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FORORD 
Prosjektet ”Samordning og kvalitet i hjemmetjenesten” er ett av flere delprosjekter i 

Stokkeprosjektet. Delprosjektet ble ledet av sykepleier Evy Solheim Fosaas. En stor takk til 

rådgiver Lise Adal ved NSF Vestfolds fylkeskontor, som behandlet data fra kartleggings-

undersøkelsen om utførte tjenester. Hovedforfatter av rapporten er Marit Strandquist. Evy 

Solheim Fosaas er medforfatter og har bidratt med erfaringer fra prosjektarbeidet og innføring 

i drift. 

 

STOKKEPROSJEKTET 

Gjennom 9-kommunesamarbeidet i Vestfold vokste idéen om et samarbeid mellom 

Høgskolen i Vestfold og Stokke kommune frem. Stokkeprosjektet ble igangsatt august 2002 

og avsluttes august 2005. Samarbeidsavtale ble inngått 04.12.02. Samarbeidet ble forankret i 

Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering i kommunen og Avdeling for Helsefag ved 

høgskolen.  

 

Visjon: Gode helsetjenester i lærende samarbeid 

 

Overordnede mål er tjenesteutvikling innen helsesektoren i Stokke kommune og 

kompetanseutvikling i kommunen og ved Avdeling for Helsefag. Stokkeprosjektet iverksetter 

ulike delprosjekter for å bidra til dette. Det gripes tak i problemstillinger og idéer som utøvere 

og brukere selv vektlegger som viktig å forbedre, endre eller nyskape. Dette holdes opp mot 

overordnede planer og nyere dokumentert kunnskap. Der interessene møtes utformes 

prosjekter. Det søkes ekstern finansiering av prosjektene.  

 

Prosjektleder for Stokkeprosjektet er Marit Strandquist. Prosjektleder er ansatt i Stokke 

kommune og leder Stokkeprosjektet faglig og administrativt.  

 

Høgskolelektorer i Stokkeprosjektet er Torbjørg Fermann og Signe Vallumrød. Lektorene er 

ansatt ved høgskolen og har hovedansvar for studenter i kliniske studier i kommunen, deltar i 

delprosjekter og har særskilt ansvar for utvikling av læringsarena og kompetanse.  

 

Prosjektteamet består av delprosjektledere sammen med prosjektleder. Teamet ivaretar 

daglig drift og koordinering av prosjektene.  



 

Styringsgruppen har hovedansvar for at Stokkeprosjektet med delprosjekter når målene og for 

evaluering. Styringsgruppens medlemmer: 

 

Leder av Styringsgruppen: kommunelege Erik Tholin (01.08.02 – 01.12.02) 

 virksomhetsleder Kari Rasmussen (02.12.02 – fortsatt) 

Medlem fra Stokke kommune: ordfører Per-Eivind Johansen (01.08.02 – 15.10.03) 

 ordfører Nils Ingar Aabol (16.10.03 – fortsatt) 

Medlem fra Stokke kommune: hovedtillitsvalgt Erna Kvernberg (01.08.02 – fortsatt) 

Medlem fra HVE, Avd. HE:  dekan Solveig Osland Sandvik  (01.08.02 – 31.07.03) 

 dekan Inger Johanne Kraver (01.08.03 – fortsatt) 

Medlem fra HVE, Avd. HE:  kontorsjef Heidi Kristiansen (01.08.02 – 08.03.04) 

 kontorsjef Ståle Langvik Christiansen  (08.03.04 – 01.08.04) 

 kontorsjef Roy Hansen (01.10.04 – fortsatt) 

Medlem fra HVE, Avd. HE:  høgskolelektor Margrethe Haga  (01.08.02 – 31.12.03) 

 studieleder Anne Lyberg  (01.01.04 – fortsatt) 

Sekretær:  prosjektleder Marit Strandquist  (01.08.02 – fortsatt) 

 

 

Andre delprosjekter i Stokkeprosjektet med ledere:  

Bemanningsplan. Fordeling av kompetanse i hjemmetjenesten  

(samarbeid med Norsk Sykepleierforbund Vestfold)  Lise Adal 

Struktur og kompetanse i sykehjem Toril Sund 

Rom for læring Torbjørg Fermann 

Hage for demente  Signe Vallumrød  

Tverrfaglig tjenestetilbud til alvorlig syke og døende  Lisbeth Olsen  

Kommunalt barnehabiliterings-team Elisabeth Aarvold 

Frivillig arbeid og kultur for pårørende  Wenche Havnås 

Tjenestebeskrivelser Kjersti Berntsen 

Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Marit Strandquist 

Årshjul for kompetanseutvikling Marit Strandquist 
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1.0  SAMMENDRAG 
”Samordning og kvalitet i hjemmetjenesten” var ett av flere delprosjekter i Stokkeprosjektet. 

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Stokke kommune skulle samordnes. Problemstillingen 

var: Hvilken struktur og funksjonsfordeling kan sikre pasienten hjemmetjenester med riktig 

kvalitet? Målet var å ivareta pasienter, ansatte og arbeidsgiver. Metoder som ble brukt var 

opprettelse av en arbeidsgruppe og gjennomføring av spørreundersøkelse og 

kartleggingsundersøkelse. I tillegg var det evalueringsmøter og en høringsrunde. 

Det ble definert hvilken kompetanse pasientene hadde behov for. Pasientene mottok praktisk 

bistand og hjemmesykepleie av svært varierende type og omfang. Funksjoner som måtte 

ivaretas ble beskrevet og hvilken kompetanse dette krevde. Det ble lagt til grunn at pasienter i 

ustabile og uavklarte situasjoner hadde behov for sykepleierkompetanse i det daglige arbeidet. 

Samordning til én hjemmetjeneste med felles bemanningsplan var hensiktsmessig for å 

benytte kompetanse effektivt. Arbeidslister på dagtid sikret at færrest mulig hjelpere skulle 

yte tjenester til den enkelte pasient. For alle pasienter, også de i stabile og avklarte situasjoner, 

måtte pasientnære funksjoner ivaretas. Ordning med pasientansvarlig sykepleier (PAS) ble 

innført for at hver pasient skulle ha en kontaktperson med ansvar for sikring av faglig 

forsvarlighet, kontinuitet og koordinering.  

Prosjektet fant at 85% av arbeidstiden ble brukt til direkte pasientrettet arbeid. Av dette var 

halvparten sykepleie og personlig hjelp, en tredel renhold og resten tid til medisin-

administrering og støttebesøk. De øvrige 15% av arbeidstiden ble blant annet brukt til ærender 

og følgetjenester det ikke var gjort vedtak om. Behov for klargjøring av hva hjemmetjenesten 

skal yte kom frem. Manglende sykepleier- og hjelpepleierkompetanse ble beregnet. En 

handlingsplan ble utarbeidet for å sikre kompetansebasert bemanning og funksjonsfordeling, 

skriftlig planlegging og dokumentasjon og effektiv og riktig daglig ledelse og saksbehandling. 

Det var også tiltak for å tydeliggjøre tjenestetilbudet og tilrettelegge arena for 

kompetanseutvikling.  

Både Stokke og andre kommuner kan ha nytte av prosjektets beskrivelser av hvordan 

kompetansebehovet i en tjeneste kan beregnes og viktige funksjoner ivaretas. 

Kommunehelsetjenesten er under press. Det er ikke funnet enkle og direkte sammenhenger 

mellom bemanning og kvaliteten på tilbudet. Prosjektet kan brukes som forståelsesbakgrunn 

for videre tjenesteutvikling i kommunene og undersøkelser om kvalitet i kommunale pleie- og 

omsorgstjenester.  
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2.0  BAKGRUNN 

Etter krigen var det i Norge primært aldershjemmene som ivaretok pleie og omsorg. Fra 1950-

tallet ble mer aktiv behandling ønsket og innført i institusjonene. Hjemmesykepleie som 

tjeneste ble innført i 1970 –årene og har deretter vært en tjeneste i kontinuerlig vekst. 

Utviklingen i Stokke kommune har fulgt utviklingen i landet for øvrig.  

 

Hjemmetjenesten i Stokke er organisert som en del av Virksomhet for pleie, omsorg og 

rehabilitering. Ved prosjektstart var hjemmehjelp og hjemmesykepleie separate enheter med 

felles avdelingsleder (kapittel 6.0). Antall innbyggere i kommunen var 10.000 i 2003. Av 

disse mottok 240 personer tjenester i hjemmet. Det var budsjettert med 38,24 årsverk fordelt 

på 66 ansatte som var sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og ufaglærte 

hjemmehjelpere. 

 

Både ledere og ansatte hadde lenge sett behovet for å samordne tilbudet i hjemmetjenesten. 

Mange personer med vedtak om hjemmesykepleie hadde også vedtak om praktisk bistand fra 

hjemmehjelp. Ved å slå sammen de to tjenestene mente en det ville være mulig å 

effektivisere, utnytte personalressurser bedre og samtidig kunne heve kvaliteten. Samordning 

ville gi oversikt og bedre mulighet for riktig bruk av kompetanse.  

 

I kartleggingsundersøkelse om hva Stokkeprosjektet burde utvikle (Strandquist 2002) mente 

mange det var behov for bedre samarbeid i hjemmetjenesten. Styringsgruppa for 

Stokkeprosjektet vedtok januar 2003 iverksetting av prosjektet ”Samordning og kvalitet i 

hjemmetjenesten”.  
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3.0  PRESENTASJON AV PROSJEKTET 

Prosjektets aktive arbeidsfase var fra januar til september 2003. Noen resultater ble fremlagt i 

foreløpig rapport og førte til endring av hjemmetjenesten i kommunen (kapittel 7.0). Høsten 

2004 ble øvrige resultater beregnet og lagt fram (kapittel 8.0). Gjennom arbeidet med 

foreliggende rapport ble alle resultatene sammenholdt og evaluert (kapittel 9.0).  

 

Virksomhetsleder for pleie, omsorg og rehabilitering gav prosjektet mandat til å samordne 

hjemmehjelp og hjemmesykepleie til én hjemmetjeneste. I tillegg skulle eksisterende 

kompetanse, roller og oppgaver kartlegges. Mål og innhold i hjemmetjenesten skulle defineres 

tydeligere. Det skulle skje ved utarbeidelse av tjenestebeskrivelser og ved en klargjøring av 

hvem som skal gjøre hva av tjenestene som tilbys.  

 

Et annet delprosjekt i hjemmetjenesten ble igangsatt samtidig. Prosjektet ”Bemanningsplan. 

Fordeling av kompetanse i hjemmetjenesten” (Adal og Strandquist 2004) var et samarbeid 

med Norsk Sykepleierforbund Vestfold. Prosjektene hadde mange sammenfallende interesser 

og valgte derfor å samarbeide. 

 

3.1  Problemstilling og mål 

Prosjektets mandat var omfattende. Hjemmetjenesten skulle vurderes i forhold til mål, innhold 

og kompetansebehov. Og en skulle finne fram til en hensiktsmessig driftsform for en samlet 

hjemmetjeneste. Utfordringen ble formulert i problemstillingen:  

 

Hvilken struktur og funksjonsfordeling kan sikre pasienten 

hjemmetjenester med riktig kvalitet? 

 

Stokkeprosjektet omfatter tjeneste- og kompetanseutvikling. Mål for tjenesteutvikling er at 

Stokke kommune tilbyr riktige helsetjenester til brukere. Tjenestene skal kjennetegnes ved 

god kvalitet og tilgjengelighet. Fordeling av tjenestene skal være riktig og tilpasset behovet til 

den enkelte bruker (Strandquist 2003). 

 



 

 10 

Mål i foreliggende prosjekt var å finne frem til en hensiktsmessig driftsform for en samlet 

hjemmetjeneste som ivaretok pasienter, ansatte og arbeidsgiver. 

 

For pasienter var målet å få nødvendig helsehjelp på en faglig forsvarlig måte og med god 

service. Dette er regulert av en rekke lover og forskrifter (Lov om helsetjenester i kommunene 

1982, Lov om sosiale tjenester 1991, Forskrift om internkontroll 2002, Lov om 

pasientrettigheter 1999, Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 2003).     

 

For ansatte var målet å ha en jobb hvor de opplever å kunne gi et faglig og etisk forsvarlig 

pasienttilbud (Lov om helsepersonell m.v. 1999). Det må være mulighet for stimulerende 

fagmiljø slik at kompetanse kontinuerlig utvikles og oppdateres.  

 

For arbeidsgiver var målet at helsetjenesten gir et godt tilbud til innbyggerne, er faglig 

forsvarlig og i henhold gjeldende lovverk. Det er viktig å rekruttere og beholde dyktige 

medarbeidere gjennom et godt og utviklende arbeidsmiljø. Samtidig må det være 

kostnadseffektiv drift.  

 

3.2  Definisjoner 

Sentrale begreper defineres nedenfor. Det er hjemmetjeneste, pasient, struktur, 

funksjonsfordeling og riktig kvalitet. 

 

Hjemmetjeneste 

Hva som har blitt utført av tjenester i hjemmet har utviklet seg mye siden hjemmetjenestens 

start i 1970-årene. Pasienter som før ble behandlet i sykehus får nå avansert behandling og 

pleie i hjemmet. I tillegg har innbyggernes forventninger om rettigheter og hva de kan få hjelp 

til økt betraktelig. Mye er blitt kalt behov for helsetjenester, men har heller vært ønsker om 

helsetjenester. O. S. Lian drøfter i artikkelen ”Behovet for helsetjenester - naturgitt eller 

sosialt bestemt” (2000) en sosiologisk forståelse av behov. I et sosiologisk perspektiv er 

behov det vi velger å definere som behov, slik det uttrykkes gjennom alminnelige felles 

oppfatninger. Psykologer og økonomer vil definere det annerledes. Det er viktig å være 

oppmerksom på dette fordi samfunnet preges av en behovsspiral som fører til stadig økt 

etterspørsel etter helsetjenester, gap mellom etterspørsel og tilbud, og presset 

samfunnsøkonomi (Botten og Aasland 2000).  
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I hjemmetjenestens historie er det lett å gjenkjenne behovsspiralen. Økte krav og 

forventninger har vokst frem fra myndighetene via nytt helselovverk, fra sykehus, pasienter 

og pårørende. Hjemmetjenesten har tilbudt stadig flere tjenester og i liten grad satt grenser for 

hva de kan tilby. I prosjektet ble hjemmetjenester definert som alle tjenester utført av ansatte i 

hjemmetjenesten. 

 

Pasient 

Prosjektet drøftet om betegnelsen bruker eller pasient skulle benyttes. Hjemmetjenester kan 

omfatte helsehjelp etter Lov om helsetjenester i kommunene (1982) og/eller praktisk bistand 

etter Lov om sosiale tjenester (1991). Personer som mottar helsehjelp har sine rettigheter 

regulert i Lov om pasientrettigheter (1999). Loven definerer pasient som en person som 

henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helsetjenesten gir 

eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle (§1-3a). Personer som mottar praktisk bistand har 

ingen spesiell betegnelse i loven. Prosjektet valgte derfor å bruke begrepet pasient for alle 

personer som mottar hjemmetjenester. 

 

Struktur og funksjonsfordeling 

Prosjektet vurderte hvordan hjemmetjenesten var strukturert. Hjemmehjelperne skulle 

samordnes med hjemmesykepleien og det kunne gjøres på flere måter. En kunne opprettholde 

to geografiske soner med atskilt personale eller finne ny måte å gruppere personalet på. 

 

Prosjektet definerte funksjoner som er nødvendige å ivareta for å sikre riktig kvalitet. Det er å 

være kontaktperson for pasienter og sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering av 

tjenestetilbudet. Med funksjonsfordeling mente prosjektet hvordan ulike yrkesgrupper i det 

daglige arbeidet skulle fordele funksjonene mellom seg innenfor strukturen som ble bestemt.     

 

Riktig kvalitet 

Prosjektet tok utgangspunkt i internkontrollforskriften for sosial- og helsetjenesten (2002). 

Kvalitet ble definert som formålet med forskriften. Det er å bidra til faglig forsvarlige sosial- 

og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk 

styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.  
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Alle yrkesgrupper skal yte faglig forsvarlige tjenester. Prosjektet mente at det ikke er opp til 

den enkelte helsearbeider å definere hva som er forsvarlig. Når flere yrkesgrupper arbeider 

sammen må tjenestene som ytes være tverrfaglig forsvarlige. Kapittel 4.0 redegjør for 

pasienters hjelpebehov i hjemmetjenesten og ansattes kompetanse.  
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4.0  PASIENTENES BEHOV FOR KOMPETANSE 

Pasienter i hjemmetjenesten har svært ulike hjelpebehov. Det avhenger av helseproblemets 

art, som kan være generell alderssvekkelse, psykiske lidelser, aldersdemens eller fysisk skade 

og sykdom. Hjelpebehovet kan også skyldes sosiale forhold. Type og omfang av hjelp som 

ytes er derfor svært forskjellig. Mange har kun vedtak om praktisk hjelp i hjemmet hver annen 

uke, mens andre har mange timer helsehjelp daglig. Den som skal yte hjelp må ha ulike 

former for kompetanse avhengig av pasientens helse- og sosiale behov.  

 

Gjennom samarbeid med Bemanningsprosjektet (Adal og Strandquist 2004) kom det 

imidlertid fram en enighet om at pasientens situasjon er avgjørende for kompetansebehovet. 

Tenkningen ble hentet fra professor Marit Kirkevolds redegjørelser om hvilke situasjoner 

sykepleiere møter i praksis (Kirkevold 1996). Forekomst av pasientsituasjoner ble kartlagt. 

Resultatet viste at det oppstod akutte situasjoner hos 5% av pasientene, 13,3% var i uavklarte 

eller ustabile situasjoner og 86,7% var i avklarte og stabile situasjoner. Bemanningsprosjektet 

beskrev hvilken kompetanse som er nødvendig i de ulike situasjonene.  

