om at kompetanseunderskudd ved avdelingene. Det 
handler om nevnte vakanser og utskiftninger av ledere, men også i form av høy utskiftning og vakanser i 
rollene som fagkoordinatorer og fagutdannede.  

Dette har bidratt til at det er en meget høy belastning på de som står med fagstilling ved avdelingene, 
med nærmest et eneansvar for pårørendeoppfølging, evaluering og justering av vedtak og tiltaksplaner 
og bidra til faglig utvikling. 

På et overordnet nivå vises det til at det faglige underskuddet har gjort det vanskelig å beholde og 
rekruttere nye, da det er lite rom for å jobbe med fag. Det er krevende å gjennomføre endringer og 
andre prosedyrer for ansatte der hvor det lenge har vært fravær av enten fagkoordinator eller leder, og 
ved enkelte steder begge deler. Det vises til at det generelt er et lite fagmiljø i kommunen på dette 
området.  

Gjennom intervjuer og spørreundersøkelser pekes det av flere på en rekke uheldige konsekvenser av 
manglende kompetansen for brukerne: 
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• Det brukes tvang og makt uten lovpålagt kompetanse tilstede ved avdelingene. Enkelte 
avdelinger viser til at dette skjer daglig. 

• Lite tid og rom for refleksjon og diskusjon rundt faglige temaer. 
• Etterslep på revidering av tiltaksplaner og nye kartlegginger for den enkelte bruker. 
• Det er ingen på jobb til å gjennomføre oppgaver som krever fagutdanning, som dosering 

av medisin. 

Det vises til i intervju at det er krevende med rekrutteringen, det har blitt lyst ut stillinger med ingen eller 
få søkere. Det er tendens vernepleiere blir her kortvarig. Det er krevende å gjennomføre faglige 
endringer hos bruker, både på grunn av tid og endringsvillighet hos øvrige ansatte. Det går på 
fagligheten til fagutdannete som da finner andre stillinger.   
 
 

7.3. Fysiologiske behov 

Ansatte oppgir i spørreundersøkelse at beboere i all hovedsak får nødvendig medisinsk tilsyn, i form av 

medisinske undersøkelser og tannbehandling. Det er imidlertid en andel som ikke er enig i at det gis 

nødvendig medisinsk tilsyn, 13 av 66.  

  

I intervjuer fortelles det om at flere av beboerne har endrete pleiebehov enn tidligere. Dette henger 

sammen med at det er en andel aldrende brukere ved enheten, som nå har et større pleie- og 

stellbehov. Her vil det også forekomme tilfeller av andre aldersrelaterte utfordringer. Ansatte oppgir at 

det avdelingene ikke er tilpasset denne endringen, verken i fysisk tilrettelegging eller tilstrekkelig 

bemanning.  
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Om ernæring er det ingen rutiner som beskriver dette. Det vises til at dette legges det planer for 

individuelt for den enkelte bruker. Enkelte ansatte peker på at det er et forbedringspotensiale i å kunne 

tilby næringsrike og variert kosthold. Det vises også til at kaloritette middager ofte også kan bli servert 

som kveldsmat, og at dette ikke er forsvarlig med tanke på fornuftig ernæring.  

I undersøkelsen til pårørende fremkommer det at det er særlig behov knyttet til personlig hygiene flest 

opplever som et forbedringspotensial.  

Figur 51 Spørreundersøkelse grunnleggende behov pårørende bolig 

 

 

7.4. Legemiddelhåndtering 

I retningslinje for medikamenthåndtering ved boliger for voksne er det beskrevet ansvar, gjennomføring 

og kompetanse. Alle boligene får plomberte kasser fra Apotek1 som signeres av medisinansvarlig. 

Medisinene skal oppbevares i låste medisinskap/ medisinrom. Det er ulikt fra bolig til bolig om nøkler til 

dette skapet/ rommet følger ansvarsvakten eller om det er gitt antall tilgjengelige nøkler per bolig. 

Kajaveien oppgis å ha et nøkkelsett låst inne på avdelingsleders kontor som må signeres. Det såtr at 

ferdig istandgjorte dosetter og multidoser skal oppbevares låst i skap/bod.  

Dosettene skal istandgjøres av sykepleier/vernepleier hver 2. til 3. uke etter medisinark som er ført inn i 

Gerica etter oppføring av lege. Dosettene skal kontrolleres av annen sykepleiere/vernepleier/ 

avdelingsleder, hvor begge som har lagt i og kontrollert signerer. Ved utdeling skal den som har gitt 
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medikamenter signere kontrollskjema. Dosettene skal være godt merket med all nødvendig informasjon 

og skal bli oppbevart i låsbart skap i leiligheter eller felles låst skap.  

Dagtilbudet har egen rutine for medikamenthåndtering. Revisjonen har fått oversendt maler for 

kontrollskjema, signeringsskjema, sjekkliste for praktisk opplæring i legemiddellære og 

fullmaktskjemaer for utlevering. 

