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1.0  SAMMENDRAG 

Stokke kommune og Høgskolen i Vestfold samarbeidet om utvikling av omsorgstjenesten og 

kompetanse i Stokkeprosjektet fra 2002 til 2005. Norsk Sykepleierforbund Vestfold deltok i 

en del av prosjektet. Visjonen var gode helsetjenester i lærende samarbeid. Målet var å ivareta 

pasientenes behov for forsvarlige og gode omsorgstjenester, ansattes behov for trygge og 

motiverende arbeidsplasser, arbeidsgivers behov for gode og effektive tjenester og 

sykepleierstudenters læringsbehov.  

 

Etter en behovsanalyse utviklet elleve delprosjekter ulike sider ved omsorgstjenesten. Berørte 

parter deltok i arbeidsgrupper og ulike metoder og forståelsesrammer ble brukt for å finne 

nyttige og velbegrunnede resultater i hvert delprosjekt. Evaluering ble gjennomført og i tråd 

med den aksjonslærende tilnærmingen ble arbeidet dokumentert i rapporter.  

 

Resultater viste stort behov for å tydeliggjøre hvilke tjenester pasienten kunne forvente fra 

kommunen og hvilken kompetanse ansatte måtte ha for å yte forsvarlig hjelp. Verken 

diagnoser, funksjonsnivå eller pleietyngde gav svar på pasientens kompetansebehov. 

Konklusjonen var at pasientens totale situasjon, om den var avklart og stabil eller uavklart og 

ustabil, avgjorde om det var behov for sykepleier eller hjelpepleier. Ut fra dette kunne en 

kompetansebasert bemanningsplan settes opp. Ordning med pasientansvarlig sykepleier 

(PAS) ble innført for effektiv og motiverende bruk av kompetanse. PAS skulle være 

pasientens kontakt og sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinerte tjenester.  

 

For pasientgrupper med behov for hjelp fra flere nivåer og etater ble spesialsykepleiere 

oppnevnt for å koordinere tjenestetilbudet. Dette bidro effektivt til sammenhengende 

tjenester. Helsefremmende tiltak ble iverksatt ved sykehjemmet. En sansehage ble anlagt for 

personer med demens og koordinator ble oppnevnt for å stimulere for mer frivillighet og 

kultur i hverdagen. Ordninger for kompetanseutvikling for ansatte og mer målrettede kliniske 

studier for sykepleierstudenter ble prøvd ut og videreutvikling anbefalt. 

  

Samarbeidet i Stokkeprosjektet gav nye og velbegrunnede resultater og anbefalinger om 

videre utvikling av omsorgstjenesten. Dette vakte oppsikt og anerkjennelse utover de 

deltakende organisasjonene. Nye samarbeidsprosjekter anbefales. De kan rettes mot nye 

utfordringer eller videreutvikle resultater fra Stokkeprosjektet.  
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2.0  BAKGRUNN 

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

kommune og Høgskolen i Vestfold frem. En arbeidsgruppe utredet muligheter for samarbeid 

og en intensjonsavtale om gjensidig utvikling og læring ble inngått januar 2002. Kommunen 

ønsket kvalitetsutvikling og nyskapning i omsorgstjenestene og kompetanseutvikling for å 

beholde og rekruttere fagkompetanse og redusere sykefraværet blant ansatte. Høgskolen 

hadde behov for gode praksisplasser for sykepleierstudenter og arena for fagutvikling for 

ansatte. Kommunen bevilget i juni 2002 midler til bygging av kontorer og til drift av 

Stokkeprosjektet fra august 2002 til august 2005.  

 

Omsorgstjenester – historisk utvikling 

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 og begrepet sykehjem ble tatt 

i bruk. Sykehjem har tradisjonelt vært institusjoner som har tatt totalansvar for pasienten. 

Hjemmesykepleie som tjeneste ble innført i 1970 – årene og har deretter vært en tjeneste i 

kontinuerlig vekst.  

 

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

tjenesten. Kommunene har de siste årene fått ansvar for betydelig flere og mer kompetanse- 

og ressurskrevende pasienter. Pasienter som før ble behandlet i sykehus får nå avansert 

behandling og pleie i hjemmet, mens praktisk hjelp reduseres. Dermed har behovet for 

sykepleierkompetanse økt. Behov for mer samarbeid mellom hjemmetjeneste, sykehjem og 

legetjeneste er også tydelig.  

 

Innbyggernes forventninger om rettigheter og hva de kan få hjelp til har samtidig økt 

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

helsetjenester (Lian 2000). Samfunnet preges av en behovspiral som fører til stadig økt 

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

samfunnsøkonomi (Botten og Aasland 2000).  

 

Statlige handlingsplaner har medvirket til utviklingen i kommunene (Stortingsmelding nr. 50 

(1996-97), Stortingsmelding 34 (1999-2000), Stortingsmelding nr. 28 (1999-2000) og 

Stortingsmelding nr. 31 (2001-2002). Etter en nasjonal satsning på bygging av sykehjem og 
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omsorgsboliger, satses det nå på styrking av kvalitet i tjenestene (Stortingsmelding nr. 45 

(2002-2003)).  

   

En generell utvikling har vært at pasienter i større grad skal kunne velge hvor de vil motta 

hjelp og at det skal tilrettelegges med hjelp i hjemmet så langt det er forsvarlig. Det gjelder 

også for alvorlig syke og døende. Flere offentlige utredninger konkluderer med at tilbud til 

dem må integreres i den ordinære omsorgstjenesten i kommunen (NOU 1984:30, NOU 

1997:20, NOU 1999:2).  

 

Kommunene er pålagt å ha sykehjem og hjemmetjeneste. Men de kan velge hvor stor andel av 

pasientene de vil gi hjelp i sykehjem (institusjonsandel) og hvor mange de vil gi hjelp 

hjemme. Institusjonsandelen varierer fra 5 % til 75 % i landets kommuner. En fjerdedel (107) 

av landets kommuner regnes for hjemmetjenesteorienterte fordi institusjonsandelen er 17,9 % 

eller lavere (Borge og Haraldsvik 2005). Pasientgrunnlaget er derfor svært forskjellig i landets 

sykehjem og avdelinger for hjemmetjenester.  

 

Nasjonalt er det satt fokus på behovet for en sammenhengende helsetjeneste (NOU 2005:3). 

Helsetjenesten er fordelt på to forvaltningsnivå (sykehus og kommuner) og i tillegg bidrar 

trygdekontor, sosialtjeneste, skole og andre med vesentlige tjenester for pasientene. Mange 

instanser med ulik organisering og faglig kompetanse må samhandle. Utfordringene er 

spesielt store for pasientgrupper med sammensatte behov hvor ingen av tjenesteutøverne kan 

løse utfordringene alene.  

 

Mange brukergrupper i kommunen har behov for både helse- og sosiale tjenester. NOU 

2004:18 foreslår tiltak for å harmonisere tjenestene, som er regulert av Lov om helsetjenester i 

kommunene (1982) og Lov om sosiale tjenester (1991). Det anbefales en felles harmonisert 

kommunal helse- og sosiallov som regulerer kommunens ansvar og i tillegg klargjør krav til 

tjenestene, tjenestemottakers rettigheter, beslutningsprosess og klageadgang.  

Tjenestemottaker skal i størst mulig grad gis ansvar og mulighet for å kunne mestre sin egen 

livssituasjon. Tjenestetilbudet må være helhetlig, koordinert, individuelt tilpasset og holde et 

faglig forsvarlig nivå. Retten til individuell plan anbefales forsterket (forskrift 2001).  

 

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten er utviklet av Sosial- og 

helsedirektoratet (2005). Her settes det søkelys på at for å lykkes med bedre kvalitet i 
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tjenestene må brukeren styrkes, men det må også legges til rette for at utøvere av tjenestene 

får anledning til å gjøre godt arbeid. Ledelse og organisasjon må også forbedres.   

 

Stokke kommune 

Stokke er en gjennomsnittlig norsk kommune mellom Tønsberg og Sandefjord i Vestfold. 

Antall innbyggere var 10.000 i prosjektperioden. Kommunen er delt i 15 virksomheter ledet 

av rådmann og to kommunalsjefer. Tre av virksomhetene ivaretar ulike helsetjenester: Tiltak 

for funksjonshemmede, Familie og oppvekst og Pleie, omsorg og rehabilitering (PLOR).  

 

Utvikling av omsorgstjenester i Stokke kommune fulgte utviklingen i landet for øvrig. Stokke 

satset tidlig på omsorgsboliger og trygdeboliger og allerede i 1994 flyttet flere pasienter fra 

sykehjemmet til egen bolig. Pasienter i sykehjemmet fikk samtidig enerom og tilrettelagte 

enheter ble bygget for personer med demens.  

 

I prosjektperioden var avdeling for hjemmetjenester og sykehjem underlagt PLOR. Til 

sammen 42 pasienter hadde kort- eller langtidsplass i sykehjem og 240 mottok 

hjemmetjenester. Stokke var en klart hjemmetjenesteorientert kommune med en 

institusjonsandel på 11 %.  

 

Høgskolen i Vestfold 

Høgskolen er lokalisert i Borre utenfor Horten og er delt i fem avdelinger. Avdeling for 

Helsefag har utdanningene bachelor i sykepleie, flere tverrfaglige videreutdanninger og 

master i helsefremmende arbeid. I tillegg drives utviklings- og forskningsarbeid. Fagplanen 

for bachelor i sykepleie bygger på Rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning 

(Utdannings- og forskningsdepartementet 2004). Studentene lærer sykepleie gjennom 

teoretiske og kliniske studier. Kliniske studier og forberedelser til disse utgjør 50 % av 

studietiden. 

 

Regional innovasjon er et pilotområde ved Høgskolen i Vestfold. Høgskolen hadde lenge 

satset på samarbeid med næringsliv og offentlig sektor i regionen. I tråd med Lov om 

universiteter og høgskoler (2005) er høgskolens formål utdanning, forskning og i tillegg å 

formidle kunnskap og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske 

metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.  
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3.0  PRESENTASJON AV PROSJEKTET 

Stokkeprosjektet varte fra august 2002 til august 2005 og var lokalisert ved Soletunet i Stokke 

sentrum. Prosjektleder ble rekruttert eksternt og ansatt i 100 % stilling i kommunen. Ved 

høgskolen ble to høgskolelektorer ansatt i 50 % stilling hver til prosjektet. Da prosjektet 

startet forelå intensjonsavtale om samarbeid, eksempler på mulige delprosjekter og forslag til 

prosjektorganisasjon. Styringsgruppen ba prosjektleder utforme samarbeidsavtale og 

styringsdokument for prosjektet.  

 

Samarbeidsavtale 

Samarbeidsavtale ble inngått mellom partene 04.12.02 (vedlegg 1). Avtalen beskrev og 

regulerte formål med samarbeidet, partsforhold, styringsgruppens mandat, 

samarbeidsområdene, partenes gjensidige forpliktelser, økonomiske og juridiske forhold og 

avtalens varighet. På grunn av strammere økonomi ble avtalen revidert 01.03.04 og en 

høgskolelektor ble tatt ut av prosjektet det siste året.  

 

Styringsdokument 

Styringsdokument for Stokkeprosjektet ble godkjent av styringsgruppen 24.10.02 (Stokke 

kommune 2002). Dokumentet gjorde rede for prosjektets bakgrunn og mandat, 

rammebetingelser, grunnforståelse, visjon, mål, strategi, prosjektorganisasjon, sterke og svake 

sider og gjennomføringsplan.  

 

Mandat 

Styringsdokumentet gjorde rede for mandatet. Stokkeprosjektet skulle initiere, koordinere, 

gjennomføre og dokumentere mindre selvstendige prosjekter innenfor tjeneste- og 

kompetanseutvikling. Prosjektene skulle gjennomføres ved involvering av ansatte og 

studenter og dermed føre til kompetanseutvikling for dem. Det skulle legges til rette for 

medvirkning fra brukere. Eksterne virksomheter, organisasjoner eller andre parter med 

sammenfallende interesser kunne også inngå i samarbeid om prosjekter.  

 

Felles mål for brukere, ansatte og prosjektarbeidere skulle tilstrebes. Det skulle gripes tak i 

problemstillinger og idéer som utøvere og brukere i helsetjenesten i Stokke kommune og 

Avdeling for Helsefag ved Høgskolen selv vektla som viktig å forbedre, endre eller nyskape. 

Dette skulle holdes opp mot overordnede nasjonale og lokale planer og nyere dokumentert 
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kunnskap. Der disse interessene møttes skulle prosjekter utformes. Gode prosjektresultater 

skulle implementeres i vanlig drift. 

 

Ressurser og økonomi 

Prosjektets økonomi ble sikret gjennom fordeling av partenes utgifter i samarbeidsavtalen. 