 

Det Kirkevold hadde beskrevet var gjenkjennbart i praksis. Hver vakt var det en vurdering av 

hvilke pasienter som var i uavklarte og ustabile situasjoner og som derfor hadde behov for 

sykepleier. Arbeidet ble fordelt mellom yrkesgruppene ut fra dette. 

 

Kompetansebehov ut fra helse- og sosiale forhold 

Ansatte må ha forståelse for pasientens helse- eller sosiale problem, behandling, pleie og 

omsorg. Noen helseproblemer og behandlingsformer krever spesialkompetanse.  I 

hjemmetjenesten gjelder det blant annet demensomsorg, rehabilitering, tjenester til alvorlig 

syke og døende og hjelp til personer med langvarig og stor fysisk funksjonssvikt.  

 

Kompetansebehov i ulike situasjoner 

Alle pasienter har behov for en kontaktperson og at faglig forsvarlighet, kontinuitet og 

koordinering av tjenestetilbudet sikres. Det er grunnlaget for at ansatte med forskjellig 

kompetanse skal kunne yte riktig hjelp i direkte pasientarbeid i det daglige. Når pasientens 

situasjon er stabil og avklart, og hjelpen som skal ytes er godt beskrevet, kan de fleste ansatte 

yte tjenestene. Mange slike pasienter har behov for at ansatte har kjennskap til dem som 
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personer. Sikring av faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering av tjenestetilbudet 

krever imidlertid overordnet forståelse for situasjonen.  

 

Pasienter i akutte, uavklarte og ustabile situasjoner krever i tillegg spesiell 

handlingskompetanse i det direkte, pasientrettede arbeidet. Foreliggende prosjekt utredet 

hvordan yrkesgruppene skulle samarbeide for å bruke kompetanse riktig i hjemmetjenesten. 

Utgangspunktet var ansattes kompetanse.  

 

Ansattes kompetanse 

Kompetanse kan deles inn i formalkompetanse og realkompetanse (Dalin 1993). 

Formalkompetanse er betegnelse på kunnskaper og ferdigheter som er dokumentert gjennom 

eksamener og prøver. Realkompetanse er den kompetanse som kommer til uttrykk gjennom 

arbeidet. Denne kompetansen er et resultat av kunnskaper, holdninger, ferdigheter og 

erfaringsbasert innsikt. I tillegg vil man i en arbeidssituasjon kunne nytte andres kompetanse 

gjennom samarbeid eller veiledning som supplement til egen kompetanse, når oppgaver skal 

løses.  

 

Kompetanse på individnivå i en organisasjon er derfor et produkt av kunnskaper, holdninger, 

ferdigheter, erfaringsbasert innsikt og evne og vilje til å bruke andres kompetanse.  

 

Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere er ansatt i hjemmetjenesten. 

Hjemmehjelpere har ikke formalkompetanse men deres oppgave er å holde et hjem rent og i 

orden. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere har formalkompetanse i grunnleggende stell og 

pleie av pasienter. De har også kompetanse i å observere, vurdere og rapportere om 

pasientene. Lyberg og Strandquist (1998) har beskrevet sykepleieres spesielle 

handlingskompetanse. Det omfatter rasjonelle ferdigheter, samhandlingsferdigheter og 

manuelle ferdigheter. Rasjonelle ferdigheter er å kunne vurdere situasjoner og problemer, 

tenke kritisk, vurdere klinisk og fatte beslutninger. Samhandlingsferdigheter omfatter 

samhandling med personer i utfordrende situasjoner. Det kan være ved sansetap, hjerneskade, 

eller for eksempel følelsesmessige reaksjoner på grunn av demens eller kriseopplevelse. 

Manuelle ferdigheter dreier seg om alle bevegelser som omfatter hender og kropp for øvrig, 

som ved forflytning av pasient og spesielle prosedyrer.  

 



 

 15 

 

5.0  METODE 

Prosjektet benyttet tre hovedmetoder for å finne svar på problemstillingen. Det var opprettelse 

av arbeidsgruppe, spørreundersøkelse og kartleggingsundersøkelse. I tillegg ble ulik litteratur 

lagt til grunn, spesielt de nye helselovene. Erfaringer ble hentet fra andre kommuner som 

hadde vært gjennom liknende endringer. Samarbeidet med Bemanningsprosjektet (Adal og 

Strandquist 2004) var særlig avgjørende. Samtaler med ansatte pågikk kontinuerlig, tilfeldig 

og etter avtaler. Det ble særlig lagt vekt på dialog med hjemmehjelperne gjennom individuelle  

og gruppesamtaler. Til slutt ble en foreløpig rapport sendt på høring.  

 

5.1  Arbeidsgruppe 

Prosjektet opprettet en arbeidsgruppe. Den bestod av sykepleier Ingunn Moskvil, sykepleier 

Ann Kristin Ø. Bratset, hjelpepleier Inger Nilsen, omsorgsarbeider Laila Vike, hjemmehjelper 

Marina Larsen og hjemmehjelper Anita Torpengen. Leder for arbeidsgruppen var 

prosjektleder Evy Solheim Fosaas. 

 

Arbeidsgruppen hadde seks samlinger våren 2003. Hovedtema var valg av 

organiseringsstruktur og funksjonsfordeling mellom ansatte i tjenesten. I tillegg drøftet 

arbeidsgruppen praktiske forhold som lokaliteter, medisinrom, matombringing, nøkkelbokser, 

arbeidstøy, arbeidstid, rapporteringsrutiner, dokumentasjon og behov for tjenestebeskrivelser 

og stillingsbeskrivelser. 

 

5.2  Spørreundersøkelse 

Det ble foretatt en spørreundersøkelse blant sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. 

Fra hver geografiske sone i hjemmetjenesten deltok 50% av ansatte fra hver yrkesgruppe. 

Prosjektleder kjente ikke personene som arbeidet i hjemmetjenesten. Hun valgte deltakere 

med forskjellig stillingsbrøk, samt noen nattevakter. På denne måten ble deltakerne tilfeldig 

valgt ut og utgjorde et representativt utvalg.  

 

Spørreskjema ble utviklet for å samle ansattes oppfatninger om valgte områder. Områdene var 

organisering, praktiske gjøremål, rapportering, dokumentasjon, kompetanse, opplæring og 
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veiledning (vedlegg 1). For hvert område var det flere spørsmål som skulle besvares med en 

tallkarakter. I tillegg ble deltakerne bedt om å begrunne karaktervalget med en kommentar. 

Utforming av spørreskjemaet ble justert etter at en ansatt besvarte utkast til skjema. 

 

Til sammen 17 personer mottok spørreskjemaet og 10 besvarte det. Det ble informert om 

undersøkelsens hensikt, planlagt bruk av resultater, at det var frivillig å delta og at svarene 

ville bli konfidensielt behandlet. Kun prosjektleder visste hvem som deltok i undersøkelsen, 

og ville være databehandler. 

  

For hvert område med tilhørende spørsmål ble det beregnet gjennomsnitts tallkarakter og 

kommentarer ble oppsummert. En enkel oversikt over resultatene ble lagt frem for ansatte i 

mai måned i prosjektperioden.  

 

5.3  Kartleggingsundersøkelse 

Prosjektet ville registrere hvilke tjenester som ble utført og hvor mye tid som ble brukt til 

dette. Hjemmetjenesten i Stokke omfattet mange typer tjenester, både lovpålagte og ikke 

lovpålagte. Det ble hentet erfaringer fra andre kommuner om hvordan de definerte sine 

tjenester. Prosjektet laget etter dette kategorier i kartleggingsskjemaet for det hjemmetjenesten 

i Stokke utførte. Det omfattet sykepleie og personlig hjelp, medisinadministrering, tilsyns- og 

støttebesøk, renhold og annet husarbeid. Felles kartleggingsskjema ble utarbeidet sammen 

med Bemanningsprosjektet (Adal og Strandquist 2004) (vedlegg 2). Skjemaet omfattet derfor 

også opplysninger som ikke var aktuelle for foreliggende prosjekt.  

 

Deltakere i undersøkelsen 

På kartleggingstidspunktet var det 240 pasienter med vedtak om hjemmetjenester. 94 

pasienter mottok kun hjemmehjelpstjenester, 97 pasienter mottok både hjemmesykepleie og 

hjemmehjelpstjenester og 49 pasienter mottok kun hjemmesykepleie. Fra hver av disse 

gruppene ble det trukket et tilfeldig utvalg på 25%. Det stratifiserte utvalget bestod av til 

sammen 60 pasienter.  

 

Alle pasientene i utvalget ble informert muntlig og forespurt om de var villig til å være med i 

undersøkelsen. En informasjonsguide ble utviklet. Det var frivillig å delta i kartleggingen. 
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Gjennomføring av undersøkelsen og behandling av data 

Kartleggingen foregikk uke 23 våren 2003. Lederne for foreliggende prosjekt og 

Bemanningsprosjektet innhentet data gjennom samtaler med ansatte og fra arbeidslister for 

dag-, kveld- og nattevaktene. For hver pasient ble det utfylt ett skjema per døgn i fem dager. 

Opplysningene ble overført til et elektronisk samleskjema i Excel som var identisk med 

kartleggingsskjemaet. Ut fra dette skjemaet ble resultatene summert og prosentuert slik at 

omfanget for hele hjemmetjenesten kunne kalkuleres. 

 

Informasjonssikkerhet 

Melding om undersøkelsen ble sendt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). De 

vurderte den som et kvalitetssikringsprosjekt som utføres internt i kommunen. På NSDs 

oppfordring ble derfor melding om undersøkelsen sendt Datatilsynet.  

 

Det var bare prosjektleder som hadde tilgang til listen over pasientene som var trukket ut. 

Listen ble makulert så snart kartleggingen var avsluttet. Kartleggingsskjemaet inneholdt ikke 

person- og helseopplysninger som kunne spores tilbake til pasienten. Det var kun lederne av 

bemanningsprosjektet og samordningsprosjektet som hadde tilgang på opplysningene på 

laptop. 

 

Reliabilitet og validitet 

Det ble registrert hvor mye tid som ble brukt på utførelse av ulike tjenester. Registreringen 

foregikk ved at ansatte skrev ned eller fortalte til prosjektleder hvor mye tid som gikk med til 

ulike oppgaver. Prosjektleder noterte dette i kartleggingsskjemaet. Hver oppgave ble avrundet 

til nærmeste fem minutter. Registreringen er derfor ikke helt nøyaktig, men gir et klart bilde 

av bruk av arbeidstid.   

 

Kategoriene i skjemaet var som regel lett å skille fra hverandre, men i noen tilfelle var de ikke 

gjensidig utelukkende. For det første kunne flere tjenester bli utført samtidig. Et eksempel er 

dersom personalet besøkte en pasient for å se hvordan det stod til og samtidig gav drikke. 

Tjenesten kan defineres enten som tilsynsbesøk eller som hjelp med ernæring. Et annet 

eksempel er at det å gi smertestillende medisiner kan ha blitt registrert som enten 

medikamentadministrasjon eller smertelindring i skjemaet.  
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Det var noen vanskeligheter med å få nøyaktige opplysninger om hvilke tjenester 

hjemmehjelpere utførte, fordi de arbeidet for seg selv.  

 

Forholdene ovenfor kan ha ført til små registreringsfeil og tilfeldige skjevheter som forsterkes 

ved generalisering av funnene. Prosjektet mener likevel at funnene er representative i forhold 

til totalbildet av hjemmetjenesten.  

 

5.4  Rapport til høring 

Foreløpig rapport av 21.01.05 ble sendt på høring til virksomhetsleder, gruppesykepleiere, 

prosjektets arbeidsgruppe, delprosjektleder for Bemanningsprosjektet, tillitsvalgte og alle 

ansatte i hjemmetjenesten. Det kom inn 14 høringsuttalelser, hvorav noen fra enkeltpersoner 

og noen fra grupper av ansatte.  

 

Responsen viste enighet om fremstillingen av hjemmetjenesten, prosjektet og resultater. 

Mange støttet konklusjoner og forslag til tiltak. Hjemmehjelpere kom med flere gode forslag 

til tiltak som ble innarbeidet i hjemmetjenestens handlingsplan.  

 

Flere understreket at det ikke var tatt høyde for avvikling av ferie, permisjoner og sykefravær 

i turnusplanen. Innleie av vikarer krevde mye tid og ofte hadde ikke vikaren den kompetansen 

som var nødvendig. Det store antall deltidstillinger var en utfordring for kontinuitet og 

oppfølging av ansvar.  

 

Mange pekte også på behovet for systematisk fagutvikling og kompetanseheving i praksis. Et 

forum for drøfting av faglige problemstillinger var sterkt etterspurt.  
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6.0  RESULTATER OM STRUKTUR OG 

FUNKSJONSFORDELING  

To av metodene i prosjektet, arbeidsgruppen og spørreundersøkelsen, vurderte 

hjemmetjenestens struktur og funksjonsfordeling. Resultatene fra begge metoder presenteres   

derfor samlet nedenfor. Med resultater fra arbeidsgruppen menes hvilke momenter som ble 

drøftet.  

 

Figur 1 viser hvordan hjemmetjenesten var strukturert ved prosjektstart. Hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie var separate enheter med felles avdelingsleder. Hjemmehjelperne hadde en 

koordinator, men ikke noen felles base. Hjemmesykepleien hadde kontorer i tilknytning til 

sykehjemmet. Den var delt i to atskilte geografiske soner med egen soneleder og eget 

personale. Pleiepersonalet bestod av sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.  

 

 

Figur 1: Hjemmetjenestens struktur ved prosjektstart 

 

 

Det var budsjettert med 38,24 årsverk fordelt på 66 ansatte. Tabell 1 viser sammensetningen 

av fagpersonell. Omtrent 1/3 av de ansatte personene var sykepleiere, 1/3 var hjelpepleiere/ 

omsorgsarbeidere og 1/3 var ufaglærte hjemmehjelpere. Til sammen 56 personer (85%) av de 

ansatte arbeidet deltid.  

Fagutviklings-
sykepleier

Hjemmehjelps-
koordinator
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Soneleder
Sykepleiere

Hj.pl. / oms.arb.

Soneleder
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Stillingskategori Årsverk Personer 

Sykepleiere 13,41 20 

Hjelpepleiere / omsorgsarb. 10,33 23 

Hjemmehjelpere 13,7 22 

Sekretær 0,8 1 

Totalt 38,24 66 

 

Tabell 1: Ansatte ved prosjektstart 2003 

 

 

Lite samarbeid mellom hjemmehjelpere og hjemmesykepleien 

Spørreundersøkelsen viste at det var liten sammenheng mellom hjemmehjelpstjenester og 

hjemmesykepleie. Opplysninger fra hjemmehjelpere ble ikke rapportert skriftlig.  

Pleiepersonalet visste ofte ikke hvem som var pasientens hjemmehjelp. De samarbeidet ikke 

formelt med hjemmehjelpere, men traff dem tilfeldig noen ganger. Dette stemte godt overens 

med hva hjemmehjelpere fortalte i samtaler med prosjektleder.  

 

En skala med tallkarakterer hvor 1 var svært dårlig og 6 svært bra ble benyttet. Mange mente 

samarbeidet var svært dårlig (tallkarakter 1 og 2). 

  

Lite samarbeid mellom sonene 

Det var lite samarbeid mellom sonene i hjemmesykepleien. Pleiepersonalet ble spurt om 

hvordan de mente pasientenes behov for kompetanse ble dekket. Det fikk 3 i gjennomsnitts-

karakter (ganske dårlig). Kommentarene viste at dette varierte gjennom døgnet. På dagtid 

hverdager ble behov for kompetanse godt ivaretatt innen sonene. På kveld og i helger ble det 

opplevd som vanskelig å dele på kompetansen mellom sonene. En sykepleier på vakt i en 

sone tok sjelden ansvar for pasienter i den andre sonen. De to separate turnusene sikret ikke 

godt nok at riktig kompetanse var til stede hele døgnet. Samtaler med personalet viste spesielt 

at det var problemer med sykepleierkompetanse på kveld. Mange gav uttrykk for at det var for 

få sykepleiere til å ta seg av de mange ekstraoppdrag de ble tildelt. Det var også for mange 

vikarer og ukjente på vakt i helgene.   
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6.1  Hvilken struktur er best? 

Arbeidsgruppen vurderte forskjellige måter å strukturere hjemmetjenesten på. En mulighet var 

å innlemme hjemmehjelperne i eksisterende system med to geografiske soner. Alternativt 

kunne sonene slås sammen til en hjemmetjeneste. Prosjektet vurderte også om inndeling i 

diagnosegrupper eller arbeidslag kunne være egnede strukturer.  

 

To geografiske soner  

Eksisterende system fungerte slik at personalet var knyttet opp til en av sonene. De ivaretok 

alle pasienter innenfor sitt geografiske område. Hver sone hadde egen turnusplan og en 

soneleder med oppfølgingsansvar for pasientene. På kveldstid samarbeidet sonene noe. 

 

Arbeidsgruppen mente strukturen var uhensiktsmessig fordi samarbeid mellom sonene var 

vanskelig. Videre mente de at en soneleder vanskelig kunne ha oversikt over og følge opp alle 

pasientene i sonen. Det var behov for å synliggjøre hvem som hadde ansvar for den enkelte 

pasient, og legge til rette for oppfølging.  

 

Diagnosegrupper 

Omsorgstjenesten Strømsø i Drammen kommune hadde forsøkt å sortere pasientene i 

forskjellige diagnosegrupper. Det var en gruppe for psykiatri, rus og demens og en annen 

gruppe for kronisk syke, alvorlig syke og døende. Den tredje gruppen omfattet 

aldersforandringer, forebygging og rehabilitering. Personalet ble knyttet til diagnosegruppene 

ut fra kompetanse og interesse. Prosjektleder for organisering av omsorgstjenesten i Drammen 

besøkte Stokke og fortalte om ordningen. 