Revisjonen finner i ulike dokumenter at det er beskrevet hvem som har ansvar for medisin og 

medisinhåndtering, i all hovedsak tildelt ansvarsvakt.  

 

 

 

Ansatte gir tilbakemelding at ved enkelte avdelinger er det etter deres vurdering ikke er et forsvarlig 

system for medisinhåndtering. Ved Kajaveien blir det forklart at det ligger medisin på beboers rom i 

låsbart skap sammen med signeringsskjema. Det er en risiko, som også har blitt observert, at medisinen 

kan bli tatt ut av den enkeltes rom og bli forlagt. Det er også en risiko, med høy sannsynlighet, for at 

andre beboere får tak i denne ved forleggelse eller ved å gå inn på andres rom. Det utdypes i fritekst at 

signeringssystemet for legemiddelhåndtering gjør at det er en risiko for manglende signering og at det 

ikke er rutiner for registrering av A og B-.preparat og at gamle medisiner ikke blir levert tilbake til apotek 

i henhold til rutine. 

Det pekes også på av ansatte at det er liten oversikt over hvor mye medisin som faktisk trengs for den 

enkelte bruker 

Andre ansatte viser til at denne risikoen og tematikken har blitt drøftet ved Dr. Sødringsvei, og blitt 

utbedret.  

Ledere ved enheten forklarer at medisinføring gjøres nå både i fysiske mapper og i journal. Alt 

undertegnes i medisinhåndtering som gir en kontroll. Er det ikke signert er det per definisjon et avvik.   

En gjennomgang av avvik fra 2021 viser at det ble skrevet 48 avvik vedrørende medisinhåndtering.  
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De fleste ansatte oppgir at de opplever å være enig i at de ulike elementene i forsvarlig 

medikamenthåndtering er ivaretatt. Det er imidlertid enkelte, som ikke er enig i at kun personale med 

riktig kompetanse deler ut medisin og at legemidler oppbevares forsvarlig.  

Figur 52 Spørreundersøkelse medikamenthåndtering bolig 

 

 

7.5. Aktivitet, privatliv og trygge bomiljøer 

Trygge bomiljøer og privatliv 

Revisjonen får redegjort at det ikke er en egen retningslinje som beskriver hvordan privatliv og 

selvstendighet skal ivaretas. Det vises til at kartlegginger før plass ved boligene og under plassering vil 

bli kartlagt hvilke tjenester som skal gis. Det blir videre beskrevet at disse kartleggingene blir startet av 

forvaltningsenheten og gjort etterpå i samarbeid med boligene/tjenestene. Her kan også ambulerende 

tjenester bli koblet på. Blir også kartlagt i forhold til ADL ferdigheter i Gerica. Her blir det laget egen 

retningslinje/tiltaksplan til den enkelte bruker.  

Om passende og tilrettelagte fysiske forhold for brukerne er det flere revisjonen har vært i kontakt med 
som peker på at flere av boligene ikke er tilpasset for alle situasjoner, det er ikke etter dagens 
standarder. Ved de samme boligene er det en aldrende beboergruppe og boligene er ikke tilpasset for 
å kunne ivareta dette. For eksempel er ikke boligene tilpasset til å kunne flytte sykehussenger ut av 
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leilighetene. Andre viser til at det er leiligheter med verandadører ut i gate på den ene siden, og ut i lang 
gang uten oversikt fra ansatte på den andre. Dette skaper potensielt farlige situasjoner. 
 
Om tilstanden på boligene forklares det at det er boliger som ble bygget på 90-tallet i forbindelse med 
HVPU-reformen og det har vært lite og oppgraderinger av boligene etter dette, og ledere og ansatte 
oppgir at det har kommet lite signaler om at det skal utbedres noe særlig fremover. 
 

 
 

Undersøkelsen viser at det er forskjeller mellom avdelingene. Ved Dr. Sødringsvei vurderer de ansatte 

muligheten for privatliv og hyggelige og trygge bomiljøer betraktelig lavere enn de øvrige avdelingene.  

Aktivitet og sosialisering 
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Det går fram av dokumentasjonen at brukere på dagtilbudet får tilpasset aktiviteter etter vedtak og 

funksjonsnivå.  Noen trenger trening, noen tover, noen danser, noen makulerer dokumenter. Alt etter 

behov, ønske og evne. 
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Figur 53 Skjermklipp eksempel ukeplan bolig for voksne 

 

Ledere og ansatte utdyper om endringen av dagtilbudet var en omstilling for brukere at personalet 
skulle følge med også dit. Det vises til at enkelte beboere ikke syntes dette var greit. Brukere syntes det 
var fint å kunne skille mellom ansatte ved boligen og ansatte ved dagtilbudet, og at ikke de samme 
fulgte over alt. Nå har det blitt gjort endringer med en fordeling mellom dagsenter og boligene. Det er 
imidlertid usikkert om dette blir en varig løsning. Det er vanskelig å få til logistikken, med tanke på å få 
oppfylt vedtakstimer. 