Stokke kommune ansatte prosjektleder i 100 % stilling, tilrettela kontorer med nødvendige 

servicetjenester og hadde ansvar for å legge til rette for at ansatte kunne delta i prosjektarbeid, 

fagutvikling og læring. Høgskolen ansatte to høgskolelektorer i 50 % stilling hver, bidro med 

prosjektveiledning (50 timer) og evaluering (100 timer), samt stilte til rådighet bibliotek og 

mulighet for publisering i høgskolens skriftserie. Lønnsutgifter til prosjektleder og lektorer 

ble delt mellom partene. Høgskolen finansierte 25 % av prosjektlederes lønn hele 

prosjektperioden, mens kommunen betalte 50 % av lektorenes lønn to av de tre årene. 

 

Prosjektleder søkte eksterne instanser om midler for å dekke deler av utgiftene. Tabellen gir 

en oversikt over ekstern finansiering.  

 

Bevilgende instans Sum År 

Helsedepartementet   315.000 kroner 2003 

Sandviks fond 500.000 kroner 2003 

Vestfold Fylkeskommune. Fond til forebyggende arbeid 150.000 kroner 2002 – 2005 

KS og Sosial- og helsedirektoratet. ”Det nytter”-prisen 20.000 kroner 2004 

300.000 kroner 2004 Fylkesmannen i Vestfold. Moderniseringsmidler 

140.000 kroner 2005 

30.000 kroner 2004 Norsk Sykepleierforbund. ”Frie midler” 

25.000 kroner 2005 

Norsk Sykepleierforbund Vestfold 17.500 kroner 2005 

 

Tabell 1: Ekstern finansiering 

 

Finansiering av hvert delprosjekt ble bestemt av styringsgruppen. De første to prosjektårene 

ble midler benyttet til frikjøp av ansatte ved deltakelse i prosjektarbeid. Etter omgjøring av 

samarbeidsavtalen og den økonomiske innstrammingen fra august 2004 deltok ansatte som 

regel i arbeidstiden.  
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3.1 Visjon og mål 

Ut fra intensjonene som forelå og fra visjoner for Stokke kommune og Høgskolen i Vestfold 

ble Stokkeprosjektets visjon: 

 

Gode helsetjenester i lærende samarbeid 

 

Stokke kommunes visjon var ”Stokke kommune setter innbyggernes behov i sentrum, og gir 

god service og omsorg. Kommunen kjennetegnes ved at innbyggerne og ansatte føler trivsel, 

tilhørighet og trygghet”. Høgskolen i Vestfold hadde visjon om å være regionens 

kunnskapssenter. Det var et mål å drive forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med 

regionen og samfunnet for øvrig.  

 

Formål og mål  

Formål og mål ble beskrevet i samarbeidsavtalen og styringsdokumentet.  

• Tjenesteutvikling skulle bidra til tilgjengelige, individuelt tilpassede og riktig fordelte 

omsorgstjenester med god kvalitet i Stokke.  

• Kompetanseutvikling for medarbeidere i kommunen skulle bidra til at riktig 

fagkompetanse kunne rekrutteres og beholdes, kompetansebehovet skulle bestemmes av 

pasientenes behov og tjenester som skulle ytes, og arbeidsplassene skulle være 

motiverende.  

• Kompetanseutvikling for medarbeidere ved høgskolen skulle bidra til nødvendig 

forståelse for omsorgsarbeid i kommunen.    

 

Mål i delprosjektene 

Hvert delprosjekt konkretiserte målene ytterligere. Felles for alle var å finne frem til en 

hensiktsmessig driftsform som ivaretok pasienter, ansatte og arbeidsgiver. 

 

For pasienter var målet at faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering av vedtatte 

omsorgstjenester til dem skulle sikres. 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).     
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For ansatte var målet at de skulle kunne yte faglig og etisk forsvarlige omsorgstjenester, ha 

gode arbeidsforhold og at arbeidet skulle være motiverende (Lov om helsepersonell m.v. 

1999, Arbeidsmiljøloven 1977).  

 

For arbeidsgiver var målet at omsorgstjenesten skulle gi et godt tilbud til innbyggerne, være 

faglig forsvarlig og i henhold gjeldende lovverk. Det var viktig å rekruttere og beholde 

dyktige medarbeidere gjennom et godt og utviklende arbeidsmiljø. Samtidig måtte det være 

kostnadseffektiv drift.  

 

3.2  Prosjektorganisasjon 

Samarbeidet var forankret i virksomhet PLOR i kommunen og avdeling for helsefag ved 

høgskolen. Partene oppnevnte medlemmer til styringsgruppen.  

 

Styringsgruppe  

Styringsgruppens mandat var å sørge for at partene innfridde sine forpliktelser i tråd med 

samarbeidsavtalen, godkjenne særavtaler med samarbeidende eksterne parter, godkjenne 

fremdriften for konkrete prosjekter, ha ansvar for økonomi ved å vedta budsjett til drift og 

delprosjekter, se til at målene ble nådd og ha hovedansvar for evaluering. Styringsgruppen 

hadde til sammen 16 møter, som regel to møter om høsten og tre om våren. Medlemmene var: 

 

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

 virksomhetsleder Kari Rasmussen (02.12.02 – 15.08.05) 

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

 ordfører Nils Ingar Aabol (16.10.03 – 15.08.05) 

Medlem fra Stokke kommune: hovedtillitsvalgt Erna Kvernberg (01.08.02 – 15.08.05) 

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

 dekan Inger Johanne Kraver (01.08.03 – 15.08.05) 

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 Kenneth Hansen (01.10.04 – 15.08.05) 

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

 studieleder Anne Lyberg  (01.01.04 – 15.08.05) 

Sekretær:  prosjektleder Marit Strandquist  (01.08.02 – 15.08.05) 
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Organisasjonskart 

Kartet viser Stokkeprosjektets forankring i kommunen og ved høgskolen. Selve 

Stokkeprosjektet er innenfor den stiplede linjen. Nedenfor gjøres det rede for referansegruppe, 

prosjektleder, høgskolelektorer, prosjekter og prosjektteam i prosjektorganisasjonen.  

 

 
 

Figur 1: Organisasjonskart 

 

Referansegruppe 

Referansegruppen var rådgivende organ for prosjektleder. Prosjektleder kunne samle 

referansegruppen til felles rådsmøte eller rådspørre enkeltmedlemmer i enkeltsaker. 
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Medlemmene var fra virksomheter med ansvar for helse- og sosialtjenester i kommunen, 

eldrerådet, høgskolen og kommunal legetjeneste:  

 

Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering:  fagutviklingssykepleier Toril Enger 

Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede:  avdelingsleder Liv Andersen 

Virksomhet Familie og oppvekst:    ledende helsesøster Elisabeth Aarvold 

Eldrerådet i Stokke kommune:     Klara Larsen/Oddvar Rønning 

Høgskolen i Vestfold:        høgskolelektor Anne Lyberg 

Kommunal legetjeneste:      fastlege Erik Tholin 

Prosjektleder Stokkeprosjektet:     Marit Strandquist 

 

Gruppen hadde seks møter og bidro med informasjonsspredning og rådgivning fra januar til 

oktober 2003. De hadde avgjørende betydning for igangsetting av prosjekter som omfattet 

flere virksomheter. Styringsgruppen besluttet å avvikle referansegruppen i januar 2004 fordi 

Stokkeprosjektet hadde opparbeidet en bred kontaktflate og mottok råd fra mange parter.  

 

Prosjektleder 

Prosjektleder hadde ansvar for å lede Stokkeprosjektet faglig og administrativt i samsvar med 

samarbeidsavtale, styringsdokument, vedtak i styringsgruppen, lovverk og kommunale 

bestemmelser. Hun var sekretær for styrings- og referansegruppen og la til rette for at de 

kunne ivareta sitt ansvar og sine oppgaver. I tillegg koordinerte prosjektleder delprosjektene, 

oppmuntret til omstilling og la til rette for gode samarbeidsformer internt og med eksterne 

virksomheter, brukere og innbyggere. Prosjektleder var administrativt underlagt 

virksomhetsleder for PLOR. 

 

Høgskolelektorer  

Høgskolelektorene var Torbjørg Fermann og Signe Vallumrød. De var ansatt ved høgskolen 

og hadde hovedansvar for studenter i kliniske studier i kommunen. Videre var de ledere av 

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

 

Prosjekter  

Omsorgstjenester og kompetanse ble utviklet gjennom elleve delprosjekter. Hvert delprosjekt 

utviklet et avgrenset område og hadde egen delprosjektleder (kapittel 5.2).   
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Prosjektteam 

Prosjektteamet vises ikke på organisasjonskartet, men var likevel en viktig del av 

organisasjonen. Teamet bestod av ledere for pågående delprosjekter sammen med 

prosjektleder for Stokkeprosjektet. Prosjektteamet ivaretok koordinering og daglig drift av 

delprosjektene, og var arena for drøfting av problemstillinger og utfordringer som kom fram.  

 

3.3  Definisjoner 

Sentrale begreper i prosjektet var pasient, omsorgstjeneste, kvalitet og faglig forsvarlighet, 

kompetanse, læring, bemanningsplan, funksjoner og pasientansvarlig sykepleier. Dette ble 

definert slik: 

 

Pasient 

Prosjektet valgte å bruke begrepet pasient for alle personer som mottar tjenester i sykehjem 

eller eget hjem. Tjenestene kan være helsehjelp etter Lov om helsetjenester i kommunene 

(1982) eller praktisk bistand i hjemmet etter Lov om sosiale tjenester (1991). Personer som 

mottar praktisk bistand har ingen spesiell betegnelse i loven. Mottakere av helsehjelp 

defineres imidlertid som pasienter i Lov om pasientrettigheter (1999). En pasient er en person 

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

gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle (§1-3a).  

 

I prosjektperioden ble samordning av helse- og sosiallovverket varslet, og begrepet 

tjenestemottaker ble introdusert (NOU 2004:18). Dette skulle erstatte begrepene bruker, 

klient, pasient og tilsvarende. Stokkeprosjektet valgte å beholde begrepet pasient.  

 

Omsorgstjeneste 

Med omsorgstjenester mente prosjektet helse- og sosiale tjenester som ytes til pasienter i egen 

bolig eller i sykehjem. Hovedfokus var tjenester i virksomhet PLOR, som hjemmesykepleie, 

praktisk bistand i hjemmet og kort- og langtidsopphold i sykehjem. Omsorgstjenester er del 

av kommunens helsetjenestetilbud, som ellers blant annet består av helsestasjonstjeneste, 

skolehelsetjeneste, fastlegeordning og ergo- og fysioterapitjeneste.  
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Kvalitet og faglig forsvarlighet 

Internkontrollforskriften for sosial- og helsetjenesten (2002) har som formål å bidra til faglig 

forsvarlige sosial- og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav 

til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. Faglig forsvarlighet skal 

ytes av alle yrkesgrupper i en driftsenhet. At enkeltpersoner utøver sitt fag forsvarlig er 

imidlertid ikke godt nok for å sikre kvalitet. Prosjektet definerte kvalitet som tverrfaglig og 

tverretatlig forsvarlige omsorgstjenester.  

 

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. Stokkeprosjektet definerte derfor kompetanse på individnivå i en organisasjon som et 

produkt av teoretiske kunnskaper, holdninger, ferdigheter, erfaringsbasert innsikt og evne og 

vilje til å bruke andres kompetanse.  

 

Læring 

Grunnforståelsen om læring ble beskrevet i styringsdokumentet. Det ble vist til at samfunnet 

preges av kunnskapsavhengighet samtidig som det er en kunnskapseksplosjon. Derfor må det 

organisatorisk legges til rette for læring. I tillegg utfordres enhver til livslang læring for å 

holde seg faglig oppdatert og kunne omstille sitt faglige virke. Mennesker må utvikle evnen til 

å være bevisst reflekterende overfor egne handlinger. Læring er ikke bare et individuelt 

fenomen. Læring kan tolkes som en sosial prosess hvor samspillet mellom den som lærer og 

omgivelsene er svært sentralt.  

 

Bemanningsplan 

Bemanningsplan i en driftsenhet er en oversikt over antall personer som må være tilstede på 

hver vakt i løpet av uken og hvilken kompetanse personene må ha. Basis for beregning av 

bemanningsbehovet er hvilke tjenester som skal ytes og omfanget av dem. Deretter må det 

bestemmes hvilken kompetanse personalet som skal yte tjenestene må ha for å sikre faglig 

forsvarlighet. Bemanningsplanen skal gi rom for planlegging, koordinering av tiltak og 
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sikring av kontinuitet ved rapportering og dokumentasjon. Sykefravær, ferieavvikling, tid til 

kompetanseutvikling for personalet og utdanning av helsepersonell må også tas hensyn til. I 

hjemmetjenesten må det settes av reisetid.  

 

Turnusplan utledes av bemanningsplanen. Det er en systematisk rullerende plan som viser 

arbeidstiden for arbeidstakere i driftsenheten.  