 

Arbeidsgruppen vurderte at fordelen med slik organisering ville være å styrke og sentrere 

kompetanse overfor spesielle pasientgrupper. Ansatte ville også i større grad få mulighet til å 

arbeide med pasientgrupper de er spesielt interessert i. Modellen ville imidlertid kreve en 

større kommune med flere pasienter enn det er i Stokke. Prosjektet mente også at mange som 

mottar hjelp fra hjemmesykepleien har et sammensatt sykdomsbilde. Det er først og fremst 

behov for pleiere med generalistkompetanse. 
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Arbeidslag 

Mange kommuner organiserer hjemmetjenesten som en samlet tjeneste, hvor personalet er 

delt i arbeidslag på dagtid. Arbeidslagene er sammensatt av personale med forskjellig 

kompetanse. Prosjektet besøkte Skien og Tønsberg kommuner for å hente erfaringer.  

 

En hensikt med arbeidslag er å begrense antall pleiere som knyttes til hver pasient. Mange 

brukerundersøkelser viser at pasienter kan oppleve utrygghet og forsterket følelse av å være 

avhengig av andre når man må forklare hva som skal gjøres til stadig nye pleiere (Johansen 

2002).  

 

Prosjektet vurderte inndeling i to eller tre arbeidslag. Ansatte var positive til samarbeid 

mellom arbeidslagene.  

 

Inndeling i to store arbeidslag mente man kunne føre til for stor avstand og at det ble lett å 

”glemme” samarbeid mellom lagene. Hvert lag ville kunne bli selvstendige enheter som visste 

lite om hverandre. Det ville kunne hemme kompetanseutnyttelsen. 

 

Tre arbeidslag ville kunne medføre at det ble relativt få personer i hvert lag. Det ville kunne 

føre til sårbarhet ved fravær. Begrensning i antall pleiere til hver pasient ville kunne bli 

vanskelig fordi en måtte hente pleiere fra andre lag. Det ville også kunne bli praktisk 

vanskelig å flytte personale på grunn av systemet med arbeidslister. Hvert arbeidslag satte opp 

arbeidslister med en rekke pasienter en ansatt skulle ha ansvar for på vakten. En ukjent pleier 

ville ikke automatisk kunne overta ansvaret for pasientene på listen. Arbeidslistene ivaretok 

en rekke forhold som geografiske hensyn, tidspunkt for hjelpebehov og kompetansebehov.   

 

Generelt var det en bekymring om modellen ville være gjennomførbar fordi en mente det var 

for få ansatte i tjenesten. En kunne vanskelig tenke seg hvordan sykepleiere skulle kunne yte 

mer direkte pasientarbeid når de også skulle ha større ansvar for sikring av kontinuitet og 

koordinering av tjenestetilbudet (kapittel 6.2.2).      
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6.1.1 En hjemmetjeneste med arbeidslag 

Forslag til ny struktur ble laget med bakgrunn i arbeidsgruppens vurderinger og resultater fra 

spørreundersøkelsen.  

 

Ansatte måtte ha nødvendig kompetanse for å yte faglig forsvarlige helsetjenester. Samtidig 

burde færrest mulig hjelpere yte tjenester til den enkelte pasient. Eksisterende struktur sikret 

pasientene faste hjemmehjelpere og pleiere fra en sone. For pasienter med vedtak om både 

hjemmesykepleie og hjemmehjelp var det en klar svakhet ved faglig forsvarlighet at 

tjenesteyterne ikke hadde formelle kanaler for kommunikasjon med hverandre. I tillegg kunne 

det skje at flere pleiere kunne besøke samme pasient på samme dag for å yte hver sine 

tjenester. Disse pasientene ville kunne få færre hjelpere på besøk dersom hjemmehjelpere i ny 

struktur fikk kompetanse til å utføre enkel personlig hjelp.   

 

Pleiepersonalet var enige i behovet for samarbeid med hjemmehjelperne. Hjemmehjelperne 

hadde på den ene siden stor frihet i arbeidet ved å være tilknyttet bestemte brukere. Men flere 

savnet muligheter til å drøfte utfordringer med pleiepersonalet. 

 

Strukturforslagene ble drøftet med ledere. I tillegg til å ivareta pasienters og ansattes 

interesser måtte ny struktur gjøre det mulig å bruke kompetanse effektivt. Færre besøk i et 

hjem per dag ville frigjøre ansattes arbeidstid.  

 

Prosjektet konkluderte med at optimal struktur var å samle geografiske soner og 

hjemmehjelpstilbud i én hjemmetjeneste. På dagtid hverdager skulle personalet deles i tre 

geografisk avgrensede arbeidslag bestående av sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere 

og hjemmehjelpere. Kveld og helg skulle arbeidslagene samarbeide og tjenesten skulle være 

en enhet hvor kompetanse ble benyttet etter behov. Bemanningsprosjektet (Adal og 

Strandquist 2004) fikk i oppdrag å utarbeide bemanningsplanen. Figur 2 viser ny struktur i 

hjemmetjenesten. 
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Figur 2: Ny struktur i hjemmetjenesten 

 

Hjemmetjenesten hadde to soneledere og en fagutviklingssykepleier. Prosjektet anbefalte å 

omgjøre dette til tre stillinger for gruppesykepleiere. Deres funksjon beskrives i kapittel 6.2.2. 

 

6.1.2 Konsekvenser for pasient, ansatte og arbeidsgiver 

Inndeling i arbeidslag skulle bidra til at pasienter i hovedsak kunne bli fulgt opp av kjent 

personale. Minst en person fra hvert arbeidslag skulle alltid ha kvelds- og helgevakt, og i den 

grad det var faglig forsvarlig yte tjenester til pasienter i sitt lag.  

 

Ordning med arbeidslister skulle ivareta kontinuitet ytterligere. Pasienter ble ut fra faglige og 

praktiske hensyn fordelt på arbeidslister. En sykepleier ble oppnevnt som PAS for pasientene 

på listen. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ble oppnevnt som primærkontakter for særlig 

hjelpetrengende pasienter. Slik ble team av ansatte knyttet til arbeidslistene og dermed til 

pasientene. I overgangsfasen ved omstrukturering ville pasienter måtte bli kjent med nye 

ansatte. Ordning med PAS utdypes i kapittel 6.2.1 og 6.2.2.. 

  

Konsekvenser for ansatte 

Det ville bli nødvendig å bli kjent med nye pasienter og sette seg inn i deres hjelpebehov. Alle 

ansatte ville få nye arbeidskolleger. For noen ville det kunne oppleves som vanskelig eller 
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uheldig, mens for andre gunstig og ønskelig. Etter en innkjøringsperiode ville alle ansatte få 

oversiktelige samarbeidsforhold og færre pasienter å ha ansvar for og kunnskap om. 

 

Kompetansen til hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ville kunne brukes til veiledning av 

hjemmehjelpere som skulle gi personlig hjelp til pasienter. 

 

Hjemmehjelperne ville erfare størst endring. Noen ville gå inn i turnusarbeid og få nye 

arbeidsoppgaver som for eksempel personlig stell hos kjent bruker. Strukturendringen krevde 

derfor styrking av hjemmehjelperes kompetanse.  

 

Konsekvenser for avdelingsleder og arbeidsgiver 

Ny struktur ville ivareta pasienter og ansatte godt dersom forhold ble lagt til rette for praktisk 

fungering. Leder ville få utvidet mulighet til effektiv bruk av tilgjengelig kompetanse. 

Prosjektet hadde ikke drøftet hvordan avdelingsleder ville kunne ivareta personalansvar for de 

mange ansatte. Behov for merkantil ressurs ble drøftet, men ikke konkretisert i det skriftlige 

forslaget. Det var utydelig om forslaget inkluderte merkantil ressurs med 50% stilling. 

Prosjektet mente at merkantil ressurs burde ivareta saksbehandling, utarbeidelse av 

vaktturnus, ordne vikarinnleie, føre timelister og være hjemmehjelpskoordinator.    

 

Noe ombygning av eksisterende lokaler var nødvendig. Det var behov for 3 grupperom, 1 

kontor for avdelingsleder, medisinrom og rapport/samtalerom.  

 

6.2  Funksjoner som må ivaretas 

Spørreundersøkelsen viste at mange mente pasienter i det daglige ble ivaretatt av fagpersoner 

med nødvendig kompetanse. Dersom det var spesielle utfordringer ved en pasient, ble 

personalet omfordelt på vakten. Prosjektet fant imidlertid svakheter ved ordning med 

kontaktperson for pasientene og sikring av faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering av 

tjenestetilbudet.  

 

Primærkontakter var sykepleiere som hadde hovedansvar for å planlegge, følge opp og 

evaluere tilbudet til bestemte pasienter. Hjelpepleier eller omsorgsarbeider kunne være 

sekundærkontakt. Spørreundersøkelsen viste at ansatte mente ordningen fungerte meget dårlig 

(tallkarakter 2). Kommentarer viste at det var vanskelig å få fulgt opp pasientene. Det var 
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tilfeldig når primærkontakten traff sin pasient og det kunne gå lang tid mellom hver gang. 

Primærpasientene var spredt på alle arbeidslistene, ansvar for listene rullerte mellom ansatte 

hver 14. dag og ansatte hadde små stillingsbrøker. Det var vanlig at alle tok avgjørelser om 

pasientene og det var ikke satt av tid til oppfølging av primærpasienter. Primærkontaktens 

ansvar og funksjoner, og hvilken kompetanse dette krevde, var utydelig definert. Kapittel 8.2 

utdyper resultater om koordinering og sikring av tjenestetilbudet. 

 

Prosjektet drøftet hvordan ordning med primærkontakter kunne bli bedre. Det var behov for å 

definere ansvars- og funksjonsområder klarere og knytte det til rettigheter og plikter som er 

definert i lovverk. Pasienten først! (NOU 1997) hadde beskrevet behov for ordning med 

pasientansvarlig sykepleier i sykehus. Og spesialisthelsetjenesteloven (1999) hadde bestemt at 

departementet kunne gi forskrift om pasientansvarlig lege og tilsvarende ordninger for andre 

grupper helsepersonell. I kommunehelsetjenesten sikret fastlegeordningen at pasienten tilhørte 

en bestemt lege. Prosjektet vurderte om ordning med pasientansvarlig sykepleier (PAS) kunne 

være egnet for pasientene i hjemmetjenesten.  

 

6.2.1 Funksjoner for pasientansvarlig sykepleier og gruppesykepleier 

Forslag om innføring av ordning med PAS for alle pasienter med hjemmesykepleie ble lagt 

fram. Pasienter som kun mottok praktisk bistand fra hjemmehjelper skulle ikke tildeles PAS. 

PAS skulle være pasientens og pårørendes kontakt, ha kontakt med fastlege og andre som er 

involvert i forhold til pasienten og sørge for faglig forsvarlighet og kontinuitet i behandling og 

pleie gjennom planlegging, rapportering og dokumentasjon.  

 

6.2.2 Konsekvenser for pasienter, ansatte og arbeidsgiver 

Ved innføring av ordning med PAS ville det bli tydelig for pasienter og pårørende hvem som 

var kontaktperson og hvem som hadde det faglige ansvaret. De fleste sykepleiere ville få 

funksjon som PAS, og hver sykepleier ville få ansvar for omtrent 15 pasienter. For dem ville 

det bety klargjøring av hvilke pasienter de hadde særlig ansvar for, og hvilke funksjoner det 

ble forventet at de ivaretok. Dette ville gi større jobbtilfredshet. Den pasientansvarlige 

sykepleieren vil etter helsepersonelloven (1999) kunne delegere oppgaver til øvrig personale 

ut fra faglig vurdering, men ansvaret for pasienten vil ikke kunne delegeres. For ansatte var 

det viktig å få bedre kjennskap til pasientene og at alle ansatte skulle oppleve trygghet i 
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jobbsituasjonen. Det vil si at de ville få oppgaver de ville mestre og som var faglig 

utfordrende.  

 

For ledere ville ordningen medføre konkretisering av hvilke funksjoner som skulle ivaretas og 

hvem som skulle ivareta dem. Ordning med PAS ble derfor ansett som et godt 

styringsverktøy. Prosjektet fant imidlertid flere utfordringer ved sikring av koordinering og 

kontinuitet (kapittel 8.2). Det ble ikke foreslått hvordan utfordringene praktisk skulle løses.  

 

Flere funksjoner skal ivaretas 

I ny struktur ble soneledere og fagutviklingssykepleier erstattet med gruppesykepleiere. 

Gruppesykepleierne skulle utfylle hverandre ved at en av dem alltid skulle være til stede i 

avdelingen. Deres funksjon skulle være å sikre faglig forsvarlig hjelp til pasienter i akutte, 

uavklarte og ustabile situasjoner ved å fordele oppgaver innen og mellom arbeidslagene i det 

daglige. De skulle også ha saksbehandlerfunksjoner ved å utrede nye saker og gjøre 

vurderingsbesøk. I tillegg ville det være en oppgave å være en sykepleier i arbeidslaget og 

sørge for at direkte pasientoppgaver ble ivaretatt. Til slutt skulle de være hjemmehjelperes 

veileder og kontaktperson for pasienter som kun mottok praktisk hjelp i hjemmet. 

 

Endringene innebar omfordeling av funksjoner og ansvar. Det førte til behov for nye 

stillingsbeskrivelser for avdelingsleder og gruppesykepleier, samt funksjonsbeskrivelse for 

pasientansvarlig sykepleier. Videre ble det også nødvendig å utvikle funksjonsbeskrivelse for 

hjelpepleier/omsorgsarbeider som skulle være pasientens primærkontakt. 
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7.0  STOKKES HJEMMETJENESTE ENDRES 

Foreliggende prosjekt ble bedt om å utarbeide en foreløpig rapport med hovedkonklusjoner 

om struktur- og funksjonsfordeling. Denne ble behandlet politisk og det ble besluttet å følge 

de foreløpige anbefalingene fra prosjektet. Hjemmehjelp- og hjemmesykepleie ble samordnet 

til én hjemmetjeneste fra 20. oktober 2003. Prosjektleder for foreliggende prosjekt ble 

konstituert som avdelingsleder. Tjenesten ble organisert i tre arbeidslag på dagtid og 

samordnet til én tjeneste på kveld og helg. Geografiske grenser mellom arbeidslagene ble 

trukket opp. Grensene sørget for jevn fordeling av pasienter i ulike typer situasjoner, og 

dermed jevnt behov for yrkeskompetanse i arbeidslagene. De to sonelederne ble erstattet med 

tre gruppesykepleiere med ansvar for hvert sitt arbeidslag. Hjemmetjenestens lokaler ble 

ombygget for å gi plass til ekstra kontor og medisinrom.  

 

Det ble bestemt at ordning med pasientansvarlig sykepleier (PAS) skulle innføres for hver 

pasient med vedtak om hjemmesykepleie. Funksjonsbeskrivelser for gruppesykepleier, 

pasientansvarlig sykepleier, merkantilt personell og primærkontakt var ikke utarbeidet da 

omstruktureringen skjedde. Resultater fra kartleggingsundersøkelsen om hvilke tjenester som 

ble utført i hjemmetjenesten hadde heller ikke blitt beregnet og lagt fram og det var ikke 

foreslått hvordan utfordringene med manglende koordinering og sikring av kontinuitet skulle 

bedres.  

 

Det ble utarbeidet arbeidslister innen hvert arbeidslag. Pasientene ble fordelt på arbeidslistene 

ut fra geografi, tidspunkt for besøk og samlet arbeidsmengde. En sykepleier ble oppnevnt som 

PAS for alle pasientene på arbeidslisten. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere ble oppnevnt som 

primærkontakter for utvalgte pasienter på listene. På denne måten utgjorde fagpersonalet team 

med ansvar for grupper av pasienter, og hjelpetrengende pasienter ble sikret større kontinuitet.  

 

Hjemmehjelpere skulle samordnes med pleiepersonalet. Noen skulle begynne med 

turnusarbeid og flere skulle begynne å utføre personlig hjelp til pasienter. Kurs i 

grunnleggende pleie og omsorg for assistenter ble gjennomført på oppdrag fra kommunen og i 

regi av høgskolen. Det omfattet 40 undervisningstimer med praktiske øvelser i perioden fra 

oktober 2003 til mars 2004.  
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For at hjemmehjelpere skulle kunne utføre pleieoppgaver ble arbeidstid til praktisk bistand 

redusert. Noen personer med vedtak om praktisk bistand fikk redusert sitt tilbud fra for 

eksempel to ukentlige timer til to timer hver 14. dag. Andre fikk redusert tilbud ved at noen 

oppgaver ikke lenger ble utført.  

 

7.1  Bemanningsprosjektets konklusjoner 

Bemanningsprosjektet (Adal og Strandquist 2004) utarbeidet en bemanningsplan og 

turnusplan i tråd med eksisterende økonomiske rammer og personale. Mandatet tilsa at verken 

ansettelsesforhold eller stillingsstørrelser skulle endres. Spesielle avtaler med ansatte om 

arbeidstid skulle videreføres. Det skulle legges vekt på å etterkomme individuelle ønsker om 

arbeidstid så langt det lot seg gjøre i forhold til pasientenes og arbeidsgivers behov.  

 

Arbeidet er likt på hverdager, i ferier og ved høytider. I hjemmetjenesten utgjør fem ukers 

ferie for alle ansatte ca. 4 årsverk. Prosjektet vurderte om det var mulig å fordele 

bemanningen slik at det var mulig å avvikle noe ferie uten å måtte leie inn vikar. 

Bemanningsplanen var så marginal at det ikke var mulig å gjennomføre dette. Det var heller 

ikke mulig å ta hensyn til sykefravær.      