Det opplyses om at alle brukere har en tiltaksplan, som også inneholder en aktivitetsplan for ønskede 
aktiviteter.  

På spørsmål fra revisjonen fortelles det at det er aktiviteter, som tilrettelagt basseng, gym, cafe, som 
flere kunne vært med på, men at dette ikke alltid er mulig på grunn av bemanning og kapasitet. Noen 
aktiviteter krever 1:1-oppfølging og er derfor bare mulig for de med høyt antall vedtakstimer. Andre 
peker på at det er beboere som ønsker hvile og ro, og at dette også må ivaretas.  

Revisjonen får opplyst at det er store variasjoner mellom avdelingen og enkelte beboer i fysisk form, 
alder og egne ønsker om aktivitet. 
  
I spørreundersøkelsen oppgir også ansatte å være uenig i påstanden om at beboere får ivaretatt sosiale 

behov og aktivitet. De fleste er enig i at beboere blir behandlet bra, mens svarene indikerer at enkelte 

mener det er noe å gå på med tanke på å kunne ivareta sitt behov for trygghet og forutsigbarhet.  

Figur 54 Spørreundersøkelse aktivitet og forutsigbarhet 
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Ansatte utdyper at mange arbeidsoppgaver går ut over pasientenes behov for miljøtiltak, trygghet og 

behov for ro.   

Pårørende oppgir i sine svar å ikke være enig i at beboere får et tilbud om aktivitet og sosialisering.  

Figur 55 Pårørendeundersøkelse aktivitet og privatliv 
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7.6. Brukermedvirkning og egenmestring 

Revisjonen får i redegjørelse fra ledelse opplyst at det ikke er en egen retningslinje for å sikre 
egenmestring. Det vises til at i forkant av vedtak og under tjenesten blir kartlagt behov, og her kommer 
egenmestring som sentralt punkt.  Blir også kartlagt i forhold til ADL ferdigheter i Gerica. Kartleggingen i 
Gerica gjennomføres minimum 1 gang årlig, eller ved endrede behov. 

I intervjuer med ledere blir revisjonen forklart at boliger for voksne skal jobbe etter en metodikk for at 
man skal legge til rette for egenmestring. Det pekes på at det er en risiko for at man i effektivitetens 
navn gjør ting for bruker. Det kan være både tidkrevende og tålmodighetsprøve å gjennomføre dette i 
alle tilfeller. Ledere peker på at brukermedvirkning og rom for egenmestring er på agendaen 
regelmessig, men det er rom for å snakke enda mer om dette. Det kan være nyttig å få inn praksiselever 
og lærlinger, fordi det krever et refleksjonsnivå å veilede disse i ulike oppgaver ved boligen.  

Det vises også til at alle brukere har tiltaksplan som også omfatter egne ønsker og behov i egen 
hverdag. 

Om egenmestring og brukermedvirkning fortelles det av ansatte at det er kun enkelte, kanskje bare 1 
beboer som får mulighet til ADL og å planlegge egen hverdag fullt ut på grunn av høye vedtakstimer og 
høy bemanning. Men dette er ikke tilfelle for alle. Det pekes på en risiko for at de som kjemper for sine 
pårørende og deres innfridde krav tas fra de som ikke kjemper eller har noen å kjempe for seg.   
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Pårørende som har svart på undersøkelsen som ble sendt ut har varierende meninger om beboere ved 
avdelingen blir gitt mulighet til å påvirke sin egen hverdag og hvorvidt de blir spurt om hva de ønsker og 
trenger i tilbudet, med en overvekt som ikke er enig dette. 

Figur 56 Pårørendeundersøkelse brukermedvirkning boliger 
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Av andre tiltak for å sikre brukermedvirkning vises det til opprettelse av brukerråd, på lik linje og med 
samme mandat som de øvrige enhetene i virksomhet Helse og Mestring. Enhetsleder og 
virksomhetsleder forteller at det kun har blitt gjennomført et møte, og det var november 2021. Det vises 
mangel på avdelingsledere.  

I en mail fra kommunalsjef helse og omsorg vedrørende pårørendesamarbeid, som er blitt oversendt 

blant andre revisjonen, vises det til at strukturen for medvirkning er satt gjennom nevnte brukerråd og; 

• Primærkontakter som har oppfølgingsansvar og dialog med den enkelte bruker og 

pårørende 

• Husmøter ved den enkelte avdeling 

Ledere forteller at brukerrådet består av pårørende nå, og kommunen ønsker fortrinnsvis at beboere 
selv skal sitte i rådet i samsvar med slik de oppfatter vedtaket og mandatet. Pårørenderepresentantene 
på sin side oppgir at husmøtene er et bedre fora for beboerne å ta opp ting, da det er med ansatte de 
kjenner og er trygge på, og at referater herfra tas inn i brukerråd. Revisjonen har fått tilsendt referater fra 
gjennomført møter hvor dette er tema.  