 

Funksjoner 

Tradisjonelt får hver yrkesgruppe en stillingsbeskrivelse som viser deres generelle ansvars- og 

arbeidsområde og hva som forventes av dem. Stokkeprosjektet fokuserte på pasienten og hva 

som kunne sikre forsvarlige, motiverende og effektive omsorgstjenester. Pasientnære 

funksjoner og sentrale lederfunksjoner ble utkrystallisert. En funksjon er en bestemt 

virksomhet eller oppgave som skal ivaretas.  

 

Pasientansvarlig sykepleier 

Ordning med pasientansvarlig sykepleier (PAS) i sykehus ble først beskrevet i ”Pasienten 

først!” (NOU 1997). Spesialisthelsetjenesteloven (1999) bestemte at departementet kunne gi 

forskrift om pasientansvarlig lege (PAL) og tilsvarende ordninger for andre grupper 

helsepersonell. I kommunehelsetjenesten sikret ordning med fastlege at pasienten tilhørte en 

bestemt lege.  

 

Stokkeprosjektet tok utgangspunkt i beskrivelser om pasientansvar i disse dokumentene og 

definerte ordning med PAS i kommunen. Ordningen innebar at en bestemt sykepleier skulle 

ivareta pasientnære funksjoner. Det var å være pasientens og pårørendes kontakt og talsmann 

og ha ansvar for å sikre kontinuitet, faglig forsvarlighet og koordinering av tjenestetilbudet.  

 

Mange mente at sykepleiere egentlig alltid hadde arbeidet som PAS i større eller mindre grad 

fordi det lå i fagets natur. Det ble vurdert å bruke benevnelsen koordinator eller 

primærsykepleier. Begrepet PAS ble valgt fordi det benyttes i offentlige utredninger og 

lovverk og dermed kan bidra til entydig kommunikasjon om ordningen.  
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4.0  TEORETISK BAKGRUNN 

Utvikling av omsorgstjenesten i kommuner og utdanning av helsearbeidere skjer som en del 

av samfunnsutviklingen for øvrig. Norge har som mange andre land utviklet en velferdsstat. 

Ideologien har vært at fellesløsninger bør finansieres over offentlige budsjetter med brede lag 

av befolkningen som målgruppe. Imidlertid har velferdsstatens krise vært tema de siste 20-25 

år i debatt og samfunnsforskning i mange land. Grunnlaget for velferdsstater har vært 

nasjonalstaten som politisk enhet. Men samarbeid mellom land med ulike ressurser i EU og 

for eksempel innvandring gjør at landene må forholde seg til hverandres ordninger og 

samordne løsninger og standarder (Kuhnle 2001).  

 

Som en reaksjon på for stor, sentralisert og ineffektiv offentlig sektor har en reformbølge 

preget mange land de siste årene. Med fellesbetegnelsen New Public Management (NPM) er 

ulike tiltak iverksatt i ulike land. NPM fokuserer blant annet på kostnadseffektivitet, resultater 

og brukerstyring fremfor regler, prosesser og interne hensyn (Christensen, T. Og Lægreid, P.). 

Norge har de siste 20 årene hatt en gradvis og forsiktig innføring av elementer fra NPM, som 

mål- og resultatstyring, strukturell fristilling og brukerorientering. Kontrollsystemer er blitt 

utviklet, skriftlighet formalisert og det er blitt klarere oppdeling i funksjoner. Et eksempel er 

at flere kommuner har atskilt bestillerkontor og utførerenheter for omsorgstjenesten. Andre 

eksempler på utviklingen er innføring av tjenestebeskrivelser, forbedret saksbehandling og 

innføring av IPLOS, et felles nasjonalt verktøy for statistikk i omsorgstjenesten (Sosial- og 

helsedirektoratet, webside). Omsorgstjenesten preges imidlertid fortsatt i betydelig grad av 

internt skjønn og tradisjon. Et eksempel fra høgskolesektoren er at skolene blant annet tildeles 

midler ut fra antall studenter de uteksaminerer. Fordi høgskolens sykepleierutdanning ikke var 

tema i Stokkeprosjektet knyttes teoribeskrivelsene nedenfor til omsorgstjenesten. 

 

4.1  Organisasjon og ledelse av omsorgstjenesten 

Omsorgstjenesten kan vurderes på mange nivå og ut fra mange perspektiver. Bolman og Deal 

(1998) belyser fire ulike fortolkningsrammer for å forstå og arbeide med organisasjoner: Den 

strukturelle, human-resource, den politiske og den symbolske. De viser hvordan fortolknings-

rammene utfyller hverandre og at effektivitet oppnås gjennom integrasjon av dem. Nedenfor 

gjøres det rede for dette. 
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Den strukturelle rammen 

Det strukturelle perspektivet på organisasjon og ledelse springer ut fra teknologiens utvikling 

og støtter seg på sosiologi og ledelsesforskning. Spesialiserte arbeidsoppgaver ved 

samlebåndet er et velkjent bilde på organisasjonsstruktur. I omsorgstjenesten gjenkjennes 

dette ved ulike former for ”rundesykepleie”, der en pleier tar seg av en bestemt 

arbeidsoppgave hos alle pasientene. For eksempel at en person steller alle sår i en avdeling.  

 

Kjernen i den strukturelle rammen er å dele arbeidsoppgavene i små deler og lære opp ansatte 

til å ivareta sin del for å oppnå maksimal effektivitet. Forståelsen for hva som bør struktureres 

og grad av struktur har utviklet seg mye. Nyere strukturer er mindre maskinlignende og 

vektlegger ofte fleksibilitet, deltakelse og kvalitet. Rollemønstre og relasjoner er utviklet for å 

kunne nå felles mål og ta hensyn til individuelle forskjeller. Strukturelle verktøy er for 

eksempel stillingsbeskrivelser og prosedyrer. Vanlige utfordringer i organisasjoner er 

imidlertid hvordan arbeidet skal fordeles, hvordan enheter og roller skal koordineres etter at 

ansvaret er fordelt og hvordan tjenesten bør grupperes i arbeidsenheter. Det er ingen evig 

sannhet om hva som er optimal struktur. Men for å oppnå mål og resultater er det avgjørende 

at strukturen er bygget omkring det som er kjerneprosessen i tjenesten.  

 

Kontrollsystemer for å sikre kvalitet er også i endring. Kravene til menneskelige ressurser har 

endret seg drastisk de siste årene. En godt utdannet arbeidsstyrke krever selvstendighet i 

arbeidet, og vet ofte mer om sitt spesialområde enn den som er leder for tjenesten. 

Tradisjonell hierarkisk ledelse må derfor erstattes med nye kontrollformer.  

 

Human-resourse rammen 

Perspektivet bygger på psykologi som vitenskap. Fokus er her at organisasjoner og mennesker 

trenger hverandre, og kan være produktive og til utbytte for begge parter. Systemet må sørge 

for ivaretakelse av menneskelige behov. Behovene er både grunnleggende fysiologiske, som 

behov for luft, mat og bevegelse. Mennesker har også behov for trygghet, tilhørighet, 

utfordringer og uavhengighet. Human-resourse rammen tar ikke bare hensyn til mottaker av 

tjenestene, men også ansattes behov.  

 

Bedre human-resourse ledelse innebærer å skreddersy tjenestene til hver pasient ut fra dennes 

ressurser og behov. I forhold til ansatte innebærer det at de rette personene ansettes og at de 

belønnes for det de gjør. For å ansette de rette personene må det avklares hvilken kompetanse 
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som kreves, og ansettelser må skje utfra det. Belønning av ansatte kan ivaretas ved 

jobbsikkerhet, velferdsordninger og mulighet for selvstendighet og innflytelse i arbeidet. Det 

siste krever at ansatte ser arbeidet som nyttig og meningsfylt, at man kan bruke skjønn og 

egen dømmekraft og at ansatte mottar tilbakemelding på resultatet.  

 

Politisk ramme 

Tradisjonell oppfatning om organisasjoner er at de bygges opp ut fra behov og at de ledes for 

å nå oppsatte mål. Men organisasjoner er også levende og aktive politiske arenaer for en 

kompleks vev av interesser. Denne forståelsen støtter seg på statsvitenskap. Personer og 

grupper i organisasjonen kan ha varige forskjeller i verdisyn, overbevisning, interesser og 

virkelighetsoppfatning. Fordi det alltid vil dreie seg om fordeling av knappe ressurser i en 

organisasjon, blir makt en viktg ressurs. Beslutninger skjer ved forhandlinger og ulike 

dragkamper mellom interessegrupper.  

 

Offentlige etater kan være mer styrt av administrasjonen enn av politikere. Det finnes ingen 

garanti for at den som har makt vil bruke den klokt og rettferdig. Konstruktiv politikk er 

imidlertid nødvendig for å skape institusjoner og samfunn som er både rettferdige og 

effektive. Ledere av omsorgstjenesten på lokalt og nasjonalt plan må derfor kunne stille opp 

en handlingsplan, kartlegge det politiske terrenget, ha en strategi, gjennomføre nettverks- og 

koalisjonsarbeid, kjøpslå og forhandle.  

 

Symbolsk ramme 

I stedet for rasjonalitet og objektivitet fokuserer denne fortolkningsrammen på 

”stammeaspektet” ved organisasjonen, og støtter seg på sosial- og kulturantropologi. 

Lederutfordringen er å skape tro, skjønnhet og mening i organisasjonen. Kultur, seremonier, 

historier, helter og andre symboler er viktige for å formidle mening i begivenheter og 

aktiviteter i organisasjonen.  

 

Mange organisasjoner endres. Tidligere kultur, ritualer, arbeidsmåter, heltehistorier og andre 

symboler kan miste sin mening og relevans. Det blir da en krevende men viktig utfordring å 

finne ny mening og tro på arbeidet i organisasjonen.   
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Veier til bedre ledelse 

Bolman og Deal fremhever fire problemkategorier som reises ved større organisatoriske 

endringer. Den enkelte kan få forandret følelsen av å være effektiv, verdsatt og ha kontroll 

over situasjonen. Eksisterende roller og relasjoner kan brytes opp og forskyve seg, og føre til 

forvirring og usikkerhet. Forandringer kan føre til konflikter og kamp om fordeling av goder. 

Til slutt kan deletakerne oppleve meningstap. Forfatterne viser til omfattende forskning og 

hevder at veien til effektivitet i organisasjon og ledelse er integrasjon av de fire 

fortolkningsrammene. 

 

4.2 Pasientbehov og ansattes kompetanse 

Det har vært vanlig å definere pasienters behov for omsorgstjenester ut fra diagnoser, 

behandling og funksjonsnivå. Dette har utløst behov for ulik hjelp og krevd forskjellig 

helsefaglig kompetanse. En pasient kan imidlertid ha mange sykdommer og aktive diagnoser 

men leve et godt liv med lite helsehjelp. Andre er ikke syke men trenger omfattende 

omsorgstjenester. Type og omfang av hjelp som ytes er derfor svært forskjellig. Mange mottar 

kun praktisk hjelp til renhold av bolig et par ganger i måneden, andre har mange timer 

hjemmesykepleie daglig og noen tilbys totalomsorg i sykehjem.  

 

Noen pasientgrupper har særlig sammensatte hjelpebehov. Det framkommer i NOU 2005:3 at 

det er behov for mer sammenhengende helsetjeneste for kreftpasienter, eldre pasienter med 

flere alvorlige sykdommer, terminalt syke pasienter, kronisk syke (hjerte- og lungesyke, 

sukkersyke, slagpasienter, demente m.fl.), psykisk syke og rusmisbrukere.  

 

Pasientenes behov for helsefaglig kompetanse 

Stokkeprosjektet fokuserte på noen av pasientgruppene med omfattende og sammensatt 

hjelpebehov. Det var personer med demens, stor fysisk funksjonssvikt, rehabiliteringsbehov, 

alvorlig syke og døende og barn med funksjonshemming eller alvorlig sykdom. Nedenfor 

beskrives kort deres hjelpebehov og hvilken helsefaglige kompetanse som kreves. 

 

Personer med demens 

De fleste demenssykdommer er progredierende. I starten er demenstilstanden vanskelig å 

diagnostisere og utviklingen skjer oftest langsomt. Etter hvert utvikles tilstanden til moderat, 

alvorlig og svært alvorlig grad. Dette kan skje over flere år, fra anslagsvis 4 til 12 år (Eek og 
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Nygård 1999). Pasienter med demens har svekket hukommelse og orienteringsevne og kan ha 

symptomer som angst, depresjon, endret døgnrytme og forvirring. I begynnelsen har personen 

behov for diagnostisk tilbud og veiledning. Hjelpebehovet øker gradvis, men fordi pasienter, 

bolig og familiesituasjon er forskjellig varierer behovet for hjelp. Hjelp kan ytes fra 

hjemmetjenesten, dagsenter eller sykehjem.  