 

Tjenesten måtte organiseres slik at kompetansefordeling og bemanningsbehov gav en faglig 

forsvarlig tjeneste ut fra de personalressurser som var i tjenesten. Det var viktig at de ansatte 

ville oppleve å kunne tilby en faglig og etisk forsvarlig tjeneste.  

 

Fordeling av ansatte 

Ved utarbeidelse av ny bemanningsplan ble 3,95 årsverk avsatt til administrativt arbeid og 

ledelse: avdelingsleder utgjorde 1,0 årsverk, gruppesykepleier 2,35 og merkantil 0,6 årsverk. 

For nattarbeid var 3,3 årsverk disponible, mens for dag og kveld var 32,75 årsverk 

tilgjengelige for turnusarbeid.  

 

Det ble lagt til grunn at ansatte skulle arbeide hver tredje helg og at lengden på en normal 

arbeidsdag skulle være 7,5 timer. Andre personalhensyn ble også ivaretatt. For å dekke 

bemanningsbehovet på dag- og kveldstid i helgene var det nødvendig med til sammen 14 

personer på vakt hver helg. Det var derfor behov for 42 personer ansatt i turnus (14 personer x 

3 helger). Med 32,75 årsverk tilgjengelig for turnusarbeid og behov for 42 personer ansatt i 
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turnus var gjennomsnittlig stillingsstørrelse 78%. Enkelte ansatte hadde 100% stilling, og 

mange hadde stillingsstørrelser betydelig lavere en 78 % (kapittel 6.0). Prosjektet kunne på 

bakgrunn av dette ikke foreslå redusert bruk av deltid.   

 

Fordeling av kompetanse 

Kartleggingen viste at det ofte var færre sykepleiere på vakt enn i oppsatt turnusplan. Ved 

innleie av vikar ble ofte personell med lavere kompetanse satt inn i sykepleiervaktene. 

Prosjektet anså det derfor som vesentlig å planlegge optimal bruk av sykepleierkompetanse. 

Det måtte være nok sykepleiere til å ta seg av akutte, uavklarte og ustabile pasientsituasjoner 

hele døgnet. I tillegg måtte det være tid til å sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og 

koordinering av tjenestetilbudet.  

 

På kveldsvakt måtte det hver dag være seks personer. To av disse måtte ha sykepleier-

kompetanse fordi 25% av arbeidstiden var hjelp til pasienter i uavklarte og ustabile 

situasjoner. Øvrige pasienter som trengte hjelp om kvelden hadde ulike stabile og avklarte 

helseproblemer. Det var ikke nok fagutdannende til å dekke alle vaktene. Bemanningsplanen 

ble derfor satt opp med minst tre hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, og for øvrig ufaglærte 

hjemmehjelpere. 

  

Til dagvakter gjenstod det da 722,5 disponible arbeidstimer. I helgene måtte det være åtte 

personer på vakt, hvorav to måtte være sykepleiere for å dekke uavklarte situasjoner. Det var 

heller ikke her nok fagutdannende til å dekke alle vaktene. Det ble satt opp minst fire 

hjelpepleiere/omsorgsarbeidere per vakt, og for øvrig ble hjemmehjelpere satt opp i 

turnusplanen.  

 

Øvrige disponible arbeidstimer ble fordelt på dagtid hverdager. Det ble da 19 personer på 

vakt, og ut fra forekomst av uavklarte situasjoner skulle fem av disse være sykepleiere. I 

tillegg skulle sykepleiere ha tid til å sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering av 

tjenestetilbudet og administrere medikamenter. Dette er arbeid som hovedsakelig foregår på 

dagtid hverdager.  

 

Det var ikke mulig å dekke sykepleierbehovet ut fra eksisterende bemanning. Prosjektet 

valgte da å prioritere tilstrekkelig kompetanse på kveldstid og i helgene. Øvrige sykepleiere 

ble fordelt mellom arbeidslagene slik at det alltid var minst en sykepleier på hvert arbeidslag 
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på dagtid. Antall sykepleiere på dagtid var de fleste dagene fire eller fem. Noen dager var det 

bare tre sykepleiere, og en dag var det seks.  

 

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere ble fordelt jevnt på de tre arbeidslagene 

på dagtid. Det var ikke mulig å dekke vaktene kveld og helg med fagutdannet personale, selv 

om pasientene da hadde behov for helsehjelp.  

 

Prosjektet la inn en overlapping på en time mellom dag og aftenvakt en gang per uke for at 

personalet kunne samles til internundervisning og refleksjonsgrupper.  
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8.0  RESULTATER OM UTFØRTE TJENESTER 

Her presenteres resultatene fra kartleggingsundersøkelsen (kapittel 5.3), som registrerte hvilke 

tjenester som ble utført av hjemmetjenesten, og omfanget av dette. Avdelingsleders arbeid ble 

ikke registrert. Resultatene om utførte tjenester ble beregnet høsten 2004, ett år etter 

omstrukturering av hjemmetjenesten i Stokke kommune.  

 

Arbeidstid 

Resultatene gir et godt bilde av bruk av arbeidstid i hjemmetjenesten fordi sum av registrert 

arbeidstid samsvarte godt med sum av arbeidstimer i oppsatt turnusplan. Oppsatt turnus for 

fem hverdagsdøgn i kartleggingsuken utgjorde 1175 arbeidstimer. Bemanningsprosjektet 

(Adal og Strandquist 2004) og foreliggende prosjekt registrerte bruk av til sammen 1144,5 

arbeidstimer i samme periode. Av dette ble 1027 arbeidstimer registrert i kartleggings-

undersøkelsen, 14,5 timer gikk med til koordinering ved møter og saksbehandling, 55 timer til 

sikring av kontinuitet i rapporter og 48 timer kjøretid. Dette utdypes nedenfor.  

 

Arbeidstid til koordinering og saksbehandling i form av vurderingsbesøk, 

ansvarsgruppemøter, inntaksmøter, utskrivningsmøter og telefoner til samarbeidende parter 

ble beregnet og utgjorde 14,5 timer per uke.   

 

 

Arbeidsoppgave Antall timer per uke 
 Soneleder / Sykepleier Hjelpepleier / oms.arbeider 
Mottak av ny pasient (vurderingsbesøk og 
planlegging) 

2   

Ansvarsgruppemøter  1,5   
Utskrivningsmøter  4   
Fagmøte 1   
Fysio- / ergo møte 0,5   
Telefoner (lege, sykehus, og lignende)  2  
Telefon apotek   0,5   
Inntaksmøte 3   
SUM 14,5 timer  

 
 
Tabell 2: Tid til koordinering i form av møter og saksbehandling per uke 
 



 

 33 

Sikring av kontinuitet skjedde i stor grad ved at personalet i vaktskiftet deltok en halv time i 

muntlig rapport. Dette utgjorde ca 10-12 arbeidstimer per døgn. Kjøretid utgjorde 9,6 timer 

per døgn, til sammen 48 timer i kartleggingsperioden. 

 

Bruk av arbeidstid 

De 1144,5 registrerte arbeidstimene ble brukt til direkte pasientrettet arbeid, koordinering av 

tjenestetilbudet, sikring av kontinuitet, annet arbeid og kjøretid. Fordeling av arbeidstiden 

vises i figur 3. 

   

Figur 3: Fordeling av arbeidstid 

 

Hele 85% (979 timer) av arbeidstiden gikk med til direkte pasientrettet arbeid. Tid til 

koordinering av tjenestetilbudet utgjorde 2% (20,5 timer). Av dette var 6 timer koordinering 

av det daglige arbeidet og 14,5 timer i form av møter og saksbehandling. Sikring av 

kontinuitet utgjorde 5% (55 timer). Til sammen 4% (41 timer) av arbeidstiden ble brukt til 

annet arbeid enn hjemmesykepleie og praktisk bistand. Og 4% (48 timer) var kjøretid. I 

kapittel 8.1 – 8.3 utdypes innholdet i arbeidet. 

 

8.1  Direkte pasientarbeid 

Direkte pasientrettet arbeid utgjorde 979 arbeidstimer i løpet av fem hverdagsdøgn. Det 

omfattet sykepleie og personlig hjelp, medisinadministrering, tilsyns- og støttebesøk, samt 

renhold og annet husarbeid.  

Fordeling av arbeidstid

85% Direkte
pasientrettet arbeid
2% Koordinering

5% Kontinuitet

4% Annet arbeid

4% Kjøretid

85%

4%4%
5%

2%
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Direkte pasientarbeid

48% Sykepleie og
personlig hjelp

35% Renhold og annet
husarbeid

9%
Medisinadministrering

8% Tilsyn og
støttebesøk

48%

35%

9%
8%

  
Figur 4: Direkte pasientarbeid 

 

Figur 4 viser at 48% (472 timer) av arbeidstiden gikk med til sykepleie og personlig hjelp. Det 

omfattet personlig stell, hjelp ved eliminasjon og ernæring, sår- og smertebehandling og 

veiledning av pasient og pårørende. Videre ble 9% (85 timer) brukt til medisinadministrering, 

mens 8% (82 timer) gikk med til tilsyn og støttebesøk. Renhold og annet husarbeid utgjorde 

35% (340 timer) av arbeidstiden.   

 

Medisinadministrering 

Det ble brukt 85 arbeidstimer til å administrere medisiner, det vil si gjennomsnittlig 17 

arbeidstimer per dag. Administrering av medisiner i hjemmet utgjorde 67 timer. Sykepleiere 

brukte øvrige 18 arbeidstimer til dosettfylling, hvorav 14 timer i pasientenes hjem og 4 timer 

på kontoret. Tiden sykepleiere brukte på fylling av dosetter tilsvarte omtrent 50% stilling.   

 

Spørreundersøkelsen fant at mange stilte spørsmål om faglig forsvarlighet ved dosettfylling. 

Ved dosettfylling i hjemmet var det vanskelig med konsentrasjon fordi en skulle forholde seg 

til pasienter og pårørende samtidig. Dosering ble sjelden dobbeltsjekket av annen sykepleier.  

Ved dosettfylling på kontoret var det vanskelig med konsentrasjon fordi det ikke var 

medisinrom. Sykepleiere ble stadig avbrutt av medarbeidere og telefoner og det var vanskelig 

å konsentrere seg. Det kom inn mange avviksmeldinger om feildoseringer.  
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Tilsyn og støttebesøk 

Kartleggingen viste at 81 arbeidstimer gikk med til dette. Det foregikk 19 timer på dagtid, 13 

timer på kveldstid og 49 timer om natten.  

 

Renhold og annet husarbeid 

Det ble brukt betydelig arbeidstid til praktisk bistand, som omfattet renhold av bolig, oppvask, 

klesvask, sengeskift, vindusvask og annet. Figuren viser omfanget av tjenestene, som til 

sammen utgjorde 340 timer i kartleggingsuken.  

 

Praktisk bistand 68% Renhold av
bolig
6% Oppvask

9% Klesvask

7% Sengeskift

6% Vindusvask

4% Annet

68%

4%
6%

7%

9%

6%

 

Figur 5: Praktisk bistand 

 

Figur 5 synliggjør hva slags praktisk bistand pasientene fikk i huset. Renhold av bolig tok 

mest tid og utgjorde 68% (236 timer) av arbeidstiden. Det gikk med 6% (20 timer) til oppvask 

og 9% (30 timer) til klesvask. Det ble ikke stilt krav om at pasienten måtte ha oppvaskmaskin 

eller vaskemaskin. Hos mange pasienter skjedde oppvask for hånd. Enkelte hadde ikke 

vaskemaskin. I noen tilfeller tok hjemmehjelpere med seg pasientenes klær hjem for vasking. 

Sengeskift utgjorde 7% (22 timer) og vindusvask 6% (20 timer). Det var ingen skrevne 

normer for hvor ofte vinduer skulle vaskes. Den enkelte hjemmehjelper og pasient ble enige 

om omfanget. 4% av arbeidstiden (13 timer) gikk med til ”annet”. Det kom ikke fram i 

undersøkelsen hva som var innholdet i dette. 
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8.2  Koordinering og sikring av kontinuitet 

Tid til sikring av kontinuitet utgjorde 55 arbeidstimer i løpet av fem hverdagsdøgn, mens tid 

til koordinering utgjorde 20,5 timer. Kontinuitet sikres ved utarbeidelse av pleieplaner, 

oppfølging av sykepleietiltak, dokumentasjon og forsvarlig delegering av oppgaver. 

Koordinering av tjenestetilbudet omfatter oppfølging og koordinering i forhold til andre 

instanser som yter helsehjelp. Vanlige instanser er fastlege, legevakt, sykehus, tannlege, 

sykehjem, pårørende, psykiatritjeneste, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsentre og 

hjemmehjelp.  

 

Kontinuitet 

Spørreundersøkelsen omfattet hvordan muntlige rapporter og skriftlig dokumentasjon 

fungerte. Ansatte mente at muntlige rapporterer fungerte ganske bra (tallkarakter 4), mens 

skriftlig dokumentasjon var ganske dårlig (tallkarakter 3). Kommentarene viste at mange 

mente muntlige rapporter var for lange og at det var mye unødig prat. Eget rapportrom var 

savnet.  

 

For hver pasient skulle det være en kurve med pleieplan på kontoret. I pasientens hjem skulle 

det være en kortversjon av dette, kalt hjemmejournal. Det var forventet at det skulle benyttes 

en halv time per ansatt til skriftlig dokumentasjon i vaktskiftet. Denne tiden ble imidlertid ofte 

benyttet ute hos pasientene. Spørreundersøkelsen fant at elektronisk system var savnet. 

Tjenesten hadde papirsystem. Det kom fram at dette var uoversiktlig og mangelfullt. For flere 

pasienter manglet ajourført pleieplan. Systemet med pasientpapirer både på kontoret og i 

pasientens hjem førte til mye dobbeltføring med mulighet for feilregistreringer.   

 

Koordinering 

Tabell 2 (kapittel 8.0) viser at koordinering i form av møter og saksbehandling ble utført av 

soneledere eller sykepleiere. Det var i praksis soneledere som hadde denne funksjonen, men 

annen sykepleier kunne fungere som medhjelper eller vikar. Andre yrkesgrupper koordinerte 

ikke tjenestetilbudet.   

 

Ansatte mente samarbeid med fastlege og sykehjem fungerte ganske bra (tallkarakter 3,6 i 

spørreundersøkelsen). Kommentarene viste at det oftest var soneleder og sjelden 

primærkontakt som hadde kontakt med fastlegene. Det kunne være vanskelig å få tak i legene 
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og det var vanlig å måtte purre å på henvendelser til dem. Det gjaldt særlig henvendelser om 

medisinforandringer. 

 

8.3  Annet arbeid 

Av praktisk bistand gikk 4% (13 arbeidstimer) med til ”annet” (kapittel 8.1, figur 5) uten at 

det kom fram hva som var innholdet i dette. Kartleggingsundersøkelsen fant imidlertid at 4% 

(41 timer) av samlet arbeidstid i hjemmetjenesten ble brukt på tjenester som verken kunne 

defineres som hjemmesykepleie eller praktisk bistand (kapittel 8.0, bruk av arbeidstid). Det 

omfattet prøvetaking, følgetjeneste, ærender og matombringing. Figur 6 viser hvor mye tid 

som gikk med til hver av disse tjenestene. 

 

Annet arbeid

40% Følgetjeneste
50% Ærender
3% Matombringing
7% Prøvetaking

40%50%

7%
3%

 
Figur 6: Annet arbeid 

 

Av denne tiden gikk 40% (16 timer) med til følgetjenester, som hovedsakelig var å følge 

pasienter fra omsorgsboliger ved Soletunet og Engveien-Senteret til kafeteria for å spise.  

Ansatte brukte 50% (21 timer) av tiden på å gjøre ærender for pasienter. Det var oftest 

hjemmehjelpere som handlet matvarer og utførte tjenester for pasienter ved postkontor, bank 

og apotek, men også pleiepersonalet gjorde ærender. Prøvetaking utgjorde 7% (3 timer) av 

arbeidstiden, og omfattet blod- og urinprøver. Til slutt ble det registrert at det gikk med 3% (1 

time) til matombringing.  
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Pasienter med vedtak om matombringing fikk tilkjørt middag mandag, onsdag og fredag av 

vaktmestertjenesten. Hjemmetjenestens personale kjørte ut mat øvrige fire ukedager. 

Prosjektet mente det her hadde blitt gjort en feilregistrering, og at betydelig mer tid ble brukt 

til matombringing. Spørreundersøkelsen viste at mange mente det var sløsing med ressurser at 

pleiepersonalet måtte kjøre ut middag til pasienter.  

 

Kartleggingsskjemaet hadde også rubrikker for snemåking, transport, vedbæring, 

støttekontakt, omsorg for dyr og forefallende arbeid for å utnytte ventetid. Det ble imidlertid 

ikke registrert at arbeidstid gikk med til noe av dette. Snemåking var ikke aktuelt på 

kartleggingstidspunktet, men ble vanligvis utført i vinterhalvåret.  

 

Kompetanseutvikling 

Kartleggingsundersøkelsen registrerte ikke tid som gikk med til kompetanseutvikling. Men 

spørreundersøkelsen viste en generell oppfatning om at opplæring ikke var tilfredsstillende. 

På spørsmål om dette gav ansatte tallkarakterer som varierte mellom 1 (svært dårlig) og 3 

(ganske dårlig). Det ble kommentert at det ofte var personer som hadde fri som fikk gå på 

kurs. Andre hadde det for travelt til å gå fra arbeidet. Man mente nyansatte fikk for dårlig 

opplæring. En kommenterte at hun savnet tilbakemelding på hvordan hun arbeidet og 

opptrådte. Et fora for å ta opp opplevelser og erfaringer fra arbeidsdagen var savnet.    
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9.0  EVALUERING OG UTFORDRINGER  

Prosjektets mandat var omfattende. Hjemmetjenesten skulle vurderes i forhold til mål, innhold 

og kompetansebehov. Og en skulle finne fram til en hensiktsmessig driftsform for en samlet 

hjemmetjeneste. Etter foreliggende prosjekts anbefalinger ble hjemmetjenesten omstrukturert 

høsten 2003. Det medførte betydelige endringer for pasienter, ansatte og arbeidsgiver.  