Revisjonen har fått opplysninger gjennom pårørende at det ikke har vært gjennomført brukerråd ved 

boliger for voksne siden det første møtet 10.11.2021. Dette er påklagd til hovedutvalget for helse og 

sosial i Ås kommune. Hovedutvalget var instansen som vedtok august 2020 at det skulle opprettes 

pårørendeutvalg, som skulle gjennomføres møter 4 ganger i året, bestående av 1 

pårørenderepresentant, enhetsleder og avdelingsleder.  
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Spørreundersøkelsen bekrefter at det er etablert forum for informasjon, men at disse ikke gjennomføres 

regelmessig. Hvorvidt møtene er nyttige for informasjonsflyten oppgir pårørende at de enten er uenig i 

eller ikke har kjennskap til dette om dette er tilfelle.  

Figur 57 Pårørendeundersøkelse brukerråd/pårørendeutvalg bolig 

 

 

7.7. Bruker- og pårørendeinnspill 

Plattformer for kommunikasjon mellom pårørende og avdelingene er delvis besvart i foregående 

kapittel. Det er en gjennomgående tilbakemelding, fra alle parter, om et dårlig og ikke-fungerende 

samarbeid mellom enheten og flere pårørende. Det vises til meget fastlåste situasjoner mellom særlig 

ledelse og pårørendegruppene ved enkelte avdelinger.  

Det fremkommer, fra både ansatte og pårørende, en bekymring om at dette påvirker tilbudet som gis i 

siste instans. Revisjonen oppfatter en forståelse fra ansatte om at det har blitt flere saker i offentligheten 

og media, samt en forståelse fra pårørende om at en del ansatte blir stående i en vanskelig situasjon i 

dragkampen mellom pårørende og ledelse.  

Enhetsleder og virksomhetsleder forteller at det er krevende situasjoner og samarbeidsklima. De 

presiserer at dette ikke gjelder alle. 

Om samarbeidet viser pårørende revisjonen har fått tilbakemeldinger fra om få forum for informasjon og 

dialog samlet som en felles pårørendegruppe, men har fått tilbud om å få dette enkeltvis. Dette 

oppfattes som en hersketeknikk av enkelte pårørende, men i mail fra kommunalsjef forklares dette som 

et tiltak for at enhetsleder skulle fått gitt informasjon avdelingsvis selv om det ikke var avdelingsleder på 

plass for å gjennomføre ordinære brukerråd.  
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I noen tilfeller er også denne kommunikasjonen så fastlåst at det rutinemessig tas med 

tillitsperson/advokat inn i møter med ledelse og administrasjon blir det informert om fra pårørende.  

Pårørendeundersøkelsen bekrefter utfordringer innen kommunikasjon og tilrettelegging for 
tilbakemeldinger. Påstandene som ble besvart, og som er vist i diagrammet under er; 
 

• Det legges til rette for å kunne komme med innspill som pårørende 
• Dine innspill og tilbakemeldinger blir tatt imot på en god måte 
• Innspill og tilbakemeldinger bidrar til endring ved tilbudet til den du er pårørende til 
• Ledere får og følger opp tilbakemeldinger 
• Relevant informasjon du gir avdelingen /boligen blir mottatt og dokumentert 

 

Figur 58 Pårørendeundersøkelse tilbakemelding boliger 

 

På spørsmål om de pårørende får informasjon om endringer i fysisk eller psykisk form synes det å være 

delte opplevelser og erfaringer rundt dette, men svar på hele skalaen fra helt uenig til helt enig. Det er 

flere som oppgir å ikke være enig i påstanden om at det gis informasjon om det har vært hendelser/ 

uhell hvor den man er pårørende for har vært involvert.  

Figur 59 Pårørendeundersøkelse Informasjon boliger 
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Pårørende fikk også spørsmål om hvorvidt de opplever å få informasjon om organisatoriske endringer 

eller endringer i kontakt/primærpersoner. Det er varierende grad av informasjon om kontaktpersoner. 

Hovedvekten av de som svart mener at de ikke får informasjon om organisatoriske endringer, som for 

eksempel endring av ledelse.   

Figur 60 Pårørendeundersøkelse informasjon boliger 
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7.8. Dokumentasjon og informasjon 

Avvik 

Revisjonen får forklart i redegjørelse at bolig for voksne følger sentrale retningslinjer for registrering og 

oppfølging av avvik, som vist i kapittel 4 (side 24). 

Revisjonen har gjennomgått alle avvik registrert ved alle avdelinger i 2021. Det varierer hvor mye avvik 

som meldes fra bolig til bolig, men vi ser at det som der rapporteres på i all hovedsak er klassifisert som 

middels til høy alvorlighetsgrad. Avvikene som er registrert omfatter både avvik som handler om drift, 

bemanning og oppgaver, samt avvik knyttet til den enkelte bruker.  