 

Ansatte må ha kjennskap til pasienten og kunnskap om omsorg ved demens. Forutsigbarhet er 

en viktig faktor for å skape trygghet for pasientene. Mental stimulering og aktivisering kan 

bidra til trivsel og bedre fungering i hverdagen. Spesialkompetanse innen geriatri og om 

demensutredning bør være tilgjengelig. 

 

Personer med stor fysisk funksjonssvikt 

Stor fysisk funksjonssvikt kan skyldes lammelser eller for eksempel omfattende muskel- og 

skjelettlidelser. Funksjonstap kan omfatte evne til å gå, stelle seg selv, spise og drikke. I 

tillegg kan pasientene ha sansetap og/eller mental svikt. Pasientene har et avklart 

sykdomsbilde og et stabilt behov for behandling og omsorg. Mange har behov for tekniske 

hjelpemidler som rullestol og personheis for forflytning. Pasientenes behov er like mye å fylle 

hverdagen med meningsfulle aktiviteter som god pleie og omsorg. 

 

Ansatte må ha kjennskap til pasienten og kunnskap om omsorg ved ulike typer fysisk 

funksjonssvikt. Spesialkompetanse innen geriatri bør være tilgjengelig. Det kan være like 

viktig og utfordrende å øke livskvaliteten med tilrettelagte aktiviteter som bare å legge vekt på 

pleie og stell.  

 

Pasienter med rehabiliteringsbehov 

Disse pasientene har nylig fått funksjoner svekket på grunn av skade eller sykdom. Det kan 

for eksempel skyldes benbrudd, hjerneslag eller de trenger trening for å komme seg etter en 

spesiell sykdom eller et sykehusopphold. Funksjonsnivå og helsetilstand før inntruffet 

hendelse er forskjellig. Rehabilitering kan innebære at pasient og pårørende må tilegne seg ny 

kunnskap og handlingsmåter for å kompensere for funksjonstapet.  

 

Ansatte må ha forståelse for rehabilitering og kunnskap om omsorg ved funksjonssvikt. 

Spesialkompetanse om rehabilitering bør være tilgjengelig for at hver pasient skal kunne få 

tilrettelagt trening og oppfølging.  
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Alvorlig syke og døende 

Alvorlig syke og døende omfatter pasienter med kreftdiagnoser, AIDS, nevrologiske lidelser 

med svære lammelser (f.eks. ALS) og pasienter med kronisk lunge- eller hjertesvikt. Når livet 

går mot slutten er sterke smertestillende og andre symptomlindrende medikamenter ofte en 

sentral del av lindrende behandling. Tiltak rettet mot psykiske, sosiale og eksistensielle 

problemer er også viktig. Målet med all behandling, pleie og omsorg er å gi pasienten og hans 

familie best mulig livskvalitet. Mange av pasientene kommer fra sykehus med intravenøs 

væskebehandling, surstoffbehandling, dialysebehandling eller annet medisinsk/teknisk utstyr 

hvor praktisk bruk krever spesialkompetanse. Flere har også behov for tjenester fra lege, 

prest, sosialkontor, trygdekontor eller andre.   

 

Ansatte må ha forståelse for lindrende behandling og kompetanse om omsorg for 

pasientgruppen. Fagperson med spesialkompetanse om kreftomsorg bør være tilgjengelig for 

å bidra til kvalitet på tilbudet og trygge situasjonen for pasientene. Pasientgruppen har stort 

behov for samarbeid mellom tjenesteytere og koordinerte tjenester.   

 

Barn med funksjonshemming eller alvorlig sykdom 

Svært for tidlig fødte barn eller barn med medfødte eller ervervede funksjonshemminger har 

behov for hjelp og støtte for å oppnå optimalt funksjonsnivå. Foreldre til alvorlig syke barn og 

barn med store pleiebehov ønsker ofte at barna skal være hjemme i stedet for å være lange 

perioder i sykehus.  

 

Barna har behov for svært forskjellig hjelp. Ansatte som skal hjelpe kan være ansatt ved 

helsestasjon, i hjemmetjenesten, i skole, barnehage eller andre steder og må ha ulik 

kompetanse. Pasientgruppen har stort behov for samarbeid mellom tjenesteytere og 

koordinerte tjenester.   
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Ansattes kompetanse 

Ansatte i omsorgstjenesten er ofte sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, og 

hjemmehjelpere med forskjellig formal- og realkompetanse (kapittel 3.3).  

 

Hjemmehjelpere har ikke formalkompetanse i helsehjelp eller personlig hjelp.  
 

Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere har formalkompetanse til å gjennomføre grunnleggende 

stell og pleie av pasienter og andre tiltak i henhold til skriftlig pasientplan. De kan identifisere 

endringer i avklarte og stabile situasjoner og rapportere effekt av tiltak og mulige endringer. 

Videre kan de kommunisere og samhandle slik at pasientens ressurser og verdighet ivaretas i 

situasjonen.  

 

Sykepleiere har formalkompetanse i å samle data systematisk, analysere disse og identifisere 

pasienters behov og problemer. De kan utforme skriftlig pasientplan, holde den à jour og 

ivareta krav om dokumentasjon for pasienter i alle situasjonstyper. Fortløpende kan de 

vurdere om det er endringer i pasienters situasjon. Videre kan de planlegge og gjennomføre 

grunnleggende stell og pleie av pasienter, utføre avanserte prosedyrer og håndtere medisinsk-

teknisk utstyr. De kan samhandle og kommunisere hensiktsmessig med pasienter i alle typer 

situasjoner.  
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5.0  METODE 

Ved prosjektstart forelå forslag til delprosjekter som kunne iverksettes. Noen forslag dreide 

seg om tjenesteutvikling. Det var blant annet å bedre omsorgstilbudet til alvorlig syke og 

døende, bygge en hage for demente, utvikle helsetjenesten for asylsøkere og flyktninger, 

undersøke forekomst av infeksjoner og antibiotikaforskrivning i sykehjemmet og innføre 

elektronisk journalsystem. Andre forslag var å sørge for systematisk kompetanseutvikling for 

ansatte og studenter, øke rekruttering av fagkompetanse og redusere sykefraværet.  

 

Forslagene var ulike med hensyn til temaområde, omfang og konkretiseringsnivå. Å øke 

rekruttering og redusere sykefravær ble ansett som ønskede konsekvenser av Stokkeprosjektet 

fremfor aktuelle prosjektområder. Utfra grunnsyn om læring (kapittel 3.3) var det nødvendig 

at de som skulle delta i endringer selv ble involvert.  

 

Gustavsen (1990) hadde trukket opp historiske linjer ved organisasjonsutvikling. De siste 

årene har det vokst frem en forståelse for at det å forme teorier eller oppfatninger er en sosial 

prosess, en prosess som alltid utspiller seg i samspill mellom mennesker. 

Kommunikasjonsteori og psykologi bidrar derfor til forståelsen av utviklingsmuligheter i 

organisasjoner. Dette var enda en grunn til at Stokkeprosjektet vektla metoder som kunne 

involvere sentrale aktører i demokratisk medvirkning.  

 

Plan for formidling ble utarbeidet og var flere ganger til vurdering av styringsgruppen. 

Informasjon ble lagt ut på kommunens hjemmeside med valgknapp ”Stokkeprosjektet” i 

menyen. Avdeling for Helsefags nettsted hadde knapp med kobling til oppslaget. Nettstedet 

ble jevnlig oppdatert og omfattet opplysninger om Stokkeprosjektet som helhet, hvert 

delprosjekt, grunnlagsdokumenter og saker fra styrings- og referansegruppen. Formidling om 

Stokkeprosjektet skjedde også ved innlegg i ”Nytt fra Stokke”, et kommunehefte som ble 

distribuert til alle husstander. Ansatte i virksomhet PLOR fikk informasjon via en 

oppslagstavle. I tillegg ble innhold i Stokkeprosjektet lagt fram i personalmøter i PLOR og for 

ansatte på høgskolen. Prosjektleder foredro om Stokkeprosjektet på en rekke eksterne 

konferanser og møter i prosjektperioden.      

 



 25 

Aksjonslæring 

Stokkeprosjektet benyttet aksjonslæring som metode (Tiller 1999). I aksjonslæring jobber 

utvikleren med løsninger av praktiske problemer i samarbeid med andre. Nyttehensynet er 

viktig, men også forståelsen og forklaringen for det en arbeider med og det som blir resultater 

eller konklusjoner. Sentralt i metoden er at problemstillinger og arbeidsmåte drøftes og 

justeres underveis i utviklingsarbeidet og at arbeidet blir dokumentert og gjort tilgjengelig for 

fellesskapet.   

 

Det ble besluttet å gjennomføre en behovsanalyse blant alle involverte parter for å avgjøre 

hvilke delprosjekter som var ønskelige og nødvendige (kapittel 5.1). Etter analysen ble til 

sammen elleve delprosjekter gjennomført. Hvert delprosjekt fokuserte på ett av 

utviklingsbehovene som hadde kommet fram. Kapittel 5.2 gjør rede for delprosjektene og 

hvilke metoder som ble benyttet i disse. Ut fra problemstillingen i hvert prosjekt ble det valgt 

metoder som kunne være nyttige verktøy. Det var blant annet arbeidsgrupper, 

kartleggingsundersøkelse og spørreskjema. Hageprosjektet (kapittel 7.8) og Rom for læring 

(kapittel 7.10) benyttet aksjonslæring som metode. Delprosjektene ble dokumentert i 

rapporter. Til slutt ble Stokkeprosjektet evaluert (kapittel 5.3).  

 

5.1  Behovsanalyse 

Dialogkonferanse som metodisk verktøy i organisasjonsutvikling var utviklet ved 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og ved Høgskolen i Vestfold (Hauger 1999, Rønningen og 

Hauger 1999). Metoden ble brukt i behovsanalysen fordi den hadde vist gode resultater i å 

skape dialog og trekke berørte parter med i utviklingsarbeid. Prosessen rundt gjennomføring 

av en dialogkonferanse kan deles i forprosess, selve konferansen og etterarbeid. I forprosessen 

er det viktig å velge ut riktige deltakere til konferansen og danne egnede grupper. Selve 

dialogkonferansen består av en eller flere sesjoner, hvor hver sesjon består av 

plenumsinstruksjon, gruppearbeid og oppsummering i plenum. Etterarbeidet er å sende referat 

til deltakerne om erfaringer som er gjort og oppfølging videre.   

  

Forprosess med valg av deltakere 

I forprosessen ble involverte parter fra omsorgstjenesten i Stokke og Avdeling for Helsefag 

ved høgskolen konkretisert. Det var et viktig prinsipp at alle skulle være likeverdige og 
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komme like mye til orde. De involverte ble derfor inndelt i grupper ut fra om de var ledere, 

ansatte i en avdeling, tilhørte en profesjon eller var brukere eller studenter.  

 

Til sammen ble 21 grupper dannet. Fra Stokke deltok tre ledergrupper (en fra hver virksomhet 

som ivaretok helsetjenester), tolv personalgrupper fra virksomhet PLOR (4 fra sykehjem, 3 

fra hjemmetjenesten, renholdere, merkantilt personell, rehabiliteringsavdelingen, 

aktivitetsavdelingen, og kjøkken/vaskeri), tre profesjonsgrupper (leger og fysioterapeuter i 

kommunen, sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere) og en gruppe med 

brukerrepresentanter. Representanter fra Eldrerådet og styret i Pensjonistforeningen utgjorde 

den siste gruppen. Fra høgskolen deltok en gruppe studenter og en gruppe lærere og ledere.  

 

Gjennomføring av konferansemøtene 

Det var egne møter med hver gruppe høsten 2002 i stedet for en felles dialogkonferanse. 

Hvert møte varte en klokketime. I tillegg til prosjektleder og en av høgskolelektorene deltok 

mellom tre og femten personer i hvert møte. Til sammen deltok omtrent 150 personer.  

 

I møtene ble det informert om Stokkeprosjektet og om foreslåtte prosjekter. Deretter fikk 

deltakerne tre spørsmål: ”Hva ønsker du skal skje i Stokkeprosjektet?”, ”Hva ønsker du ikke 

skal skje?” og ”Har du forslag til konkrete prosjekter eller tiltak som bør iverksettes?”. 

Plenumsinstruksjon, gruppearbeid og avstemning i plenum ble gjennomført likt i alle møtene. 

Deltakerne drøftet spørsmålene noen minutter. Svarene ble skrevet på store ark. Alle ble 

oppfordret til å svare ut fra egen oppfatning og det ble understreket at andre ikke behøvde 

være enige. Avstemning skjedde ved at deltakerne klistret gule lapper på det de mente var 

viktigst (tre lapper per spørsmål). Møteleder talte opp stemmene.  