 

Bemanningsprosjektet (Adal og Strandquist 2004) gjennomførte i januar 2004 en evaluering 

av endringene i hjemmetjenesten. Svarene som kom fram gjennom gruppeintervjuer med 

ansatte rettet seg både mot foreliggende prosjekt og Bemanningsprosjektet. Resultatene herfra 

bar preg av at hjemmetjenesten stod i en omstillingsprosess kort tid etter omstruktureringen. 

Senere ble både struktur og kvalitet vurdert av ansatte i hjemmetjenesten som deltok på 

seminar juni 2004. Til slutt ble resultater om utførte tjenester (kapittel 8.0) lagt frem høsten 

2004, et år etter omstruktureringen. Foreløpig rapport ble sendt ut på høring på nyåret 2005. 

 

En samlet vurdering av struktur, funksjonsfordeling og tjenester som ytes av hjemmetjenesten 

presenteres nedenfor. Dette belyses med konklusjoner fra evalueringsundersøkelsen, 

seminaret, resultater om utførte tjenester og høringsuttalelser. Til slutt vises det til nyere 

aktuelle rapporter på området og det gjøres rede for prosjektets konklusjoner og anbefalinger 

om veien videre.  

 

 

9.1  Hensiktsmessig struktur 

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie ble høsten 2003 samlet til en tjeneste med felles 

bemanningsplan. Personalet ble delt i tre arbeidslag ut fra geografiske hensyn og med jevn 

fordeling av pasienter i lagene. I tillegg ble det utarbeidet arbeidslister som knyttet pasienter 

og personale sammen i mindre enheter. Bemanningsprosjektet (Adal og Strandquist 2004) 

utarbeidet en bemannings- og turnusplan. Personalets kompetanse var ikke tilstrekkelig i 

forhold til kartlagt behov, men kompetanse ble fordelt ut fra eksisterende rammer og 

personale (kapittel 7.1).  
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En samlet hjemmetjeneste 

På kveld og i helgene fungerte hele hjemmetjenesten som en samlet tjeneste. 

Evalueringsundersøkelsen viste at dette skapte trivsel og samarbeid. Seminaret viste senere at 

den samlede hjemmetjenesten ble oppfattet som mer robust ved fravær, fordi en hadde flere 

ansatte å samarbeide med. Sykepleiere i alle stillingsstørrelser hadde i ny bemanningsplan fått 

flere kveldsvakter for å sikre riktigere kompetansefordeling. Styrket kompetanse på kveld ble 

evaluert som relevant, og det kom ikke frem innsigelser i forhold til vaktbelastning.  

 

Etter strukturendringen skulle hjemmehjelper være sammen med personalet i 

hjemmesykepleien mellom klokken 08.00 og 10.00. Dette fungerte ikke etter planen. 

Hjemmehjelpere hadde egne lister med pasienter. Endringen ble da slik at hjemmehjelpere 

gikk til sine pasienter, og samtidig gjorde pleieoppgaver for sine pasienter. Det var fremdeles 

så mange hjemmehjelpsoppdrag at det ikke var mulig å frigjøre hjemmehjelperne fra 

rengjøring deler av dagen. Noen vedtak om praktisk bistand ble omgjort ved årsskiftet. Dette 

var likevel ikke nok reduksjon til at man kunne gjennomføre at hjemmehjelper skulle delta i 

pleie- og omsorgsoppgaver fra morgenen av.  

 

Hjemmehjelperne ble samordnet med hjemmesykepleien for å styrke bemanningen. 

Intensjonen var at hjemmehjelper kunne utføre enkle pleieoppgaver når hun likevel var i 

hjemmet. På grunn av manglende myndighet og kompetanse i medikamenthåndtering måtte 

man likevel reise to personer hjem til pasienten. Det hadde gått seg bedre til etter hvert, og 

hjemmehjelper ble da opplevd mer som en styrking av hjemmetjenesten. Seminaret i juni 

viste imidlertid at det fortsatt ble oppfattet som ineffektivt når noen ansatte ikke kunne gi 

medisiner på kveldstid.  

 

Inndeling i arbeidslag og arbeidslister 

Ansatte mente i evalueringen at de nye geografiske grenser og inndeling i arbeidslag var 

hensiktsmessig. De mente imidlertid også at tre arbeidslag splittet tjenesten for mye opp på 

dagtid, og at samspillet og fleksibiliteten mellom arbeidslagene ikke fungerte etter 

intensjonene. Dette påvirket arbeidsmiljøet og gikk ut over ansattes trivsel.  

 

Hvert arbeidslag hadde pasientpapirer i eget skap. Dette ble oppfattet som tungvindt fordi en 

ved henvendelser måtte finne ut hvilket arbeidslag en pasient tilhørte for å finne papirene. Det 

var også et problem at man måtte bruke tid på å lete etter nøkler til pasientenes boliger.  
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Seminaret i hjemmetjenesten viste at ansatte mente inndeling i tre arbeidslag på dagtid var et 

sårbart system, fordi det var så få ansatte å omfordele arbeidet til ved fravær. Mer flyt mellom 

arbeidslagene mellom klokken 08.00 og 12.00 ble etterlyst, og at ansatte burde komme seg 

raskere ut til pasientene.  

 

Hensiktsmessighet ved arbeidslistene ble også vurdert. Det var ofte 3 biler parkert ved 

omsorgsboligene i Engveien, og det ble stilt spørsmål ved om listene kunne komprimeres med 

tanke på kjøring. Arbeidslister for kveld og helg ble oppfattet som skjevt fordelt i forhold til 

arbeidsmengde og geografi.  

 

Riktig kompetanse i bemannings- og turnusplan 

Ansatte mente i evalueringsundersøkelsen at sammensetningen av kompetanse i arbeidslagene 

og i turnusplanen var riktig og fungerte bra når alle var tilstede. Sykefravær, ferieavvikling og 

ledige sykepleierstillinger gjorde imidlertid at ansatte fortsatt opplevde at det ikke var 

tilstrekkelig kompetanse tilstede og at pasientene derfor ikke fikk god nok pleie og 

behandling. 

 

Etter innføring av begrepet pasientsituasjoner var gruppesykepleierne blitt mer bevisste på 

hvilken kompetanse som var nødvendig. Evalueringen viste at det lå en ny tankegang bak 

utarbeidelse av arbeidslistene og bruk av sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og 

hjemmehjelpere.  

 

Arbeidsfordelingen mellom sykepleiere og annet pleiepersonell varierte i løpet av dagvaktene. 

Sykepleierne opplevde at det kunne være svært travelt mot slutten av dagen. Da skulle de 

dokumentere og rapportere alt som hadde skjedd i løpet av dagen, kontakte leger, ordne opp i 

medisinspørsmål, finne ut av uavklarte situasjoner og overta arbeidsoppgaver som ikke var 

ferdigstilt av andre ansatte. I tillegg måtte de overta gruppesykepleieres ansvar og oppgaver 

når disse ikke var tilstede. Annet pleiepersonell var tilgjengelig på slutten av dagen. Men 

oppgavene som skulle utføres krevde sykepleierkompetanse.    

 

Dagene medisindosetter skulle fylles medførte ekstra vanskeligheter. Sykepleiere på dagtid 

hadde fulle arbeidslister men skulle i tillegg fylle dosettene. Ofte arbeidet sykepleierne ut over 

sin arbeidstid disse dagene.  
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Sykepleier på kveld skulle være frigjort til å ta seg av akutte, uavklarte og ustabile 

pasientsituasjoner. Pasientansvarlige sykepleiere (PAS) planla ofte å gå til pasienter han/hun 

hadde ansvar for. Dette mente gruppene ville fungere fint dersom sykepleier ikke hadde fulle 

arbeidslister, men kunne påta seg litt og litt oppgaver utover en kveldsvakt. Da ville det være 

mulig å ta seg av uforutsette ting som alarmer. Men fordi så mye forble uavklart på dagvakt, 

så ble en del dagarbeid forskjøvet over til kveldsvakt. Arbeidslisten til sykepleier ble raskt fylt 

opp av arbeidsoppgaver som gjorde det vanskelig å følge opp PAS-ansvaret. Dosettfylling var 

en stor kilde til forskyvning av arbeid til kvelden.  

 

Sykepleiere hadde flere stabile og avklarte pasienter på sin liste om kvelden. Flere av disse 

hadde behov for gjennomføring av spesielle prosedyrer. Gruppene mente andre yrkesgrupper 

kunne læres opp og delegeres oppgaver i forhold til disse pasientene på kveld og helg.  

 

 

9.2  Hensiktsmessig funksjonsfordeling 

Ved omstruktureringen høsten 2003 ble pasientnære funksjoner lagt til pasientansvarlig 

sykepleier (PAS). PAS skulle være pasientens kontakt og sikre faglig forsvarlighet, 

kontinuitet og koordinering av tjenestetilbudet. Saksbehandling, administrering og annen 

koordinering ble lagt til gruppesykepleier. Funksjonsfordelingen var skissert, men 

funksjonsbeskrivelser var ikke utarbeidet.  

 

Pasientansvarlig sykepleier (PAS)  

Evalueringen viste at det var vanskelig for PAS å ivareta sitt ansvar. Det skyldtes fulle 

arbeidslister, at en måtte bruke tid på fylling av medisindosetter, ekstra arbeid når 

hjemmehjelpere hadde fravær og opphopning av uavklarte situasjoner som sykepleiere måtte 

ta seg av på slutten av dagen. Oppfølging av pasienter ble skjøvet over til gruppesykepleiere 

fordi sykepleierne ikke hadde tid til å følge det opp og ordning med pasientansvarlig 

sykepleier ikke var ferdig innført i drift. Evalueringen viste at gruppesykepleiere i stor grad 

hadde overtatt koordineringen som sonelederne tidligere hadde hatt ansvaret for, og de var 

like mye involvert i samarbeid med familie og lege som soneledere hadde vært.  
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Hjemmetjenesten innførte ”etter lunsj-lister” for at PAS skulle kunne ivareta sitt ansvar. 

Seminaret i juni viste at mange ønsket andre måter å gi pasientansvarlig sykepleier tid til sine 

pasienter på.  

 

Ved juniseminaret kom det fram at navnet til PAS ofte ikke stod oppført i pasientens kurve 

eller hjemmejournal. Det var ikke innarbeidet at det PAS hadde bestemt skulle følges opp.  

 

Sikring av kontinuitet ble vurdert. Fortsatt gikk betydelig arbeidstid med til muntlig rapport. 

Det ble vurdert som viktig at en person burde styre rapporten. Alle pasienters navn burde 

leses opp for å ivareta viktig informasjon. Måten en omtalte pasienter på ble ansett som viktig, 

at respekt og gode holdninger kom fram. Det ble bemerket at muntlig rapport kun burde 

omfatte det som var skrevet, og ikke ta med synsinger. Videre var personalets uttalelser under 

rapportene viktige for ikke å spre negative stemninger. 

 

Flere mente det var behov for å lære mer om hvordan god rapport skulle skrives i kurven på 

kontoret og i pasientens hjemmejournal. Retningslinjer for hva som bør skrives i 

hjemmejournal ble etterlyst. Det var en utfordring å få dokumentert viktige opplysninger 

samtidig som opplysninger skulle skjermes for pasientens pårørende og besøkende. Generelt 

mente ansatte at kontinuitet burde sikres mer skriftlig og mindre ved muntlig rapport.  

 

Gruppesykepleiere  

Det kom frem i evalueringen at gruppesykepleierne burde samarbeide mer som team på tvers 

av arbeidslagene. Spørsmål om det var for mange til å administrere (en avdelingsleder, tre 

gruppesykepleiere og en sekretær) ble reist. Beskjeder forsvant noen ganger på vegen når de 

skulle gå gjennom mange personer. I tillegg fikk ansatte beskjeder fra flere overordnede og 

det var uklart om ledelsen hadde samsnakket og hva den ansatte skulle forholde seg til. 

 

Ansatte så klare fordeler ved å ha gruppesykepleier i 100% stilling fremfor deltidsstilling. De 

mente heltids gruppesykepleier fikk bedre oversikt. Denne kunne fordele arbeidsoppgavene 

bedre og gi ansatte mer forutsigbar arbeidsdag. Når gruppesykepleier på grunn av 

deltidsstilling ikke hadde full oversikt, gikk dette utover fleksibilitet i tjenesten. 

Evalueringsgruppene mente at deltids gruppesykepleier for eksempel vanskelig kunne 
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bedømme når personal på grunn av ulik arbeidsbelastning burde flyttes mellom arbeidslag på 

morgenen. 

 

9.3  Riktige tjenester til pasientene 

Resultater fra kartleggingen av utførte tjenester ble lagt fram et år etter omstrukturering, og 

også etter evaluering og seminar i hjemmetjenesten. Kvaliteten på hjemmesykepleie og 

praktisk bistand ble ikke direkte undersøkt i prosjektet, men resultatene viste likevel klare 

utviklingsbehov.  

 

Sikring av faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering av tjenestetilbudet 

Sikring av kontinuitet og koordinering av tjenestetilbudet hadde klare svakheter. Ordning med 

kontaktperson for pasientene fungerte også utilfredsstillende og samarbeid med pasienters 

lege burde forbedres. Det var klare mangler ved skriftlig planlegging og dokumentasjon av 

pasientarbeidet. Mange arbeidstimer gikk med til tilsynsbesøk, og 49 av disse om natten. Det 

kunne tyde på at pasienter var urolige fordi deres situasjon var uavklart eller utrygg, som 

kunne skyldes dårlig planlegging.  

 

Evalueringen viste at hovedfokus i hverdagen var direkte pasientrettet arbeid. Faste gjøremål 

ble fordelt ved hjelp av ansattes arbeidslister. Tiden som skulle brukes til skriftlig planlegging 

og dokumentasjon ble fremdeles i stor grad brukt ute hos pasientene. Ofte ble bare 

pasientkurvene ajourført. Utstrakt bruk av deltidsstillinger for å få nok personer på vakt i 

helgene gjorde det vanskelig å få god nok kontinuitet i tjenestetilbudet.  

 

Det kom klart fram at i forhold til de tjenester hjemmetjenesten utførte så var antall ansatte og 

deres kompetanse ikke god nok for å kunne sikre kontinuitet og koordinering av 

tjenestetilbudet. Det var liten tid til planlegging. Tid og krefter gikk mer til ”brannslukking”. 

Behov for bedre rutiner som kunne bedre situasjonen kom fram.  

 

Uklart hvilke tjenester som skal ytes 

Mye tid gikk med til renhold og annet husarbeid. Det var ikke konkretisert hva dette skulle 

omfatte, eller hva pasient og tjenesteyter kunne forvente av hverandre. For eksempel var det 

vanlig at pasient ikke hadde oppvaskmaskin, slik at ansatte måtte vaske opp for hånd. Det var 
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videre opp til hjemmehjelper og pasient å bli enige om hvor ofte en skulle vaske vinduer og 

om hjemmehjelperen skulle gå ærender og handle for pasienten. Pasientene fikk i tillegg 

utført flere andre tjenester som det ikke var inngått vedtak om (følgetjenester, ærender, 

prøvetaking og matombringing). Dette understreket behovet for klargjøring av hvilke tjenester 

hjemmetjenesten skal yte, kriterier for innvilgelse og saksbehandling. Det vil gjøre det 

betydelig enklere å sikre at lovpålagte oppgaver ivaretas, og kunne velge hvilke ikke 

lovpålagte oppgaver man vil gi tilbud om i kommunen. En vil også lettere kunne ta 

begrunnede beslutninger om omfang og kvalitet på tjenester som skal gis. Svakhetene ved 

sikring av kontinuitet og koordinering av tjenestetilbudet og at det var utydelige forventninger 

om hvilke tjenester som skulle ytes hadde stor betydning. Pasienter og ansatte kunne 

vanskelig orientere seg om tjenestetilbudet og hva man kunne forvente av hverandre.  

 

Administrasjon av medikamenter krevde mye tid og var ikke bra nok. Spørreundersøkelsen og 

mange avviksmeldinger om feildoseringer underbygget dette.  

 

Kompetanseutvikling 

Ansatte opplevde at det var utilfredsstillende mulighet for oppdatering og videreutvikling av 

kompetanse. Det var behov for å sette kompetanseutvikling i system.  

 

I den nye turnusplanen ble det lagt inn en time per uke til internundervisning, samrefleksjon 

og lignende. Dette ble gjort ved at dag- og kveldsvaktene hver torsdag overlappet hverandre 

med en time slik hele personale var tilstede samtidig. Dermed kunne flest mulig delta.  

 

Evalueringen viste at torsdagstimen foreløpig ikke var blitt godt nok utnyttet. I 

utgangspunktet skulle det vært samrefleksjon hver tredje torsdag for hvert arbeidslag. Mange 

hadde aldri deltatt på dette. Overlappingstimen på torsdag ble ofte brukt til møter hvor man 

diskuterte hvordan arbeidslagene fungerte og hvordan man bedre kunne fordele arbeid på 

tvers av hele hjemmetjenesten. 
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10.0  DISKUSJON OG KONKLUSJON 

Etter at hjemmetjenesten ble innført i Norge på 1970-tallet har den vært i kontinuerlig 

utvikling. Pasienter som tidligere fikk hjelp i sykehus, mottar nå hjelp i kommunene. Andelen 

unge brukere har økt, og det forventes en moderat vekst i tallet på hjelpetrengende eldre de 

nærmeste årene. Dette fordi antall eldre over 80 år øker, selv om antall eldre over 67 år er 

ganske stabilt. Etter en nasjonal satsning på bygging av sykehjem og omsorgsboliger, satses 

det nå på styrking av kvalitet i tjenestene (Stortingsmelding nr. 45; 2002-2003).  