Antall avvik Høy 

alvorlighetsgrad 

Middels 

alvorlighetsgrad 

Lav 

alvorlighetsgrad 

Samlet 

Dr. Sødringsvei 20 51 21 92 

Kajaveien 28 23 3 54 

Solfallsveien 27b 8 16 2 26 

Solplassen 

borettslag 

2 11 1 14 

Dagsenter 7  1 8 

Samlet 65 101 28 194 

 

Revisjonen får opplyst at det skrives avvik ved avdelingene, som kalles hendelsesrapporter. Ledere 
oppgir at det blir oppfordret til å skrive rapporter, men at det er nok variasjoner hva den enkelte ansatte 
legger i avvik, og i hvilken grad det gjøres. Det er en bevissthet i at det må jobbes med å senke terskelen 
og ufarliggjøre det å melde avvik. Det har kommet meldinger om at det skal gjennomføres opplæring i 
avviksregistrering fra sentral administrasjon i kommunen, men dette har ikke skjedd til nå. Revisjonen får 
opplyst at det gis opplæring om hvordan det skal skrives avvik enkeltvis med oppfordringer om å lære 
hverandre, men det er usikkert om dette gjøres i praksis. Det er imidlertid vært noen tekniske løsninger 
og utfordringer med disse, som synes å ha gjort terskelen for avviksregistrering enda høyere.  

Flere ansatte i intervju forteller at det de mener er manglende gjennomføring av avviksregistrering og 
oppfølging av avvik. Det pekes på at dette må sees i sammenheng med manglende ledelse og 
vakanser, som ikke har gitt tilstrekkelig kontinuitet i å følge opp. Andre peker også på at det gis lite 
opplæring i avvikssystemet og at det er både kronglete og lite forklart hva og hvordan det skal skrives 
avvik.  
 
Enkelte gir tilbakemelding om det er ansatte som ikke tør å melde avvik, de er usikre på hvordan det blir 
mottatt av de som skal lukke avviket og at det er noen som har erfaring på at dette ble møtt med 
reprimander og ubehagelige konfrontasjoner. Andre peker på at de ikke opplever at det hjelper å melde 
avvik, det kommer tilbake lukket uten øvrig forklaring eller informasjon.  
 

På spørsmål om de er kjent med hvilke hendelser det skal meldes avvik på svarer et flertall at de er 
dette i en stor grad. Det er imidlertid en betydelig andel som oppgir å være mindre trygge på dette.  

Figur 61 Spørreundersøkelse avvik bolig 
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Øvrig dokumentasjon 

Om rutinene for dokumentasjon, har revisjonen fått oversendt retningslinje for å sikre at riktig 

informasjon blir mottatt og registrert i Gerica etter konsultasjon hos sykehus-, lege- eller andre 

behandlere. Denne er oppgitt å gjelde alle som følger beboere som bor ved Kajaveien. Revisjonen har 

ikke mottatt tilsvarende rutiner for de øvrige boligene.  

I opplæringsdokumenter er det beskrevet at alle som jobber ved boligene har dokumentasjonsplikt, 

samt plikt til å lære seg gjeldende dokumentasjonssystemet. Det er også lagt inn rutiner for hvordan 

kommunikasjon og beskjeder skal sikres mellom ansatte og vaktlag.  
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Figur 62 Skjermklipp opplæringsperm Kajaveien 

 

 

Om dokumentasjon fortelles det i intervjuer at journalføring gjøres i Gerica. Det blir gjort, men det er av 
varierende kvalitet. Det er detaljerte tiltaksplaner som skal være førende for journalføringer, og det 
trengs å jobbe med tiltaksplaner.  

Som vist til i tidligere avsnitt har vakanser og utskiftninger av fagpersonell, som har ansvar for de 
brukerrettede dokumentene, skapt et etterslep i revideringen av disse ved noen av avdelingene. Det blir 
informert at det satt inn ressurser enkelte steder for å revidere dette, hvor en sykepleier går på topp 
med det som en av hovedoppgavene.  

I spørreundersøkelsen tok ansatte stilling til hvorvidt de opplever at informasjon rundt bruker og mellom 
hverandre er god. Det er en høy andel som er enig i påstanden om at de vet hva de skal dokumentere i 
journal rundt bruker og at de får gitt beskjed til kollegaer som er viktige om brukere. Det er imidlertid 
noe mer variasjon i svarene på påstanden om de synes de får den informasjonen de trenger.  
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Figur 63 Spørreundersøkelse informasjon bolig 

 

 

På spørsmål om hva som kan være årsakene til at de ikke får informasjon på en tilstrekkelig måte, er det 
flest svar på årsaken knyttet til tydelige retningslinjer og kommunikasjon fra ledere om hva som er 
forventet. Rundt halvparten av de som svarte valgte også alternativene manglende kunnskap hos 
ansatte og utfordringer med språk og begreper. 
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Figur 64 Spørreundersøkelse årsaker bolig

 

 

7.9. Revisjonens vurdering 

Revisjonens gjennomgang av enhet boliger for voksne viser en enhet med flere betydelige utfordringer 

på mange områder. Etter revisjonens mening er det ikke tilstrekkelige rutiner og praksis for 

dokumentasjon og avviksregistrering, kompetanseutvikling og opplæring, sikre egenmestring og 

brukermedvirkning, medikamenthåndtering og bruker- pårørendeinnspill. Dette vil igjen gi en risiko for 

variasjon i kvaliteten på tjenestene som gis med hensyn til ivaretagelse av fysiologiske behov, ernæring, 

aktivitet og stimulering, og at risikoen for at det gis uforsvarlige tjenester på disse områdene er tilstede. 