 

Oppsummering og etterarbeid 

Prosjektleder sorterte svarene og beskrev behovsanalysen med resultater i en rapport 

(Strandquist 2002b). Forslag som fikk flest gule lapper fikk to poeng og øvrige forslag ett 

poeng. Vektingen sikret at forslag fra hver gruppe ble likeverdig hørt. Tradisjonelt ville 

resultatene ved en dialogkonferanse bli oppsummert i plenum. I stedet ble møtedeltakerne 

invitert til allmøter i Stokke og ved høgskolen hvor resultatene (kapittel 6.0) ble presentert.  
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5.2 Elleve delprosjekter 

Etter behovsanalysen startet de første delprosjektene i januar 2003. Særavtale ble inngått om 

bemanningsplanprosjektet, som var et samarbeid med Norsk Sykepleierforbund (NSF) 

Vestfold. Delprosjektene utviklet forskjellige sider ved omsorgstjenesten og kompetanse, og 

utgjorde til sammen et hele. Ledere av delprosjektene ble rekruttert fra helse- og 

sosialtjenesten i kommunen, høgskolen og NSF. Virksomhetsleder for PLOR og prosjektleder 

for Stokkeprosjektet samarbeidet om utvelgelsen av delprosjektlederne.  

 

Prosjektleder for Stokkeprosjektet administrerte og koordinerte delprosjektene og ledet to av 

dem (figur 2). De mest anvendte metoder for prosjektarbeid ble fulgt (Andersen, Grude, Haug 

2002). For hvert delprosjekt ble det utformet prosjektbeskrivelse som viste bakgrunn, mål, 

utviklingsområder, metode, framdriftsplan, involverte og berørte parter, budsjett og plan for 

dokumentasjon og formidling.  

 

Til sammen ble elleve delprosjekter godkjent av styringsgruppen og gjennomført. De varierte 

i omfang og varighet (figur 2). 
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2002 2003 2004 2005  

DELPROSJEKTER MED LEDERE Høst Vår Høst Vår Høst Vår 

1 Samordning og kvalitet i hjemmetjenesten 

Sykepleier Evy Solheim Fosaas 

      

2 Bemanningsplan. Fordeling av kompetanse i 

hjemmetjenesten Rådgiver NSF Vestf. Lise Adal 

      

3 Struktur og kompetanse i sykehjem 

Sykepleier Toril Sund 

      

4 Tjenestebeskrivelser 

Konsulent Kjersti Berntsen 

      

5 Pasientansvarlig sykepleier i kommunen 

Prosjektleder Marit Strandquist 

      

6 Tverrfaglig tjenestetilbud til alvorlig syke og 

døende Avdelingsleder Lisbeth Olsen 

      

7 Kommunalt barnehabiliterings-team 

Ledende helsesøster Elisabeth Aarvold  

      

8 Sansehagen. Et tilrettelagt tilbud for pasienter 

med demens. Høgskolelektor Signe Vallumrød 

      

9 Frivillighet og kultur i pleie- og omsorgs-

tjenesten Avdelingsleder Wenche Havnås 

      

10 Rom for læring 

Høgskolelektor Torbjørg Fermann 

      

11 Årshjul for kompetanseutvikling 

Prosjektleder Marit Strandquist 

      

 

Figur 2: Elleve delprosjekter med ledere. Oversikt over gjennomføring. 

 

 

Ledere for pågående delprosjekter drøftet jevnlig problemstillinger i prosjektteamet (kapittel 

3.2). Problemstillinger ble vurdert utfra nyere helselovverk, nasjonale og lokale planer, 

helsepolitikk og fagkunnskap.  
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Delprosjektene brukte forskjellige metoder avhengig av det som skulle utvikles. Særlig 

viktige metoder var opprettelse av arbeidsgrupper, kartleggingsundersøkelse om bemanning 

og utførte hjemmetjenester, spørreundersøkelse om hjemmetjenester, kartlegging av 

kulturuttrykk og aksjonslæring. Rapporter fra delprosjektene ble sendt til høring til sentrale 

deltakere før publisering for å sikre riktig dokumentasjon. Nedenfor gjøres det kort rede for 

metodene.  

 

Arbeidsgrupper 

Arbeidsgrupper ble oppnevnt i alle delprosjektene. Det ble vurdert hvem som hadde interesse 

og myndighet i forhold til det som skulle utvikles, og representanter fra sentrale aktører ble 

oppnevnt. Som regel deltok representanter fra ledere, ansatte fra ulike yrkesgrupper og 

tillitsvalgte. Ved samarbeid med eksterne parter deltok representanter derfra. 

Arbeidsgruppene hadde jevnlige møter. De drøftet problemstillinger, fant konklusjoner og var 

høringsinstans for delprosjektrapporten.  

 

Kartleggingsundersøkelse om bemanning og hjemmetjenester 

Samordnings- og bemanningsprosjektet i hjemmetjenesten (kapittel 7.1 og 7.2) utarbeidet et 

felles kartleggingsskjema (vedlegg 2). En forenklet utgave av skjemaet ble brukt i 

sykehjemsprosjektet (kapittel 7.3).  

 

Undersøkelsens innhold omfattet bakgrunnsdata om pasientene, kategorisering av pasienter i 

ulike situasjoner, hvilke yrkesgrupper som utførte tjenester i ulike situasjoner og hvor mye tid 

som gikk med til hver type tjeneste.  

 

Fra hjemmetjenesten deltok 25 % (60 av 240) av pasientene. Pasientene ble sortert i tre 

grupper og 25 % av pasientene i hver gruppe ble trukket tilfeldig ut til å delta. Gruppene var 

94 pasienter med kun hjemmehjelpstjenester, 97 pasienter med både hjemmesykepleie og 

hjemmehjelpstjenester og 49 pasienter med kun hjemmesykepleie. I den forenklede 

kartleggingen ved sykehjemmet deltok 9 av 21 pasienter fra avdeling for personer med 

demens og 13 av 21 pasienter fra somatisk avdeling.  

 

Frivillig informert samtykke ble innhentet fra de som deltok. Melding om undersøkelsen ble 

sendt Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). De vurderte den som et 

kvalitetssikringsprosjekt som utføres internt i kommunen og melding ble derfor sendt 
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Datatilsynet. Kartleggingsskjemaet inneholdt ikke person- og helseopplysninger som kunne 

spores tilbake til pasienten. Kun prosjektlederne hadde tilgang til pasientlisten og innsamlede 

data. Pasientlisten ble makulert så snart kartleggingen var avsluttet.  

 

Kartleggingen i hjemmetjenesten foregikk en uke våren 2003. Delprosjektlederne fylte ut ett 

skjema for hver pasient per døgn i fem dager. Opplysningene ble overført til et elektronisk 

samleskjema i Excel og resultatene beregnet. Kartleggingen i sykehjemmet foregikk en uke 

sommeren 2003. Datamaterialet ble her manuelt behandlet. 

 

Reliabilitet og validitet ble vurdert. Konklusjonen var at selv om registrering av arbeidstid 

ikke var helt nøyaktig på minuttet, så gav målingene et klart bilde av bruk av tid. Enkelte 

kategorier i skjemaet var ikke gjensidig utelukkende. Det å gi smertestillende medisiner kunne 

for eksempel ha blitt registrert som enten medikamentadministrasjon eller smertelindring. 

Kriterier for tilhørighet i ulike situasjoner var utarbeidet og ble fulgt. Kategorisering av 

pasienter i ulike situasjoner var imidlertid helt nytt. Ved avslutningen av Stokkeprosjektet var 

forståelsen for pasientsituasjoner videreutviklet. Det var utkrystallisert flere typer situasjoner 

som pasienter kunne sies å være i (Strandquist, Næss m. flere 2005). 

Kartleggingsundersøkelsen var derfor unyansert i forhold til hvilke situasjonstyper pasienter 

kunne kategoriseres i.  

 

Spørreundersøkelse om hjemmetjenesten 

Samordningsprosjektet (kapittel 7.1) gjennomførte i tillegg en spørreundersøkelse blant 

sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Spørreskjema ble utviklet med spørsmål om 

organisering, praktiske gjøremål, rapportering, dokumentasjon, kompetanse, opplæring og 

veiledning. For hvert område var det flere spørsmål som skulle besvares med en tallkarakter 

og åpen rubrikk for kommentar.  

 

Til sammen 17 tilfeldig valgte deltakerne som utgjorde et representativt utvalg mottok 

skjemaet og 10 besvarte det. Informert og frivillig samtykke til å delta ble innhentet. Svarene 

ble konfidensielt behandlet ved at kun prosjektleder visste hvem som deltok i undersøkelsen 

og var databehandler. For hvert område ble det beregnet gjennomsnitts tallkarakterer og 

kommentarer ble oppsummert.  
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Kartlegging av kulturuttrykk 

Delprosjektet om frivillighet og kultur (kapittel 7.9) utviklet kartleggingsskjema for å 

undersøke hva som var og hadde vært gode kulturopplevelser for eldre i Stokke generelt og 

for enkeltpasienter spesielt. Idéer til områder i skjemaet ble hentet fra Kirkens Bymisjons 

håndbok i kulturarbeid på eldreinstitusjoner (Reinaas. Udatert). Det ble spurt om interesse for 

ord og bilder, sang og musikk, dans, spill og lek, hobby, idrett, uteliv, husarbeid, hageliv, 

velvære, foreninger og samvær med pårørende og andre.  

 

Til sammen 28 pasienter mottok spørreskjemaet våren 2004. Det var frivillig å delta. 

Skjemaet ble besvart av 27 med hjelp fra pårørende og ansatte. Prosjektleder oppsummerte 

resultatene.  

 

5.3  Evaluering 

Styringsgruppen vurderte flere ganger evaluering av Stokkeprosjektet. Rammen for 

evalueringsarbeidet var 100 timer, og begrenset arbeidet sterkt. En ansatt ved høgskolen ble 

engasjert for å gjennomføre en enkel prosess- og produktevaluering. I tillegg ble det søkt om 

midler fra KS til ekstern evaluering. KS avslo søknaden fordi Stokkeprosjektet var for lite 

spisset og ikke involverte flere kommuner. Etter at den oppnevnte evaluatoren sluttet ved 

høgskolen engasjerte styringsgruppen høsten 2004 ekstern høgskolelektor Terje Røsjorde for 

å gjennomføre evalueringen. Det var enighet om at det ikke var mulig eller hensiktsmessig å 

gjennomføre en fullskala evaluering som kunne etterprøve alle sider av prosjektet (figur 3). 
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 PROSJEKTOPPGAVEN 

• idegrunnlag og 
formål 

• mål og resultater 
• rammer 

 

INTERESSENTER 
• anvendelse og 

eierskap 
• vilje og drivkraft 
• ressursytelser 
• formell 

godkjennelse 
• sosial aksept 

PROSJEKTLEDELSE 
• prosjektformulering 
• framgangsmåte og 

plan 
• organisasjon og 

samarbeide 
• styring 

OMGIVELSER 
• brukernes behov og 

opplevelser 
• teknologi 
• kompetanse 
• fysisk miljø 
• regler og normer 

 RESSURSER 
• kompetanse 
• personer 
• materiell og utstyr 
• materialer 
• penger 

 
 

 

 

Figur 3: Oversikt over mulige evalueringsområder 

 

Evalueringen fokuserte på mål og resultater i prosjektet på to nivå. På nivå 1 dreide det seg 

om Stokkeprosjektet som helhet med utgangspunkt i overordnet visjon og mål (kapittel 3.1). 

Nivå 2 omfattet mål for hvert av delprosjektene.   

 

Samtaler om prosjektet 

Evaluator gjennomførte samtaler med referansegruppen, styringsgruppen og prosjektteamet. 

Det som framkom i samtalene inngikk i evalueringen.  

 

Spørreskjema 

Det ble utarbeidet spørreskjema for hvert delprosjekt. Vedlegg 3 er et eksempel på dette. 

Delprosjektlederne beskrev hensikt og effektmål for sitt prosjekt og evaluator omformet dette 

til spørsmål i skjemaet. Spørsmålene omfattet bakgrunnsopplysninger om informanten 

(arbeidssted, alder, stillingstype), grad av deltakelse i delprosjektet og i hvilken grad 
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hensiktene med delprosjektet var oppnådd. Deretter ble det spurt om Stokkeprosjektets 

overordnede mål om læring og tjenesteutvikling: Var man blitt bedre i stand til å løse 

oppgavene og var tjenestene mer brukertilpassede og med bedre kvalitet? Hva var de viktigste 

årsaker til læring og tjenesteutvikling? Til slutt var det åpne spørsmål om annet som kunne 

være viktig å få fram i evalueringen og om arbeidet med prosjektet kunne ha ført til andre 

effekter enn det evalueringen spurte om. Spørsmålene skulle besvares ved å angi tall på en 

skala eller svare ja eller nei. Det var også åpne spørsmål for kommentarer.  