 

En rapport fra SINTEF (Kalseth m.fl. 2004) beskriver utviklingstrekk i kommunehelse-

tjenesten. Kommuner har opprustet hjemmetjenestetilbudet, som består i stadig mindre grad 

av praktisk hjelp og stadig mer pleiefaglige oppgaver. Behov for mer sykepleierkompetanse 

og mer samarbeid med kommunens institusjonstjeneste og legetjeneste understrekes. 

Fastlegenes rolle går i retning av mer helhetsansvar for pasientene. Rapporten viser foreløpig 

store individuelle forskjeller med hensyn til fastlegenes involvering som aktiv medspiller med 

pleie- og omsorgstjenesten.  

 

De siste årene har det vært stadig økende fokus på at sykehus skal være rendyrkede 

behandlingsinstitusjoner, mens pleie- og omsorgsdelen av sykdomsforløp er overlatt til 

kommunene. Kapasiteten ved sykehusene er under sterkt press. Kommunene ble først bedt om 

å ta raskt imot ferdigbehandlede pasienter. Dette er blitt skjerpet slik at sykehusene nå kan 

kreve økonomisk godtgjøring dersom kommunene ikke på kort varsel kan ta imot 

utskrivningsklare pasienter.  

 

Innbyggernes forventninger om hva kommunen skal yte av hjelp og støtte har også utviklet 

seg. Flere har beskrevet at samfunnet preges av en behovsspiral som fører til stadig økt 

etterspørsel etter tjenester. Mye er blitt kalt behov for helsetjenester, men er heller ønsker om 

helsetjenester (kapittel 3.2).  

 

Forventningene til hva kommunen skal yte av helse- og sosial tjenester kommer derfor både 

fra sykehusene og fra innbyggere generelt. Kommunene skal yte helsetjenester innenfor et 

rammebudsjett. Mange kommuner har vanskeligheter med å innfri forventningene om 
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helsetjenester. Forventningene om å yte gode tjenester kommer også fra ansatte, som ønsker å 

gjøre en faglig og etisk god jobb.  

 

Utvikling av hjemmetjenesten må sees i lys av samfunnsutviklingen. Etter krigen har man i 

Norge satset på oppbygging av velferdsstaten. Kommunene møter stadig større 

kapasitetsproblemer når de skal gjennomføre ambisjonene for velferdsstaten.  

Sosialantropolog Halvard Vike ser i boken ”Maktens samvittighet” (2002) velferdsstaten 

nedenfra, fra utøvere av helsetjenester og kommunestyresalen. Han beskriver hvordan 

makthaverne ved hjelp av lover og moralske krav om hva velferdsstaten skal yte ivaretar sin 

samvittighet. Videre hevder han at velferdsstatens ytelsesnivå er uten grenser. Det er høye 

ambisjoner om å yte velferdstjenester til alle.  

 

De som jobber i helse og omsorg møter imidlertid krav om mer enn de kan yte, og opplever at 

de svikter. Statens gode hensikter er blitt deres største problem. Resultatet er økende misnøye 

med velferdsstatens virkemåte og yteevne. Vike mener det sentrale problemet er misforholdet 

mellom ambisjonene og ressurser som stilles til rådighet. Han sier om ansatte: ”De tar 

oppgaven sin svært alvorlig. Kvinner som jobber med helse og omsorg i kommunesektoren 

har i stor grad sosialisert inn, gjort til sitt, det kjønnsdelte arbeidsmarkedets ulike roller. De er 

oppdratt til å ha omsorg for andre framfor å forfølge egen karriere. De har evne og vilje til å 

vie seg til "den andre", og er ofte uten vilje eller evne til å avgrense seg - slik som for 

eksempel leger gjør”.  

 

SINTEF har nylig undersøkt forholdet mellom bemanning i sykehjem og kvaliteten på 

tilbudet til beboerne (Paulsen, Harsvik m. fl. 2004). Undersøkelsen viste en sterk 

sammenheng mellom de ansattes opplevelse av utilstrekkelig bemanning og kvaliteten på 

tilbudet til beboerne. Hovedfunn i undersøkelsen var at det likevel ikke var enkle og direkte 

sammenhenger mellom bemanning i sykehjem og kvaliteten på tilbudet. Hvordan en har 

lykkes med samhandling, kommunikasjon, faglig fokus og etablering av en kompetanse-

utviklende kultur fremstod som avgjørende for en avdelings ”interne liv”. Dette har med 

ledelse og organisering å gjøre, og er i mindre grad avhengig av antall ansatte. Forfatterne 

mener det er viktig å gi ledere rammebetingelser for å kunne utøve god ledelse og for å 

utvikle og vedlikeholde gode interne arbeidsprosesser. Videre må ansatte gis 

rammebetingelser for bedre å kunne ta i bruk og utvikle de faglige ressursene i institusjonene, 

og bygge sterke kompetansekulturer.  
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Sykehjemsundersøkelsen fant videre at nesten 30% av de ansatte gikk hjem med dårlig 

samvittighet (side 123), fordi de ikke rakk å gjøre det de hadde planlagt for dagen. Forfatterne 

viser til Vikes (2002) vurderinger av velferdsstaten, og at utdanning av pleiere er rettet inn 

mot et helhetlig ansvar for beboerne. Menneskelig sett kan det helhetlige ansvaret oppleves 

som ubegrenset i tema og omfang. For pleiere vil det være vanskelig å si at problemer 

beboeren har, ikke er en del av deres ansvarsområde. 

 

Analysen i sykehjemsprosjektet tyder på at opplevelsen av ikke å få realisert den kvaliteten i 

tilbudet man ønsker ikke først og fremst skyldes for lite personell, men først og fremst 

betingelsene personalet arbeider under: dårlige tilpassede bygninger, problematisk 

arbeidsmiljø, manglende vektlegging av kompetanseutvikling og kollegial veiledning, og for 

dårlig utviklet samarbeide med pårørende, sykehus og andre. I tillegg kommer 

ledelsesproblemer.  

 

Det er sannsynlig at flere av de beskrevne forhold i sykehjem også vil gjelde 

hjemmetjenesten. Prosjektets konklusjoner om Stokkes hjemmetjeneste baseres på 

grunnforståelsen som er presentert ovenfor.   

 

 

10.1  Konklusjon om Stokkes hjemmetjeneste 

Stokke kommunes hjemmetjeneste erfarer press og forventninger fra mange kanter. Det er 

nødvendig å klargjøre for alle parter hva hjemmetjenesten skal bidra med og hvilke oppgaver 

som må prioriteres. For at det skal være mulig å kunne prioritere må utfordringene 

konkretiseres og gjøres tilgjengelig for vurdering ikke bare for fagpersonell, men for 

innbyggere og politikere generelt.  

 

Foreliggende prosjekt har kartlagt, vurdert, evaluert og beskrevet hjemmetjenesten i Stokke 

kommune og anbefalt endringer. Hjemmetjenesten er samordnet til én tjeneste og funksjoner 

som må ivaretas er beskrevet og fordelt på ansatte. Nedenfor gjøres det rede for ytterligere 

utfordringer og prosjektet anbefaler konkrete tiltak. Handlingsplan for hjemmetjenesten ble 

utarbeidet på bakgrunn av konklusjonene (vedlegg 3).  
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Hjemmetjenestens struktur  

Foreliggende prosjekt samlet hjemmetjenesten til én tjeneste. Evalueringene viste at dette gav 

bedre mulighet for å benytte kompetanse hensiktsmessig og effektivt, og at ansatte erfarte 

samarbeidet som positivt. Hjemmehjelpere er nå godt integrert i personalgruppen, og det 

samarbeides stadig mer om tjenestetilbudet til den enkelte pasient. Pleieoppgaver delegeres til 

hjemmehjelpere ut fra faglig forsvarlighet og ledig kapasitet på deres arbeidslister.  

 

Den samlede hjemmetjenesten ivaretar fordeling av personalet ut fra pasientenes 

kompetansebehov. Det utdypes i avsnittet Bemanningsbehov nedenfor.  

 

Personalet ble på dagtid inndelt i tre arbeidslag, samtidig som arbeidet også ble fordelt på ti 

arbeidslister. Evalueringene viste at dette ikke fungerte optimalt. Både arbeidslagene og 

arbeidslistene var gjenstand for diskusjon om riktig fordeling. Arbeidslistene sørger nå for 

fordeling av arbeidet ut fra geografi, tidspunkt for besøk og samlet arbeidsmengde. 

Pasientansvarlig sykepleier og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere som primærkontakter er 

knyttet til listene. Arbeidslagene har ansvar for henholdsvis tre, tre og fire arbeidslister. 

Lagene sørger for inndeling av personalet i begrenset store grupper ved gjennomføring av 

muntlig rapport, og legger til rette for ansattes opplevelse av gruppetilhørighet. 

Hjemmetjenesten bør vurdere på nytt hvilke understrukturer som er nødvendig for å knytte 

personale opp mot avgrensede pasientgrupper og for å fordele formiddagens arbeid. 

 

Tjenester som skal ytes 

Kommunen må først og fremst sikre lovpålagte helse- og sosiale tjenester. Deretter kan den 

enkelte kommune avgjøre hvilke ekstra tilbud de vil ha til befolkningen. Kommunen skal 

sørge for nødvendig helsetjeneste ved blant annet hjemmesykepleie (Kommunehelsetjeneste-

loven 1982) og nødvendig praktisk bistand (Sosialtjenesteloven 1991). Lovverket definerer 

ikke hva hjemmesykepleie eller praktisk bistand skal omfatte, og foreliggende prosjekt viste 

tydelig uklarheter om dette. 

 

Hjemmetjenesten i Stokke kommune utførte sykepleie, personlig hjelp, renhold og annet 

husarbeid, administrering av medisiner, tilsyns- og støttebesøk, følgetjenester, ærender, 

prøvetaking og matombringing (kapittel 8.1 og 8.3).  
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Delprosjektet ”Tjenestebeskrivelser” ble igangsatt i Stokkeprosjektet for å klargjøre innholdet 

i hjemmesykepleie, praktisk bistand og andre tjenester kommunen yter (Berntsen og 

Strandquist. Foreløpig upublisert).  

 

Når tjenestebeskrivelse for hjemmesykepleie skal utarbeides må denne omfatte sykepleie og 

personlig hjelp. Omfanget av tjenestetilbudet kan imidlertid drøftes. Det kan være stor 

avstand mellom nødvendig helsehjelp og ønsket hjelp. Hjemmetjenesten i Stokke brukte 8% 

(82 timer) av direkte pasientrettet arbeid per uke til tilsyns- og støttebesøk. Det utgjør mer enn 

to årsverk, og det er et spørsmål i hvilken grad dette skal inngå som en del av 

hjemmesykepleie. Det bør ikke gis kun tilsynsbesøk, men en pasient som er ustabil kan trenge 

tilsyn. Hjemmetjenesten bør vurdere om omfanget kan reduseres.  

 

Tradisjonelt har hjemmetjenesten ivaretatt medisinadministrasjon. I Stokke ble 9% (85 timer) 

av direkte pasientrettet arbeid per uke brukt til dette. Administrering av medisiner i hjemmene 

utgjorde 67 timer av dette, og øvrige 18 timer (omtrent 50% stilling) brukte sykepleiere til å 

fylle medisindosetter (kapittel 8.1). Det er et spørsmål i hvilken grad sykepleiere skal fylle 

medisindosetter for pasientene. Mange kommuner har innført maskinell pakking av 

medisiner. Dette kan ordnes og finansieres av hjemmetjenesten eller evt. av pasientene selv. 

Det andre spørsmålet er i hvilken grad hjemmetjenesten skal ivareta utdeling av medisiner i 

hjemmene. Innbyggerne i kommunen kan alternativt få hjelp fra pårørende der det er mulig. 

Tidsbruken er betydelig, og bør sees nærmere på.  

  

Tjenesten praktisk bistand må også konkretiseres. I hvilken grad og på hvilken måte oppvask, 

klesvask og vindusvask skal skje kan vurderes (kapittel 8.1), og omfanget av renhold av bolig.  

Kommunen kan også vurdere i hvilken grad de vil subsidiere disse tjenestene, eller om 

praktisk bistand skal være en tjeneste innbyggerne betaler faktisk kostnad for. Innbyggere i 

Stokke kommune betaler timepris etter inntekt for tjenesten. De fleste får dette delvis 

subsidiert fra Stokke kommune.  

 

Stokke kommune må ta stilling til i hvilken grad øvrige utførte tjenester skal være en del av 

kommunens ikke lovpålagte tilbud, og finansiering av dette. I overkant av et årsverk (41 

arbeidstimer i kartleggingsuken) ble brukt til følgetjenester, ærender, prøvetaking og 

matombringing (kapittel 8.3).  
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Følgetjenester utgjorde 40% av dette og omfattet følging av pasient fra omsorgsboliger til 

kafeteria, frisør, og dagsenter. Det er et spørsmål om beboere i omsorgsboligene (til forskjell 

fra de som bor i egen bolig) automatisk skal ha tilgang på følgetjeneste fra hjemmesykepleien, 

eller om det finnes alternative løsninger. Det finnes tilbud om matombringing, og frivillige 

kan utføre følgetjenester.       

 

Ærender utgjorde 50% av annet arbeid, og omfattet henting og levering av mat fra kafeteria 

og butikk, henting av resepter på legekontorene og ærender på apotek for å hente medisiner til 

pasientene. Omfanget av dette kan også vurderes. Kan butikker, legekontor og apotek levere 

varene sine selv? I hvilken grad kan frivillige eller andre overta disse oppgavene?  

 

Prøvetaking utgjorde 7% av annet arbeid. Det omfattet blod- og urinprøvetaking. 

Hjemmetjenesten finansierer utstyr og arbeidstid. Det kan vurderes i hvilken grad pasientens 

fastlege kan utføre prøvetaking. Fastlegen betales etter fastsatte takster.  

 

Matombringing utgjorde 3% av annet arbeid, men prosjektet mener omfanget er større enn det 

som kom fram i kartleggingsundersøkelsen. Hjemmetjenesten leverer mat alle ukedager, men 

mest tirsdager og torsdager. Øvrig matlevering skjer i dag fra Aktivitetsavdelingen. Det er 

behov for klargjøring av faktiske kostnader ved tilberedning og levering av mat, alternative 

måter å sørge for god ernæring til pasienter og utforming av en tjenestebeskrivelse. Videre må 

det avklares hvem som skal ha ansvar for matombringing (hjemmetjenesten eller andre) og 

hvem som skal levere maten (for eksempel pleiepersonell, hjemmehjelpere, vaktmestere eller 

frivillige).   

 

Bemanningsbehov 

Pasientene har behov for hjelp med svært ulike helse- og sosiale problemer. Det er nødvendig 

med kompetanse om dette. Sammensetningen av personalgruppen er imidlertid avhengig av 

forekomst av hvilke situasjoner pasientene er i (kapittel 4.0). Bemanningsprosjektet (Adal og 

Strandquist 2004) utarbeidet en bemannings- og turnusplan ut fra beregningene om 

hjemmetjenestens kompetansebehov. Det var ikke mulig å dekke vaktene i turnus med 

tilstrekkelig fagutdannet personale (kapittel 7.1).  

 

Det er nødvendig å se på sammensetningen av personalet i hjemmetjenesten. Det må sikres at 

lovpålagte og nødvendige helsetjenester ytes faglig forsvarlig og i tråd med lovverk. 
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Personalet må ha tilstrekkelig grunnkompetanse til å ta seg av dette. Omgjøring av stillinger 

kan vurderes, men det totale antall ansatte i hjemmetjenesten må nødvendigvis ikke økes. 

Antall ansatte avhenger av omfanget av tjenester kommunen ønsker å yte. Omgjøring av 

stillinger kan bety noe økte lønnsutgifter.  

 

Spørreundersøkelsen i foreliggende prosjekt (kapittel 8.2) og senere evalueringer (kapittel 

9.2) viste klart behov for mer sykepleierkompetanse. Den må økes slik at sykepleiere kan ta 

seg av uavklarte og ustabile pasientsituasjoner. I tillegg må pasientansvarlige sykepleiere 

(PAS) ha tid til å sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering av tjenestetilbudet. 

Økt behov for sykepleiere er 0,9 årsverk ut fra bemanningsprosjektets beregninger. I tillegg 

må PAS ha noe tid til å ivareta sitt ansvar. Tidsbehov for dette er ikke beregnet, men ved 

bevisstgjøring og klarere funksjonsfordeling mellom PAS og gruppesykepleiere kan tid 

frigjøres. Det er for eksempel behov for omtrent 50% stilling til medisinadministrasjon. Det 

kan vurderes om sykepleiere eller gruppesykepleiere skal ha ansvar for dette.  

 

Bemanningsprosjektet fant også behov for forsterkning av fagutdannet personell på kveld og i 

helger (kapittel 7.1). Behovet er til sammen 2,3 årsverk ut fra bemanningsprosjektets 

beregninger. Vaktene dekkes nå av hjemmehjelpere med kurs i grunnleggende pleie og 

omsorg. Erfaringen viser at en del avklarte og stabile hjelpeoppgaver utføres godt av 

hjemmehjelper. Det er likevel grunn til å evaluere kompetansebehovet hos ansatte på kveld og 

helg. Fordi arbeidslistene må settes opp ut fra geografi, tidspunkt for besøk og samlet 

arbeidsmengde er det vanskelig å tildele hjemmehjelper arbeidsoppgaver ut fra både faglig 

forsvarlighet og effektivitetshensyn.  