Det er en gjennomgående tilbakemelding fra både ansatte og pårørende at enheten ikke har lagt til 

rette for at det kan kunne gis et fleksibelt og forutsigbart tilbud til brukerne. Etter revisjonens mening må 

det, uavhengig av beregninger om kapasitet ut fra vedtakstimer og årsverk, gjøres en konkret 

kartlegging og vurdering av kapasitet og gjennomføring av oppgaver. Særlig vil revisjonen bemerke at 

det er et underskudd i lederkapasiteter og fagroller. Dette vil igjen påvirke den enkeltes avdeling 

mulighet til å følge opp at faglighet i utøvelsen og metodikk gjennomføres i praksis, av alle ansatte for 

alle brukere.   

Gjennomgangen avdekker mangler knyttet til kompetanse i boliger for voksne. Det fremkommer at det 

er få ansatte med 3-årig høyskoleutdanning, og at dette har vært en tendens med høy turn-over for 
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fagutdannede. Det er en rekke oppgaver som fordrer denne type kompetanse, som bruk av tvang og 

makt. Ifølge ansatte er det brudd på disse kravene regelmessig ved enkelte boliger. Etter revisjonens 

mening må kommunen sikre at det er tilstrekkelig med kompetanse slik at oppgaver kan løses i henhold 

til lov og forskrift. Videre etterlyser ansatte kompetansehevende tiltak og en systematisk tilnærming 

enhetens kompetansebehov. Revisjonens vurdering er at enhet bolig for voksne bør gjennomgå om det 

tilbys og gjennomføres kompetanseutviklende tiltak for alle ansatte, herunder kompetanse på 

samtykkevurderinger og tvangsbruk.  

Riktig, tilstrekkelig og oppdatert kompetanse og opplæring er sentralt for å kunne yte tjenester som er i 

henhold til faglige krav, samt for det beste for den enkelte bruker. Revisjonen mener at det er en risiko 

for at dette ikke er tilstrekkelig ivaretatt i boliger for voksne i Ås kommune, som i seg selv vil gi en risiko 

for uforsvarlighet i tjenestetilbudet.  

Revisjonen har ikke entydige funn på at fysiologiske behov ikke blir ivaretatt. Sett i sammenheng med 

andre tilbakemeldinger knyttet til kapasitet, kompetanse og opplæring er det allikevel revisjonens 

vurdering at det kan være hensiktsmessig å gå igjennom rutiner og praksis som sikrer at alle brukere får 

ivaretatt personlig hygiene og andre fysiologiske behov, og at disse er i tråd med faglige standarder og 

brukers ønske.  

På samme måte mener revisjonen at til tross for flertallet av ansatte opplever at det er en forsvarlig 

medikamenthåndtering, og det i beskrivelsene er oppgitt kontrollsystemer i form av signering og 

avviksrapportering, at det kan være hensiktsmessig å gå igjennom rutinene for oppbevaring og utdeling 

av medisiner ved boliger for voksne. Dette begrunnes med at det er gitt tilbakemeldinger om 

sårbarheter i systemet og at rutinene ikke følges som beskrevet. 

Det er et tilbud om dagtilbud og aktiviteter for beboere ved boliger for voksne i Ås kommune. Det er 

imidlertid også her tilbakemeldinger om at det tilbudet ikke er tilstrekkelig, eller utilgjengelig for enkelte 

på grunn av lave vedtakstimer og lite bemanning. Hvorvidt vedtakstimer er i tråd med behov er ikke en 

del av denne revisjonen. Revisjonen oppfatter at det er store variasjoner i hva den enkelte beboer 

ønsker og trenger, og at det er planer som skal ivareta dette for den enkelte. Revisjonen vil bemerke at 

det er en risiko for at de daglige, uformelle aktivitetene og stimulering vil tilbys i varierende grad og 

kvalitet ved de ulike boligene. Dette vil være avhengig av kapasitet, kompetanse og bevissthet for dette, 

og det er i etter revisjonens mening til stede i varierende grad.  

Revisjonen har ikke mottatt noen retningslinjer for hvordan egenmestring skal sikres i det daglige 

arbeidet, men blir forklart at det jobbes etter en metodikk som har egenmestring brukermedvirkning 

som grunnprinsipper. Det vises til at dette krever både tid og tålmodighet. Sett i sammenheng med det 

som beskrives som en presset arbeidshverdag, og lite systematiske kartlegginger av funksjonsnivå, 

stiller revisjonen spørsmål ved om dette gjennomføres fullt ut i praksis ved alle avdelinger og for alle 

brukere.   