 

Deltakere 

Deltakere i evalueringen var medarbeidere og ledere i de berørte tjenesteområdene i Stokke 

kommune, medarbeidere og studenter ved høgskolen og delprosjektledere. For hvert 

delprosjekt ble det definert hvilke avdelinger som var involvert. Alle ansatte i disse 

avdelingene mottok spørreskjema. Til sammen 673 skjema ble delt ut. Antallet spørreskjema 

per delprosjekt varierte fra 20 (Kommunalt barnehabiliterings - team) til 112 

(Tjenestebeskrivelser).  

 

Gjennomføring og databehandling 

Undersøkelsen foregikk februar – mars 2005. Da var flere av delprosjektene ennå ikke 

avsluttet og effekter vanskelig å registrere. Evaluator deltok i personalmøter og informerte 

kort om formål, innhold og bruk av evalueringen. Deretter ble deltakerne bedt om å fylle ut 

skjemaene. Evaluator oppsummerte resultatene og la de muntlig fram for styringsgruppen. En 

evalueringsperm dokumenterte evalueringen (Røsjorde 2005). Resultatene presenteres i 

kapittel 8.0.  
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6.0  RESULTATER FRA BEHOVSANALYSEN 

Behovsanalysen viste at delprosjektene burde være relatert til hverandre og utgjøre et hele. 

Prosjektrapporter var ønsket, samt reelle endringer i praksis. Brukere skulle være i fokus, og 

tiltak og løsninger skulle bidra til å stimulere deres evne og mulighet til mestring av 

hverdagen og ta egne beslutninger. Ansatte ønsket å delta i å finne gode løsninger.  

 

Mange delprosjekter ble foreslått og flere grupper hadde de samme forslagene. Avstemningen 

i møtene viste at det særlig var ønske om delprosjekter for å samordne hjemmetjenesten, 

bruke sykepleierkompetanse mer effektivt og generelt klargjøre behov for og bruk av ulik 

kompetanse i omsorgstjenesten. Videre var det for flere pasientgrupper behov for bedre 

samarbeid med legetjenesten, sykehus, andre helsetjenester, sosial- og trygdekontor, samt 

kirkekontor. Det var behov for at alle ansatte kunne delta i kompetanseutvikling og for 

utvikling av studentpraksis. Helsefremmende og forebyggende tiltak var ønsket i form av en 

hage for demente og systematisert frivillig kulturarbeid i omsorgstjenesten.  
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7.0  RESULTATER FRA DELPROSJEKTENE  

De elleve delprosjektene utviklet forskjellige sider ved omsorgstjenesten og kompetanse. 

Hovedresultatene fra hvert av dem presenteres i kapitlene 7.1 – 7.11 nedenfor.  

 

7.1  Samordning og kvalitet i hjemmetjenesten 

Delprosjektet fikk mandat til å samordne hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Stokke 

kommune. Problemstillingen var: Hvilken struktur og funksjonsfordeling kan sikre pasienten 

hjemmetjenester med riktig kvalitet? Metodene var opprettelse av arbeidsgruppe, 

kartleggings- og spørreundersøkelse, evalueringsmøter og en høringsrunde. 

Hovedarbeidsfasen i prosjektet var i 2003, men resultater ble beregnet og dokumentert inntil 

prosjektrapport var ferdig (Strandquist og Fosaas 2005).  

 

Hjemmetjenestens struktur 

Ved prosjektstart var hjemmehjelp og to soner hjemmesykepleie separate enheter med eget 

personale, men med felles avdelingsleder. Det var lite samarbeid mellom driftsenhetene. 

Hjemmehjelperne kunne samordnes med hjemmesykepleien på flere måter. Det ble vurdert å 

innlemme hjemmehjelperne i de to sykepleiesonene eller dele personalet i grupper som skulle 

yte omsorg til ulike diagnosegrupper. Konklusjonen var at pasientene hadde behov for 

generalistkompetanse mer enn diagnoserettet kompetanse. Utfordringen var å sikre 

tilstrekkelig kompetent personell i helger og på kveld og natt. Det ble derfor anbefalt å samle 

driftsenhetene til én samlet hjemmetjeneste, og dette ble innført oktober 2003. 

Evalueringsmøter viste at den samlede tjenesten skapte trivsel og samarbeid og ble oppfattet 

som mer robust ved fravær. Men det krevde mye ressurser å integrere de ufaglærte 

hjemmehjelpere i pleieteamene. Dette til tross for at det ble gjennomført 40 timers kurs i 

grunnleggende pleie og omsorg for dem. Å delegere pleiefaglige oppgaver til 

hjemmehjelperne krevde opplæring og oppfølging og var ressurskrevende å organisere. 

  

Tre former for understrukturer ble innført ved samordningen. Personalet ble på dagtid delt i 

tre arbeidslag samtidig som arbeidet ble fordelt på ti arbeidslister og sykepleiere fikk ansvar 

for bestemte pasienter (ordning med PAS). Alle tre understrukturer fungerte dårlig etter et 

halvt års drift. Arbeidslagene splittet tjenesten for mye opp. Egen gruppesykepleier som 

daglig leder for hvert arbeidslag forsterket grensene mellom lagene. Arbeidslistene måtte hele 
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tiden justeres ut fra endringer hos pasientene og hvem som kom på jobb. Og det var svært 

vanskelig for sykepleiere å få fulgt opp sine pasienter.  

 

Funksjonsfordeling 

Før samordningen var det oppnevnt kontaktpersoner for noen pasienter, men ansvarsområdet 

var uklart og ansatte mente ordningen fungerte meget dårlig.  

 

Prosjektet anbefalte ordning med pasientansvarlig sykepleier (PAS) (kapittel 3.3) for å sikre 

pasientene en reell kontaktperson med ansvar for å sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og 

koordinering av tjenestetilbudet. Ordningen ble besluttet innført samtidig med den 

organisatoriske samordningen av hjemmetjenesten. 

 

PAS skulle sikre faglig forsvarlighet og kontinuitet ved utarbeiding og oppfølging av 

skriftlige planer for sine pasienter. Spørreundersøkelsen hadde vist at skriftlige pasientplaner 

og dokumentasjon hadde klare svakheter. Sikring av kontinuitet skjedde først og fremst ved 

muntlige rapporter. Til sammen ble 55 arbeidstimer i løpet av fem hverdagsdøgn brukt til 

dette.  

 

PAS skulle også sikre koordinerte tjenester. Kartleggings- og spørreundersøkelsen hadde vist 

at det særlig var sonelederne som koordinerte tjenestetilbudet med andre involverte parter, 

som fastlege, legevakt, sykehus, tannlege, sykehjem, pårørende, psykiatritjeneste, 

fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsentre og hjemmehjelp.  

 

Evalueringsmøtene viste at det var vanskelig for PAS å ivareta sitt ansvar fordi sykepleierne 

hadde stort arbeidspress. Mot slutten av arbeidsdagen skulle de dokumentere og rapportere, 

kontakte leger, ordne opp i medisinspørsmål, finne ut av uavklarte situasjoner og overta 

arbeidsoppgaver som ikke var ferdigstilt av andre ansatte. De måtte overta gruppesykepleieres 

ansvar og oppgaver når disse ikke var tilstede. Annet pleiepersonell var tilgjengelig, men 

oppgavene som skulle utføres krevde sykepleierkompetanse.    
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Utførte hjemmetjenester 

Kartleggingsundersøkelsen viste hvilke tjenester som ble utført og bruk av arbeidstid. Av 

1144,5 registrerte arbeidstimer i kartleggingsuken var hele 85 (979 timer) direkte pasientrettet 

arbeid (figur 4). Koordinering av tjenestetilbudet utgjorde 2 % (20,5 timer) og sikring av 

kontinuitet 5 % (55 timer). I tillegg ble det utført annet arbeid med 4 % (41 timer) av 

arbeidstiden og 4 % (48 timer) var kjøretid.  

 
Figur 4: Fordeling av arbeidstid 
 

Det ble undersøkt nærmere hva direkte pasientrettet arbeid omfattet. Figur 5 viser at 48 % 

(472 timer) var sykepleie og personlig hjelp, 9 % (85 timer) var medisinadministrering, mens 

8 % (82 timer) ble brukt til tilsyn og støttebesøk og 35 % (340 timer) til renhold og annet 

husarbeid.     
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Figur 5: Direkte pasientarbeid 

Fordeling av arbeidstid

85% Direkte
pasientrettet arbeid
2% Koordinering

5% Kontinuitet

4% Annet arbeid

4% Kjøretid

85%

4%4%
5%

2%



 38 

 

Deretter ble det undersøkt nærmere hva de 340 timene til renhold og annet husarbeid ble brukt 

til. 68 % (236 timer) var renhold av bolig, oppvask utgjorde 20 timer og 30 timer ble brukt til 

klesvask. Det var ikke konkretisert hva renhold og annet husarbeid skulle omfatte og hva man 

kunne forvente. For eksempel var det vanlig at pasient ikke hadde oppvaskmaskin, slik at 

ansatte måtte vaske opp for hånd. Noen vasket pasientenes klær hjemme hos seg selv. I 

kartleggingsuken ble 20 timer brukt til vindusvask. Det var opp til hjemmehjelper og pasient å 

bli enige om hvor ofte en skulle vaske vinduer. 

 

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

mange avviksmeldinger om feildoseringer underbygget dette.  

 

Det framkommer av figur 4 at annet arbeid utgjorde 4 % (41 timer) av samlet arbeidstid i 

hjemmetjenesten i kartleggingsuken. Tiden ble brukt på tjenester som verken kunne defineres 

som hjemmesykepleie eller renhold og annet husarbeid. Det omfattet prøvetaking, 

følgetjeneste, ærender og matombringing (figur 6).  

 

Annet arbeid

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

40%50%

7%
3%

 
Figur 6: Annet arbeid 

 

Følgetjenester utgjorde 40 % (16 timer). Det var hovedsakelig å følge pasienter fra 

omsorgsboliger ved Soletunet og Engveien-Senteret til kafeteria for å spise. Ærender tok 50 

% (21 timer) av tiden. Ansatte handlet matvarer og besøkte postkontor, bank og apotek for 
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pasienter. 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.  

 

Kompetanseutvikling 

Det var ikke satt av tid til systematisk kompetanseutvikling. I spørreundersøkelsen gav ansatte 

opplæring tallkarakterer fra 1 (svært dårlig) til 3 (ganske dårlig). Kommentarene viste 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. Tilbakemelding på eget arbeid og et 

forum for å ta opp opplevelser og erfaringer fra arbeidsdagen var savnet.    

 

Handlingsplan 

Våren 2005 ble resultater fra bemanningsprosjektet (kapittel 7.2) sammenholdt med 

prosjektresultatene. En handlingsplan ble utarbeidet og satt inn i samordningsrapporten. 

Drøfting og konklusjoner som inngår i handlingsplanen presenteres i kapittel 9.1 – 9.5.   

 

7.2  Bemanningsplan. Fordeling av kompetanse i 

hjemmetjenesten 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) Vestfold og Stokkeprosjektet inngikk en samarbeidsavtale 

om bemanningsprosjektet, som skulle se på bemanningsbehov og kompetansefordeling i 

hjemmetjenesten. Problemstillingen var: Hvordan kan en bemanningsplan fordele kompetanse 

riktig for pasienter, ansatte og arbeidsgiver? Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med 

samordningsprosjektet (kapittel 7.1). Metodene som ble brukt var arbeidsgruppe og 

kartleggingsundersøkelse (kapittel 5.2). I tillegg ble en enkel evalueringsundersøkelse 

gjennomført. Prosjektrapport ble utarbeidet (Adal og Strandquist 2004).  

 

Hvilken kompetanse trenger pasientene? 

Et avgjørende spørsmål for å kunne sette opp en bemanningsplan var hvordan en skulle skille 

på pasienters behov for kompetanse fra sykepleier, hjelpepleier/omsorgsarbeider og ufaglært. 

Ulike kategoriseringsverktøy, forskningsrapporter og offentlige utredninger ble vurdert. 

Pasientenes behov for helsefaglig kompetanse (kapittel 4.2) gav ikke svar på hvilken 

yrkesgruppe som hadde nødvendig kompetanse. Det gjorde heller ikke pleietyngdemålinger, 

antall diagnoser eller pasienters funksjonsnivå. Konklusjonen var at ikke helseproblemets art, 

men pasientens situasjon avgjorde kompetansebehovet.  
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Tenkningen ble hentet fra professor Marit Kirkevolds (1996, 2000) beskrivelser av ulike typer 

situasjoner som sykepleiere møter i praksis og som har forskjellige faglige utfordringer og 

kompetansebehov. Kirkevold (1996) klassifiserte opprinnelig fire typer pasientsituasjoner: 

Akutte, problematiske, ikke-problematiske og problemidentifiserende situasjoner. Senere 

fokuserte Kirkevold (2000) på karakteren av den pleie og hjelp som ytes og seks kategorier 

ble beskrevet: Funksjons- og integritetsbevarende pleie, situasjoner hvor hovedfokus er 

medisinsk behandling, akutt/kritiske situasjoner, rehabilitering, forebyggende/ 

helsefremmende situasjoner og lindrende pleie og behandling.  