 

Bemanningsprosjektet beregnet (kapittel 7.1) at fem ukers ferie for alle ansatte utgjorde 

omtrent fire årsverk. Med eksisterende bemanning og mengde tjenester som skulle utføres var 

det ikke mulig å ta hensyn til dette i turnus. Avvikling av ferie kunne ikke skje uten innleie av 

vikar. Det var heller ikke mulig å ta hensyn til sykefravær. Dette gjorde det vanskelig å 

planlegge og sikre kontinuitet. Et tilleggsproblem var at det var få vikarer å spille på, og det 

var ikke uvanlig at sykepleier ble erstattet av hjelpepleier eller ufaglært.  

 

Da hjemmetjenesten ble samordnet var det et mål at hjemmehjelpere med kurs i 

grunnleggende pleie og omsorg skulle utføre pleieoppgaver om morgenen på hverdager. 

Erfaringen viser at dette fungerer godt og er faglig forsvarlig. Men dersom hjemmehjelpere 
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skal ha tid til pleieoppgaver betinger det reduksjon av praktisk bistand som skal ytes av 

hjemmetjenesten.     

 

Bemanningsprosjektet (Adal og Strandquist 2004) fant at det medgikk betydelig mer tid i 

direkte pasientarbeid til pasienter i uavklarte situasjoner enn avklarte situasjoner. Dersom 

flere situasjoner kan avklares, vil det kunne ha stor betydning for hvordan pasienter har det, 

ansattes arbeidssituasjon og ressursbehov i tjenesten. Det vil derfor være nyttig å vurdere hva 

som kan avklares av de uavklarte og ustabile situasjonene. Situasjonene omfatter klinisk eller 

psykisk ustabilitet, uenighet om mål eller tiltak mellom pasient, pårørende og ansatte, eller for 

eksempel behov for tilsyn fra lege. 

 

Bemanningsplanen må ivareta grunnleggende kompetanse. Hjemmetjenesten har også behov 

for tilgjengelig faglig spesialkompetanse. For pasientgruppen alvorlig syke og døende er det 

ansatt spesialsykepleier innen kreftomsorg. Dette var et resultat av delprosjektet ”Tverrfaglig 

tjenestetilbud til alvorlig syke og døende” (Olsen 2004). Kreftsykepleier er også koordinator 

innen kreftomsorg, og sørger for samarbeid mellom fastlege, trygdekontor, sosialkontor, 

sykehjem, sykehus og andre involverte.  

 

Hjemmetjenesten har videre behov for spesialkompetanse innen rus/psykiatri, rehabilitering, 

habilitering av barn og unge, demensomsorg og om behov hos personer med langvarig og stor 

fysisk funksjonssvikt. Denne kompetansen finnes i kommunen. Et resultat i delprosjektet 

”Kommunalt barnehabiliterings-team” (Aarvold og Strandquist 2005) var oppnevning av 

ledende helsesøster som tverretatlig koordinator for nye barn og unge med alvorlig sykdom 

eller habiliteringsbehov. Fra før har kommunen koordinator innen rehabilitering. I Stokke er 

det også spesialavdeling for demensomsorg og psykiatriske sykepleiere. Det er behov for at 

hjemmetjenesten samarbeid mer aktivt med disse, særlig på området rus og psykiatri.   

 

Faglig forsvarlighet og sikring av kontinuitet og koordinering av tjenestetilbudet 

Helsetjenester og personlig hjelp skal være faglig forsvarlige (kapittel 3.2). Personalet må 

derfor sikre kontinuitet og koordinering av tjenestetilbudet. Evalueringen viste tydelig at dette 

måtte sikres bedre.   

 

Delprosjektet ”Pasientansvarlig sykepleier” ble igangsatt i Stokkeprosjektet (Strandquist. 

Foreløpig upublisert) for å stimulere raskere kvalitetsutvikling på området. Det er nødvendig 
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at ansvaret for pasientnære funksjoner formelt og praktisk gis pasientansvarlige sykepleierne 

og at de påtar seg ansvaret. I tillegg må forholdet mellom hva gruppesykepleiere og PAS skal 

ivareta klargjøres.  

 

Gruppesykepleiers funksjoner 

Gruppesykepleiere skulle utgjøre et team og sammen ha ansvar for flere funksjoner. De skulle 

fungere som daglige ledere og fordele personalet som kom på dagvakt ut fra pasientenes 

kompetansebehov. Øvrig ansvar skulle være saksbehandling, direkte pasientarbeid som 

sykepleier, veiledning av hjemmehjelp og kontaktperson for pasienter som kun hadde vedtak 

om praktisk bistand (kapittel 6.2.2).  

 

Det kom fram i evalueringen at daglig ledelse ikke fungerte godt nok. Samarbeidet mellom 

arbeidslagene fungerte ikke tilfredsstillende når et arbeidslag manglet gruppesykepleier, eller 

når gruppesykepleier ikke var til stede hele uken. Kontinuitet og oversikt ble etterlyst. 

Erfaringen viser at hver gruppesykepleier fortsatt først og fremst tar ansvar for og leder sitt 

arbeidslag. Når en gruppesykepleier er fraværende, mangler dette arbeidslaget daglig leder. 

Det foreslås derfor at ansvar for daglig ledelse legges til en av gruppesykepleierne, som da har 

ansvar for alle arbeidslister og arbeidslag. Ansvaret kan rullere mellom gruppesykepleierne 

eller fordeles i en varig ordning. Beslutning om daglig ledelse vil være avgjørende for valg av 

understruktur i hjemmetjenesten (arbeidslister, arbeidslag eller annen struktur).  

 

Erfaringen viser også behov for styrking av kompetanse og rutiner innen saksbehandling.  

Helsetjenester og personlig hjelp skal være faglig forsvarlige, og i tillegg forvaltes riktig 

(Forvaltningsloven 1967). Gruppesykepleierne gjorde vurderingsbesøk hos pasienter som 

søkte om tjenester og utformet forslag til vedtak.  

 

En rapport fra SINTEF (Kalseth m.fl, 2004) redegjør for at når stadig sykere pasienter trenger 

hjelp hjemme, så har det ført til krav om at tildeling av hjelp skal skje i samsvar med 

forvaltningslovens krav om enkeltvedtak. I tillegg har det blitt økt behov for å avgrense 

tilbudet til pasienter slik at det er forsvarlig og økonomisk mulig. Noen kommuner har skilt ut 

ressurs som medgår til saksbehandling i eget bestillerkontor, mens øvrig personale utgjør 

utførerkontoret. Enkelte har også beregnet hvilken ressurs som følger vedtaket, og åpnet 

muligheten for at både kommunale og private skal kunne tilby tjenestene.  
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Å saksbehandle egen faglig skjønnsutøvelse for tildeling av hjelp og omsorg etter 

forvaltningslovens regler om enkeltvedtak bryter med helsetjenestens tradisjon, og er derfor 

en utfordring hjemmetjenesten i Stokke står overfor når de skal utvikle saksbehandling. 

Tjenestebeskrivelser er et nødvendig verktøy, men kan komme til å stå i konflikt med behovet 

for individuelle hensyn hos pasienter. Hjemmetjenesten erfarer i dag at det ofte er nødvendig 

å gjøre unntak av foreløpig beskrevet tjenestetilbud. Prosedyre for saksbehandling er 

nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Dersom gruppesykepleiere skal være saksbehandlere må de 

ha godt kjennskap til økonomiske rammer, forvaltningsloven og helselovene.  

 

Fra muntlig til skriftlig rapport og dokumentasjon 

Sikring av kontinuitet må i betydelig større grad skje skriftlig i stedet for ved muntlig rapport. 

Hjemmetjenesten har dokumentasjonsplikt og pasientenes rettssikkerhet må sikres og 

dokumenteres. I tillegg er det en faktor at tidsbruk til muntlig rapport er omfattende (55 

arbeidstimer i løpet av fem hverdagsdøgn).  

 

Dersom det velges ordning hvor en av gruppesykepleierne er daglig leder for hele 

hjemmetjenesten, kan ordning med muntlig rapport midt på dagen omgjøres. Erfaringen viser 

at det går mye tid til å vente på å få gi rapport til den i arbeidslaget som så skal rapportere 

videre. En fra hvert arbeidslag venter så på hverandre for å få gitt rapport til kveldsvakten. 

Ansatte kan rapportere hver for seg til daglig leder, som kan gi samlerapport i vaktskiftet.  

 

Morgenrapportene har en annen funksjon. Her formidles beskjeder og arbeid fordeles. Det 

kan vurderes i hvilken grad beskjeder kan gis skriftlig. Hvem som må være samlet for å få 

nødvendig informasjon er også et spørsmål. For eksempel kan det være tilstrekkelig at 

hjemmehjelpere om morgenen innhenter beskjeder og får informasjon om de pasientene de 

skal hjelpe.  

 

Kompetanseutvikling for alle ansatte 

Behov for å sette kompetanseutvikling for ansatte i system kom klart fram i prosjektet. 

Muntlige rapporter fungerte delvis som arena for faglige drøftinger. I tillegg var det igangsatt 

samrefleksjonsgrupper med ansatte, høgskolelektor og studenter i delprosjektet ”Rom for 

læring” (Fermann. Publiseres 2005). Dersom hjemmetjenesten gjør betydelige endringer i sitt 

system for muntlig rapport, vil det påvirke behov for en arena for drøfting av faglige 

utfordringer. Hjemmetjenesten må ta stilling til hvordan personalet skal få drøftet og delt 
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forståelse om pasientenes behov og hjelpetilbud. Det er et spørsmål om pasientansvarlig 

sykepleier skal ha ansvar for å legge fram utfordringer om sine pasienter, eller om 

gruppesykepleiere skal ha ansvar for at hele arbeidslister blir vurdert. Konklusjoner om 

system for kompetanseutvikling må innarbeides i avdelingens handlingsplan. I tillegg må det 

inngå i helse- og sosialtjenestens overordnede plan for kompetanseutvikling. Delprosjektet 

”Årshjul for kompetanseutvikling” i Stokkeprosjektet (Strandquist. Publiseres i samlerapport 

for Stokkeprosjektet 2005) utvikler dette.  

 

Handlingsplan 

Rapport i foreliggende prosjekt ble sendt på høring (kapittel 5.4). På bakgrunn av 

høringsuttalelser og vurderinger og konklusjoner i prosjektet utarbeidet hjemmetjenesten en 

handlingsplan (vedlegg 3). Konkrete tiltak videreutvikler hjemmetjenesten som én samlet 

tjeneste. Det skjer ved forbedret samarbeid mellom fagpersonale og hjemmehjelpere, mer 

gjennomtenkte arbeidslister og mindre fokus på arbeidslag, og rulleringssystem hvor en 

gruppesykepleier har daglig ledelse av hele hjemmetjenesten. Kvalitet styrkes ved at 

pasientansvarlige sykepleiere (PAS) får et klarere oppfølgingsansvar for sine pasienter, tid til 

muntlig rapport reduseres, skriftlig planlegging og dokumentasjon økes, og det settes av tid til 

faste møter for drøfting av faglige utfordringer. Som en forutsetning for å få til stabil kvalitet i 

tjenestene er det laget en plan for å sikre riktig sammensetning av kompetanse i 

hjemmetjenesten. Det er også planlagt hvordan avdelingen skal tydeliggjøre hvilke tjenester 

den skal utføre. 
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11.0  OPPSUMMERING 

Prosjektet ”Samordning og kvalitet i hjemmetjenesten” var ett av flere delprosjekter i 

Stokkeprosjektet. Mandatet var omfattende. Prosjektet skulle samordne hjemmehjelp og 

hjemmesykepleie i Stokke kommune til én tjeneste. Mål, innhold og kompetansebehov skulle 

vurderes, og en skulle finne frem til en hensiktsmessig driftsform. Utfordringen ble formulert 

i problemstillingen: Hvilken struktur og funksjonsfordeling kan sikre pasienten 

hjemmetjenester med riktig kvalitet? Målet var å finne en driftsform som ivaretok pasienter, 

ansatte og arbeidsgiver.  

 

Pasientene mottok praktisk bistand og hjemmesykepleie av svært varierende type og omfang. 

Det var grunnleggende å definere hvilken kompetanse det var behov for. En sentral og ny 

forståelse ble lagt til grunn for utvikling av hjemmetjenesten. Pasientens situasjon, om den er 

avklart og stabil eller uavklart og ustabil, avgjør hvilken kompetanse tjenesteyter må ha.  

 

Metodene var opprettelse av arbeidsgruppe og gjennomføring av spørreundersøkelse og 

kartleggingsundersøkelse. Resultatene ble evaluert gjennom møter med ansatte og ved at 

foreløpig rapport ble sendt til høring.  

 

Resultater om struktur viste at samordning til en hjemmetjeneste var hensiktsmessig for å 

benytte kompetanse effektivt. Pasienter i uavklarte og ustabile situasjoner hadde behov for 

sykepleierkompetanse hele døgnet både hverdager og i helgene. To former for understruktur 

var prøvd ut; fordeling av arbeidet i arbeidslister og inndeling av personalet i arbeidslag. 

Utfordringen var at ansatte måtte ha nødvendig kompetanse for å yte faglig forsvarlige 

helsetjenester. Samtidig burde færrest mulig hjelpere yte tjenester til den enkelte pasient. Det 

var behov for en enklere understruktur for å knytte personale opp mot avgrensede 

pasientgrupper og fordele arbeidet. Behovet for klar ledelse på dagtid var tydelig. At ledelsen 

var fordelt på tre gruppesykepleiere var ikke godt nok.  

 

Resultater om funksjonsfordeling viste at alle pasienter, også de i avklarte og stabile 

situasjoner, har behov for at pasientnære funksjoner ivaretas. Ordning med pasientansvarlig 

sykepleier (PAS) ble innført for at hver pasient skulle ha en kontaktperson med ansvar for 

sikring av faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering.  
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Resultater om utførte tjenester viste at personalet brukte 85% av arbeidstiden til direkte 

pasientrettet arbeid. Av dette var halvparten sykepleie og personlig hjelp, en tredel renhold og 

annet husarbeid og resten tid til medisinadministrering og støttebesøk. De øvrige 15% av 

arbeidstiden ble brukt til koordinering, sikring av kontinuitet, kjøring, følgetjenester, ærender 

og annet. Følgetjenester og ærender ble utført til tross for at det ikke var innvilget vedtak om 

dette. Det var et tydelig behov for klargjøring av hva hjemmetjenesten skal yte.  

 

Manglende sykepleier- og hjelpepleierkompetanse ble beregnet. En handlingsplan ble 

utarbeidet for å sikre kompetansebasert bemanning og at PAS skulle kunne ivareta sine 

funksjoner. Tid til muntlig rapport skulle i stedet benyttes til skriftlig planlegging og 

dokumentasjon, og regelmessige møter for drøfting av faglige utfordringer for personalet. Det 

var også tiltak for å tydeliggjøre tjenestetilbudet.  

 

Nasjonalt satses det nå på økt kvalitet i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Det er 

behov for en kompetanseplan som kan etterfølge rekrutteringsplanen for helse- og 

sosialpersonell som har vært de siste årene. Økt utskrivningspraksis fra sykehus og stadig 

større forventninger fra innbyggerne om hvilke tjenester som skal ytes, krever en 

grunnleggende gjennomgang av innhold, omfang og krav til kompetanse i hjemmetjenesten. I 

tillegg må det tas i betraktning at kommunene i svært varierende grad satser på 

institusjonsbaserte eller hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester. Jo flere oppgaver og 

sykere pasienter hjemmetjenesten skal betjene, desto mer kompetente må ansatte være. Det er 

vist at det ikke er enkle og direkte sammenhenger mellom bemanning og kvaliteten på 

tilbudet. Både Stokke og andre kommuner i Norge kan ha nytte av foreliggende prosjekt. 

Sentrale utfordringer er beskrevet og begrunnede kompetansebaserte løsninger er foreslått. 

Det er vist hvordan sammensetning av kompetanse i en tjeneste kan beregnes og hvordan 

sentrale funksjoner kan ivaretas. Dette kan brukes som forståelsesbakgrunn for videre 

tjenesteutvikling i kommunene og undersøkelser om kvalitet i kommunale pleie- og 

omsorgstjenester.  

 

Veien videre i Stokke er iverksetting av handlingsplanen. For at Stokke og andre kommuner 

jevnlig skal kunne beregne kompetansebehov innen eldreomsorg er det behov for et enkelt 

verktøy for kategorisering av pasienter ut fra deres situasjon. Dette utvikles våren 2005 i regi 

av Norsk Sykepleierforbund Vestfold.  
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VEDLEGG 1 

Kartlegging av Hjemmesykepleien 
Spørreskjema     
 
Det er i hovedsak sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere som er ansatt i 
hjemmesykepleien. Derfor har jeg valgt å foreta spørreundersøkelsen i disse to faggruppene.  
 
Gi karakter i forhold til de ulike spørsmål / problemstillinger. Tallfesting av svar vil gjøre  
bearbeidelsen av skjemaene enklere i etterkant. I tillegg vil det være mulig å synliggjøre 
konklusjoner av spørreundersøkelsen. Ønsker i tillegg kommentar i forhold til hvorfor du gir 
nettopp den karakteren, en eller to hovedbegrunnelser. 
 
Skala fra 1 til 6 :    1 er svært dårlig / lite og 6 er svært bra / mye    ( sett ring ) 
 
Faggruppe (sett kryss):  Sykepleier______    Hjelpepleier / Omsorgsarbeider______                         
 
ØNSKER Å BELYSE HVORDAN TJENESTETILBUDET TIL PASIENTENE I 
AVDELINGEN ORGANISERES OG PÅ HVILKEN MÅTE OPPGAVEFORDELING / 
DELEGERING OG ANSVAR BLIR IVARETATT?? 
 

1: ORGANISERING: 
Hjemmesykepleien er delt i to soner og pasientene / brukerne i hver sone er delt i grupper 
etter diagnoser. Personalet har primæransvar for pasienter / brukere innen en bestemt 
diagnosegruppe. Primærkontakt skal planlegge, følge opp og evaluere det tilbudet som til 
enhver tid er aktuelt for pasienten / brukeren.  