Det fremstår som at det ikke er fastsatt hvilket mandat og form noen av tiltakene for brukermedvirkning 

skal, som brukerråd og pårørendeutvalg. Dette bør etter revisjonens mening det bli enighet, slik at disse 

kan fungere etter hensikten og være et virkemiddel for å bidra til økt brukermedvirkning.  
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Det knytter seg en usikkerhet til hvorvidt ansatte vet hva det skal skrives avvik om, og om det gjøres i 

praksis. Revisjonen mener at avviksregistrering og oppfølging av disse er en viktig selv av 

kvalitetskontroll og forbedring, og det må sørges for at det legges til rette for at terskelen er lav for de 

ansatte og at dette følges opp på en god måte. Gjennomgangen viser også at selv om det er en 

trygghet hos de ansatte om hva som skal dokumenteres, er det etterslep i dokumentasjon knyttet til 

den enkelte bruker, som tiltaksplaner. Revisjonen mener det er viktig at disse er faglig evaluert og 

oppdatert, da disse forklares å ligge til grunn for mye av det daglige tilbudet som er rundt den enkelte 

beboer. Det pekes på at dette er et ledelse- og kapasitetsspørsmål.  

Revisjonen vil også bemerke at flere brukere i denne enheten er av de mest sårbare gruppene i et 

samfunn. For enkelte brukere, gjerne de eldre, vil et nettverk og nærmeste pårørende ikke lenger være 

her og de har få eller ingen til kjempe for at deres kvalitet i tilbudet er ivaretatt.  

 

8. Oppsummering og konklusjon 

Undersøkelsen har gjennomgått hvordan Ås kommune etterlever en rekke sentrale krav for pasienter 

og beboere ved enhetene Moer sykehjem, Moertunet og boliger for voksne, i tillegg til beskrivelser av 

kapasitet, kompetanse og ressurser for å gjennomføre oppgavene knyttet til de ulike kravene. 

Gjennomgangen viser at det varierer fra de ulike enhetene, både i kapasitet og gjennomføring. 

Undersøkelsen viser at Moer sykehjem har på plass retningslinjer og systemer som skal sikre at sentrale 

rettigheter og krav er ivaretatt. Det samlede inntrykket etter revisjonen er at det ikke er store feil og 

mangler som vil kunne påvirke tilbudet som gis pasientene. Det fremkom imidlertid, som er verdt å 

nevne, at ansatte forteller om et høyt arbeidspress og en opplevelse av å ikke rekke alle ønskede 

aktiviteter, særlig innen den individrettede miljøterapien. Dette er i samsvar med hva pårørende trekker 

frem som særlige mangler i nåværende tjenestetilbud for sine. Revisjonene vil også bemerke at på 

grunn av lav svarprosent på spørreundersøkelse og lav avviksregistrering må enheten fortsette å være 

bevisst på nye og kjente utfordringer i tjenestetilbudet, da det er en risiko for at en viss andel av de 

ansatte ikke melder tilstrekkelig fra om dette.  

Moertunet, avdelingene for personer med demens i Ås, har over en tid stått i ulike utfordringer. Det 

forklares at det har vært utskiftninger av ansatte og ledere, omstruktureringer som har opplevdes dårlig 

forankret, lite felles rutiner og metodikk og utrygghet i kompetanse og utøvelse. Hovedtendensen, som 

en rekke aktører peker på, er at det nå er på plass noen forutsetninger for å adressere noen av disse 

utfordringene. Dette er at det nå er på plass ledere ved alle avdelinger og samlet for enheten, samt at 

det er startet et arbeid for en mer enhetlig praksis og metodikk på tvers av avdelingene. Det presiseres 

at det er fortsatt er mye å jobbe med og revisjonens vurdering er at Moertunet bør fortsette dette 

arbeidet, samt sikre en systematisk tilnærming til kompetansebehov og kompetanseutvikling.  

Revisjonens gjennomgang av rutiner og praksis ved boliger for voksne på noen sentrale områder viser 

at det en risiko for at det tjenestilbudet som gis ikke alltid er forsvarlig. Dette begrunner revisjonen med 

funn på at det mangler tilstrekkelig og nødvendig kompetanse. Det fremkommer blant annet at det 
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regelmessige blir utøvd tvang og makt uten at nødvendige fagansatte er til stede for å godkjenne dette. 

På samme måte viser gjennomgangen at det mangler lederressurser ved enheten. Etter revisjonens 

mening vil dette alene gi en risiko for at alle oppgaver og tjenester ikke innen forsvarlige standarder.  

Gjennom dokumentasjon, intervjuer og spørreundersøkelser bekreftes det at det er behov for 

forbedringer innen de fleste oppgaver og krav som har vært omfattet i denne undersøkelsen. 