 

Beskrivelse av ulike pasientsituasjoner 

Etter drøfting i prosjektteamet var det enighet om at Kirkevolds beskrivelser fra 1996 var et 

relevant utgangspunkt for kategorisering av pasienter og beregning av bemanningsbehov. Den 

nye anvendelsen av situasjonsbeskrivelsene ble drøftet med og anerkjent av Kirkevold.  

 

Prosjektet tok utgangspunkt i begrepsbruk i omsorgstjenesten og laget nye benevnelser på 

situasjonstypene: akutte og uforutsette pasientsituasjoner, uavklarte og ustabile situasjoner, 

avklarte og stabile situasjoner og situasjoner med behov for forebygging. Nedenfor gjøres det 

rede for situasjonene og hvilken kompetanse de krever. Beskrivelsene ble dels hentet fra 

Kirkevold (1996) og dels utformet i prosjektet.  

 

Akutte og uforutsette situasjoner 

Dette er situasjoner som oppstår uventet og brått, og som kan være komplekse og 

uoversiktlige. Eksempler i hjemmetjenesten er angst og akutt forvirring hos pasienter eller 

akutt sykdom som ikke løses ved faste prosedyrer. Det kan være hjertesvikt, hjernebløding, 

pusteproblemer, skader ved fall og føling ved diabetes. Alarm som utløses med ukjent årsak 

regnes også som uforutsett situasjon. 

 

Rask behandling kan være avgjørende for utfallet. Det er ikke tid til å stoppe opp og reflektere 

over hva som må gjøres. Hjelperen må kunne handle kompetent der og da. Behovet for 

kompetanse er evne til raskt å få oversikt over problemet og kunne avpasse kravene og 

ressursene i situasjonen. En må ha evne til å håndtere situasjonen og igangsette nødvendige 

tiltak inntil hjelp er tilgjengelig. Det er viktig å beholde en rolig og balansert oppførsel i 
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situasjonen for å trygge pasienten og kunne kontrollere og kanalisere sine reaksjoner på en 

fleksibel måte ut fra hvilke andre personer som er tilstede.  

 

Uavklarte og ustabile situasjoner 

Når pasienten er ny eller en endring oppstår er han i en uavklart situasjon. En situasjon er 

også uavklart når det er uenighet mellom sykepleier og pasient eller pårørende om hva som 

skal være tjenestetilbudet. Ustabile pasientsituasjoner kan skyldes uvanlige symptomer eller 

reaksjoner, at pasientens tilstand er usikker og variabel eller at utviklingen er annerledes enn 

forventet ut fra kunnskap og erfaring.  

 

Uavklarte situasjoner krever kompetanse til å vurdere pasientens samlede behov og ressurser 

og kunne fatte beslutninger om tjenestetilbudet på en faglig forsvarlig og god måte og også 

forvaltningsmessig riktig. Ustabile situasjoner krever kompetanse til å vurdere både kliniske 

forhold og psykiske reaksjoner. En må kunne se relevante sammenhenger og ut fra dette 

iverksette tiltak og vurdere effekten av dem.  

 

Avklarte og stabile situasjoner 

Pasientens behov er her kjent og situasjonen er stabil. Hjelpebehovet kan være både langvarig 

og omfattende. Tiltak og behandling følger et fast regime, og mange har behov for hjelp, pleie 

og omsorg for å takle sin sykdom eller alderssvekkelse slik at de kan mestre hverdagen.  

 

Ansatte må ha kompetanse til å ivareta pasienten helsemessig og personlig. Utfordringen 

ligger oftest i kompleksiteten knyttet til verdimessige og moralske utfordringer. Evne til 

empati, å kunne skape gode mellommenneskelige relasjoner, gi pasienten opplevelse av 

mening og livskvalitet og vise personlig engasjement er viktig. Ansatte må også ha 

kompetanse til å fange opp endringer i situasjonen og kunne gripe inn dersom pasientens 

situasjon blir uavklart, ustabil eller akutt.  

 

Situasjoner med behov for forebygging 

Pasienter med generell alderssvekkelse kan være disponert for å utvikle ulike sykdommer 

eller føle seg utrygge og kan være i situasjon med behov for forebygging.  

 

Det er viktig å identifisere mulige problemer før de oppstår. Det krever kompetanse om hva 

som er normal utvikling og normale variasjoner, og hva som er tegn på avvik, sykdom eller 
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problemer. Kunnskap om normale aldersforandringer er viktig, samt forståelse for hvordan 

mulige problemer kan utvikle seg.  

 

Forekomst av pasientsituasjoner 

Prosjektet kartla om pasientene var i akutte, uavklarte og ustabile, avklarte og stabile, eller 

forebyggende situasjoner. Akuttsituasjoner oppstod hos 5 % av pasientene, uavhengig av 

deres opprinnelige situasjon. Forebyggende tiltak ble utført overfor alle pasienter slik at ingen 

pasienter kunne kategoriseres i situasjon med kun forebyggende behov. Dermed ble alle 

pasienter kategorisert enten i avklarte og stabile situasjoner eller i uavklarte og ustabile 

situasjoner.   

 

 

Figur 7: Fordeling av uavklarte og avklarte pasientsituasjoner 

 

Resultatet viste at 13,3 % var i uavklarte og ustabile situasjoner og 86,7 % var i avklarte og 

stabile situasjoner. Mange av pasientene i avklarte og stabile situasjoner mottok kun praktisk 

bistand fra hjemmehjelp.  

 

Eksisterende bemanning  

Det var 66 ansatte i hjemmetjenesten. Sykepleiere utgjorde 35 %, hjelpepleiere og 

omsorgsarbeidere 32 % og ufaglærte hjemmehjelpere 32 %. Resten var merkantilt personell.  

 

Fordeling av uavklarte og avklarte pasientsituasjoner
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De ansatte delte 38,24 årsverk. Bare 10 personer (15,2 %) var ansatt i 100 % stilling, mens 56 

personer (84,9 %) var deltidsansatt. Av dem hadde 43 personer stillingsstørrelser mellom 50 – 

90 %. De øvrige 13 personene hadde enda lavere stillingsbrøk. Årsaken til det store omfanget 

av deltidsstillinger skyldtes bemanningsbehovet i helgene. Dersom for eksempel 14 personer 

skulle arbeide hver tredje helg, var det behov for 42 personer i bemanningsplanen.  

 

Sykefravær, ferier og innleie av vikar 

I kartleggingsuken ble det registrert fravær på grunn av sykdom, ferie, permisjon og 

avspasering i 28 av turnusplanens 82 vakter. Vikar ble leid inn i 27 av vaktene. Vikarene 

hadde som regel lavere kompetanse enn den som var fraværende.  
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Figur 8: Forskjell mellom kompetansefordeling i turnusplan og personalet på vakt 

 

Figur 8 viser at kompetansen i den faktiske bemanningen var betydelig lavere enn planlagt 

kompetanse i turnusplanen. Det var behov for 16 vikarer for sykepleiere, men kun tre 

sykepleiere ble leid inn. Resterende vakter ble dekket av hjelpepleiere, en student, en lærling, 

en radiograf og en ufaglært.  

 

Ny bemanningsplan i hjemmetjenesten 

Ved samordning av hjemmetjenesten i 2003 utarbeidet prosjektet en bemanningsplan.  

Fremgangsmåten ble beskrevet i rapporten. Det ble lagt til grunn at ansatte skulle arbeide hver 

tredje helg og at vaktlengden normalt skulle være 7,5 timer. Også ferieavvikling, strategi ved 
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sykefravær, system for kompetanseutvikling og studentoppfølging skulle det tas hensyn til. 

Bemanningsplanen skulle settes opp med eksisterende rammer og personalsammensetning. 

 

Utgangspunktet for bemanningsplanen var hvilke tjenester som skulle ytes. Omfanget av 

tjenester (kapittel 7.1) tilsa at det var behov for minst seks personer hver kveldsvakt, åtte 

personer på dagvakt i helgen og nitten personer på dagvakt hverdager.  

 

For å avklare hvilken kompetanse ansatte på vakt måtte ha ble det tatt utgangspunkt i 

forekomst av ulike typer pasientsituasjoner. Prosjektet vurderte at alle akutte, ustabile og 

uavklarte situasjoner krevde sykepleierkompetanse. Avklarte og stabile situasjoner kunne 

hjelpepleier eller omsorgsarbeider ivareta dersom kontinuitet og koordinering av 

tjenestetilbudet ble sikret av pasientansvarlig sykepleier. Ufaglærte hjemmehjelpere kunne 

bistå pasienter med å holde hus og klær i orden.  

 

På alle kvelder og på dagtid i helgene tilsa forekomst av pasienter i uavklarte og ustabile 

situasjoner og omfanget av tjenester til dem at to av personene på vakt måtte ha 

sykepleierkompetanse. Øvrige tjenester krevde hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Det var 

ikke nok fagutdannende til å dekke kompetansebehovet. Bemanningsplanen ble derfor satt 

opp med minst to sykepleiere, minst tre hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og for øvrig ufaglærte 

hjemmehjelpere på hver vakt. 

 

På dagtid hverdager måtte fem av nitten personer på vakt være sykepleiere ut fra forekomst av 

uavklarte og ustabile situasjoner. I tillegg skulle sykepleiere ha tid til å sikre funksjonene til 

pasientansvarlig sykepleier og administrere medikamenter. Det var ikke mulig å dekke 

sykepleierbehovet ut fra eksisterende bemanning. Prosjektet prioriterte tilstrekkelig 

kompetanse på kveldstid og i helgene. Resten av sykepleiervaktene ble lagt til dagtid 

hverdager.  

 

Fem ukers ferie for alle ansatte utgjorde 1070 arbeidsdager per år; omtrent 4 årsverk. 

Prosjektet forsøkte å fordele bemanningen slik at noe ferie kunne avvikles uten å måtte leie 

inn vikar, men det var ikke mulig på grunn av den marginale bemanningen. Det var heller 

ikke mulig å ta hensyn til sykefravær eller studentoppfølging.  
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Prosjektet la inn en overlapping på en time mellom dag og aftenvakt en gang per uke for at 

personalet skulle kunne samles til internundervisning og refleksjonsgrupper.  

 

Evaluering etter et halvt år 

Allerede ved samordningen av hjemmetjenesten og iverksetting av bemanningsplanen høsten 

2003 var det klart at sammensetningen av yrkesgrupper i grunnbemanningen ikke var riktig. 

Det var for få sykepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere i forhold til ufaglærte. 

Sykepleiere hadde fått flere kveldsvakter i ny bemanningsplan. Evalueringen viste at 

sykepleierne var positive til å arbeide mer på kveld fordi de erfarte at det var behov for deres 

kompetanse. På dagvakter var det vanskeligheter fordi det ikke var nok sykepleiere i 

grunnbemanningen. Sykepleiere hadde ikke nok tid til å ta seg av uavklarte og ustabile 

situasjoner eller ivareta PAS-ansvaret.  

 

Konklusjonen var at fagkompetanse generelt og sykepleierbemanningen spesielt måtte 

styrkes. Flere sykepleiere burde ha større stillingsstørrelser for å bedre kontinuitet i tjenesten. 

Ordning med PAS fungerte ikke etter intensjonen. Når koordinering og sikring av kontinuitet 

av tjenestetilbudet ikke ble sikret ble flere pasienter enn nødvendig værende i uavklarte og 

ustabile situasjoner. Konsekvensen var utrygghet og lav kvalitet på hjelpen til pasientene. 

Ansatte opplevde dette som utilfredsstillende både faglig og etisk. Omfanget av uavklarte 

situasjoner førte også til unødig ressursbruk. Prosjektet beregnet at det gikk med 

gjennomsnittlig mer arbeidstid per pasient i uavklarte situasjoner enn i avklarte situasjoner. 

Selv om bare 13,3 % av pasientene var i uavklarte og ustabile situasjoner, så gikk hele 25 % 

av ansattes direkte pasientarbeid med til disse pasientene.  

 

7.3  Struktur og kompetanse i sykehjem 

Problemstillingen var: Hvilken struktur og bruk av kompetanse i sykehjem er optimal for 

pasienter, ansatte og arbeidsgiver? Metoder som ble brukt var opprettelse av en arbeidsgruppe 

og gjennomføring av en forenklet kartleggingsundersøkelse (kapittel 5.2). Prosjektrapport ble 

utarbeidet (Strandquist og Sund 2004). 

 

Struktur – bruk av bygningene 

Prosjektet vurderte hvilke deler av sykehjemmet som var best egnet for hver pasientgruppe. 

Personer med demens hadde optimale boenheter med utgang på bakkenivå. Personer med stor 
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fysisk funksjonssvikt hadde samme behov for en mindre boenhet. Ved prosjektstart var de 

samlokalisert med alvorlig syke og døende. Etter prosjektets anbefalinger ble de flyttet til 

egen etasje i sykehjemmet. Personer med behov for rehabilitering og alvorlig syke og døende 

hadde korttidsopphold og kunne samlokaliseres.  