 
1.1       Hvordan oppfatter du at ordningen med  

primærkontaktansvar fungerer, blant annet i  
forhold til tid og mulighet for  
å følge opp ”dine pasienter”                            1       2       3       4       5       6 

 
 Kommentarer :   
 
 

1.1.1. Hva kan årsaker til en eventuell svikt være: 
 
 
 

1.2       Primærkontaktansvar, i forhold til de daglige arbeidslistene  
      som brukes, hvordan fungerer dette                    1       2       3       4       5       6 
 

Kommentarer : 
 
 
1.2.1 Hva kan årsaker til en eventuell svikt være: 
 
1.3      Ny pasient. I hvor stor grad tas det hensyn til  
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pasientens  problem/diagnose/behov når det 
avgjøres hvem av personalet som skal være            
primærpleier                                                        1       2       3       4       5       6 

           
Kommentarer: 
 

 
 

1.4       Hvordan er muligheten for primærpleier 
             til å ivareta planlegging for pasienten                  1       2       3       4       5       6 

 
Kommentarer: 
 

 
 

1.5 I hvilken grad ivaretas pasientens behov  
            for kompetanse, når daglig fordeling gjøres         1       2       3       4       5       6 
 
Kommentarer: 
 

 
 

1.6      Evaluering / justering av tjenestetilbudet til hver enkelt,  
           hvordan ivaretas dette                                         1       2       3       4       5       6                         

 
Kommentarer: 

 
 
 

1.7       Når behandling foreskrives av andre  
 (lege, tannlege, fysioterapeut og lignende),  
            hvem har ansvaret for å følge opp / observere?   

 
Svar:    ______________________________ 
 
Kommentarer: 
 
 
1.8 Hvordan ivaretas pasientens rett til    

  opplæring og veiledning   1       2       3        4        5       6 
 
 Kommentarer: 
 
 
 

1.9       Omsorg for døende er en av oppgavene våre. Målet er at muligheten for  
            å  kunne velge å dø hjemme skal være kjent og realistisk. Muligheten for 
            nok og riktig hjelp må være til stede. Anvendelse av fastvakt kan / bør være  
            ett av flere tilbud. 
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   Hvordan oppfatter du at omsorgen for døende 
    i hjemmene, ivaretas         1       2       3        4        5       6 
 
 Kommentarer: 
 
 
 

2: PRAKTISKE GJØREMÅL 
Praktiske gjøremål som ikke er direkte pasientrettet. Har valgt ut 4 områder som jeg i dag 
ser krever mye tid fra pleierne. Trenger å vite hvordan du som ansatt oppfatter at dette 
fungerer. Ønsker derfor å kartlegge hvorvidt det er hensiktsmessig å vurdere eventuelle 
endringer innen ett eller flere av disse områdene. Under pkt 2.5 kan du komme med andre 
områder som det kan være aktuelt å gjøre endringer i forhold til.  

 
2.1 Kontakt med samarbeidspartnere 
2.2 Dosettfylling  
2.3 Middagsombringing 
2.4 Nøkkelrutiner 
2.5 Annet 

       
 

2.1 Kontakt med samarbeidspartnere 
 

2.1.1    Hvordan oppfatter du at samarbeidet med  
    pasientens fastlege foregår                                    1       2       3       4       5       6 
 

Kommentarer: 
 

 
2.1.2   Hvordan oppfatter du at samarbeidet med 

     Soletunets avdelinger foregår                                1       2       3       4       5       6 
 

Kommentarer: 
 
 

2.1.3    Hvordan oppfatter du at samarbeidet med  
      pasientens hjemmehjelp fungerer                         1       2       3       4       5       6 
 

Kommentarer: 
 
 

2.1.4 Andre samarbeidspartnere. Dersom du vil belyse samarbeid med andre som har 
med pasienten å gjøre, kan du svare her: 

 
Svar:_______________________________________________________________ 

 
Kommentarer: 
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2.2 Dosettfylling 
               
2.2.1 Hvordan ivaretas dette på  

hjemmesykepleiekontoret                                     1       2       3       4       5       6 
 

2.2.2 Blir doseringen kontrollert                                    1       2       3       4       5       6 
 
            2.2.3 Hvordan ivaretas dette i hjemmene                      1       2       3       4       5       6 
 

2.2.4 Blir doseringen kontrollert                                    1       2       3       4       5       6 
 
 
            Kommentarer: 
 
 

 2.3      Middagsombringing 
Systemet med å bringe middag til brukerne, 
hvordan oppfatter du at dette fungerer                 1       2       3       4       5       6 

 
Kommentarer: 

 
 
 

2.4       Nøkkelrutinene 
Systemet med nøkkelskap på kontoret, 
hvordan oppfatter du at dette fungerer             1       2       3       4       5       6 

 
           Kommentarer: 
 
 
 

2.5       ANNET 
 
 
 
 

3:   RAPPORTERING              
Døgnet er delt i tre vakttyper. Trenger å vite hvordan du oppfatter at rapportene  
mellom vaktene og rapportene i løpet av vakten, fungerer 

 
3.1       Rapport fra nattevakt til en / to dagvakt(-er) 

                        hvordan fungerer denne                                      1       2       3       4       5       6 
 
 Kommentarer: 
 
 

3.2       Rapport fra tidlig dagvakt  
til resten av personalet, 

                        hvordan fungerer denne                                         1       2       3       4       5       6 
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 Kommentarer: 
 
 

3.3      Fellesrapport midt på dagen, 
                       hvordan fungerer denne                                         1       2       3       4       5       6 
 
 Kommentarer: 
 
 

3.4      Rapport til aftenvakt, 
                       hvordan fungerer denne                                      1       2       3       4       5       6 
 
 Kommentarer: 
 
 

3.5       Rapport til nattevakt, 
                        hvordan fungerer denne                                      1       2       3       4       5       6 
 
 Kommentarer: 
 
 
 
 4:   DOKUMENTASJON  

Hvordan foregår pasientdokumentasjonen, hvilke ulike steder oppbevares   
opplysninger om pasientene, hvordan oppfatter du at de ulike  
dokumentasjonsalternativene fungerer, kartlegge fordeler, ulemper, svakheter osv.    
Kommenter hvorvidt dokumentasjonen foretas for å hente opplysninger, signere for  
besøk, rapportere el.l. 

 
4.1      Pasientperm / kardex / kurve                               1       2       3       4       5       6 
        
Kommentarer: 

 
 

4.2      Hjemmejournal                                                    1       2       3       4       5       6 
 

Kommentarer: 
 
 

      4.3 Andre dokumentasjonssystemer / steder hvor pasientopplysninger  
skrives ned og hvem har eventuelt ansvar for dette / disse? Skrives for             
eksempel opplysninger om pasientens medisinforordning flere steder?  
Skriv ned steder du vet at pasientopplysninger finnes og gi en vurdering på 
hvor forsvarlig/ riktig/ hensiktsmessig dette er. 

  EKSEMPLER: 
 

�                                                                     1       2       3       4       5       6 
 
�                                                                     1       2       3       4       5       6 
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�                                                                     1       2       3       4       5       6 
 

�                                                                     1       2       3       4       5       6 
 

Kommentarer:                                                                     
 

 
 

5:   KOMPETANSE  
Hvordan oppfatter du som ansatt at behovet for kompetanse er ivaretatt. Med     
kompetanse mener jeg at vi til enhver tid må ha personalet på jobb med kunnskap om  
og ansvar for å ivareta de pasientoppgavene vi til enhver tid står overfor. Det vil si at  
vi må vite hva slags kompetanse som kreves til de ulike tjenestene og planlegge ut i fra  
dette. Hvem som står ansvarlig og hvem som kan utføre må være tydelig definert i  
forhold til de ulike tjenestene.  

 
5.1      kompetansebehov, på dagtid /hverdager 

                 hvordan er det ivaretatt                                      1       2       3       4       5       6 
                          
Kommentarer: 

 
 
       5.2 kompetansebehov, på kveld/hverdager 

            hvordan er det ivaretatt                                     1       2       3       4       5       6 
                                      
Kommentarer: 

 
 

5.3       kompetansebehov, på helgevakter  
                 hvordan er det ivaretatt                                      1       2       3       4       5       6 

                                  
Kommentarer: 
 
 

         5.4 Hensiktsmessig bruk av kompetanse innen sonen, 
hvordan er det ivaretatt                                       1       2       3       4       5       6 

                                       
Kommentarer: 
 

 
          5.5 Hensiktsmessig bruk av kompetanse mellom sonene 

hvordan er det ivaretatt                                        1       2       3       4       5       6 
                                     
Kommentarer: 
 
 
 
5.6 Hva mener du er de viktigste arbeidsoppgavene / ansvarsområdene til de ulike 

fagpersonene? 
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SYKEPLEIER:________________________________________________________ 
 
 

HJELPEPLEIER:______________________________________________________ 
 
 
OMSORGSARBEIDER:________________________________________________ 
 
 
HJEMMEHJELPER:___________________________________________________ 

 
 

6:   OPPLÆRING           
Trenger å vite hvordan du vurderer de opplæringsmulighetene / -metodene  
som finnes. På hvilken måte er opplæring ivaretatt i eksisterende turnusplaner. 

 
6.1 Opplæring av nyansatte                           1       2       3        4        5       6 
 
6.2 Tid til internopplæring                            1       2       3        4        5       6 
 
6.3 Videre- / etterutdanning                          1       2       3        4        5       6 
 
6.4 Eksterne kurs                                           1       2       3        4        5       6 
 
6.5 Veiledning                                               1       2       3        4        5       6 
 
6.6 Medarbeidersamtaler                1       2       3        4        5       6 
                              

            Kommentarer: 
 
 
 7:   VEILEDNING      

Veiledning av elever og studenter er en viktig oppgave for oss som helsepersonell. Vi  
har plikt til å gi veiledning.  

 
7.1 Hvordan vurderer du muligheten for å ivareta / gjennomføre de  

arbeidsoppgavene som kreves / forventes  
av praksisveileder                                               1       2       3        4        5       6 

Kommentarer: 
 
 

7.2 I hvor stor grad blir du frigjort fra andre arbeidsoppgaver  
                 når du er praksisveileder                                     1       2       3        4        5       6 

Kommentarer: 
 
      

7.3 Hvordan vurderer du din kompetanse og  
 veiledning i forhold til det å være  

  praksisveileder                                                   1       2       3        4        5       6 
Kommentarer: 



 

 68 

VEDLEGG 2 

   
Kartleggingsskjema 
 
Del 1 
   

NR.  Kartleggingsskjema      Pasientgrupper 

0-74 75-79 80-84 85-89 90+ K   M Omsorgs-
bolig 

Egen 
bolig 

Antall 
aktive 
diagn. 

Akutte/ uforutsette 
situasjoner 

Ustabile/ 
uavklarte 
situasjoner 

Avklarte 
situasjoner 

Behov for 
profylakse 

              
 
 
 
 

 
Del 2 

 Soneleder Sykepleier Hjelpepleier / 
omsorgsarb. 

Hjemmehjep Annet personell     

  Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be-
søk 

Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be-
søk 

Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be-
søk 

Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be-
søk 

Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be-
søk 

Tot. 
ant. 
pers. 
pr 
oppg. 

Tot. 
tid 
pr. 
oppg. 

Tot. 
ant. 
besøk 
pr. 
oppg.  

Ant. 
ulike 
pers. 

                    
Personlig stell og omsorg. Dag                    
                                           Kveld                    
                                           Natt                    
                    
Eliminasjon:                       Dag                                 
                                            Kveld                    
                                            Natt                    
                    
Ernæring:                            Dag                    
                                            Kveld                    
                                            Natt                    
                    
Medisinadm i hjemmet:     Dag                    
                                           Kveld                    
                                           Natt                    
                    
Medisinadm. på kontoret: 
Bestilling 

                   

                                            
Oppfølg. 

                   

                                            
Dos.fyll. 

                   

                    
Sårbehandling:                   Dag                    
                                           Kveld                    
                                           Natt                    
                    
Smertebehandling:            Dag                    
                                          Kveld                    
                                          Natt                    
                    
Veiledning av pas/pårørende                    
                    
Tilsyn-/Obs.-/Støttebesøk:  Dag                     
                                            Kveld                    
                                            Natt                    
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Del 3 
 

 Soneleder Sykepleier Hjelpepleier / 
omsorgsarb. 

Hjemmehjep Annet personell     

  Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be- 
søk 

Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be-
søk 

Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be-
søk 

Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be-
søk 

Ant. 
pers. 

Tids-
bruk 

Ant. 
be-
søk 

Tot. 
ant. 
pers. 
pr 
oppg. 

Tot. 
tid 
pr. 
oppg. 

Tot. 
ant. 
besøk 
pr. 
oppg.  

Ant. 
ulike 
pers. 

Oppfølging koordinering i forhold til andre instanser som yter 
helsehjelp: 

              

Legevakt                    
Fastlege/Lege                    
Sykehus                    
Tannlege                    
Sykehjem                    
Pårørende                    
Psykiatritjeneste                    
Fysio/ergo                    
Psyk dagsenter                     
Solstua dagsenter (demens)                    
Engveien dagsenter                    
Soletunet dagsenter                    
Kortidsopphold institusjon                    
Trygghetsplass                    
                    
Brukt trygghetsalarm                    
Utrykkning                    
                    
Støttekontakt oppgaver                    
Følgetjeneste                    
                    
Renhold av bolig                    
Øvrig husarbeid:    Oppvask                          
                               Klesvask                         
                               Sengeskift                         
                               Vindu                    
                               Annet                    
Ærender:                Mat                    
                               Apotek                         
                               Post/bank                         
Matombringing                    
Snemåking                    
Transport                    
Vedbæring                    
Omsorg for dyr                    
Forefallende arbeid/utnytte 
ventetid 
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VEDLEGG 3 

Handlingsplan for hjemmetjenesten   - 2005 - 
 

 
Nr 

 
Utfordringer / 

Forbedringsområder 

Må 
Bør 

Ønsker 

 
Tiltak / Gjøremål  
Fremdriftsplan 

 
Ansvar 

 
Besluttet 

 
Iverksatt 

1 
 

Hvordan benytte 
gruppesykepleierressursen 
effektivt for å oppnå: 

• Enhetlig ledelse 
• God saksbehandling 

M Bestemme samarbeidsstruktur mellom tre 
gruppesykepleiere 
1. Rullering av ansvar over to uker for to av   
gruppesykepleierne 
2. Behold tre like funksjoner, men definere hvem 
som har ansvar for hva de ulike dager 
3. Diskutere andre mulige løsninger 
 
Planlegge innføring av valgt system: 
1. Turnus 
2. Utarbeide stillingsinstruks 
3. Fordele oppgaver og ansvarsområder 
 
Klargjøre skriftlige pasientopplysninger for 
innføring av valgt løsning 

Avd.leder 
 
 
 
 
 
 
 
Avd.leder 
 
 
 
 
Gruppe-
sykepleiere 

01.05.05  
 
 
 
 
 
 
 
01.07.05 

01.09.05 
 
 
 
 
 
 
 
01.09.05 
 
 
 
 
01.09.05 

  2 Sikre riktig 
kompetansesammensetning i 
hjemmetjenesten 
 

M 1. Drøfte løsningsalternativer i kommunen 
2. Foreslå løsningsalternativer 
3. Beslutning om kompetansesammensetning  

Avd.leder  
 
Virksom-
hetsleder  

 01.06.05 
01.09.05 
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3 
 
 

Hvordan effektivisere 
rapporteringsrutiner for pleiere 
og hjemmehjelpere 
 
 

M Bestemme følgende rutiner for rapport: 
1. Hvordan motta og avgi rapport når det gjelder 
hjemmesykepleie 
2. Hvordan motta og avgi rapport når det gjelder 
hjemmehjelpsoppdrag 

Avd.leder 01.06.05 
 

01.09.05 
 
 

4 
 

Justering av arbeidslistene. 
Hvordan skal PAS få fulgt opp 
sine pasienter? 
 

M 1. Bestemme ordning for hvordan PAS skal 
melde oppfølgingsbehov 
2. Ordning for justering av arbeidslister 
3. Lage egne hjemmehjelpslister 

Avd.leder 
og gruppe-
sykepleiere 

01.06.05 
 
 

01.09.05 

  5 
 
 

Organisering av fagutvikling / 
kompetanseutvikling 
 
 
 
 

M 1. Bestemme tidspunkt for ukentlige fagmøter for 
ansatte  
2. Benytte møtetid for ansatte midt på dagen til 
faglige avklaringer 
3. Bestemme ansvar for planlegging / 
tilrettelegging av fagmøter 
4. Bestemme hvem som skal ha kontakt- og 
koordineringsansvar for studenter og elever 

Avd.leder 
og gruppe-
sykepleiere 

01.05.05 
 
 
 
01.07.05 
 
01.07.05 

01.09.05 
 
 
 
01.09.05 
 
01.09.05 

  6 Bedre rutiner i forhold til 
medikamenthåndtering 

M 1. Justere turnus i forhold til bemanning på 
dosettfyllingsdager 
2. Definere hvem som har et meransvar 
3. Utarbeide / forbedre rutiner i forhold til å 
vurdere å oppbevare dosetter på kontoret kontra i 
hjemmet 
4. Effektivisere kontrollrutinene  

Avd.leder  
 
01.07.05 

01.09.05 
 
 
 

  7 
 
 
 
 

Dokumentasjon M 1. Innføre pleie og omsorgsprogram / 
dokumentasjonssystem 
2. Nye / flere PC-er 
3. Systematisk opplæring 
4. Økt fokus på skriftlighet 
 

Avd.leder 
og gruppe-
sykepleiere 

2006 
 
 
 
d.d. 

 



  