Revisjonen finner særlig sårbarheter knyttet til medikamenthåndtering, dokumentasjon rundt brukere, 

brukermedvirkning og pårørendemedvirkning.  

Revisjonen vil også bemerke at flere brukere i denne enheten er av de mest sårbare gruppene i et 

samfunn. For enkelte brukere, gjerne de eldre, vil et nettverk og nærmeste pårørende ikke lenger være 

her og de har få eller ingen til kjempe for at deres kvalitet i tilbudet er ivaretatt.  

 

 

9. Anbefaling 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale kommunedirektør/ Ås kommune å gjennomføre 

følgende: 

Anbefalinger for alle reviderte enheter/ samlet: 

• Kommunen må sikre at alle ansatte har kjennskap til hvordan de skal registrere avvik og 

at dette gjøres, og at dette brukes inn i kvalitetsforbedring ved alle enheter 

• Kommunen bør se på om alle ansatte er kjent med og bruker plattformene for intern 

kommunikasjon 

• Kommunen bør vurdere om de har tilstrekkelig oversikt over nåværende og fremtidig 

kompetansebehov ved enhetene, og sette kompetanseutvikling i system i henhold til 

dette 

• Kommunen kan vurdere om det er behov for tiltak knyttet til språk, forståelse og 

kommunikasjon internt og eksternt 

 

 

Anbefalinger knyttet spesielt til enhet bolig for voksne: 

• Kommunen må sikre at det er tilstrekkelig fagkompetanse ved alle avdelinger, slik at 

oppgaver kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift 

• Kommunen må vurdere om alle avdelinger har tilstrekkelige med lederressurser for å 

kunne gjennomføre tilstrekkelig oppfølging og utvikling 
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• Kommunen må sikre at det er etterlevelse av de krav som er bestemt rundt 

medikamenthåndtering, dokumentasjon og brukermedvirkning 

• Kommunen må sikre at tiltaksplaner for alle beboere er evaluert og oppdaterte  

 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  

23.6.2022 er vedlagt rapporten. 

 

Drammen, den 23. juni 2022 

 

Morten Kallevig Hanne Ingeborg Tømte Maria Ekman 

Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor 

Forvaltningsrevisor/ 
prosjektleder 

Forvaltningsrevisor 
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Vedlegg 1 -kommunedirektørens svar- 21.6.2022 



 

137 

 

Ås kommune   |   2022   |   Tjenestekvalitet 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 



 

138 

 

Ås kommune   |   2022   |   Tjenestekvalitet 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 



 

139 

 

Ås kommune   |   2022   |   Tjenestekvalitet 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjoner med 

oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i 

forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. Standarden fastsetter normer for 

planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon i kommuner, fylkeskommuner og i 

(fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i 

kommuner og fylkeskommuner10, og kontrollutvalget skal påse 

at det utføres forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan 

for forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal baseres på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, og den skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal 

ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 
Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig for å påse at 

standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med 

tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante metoder, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som 

revisjonen omhandler. Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 
Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal vurdere om 

kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at kontrollutvalget og revisor har lik 

forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om nødvendig avklare bestillingen med 

kontrollutvalget.  

Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne 

besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å endre 

problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal dette avklares med 

kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for problemstillinger, 

revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 
Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte og andre 

relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til kommunedirektøren (alt. 

 

10 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, 

revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon), og 

uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal oversendes kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 
Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative eller 

anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, som skal gis anledning 

til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som 

gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 
Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen skal 

gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal begrunnes og eventuelle 

svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre 

vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er fremkommet muntlig skal nedtegnes skriftlig og bekreftes 

av kilden. Personopplysninger skal behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 
Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige avvik skal 

det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i disse skal revisor 

konkludere i forhold til problemstillingene.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og konklusjoner. 

Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 

Rapport: 
Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så leservennlig som mulig 

med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, innsamlede 

data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille mellom hva som er 

presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller tilstand innen det reviderte området 

skal beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 
Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av utførelsen av 

prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge 

misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det avdekkes åpenbare brudd på 

annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  
Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at undersøkelse 

og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  

Vedlegg 3 – Metode 
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Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"11 

som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 

samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet 

skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 

dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 

vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 

enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje 

gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 

og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke 

våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 

vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 

utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder12. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 

forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger og kognitive prosesser. 

Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 

brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative 

og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

Eksempler på aktuelle metoder for innsamling og analyse av informasjon / fakta ved forvaltningsrevisjon: 

• Dokumentanalyse 

• Samtaler / intervju / gruppeintervju 

• Spørreundersøkelser 

• Statistiske analyser 

• Trendanalyser 

• Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

• Case 

• Scenarioanalyse 

• Observasjon 

 

11 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
12 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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I denne revisjonen har vi benyttet følgende metoder: 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 

vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å 

ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 

saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange 

dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv 

bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte 

benyttes i kombinasjon med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 

Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for 

påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid 

verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  
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