 

Ledelse og funksjonsfordeling 

Ved prosjektstart var hele sykehjemmet (42 sengeplasser) en avdeling med en avdelingsleder. 

For å knytte ledelsen nærmere pasienter og ansatte anbefalte prosjektet å dele sykehjemmet i 

en avdeling for personer med demens og en somatisk avdeling med hver sin avdelingsleder. 

Dette ble gjort høsten 2003. Før endringen ble det beskrevet hvilke funksjoner avdelingsleder, 

gruppesykepleiere og øvrige sykepleiere hadde hatt.  

 

Gruppesykepleiere arbeidet på dagtid og hadde hatt delvis ansvar for faglig ledelse, 

saksforberedelser og blant annet koordinering av tjenester til enkeltpasienter i 

sykehjemsenhetene. Prosjektet fant at pasientene hadde behov for ivaretakelse av de samme 

funksjonene som i hjemmetjenesten: å ha en kontaktperson som sikrer faglig forsvarlighet, 

kontinuitet og koordinering av tjenestene. Tildeling av pasientansvar til sykepleierne ble 

ansett som motiverende for dem. Men det måtte også tas hensyn til at det var behov for alle 

sykepleiere i døgnkontinuerlig turnus på grunn av forekomst av uavklarte og ustabile 

pasientsituasjoner til alle døgnets tider og også i helgene. Tidligere ordning med 

gruppesykepleiere ble avviklet til fordel for ordning med PAS (kapittel 3.3) for at alle 

sykepleiere både skulle arbeide i turnus og ha pasientansvar.  

 

Pasienters behov for kompetanse 

Fire pasientgrupper i sykehjemmet hadde tydelig forskjellig behov for helsefaglig 

kompetanse. Det var personer med demens, stor fysisk funksjonssvikt, behov for 

rehabilitering og alvorlig syke og døende (kapittel 4.2). Men som i hjemmetjenesten (kapittel 

7.2) gav ikke dette svar på hvilken sammensetning av yrkesgrupper det var behov for. Det 

avgjørende var hvilke situasjoner pasientene var i, og dette ble kartlagt. Resultatet viste store 

forskjeller i forekomst av ulike situasjonstyper for pasientgruppene (tabell 2). 
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Pasientgruppe Ustabile eller uavklarte 
situasjoner  

Stabile eller avklarte 
situasjoner 

Personer med demens  25 % 75 % 
Behov for rehabilitering 26 % 74 % 
Stor fysisk funksjonssvikt 14 % 86 % 
Alvorlig syke og døende 100 % 0 % 

 

Tabell 2: Forekomst av pasientsituasjoner i sykehjemmet 

 

Datagrunnlaget var lite, men resultatet viste klare og logiske tendenser. Personer med stor 

fysisk funksjonssvikt var stort sett (14 % av pasientdøgnene) i avklarte og stabile situasjoner. 

Det var ikke behov for sykepleierkompetanse til enhver tid. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere 

og for eksempel miljøarbeidere kunne utføre de daglige oppgavene i avdelingen i henhold til 

skriftlig pasientplan. Men en bestemt sykepleier måtte ha ansvar for å utarbeide og oppdatere 

planene for å sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering av tjenestetilbudet. I 

tillegg måtte sykepleier kunne tilkalles fordi akutte, uavklarte og ustabile situasjoner når som 

helst ville kunne oppstå.  

 

Personer med alvorlig sykdom og de som var døende var 100 % av pasientdøgnene i ustabile 

og uavklarte situasjoner ifølge kartleggingen. Mens personer med demens og de med behov 

for rehabilitering var i ustabile og uavklarte situasjoner omtrent 25 % av pasientdøgnene.  

 

Bemanningsbehov 

Alle ansatte i sykehjemmet måtte ha generell kompetanse om pleie og omsorg og spesiell 

helsefaglig forståelse for den pasientgruppen de skulle betjene. For å beregne sammensetning 

av yrkesgrupper i grunnbemanningen ble forekomst av pasientsituasjoner lagt til grunn. Enhet 

for alvorlig syke og døende krevde mest sykepleierkompetanse. Men personer med demens 

eller med behov for rehabilitering hadde også betydelig behov for sykepleierkompetanse.  

 

Den nye sykehjemsavdelingen for personer med demens utviklet egen bemanningsplan med 

døgnkontinuerlig tilstedeværelse av sykepleier. Ved den somatiske sykehjemsavdelingen var 

det i utgangspunktet flere sykepleiere. De fleste ble knyttet til enhet for alvorlig syke og 

døende og personer med rehabiliteringsbehov, som var samlokalisert. Bemanningsplanen 

sikret døgnkontinuerlig sykepleierkompetanse. Enhet for personer med stor fysisk 

funksjonssvikt ble bemannet med to sykepleiere. Dersom uavklarte og ustabile situasjoner 
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skulle oppstå på kveld og i helgene kunne sykepleierkompetanse hentes fra enhet for alvorlig 

syke og døende.  

 

Spesialkompetanse innen demens og geriatri var tilgjengelig i sykehjemmet. Prosjektet 

konkluderte med at det også var behov for spesialkompetanse innen rehabilitering og 

kreftomsorg.  

 

7.4  Tjenestebeskrivelser 

Prosjektet utarbeidet tjenestebeskrivelser for sentrale helse- og sosiale tiltak for 

funksjonshemmede og hjemmetjenester i kommunen. Det ble vektlagt å harmonisere 

beskrivelser av tjenester for funksjonshemmede, eldre og andre. Metodene i prosjektet var 

opprettelse av arbeidsgrupper og innhenting av erfaringer fra litteratur og fra andre 

kommuner. Utkast til rapport ble utarbeidet (Berntsen 2005).  

 

Stokke kommunes omsorgstjenester 

Resultater fra samordningsprosjektet (kapittel 7.1) hadde vist at innholdet i hjemmetjenestene 

var utydelig. Personalet utførte tjenester som kommunen var lovpålagt eller hadde besluttet å 

tilby. Men de utførte i tillegg udefinerte tjenester som følgetjeneste, ærender og prøvetaking.  

 

Tjenestebeskrivelse 

Mange kommuner hadde utviklet tjenestebeskrivelser og KS hadde utarbeidet en nasjonal 

tjenestekatalog med nesten 100 beskrivelser. KS hadde imidlertid påpekt at det måtte være 

samsvar mellom kommunens rammer og innholdet i beskrivelsene. Hver kommune måtte 

derfor utforme egne beskrivelser. Prosjektet brukte Statskonsults mal ”Til tjeneste” (2002) 

ved utforming av tjenestebeskrivelsene. Definisjonen ble også hentet derfra: En 

tjenestebeskrivelse er en forståelig og utfyllende beskrivelse av en tjeneste som utføres i 

offentlig regi. Den skal veilede borgere og ansatte og sikre en enhetlig forståelse for tjenestens 

innhold.  

 

Det ble bestemt at delprosjektet skulle utarbeide tjenestebeskrivelser for sentrale lovpålagte 

tjenester. Følgende tjenester ble beskrevet: 

• Hjemmesykepleie  

• Praktisk bistand og opplæring (hjemmehjelp)  
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• Omsorgslønn 

• Brukerstyrt personlig assistanse 

• Praktisk bistand, opplæring og nødvendig helsehjelp til funksjonshemmede  

• Avlastning til foreldre med funksjonshemmede barn/unge 

• Støttekontakt til funksjonshemmede barn/unge 

• Individuell plan til funksjonshemmede barn/unge 

 

Grunnlagsdokument 

Prosjektet utformet grunnlagsdokumenter for de utvalgte tjenestene. Det kan senere brukes til 

å sortere ut informasjon for utforming av tjenestebeskrivelser, serviceerklæringer og eventuell 

oppslag på nettet. Grunnlagsdokumentet omfattet opplysninger som var viktige både for 

innbyggere og ansatte. Opplysningene var dels sammenfallende og dels forskjellige, men 

informasjon til partene måtte samsvare. Det er opp til kommunen å bestemme hvilke typer 

informasjonsmateriell de vil utarbeide.  

 

En serviceerklæring kan betegnes som en slags varefakta på offentlige tjenester, som konkret 

og kortfattet gir innbyggere informasjon om hva man kan forvente av tjenesten. 

Tjenestebeskrivelser er verktøy for korrekt saksbehandling og lik informasjon til alle, og kan 

inkludere opplysninger som noen kommuner har valgt å sortere ut i en serviceerklæring.  

Grunnlagsdokumentene som prosjektet utviklet beskrev hva hver tjeneste omfattet og hva det 

i utgangspunktet ikke ble gitt hjelp til. Det ble gjort rede for hva mottaker av tjenesten og 

tjenesteyter kunne forvente, kriterier for å få tjenesten, søknadsfrist, søknadsskjema, 

behandling av søknaden klagemulighet, pris, beslektede tjenester, informasjonsmateriell, 

henvisning til lover og forskrifter og gitt opplysninger om hvor man skulle henvende seg.  

  

Kritikk av tjenestebeskrivelser 

Utforming av presise tjenestebeskrivelser skapte debatt i prosjektteamet og arbeidsgruppene. 

Flere var bekymret for at beskrivelser av tjenestetilbudet ville kunne representere et 

mekanistisk menneskesyn og at tilbudet til pasientene kunne bli mindre helhetlig og mindre 

individuelt tilpasset. Det ble framholdt at omsorgstjenester måtte dreie seg om å bidra til at 

pasientene mestret hverdagen og ikke bare omfatte utførelse av spesifikke oppgaver. Samtidig 

var ansatte enige i behovet for å sette grenser for hva hjemmetjenesten og ansatte i boliger for 

funksjonshemmede skulle yte. Både pasienter, pårørende og ansatte hadde urealistiske 
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forventninger til omsorgstjenesten. Det ble fortalt om pasienter og pårørende som hadde 

forventninger om at ansatte skulle vaske opp etter gjester, måke snø, pusse pokaler, bake syv 

kakeslag til jul og pusse opp utendørs teakmøblement. KSs merknad om at det måtte være 

samsvar mellom kommunens rammer og innholdet i tjenestebeskrivelsene var viktig.  

 

Prosjektets anbefalinger 

Prosjektet anbefalte innføring av tjenestebeskrivelser for omsorgstjenestene for å øke 

bevisstgjøring av lovgrunnlaget, innholdet i tjenestene og at det ikke skal være opp til den 

enkelte ansatte å definere hva som ligger i tjenesten. Med tjenestebeskrivelser vil innbyggere 

kunne danne seg mer realistiske forventninger til tjenesten. Videre vil beskrivelsene være et 

grunnlag for kommunens administrasjon og politikere for å kunne planlegge og beslutte 

hvilke tjenester kommunen skal ha, finansiering og omfanget av dem.  

 
 

7.5  Pasientansvarlig sykepleier i kommunen 

Virksomhet PLOR hadde besluttet å innføre ordning med PAS i hjemmetjenesten og 

sykehjemmet (kapittel 7.1 og 7.3). Ordningen var grunnlaget for at ansatte med forskjellig 

kompetanse skulle kunne yte riktig og effektiv hjelp i det daglige. PAS skulle ivareta de 

pasientnære funksjonene som kontaktperson og talsmann, sikrer av kontinuitet og faglig 

forsvarlighet og koordinator av tjenestetilbudet. Prosjektet skulle følge prosessen ved 

innføring i drift, fungere som en katalysator og dokumentere erfaringer. Problemstillingen 

var: Hvordan kan ordning med PAS i kommunen bidra til gode helsetjenester og motiverende 

og effektiv drift? Metoden var opprettelse av en arbeidsgruppe. Vurderinger og konklusjoner 

ble rapportert (Strandquist 2005).  

 

Det ble vurdert om alle pasienter hadde behov for PAS og hvilke sykepleiere som burde ha et 

slikt ansvar.  

 

Trenger alle pasienter PAS? 

Prosjektet fant at alle pasienter som mottar helsehjelp har behov for at pasientnære funksjoner 

ivaretas. De har dermed behov for PAS. Personer som kun mottar praktisk bistand (renhold i 

hjemmet og lignende) kan ha annen kontaktperson.  
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Hvem kan være PAS?  

Prosjektet la til grunn at ansatte med helsefaglig høgskoleutdanning kunne ha pasientansvar 

på grunn av sin utvidede vurderingskompetanse (kapittel 4.2). I omsorgstjenesten ville det i 

praksis si at sykepleiere ble pasientansvarlige (PAS). Andre driftsenheter kunne for eksempel 

ha vernepleiere eller fysioterapeuter som pasientansvarlige, avhengig av hvilket tjenestetilbud 

som var sentralt for pasienten.  

 

Alle sykepleiere kunne være PAS, men for å ivareta funksjonene måtte sykepleieren arbeide 

jevnlig på dagtid hverdager. For eksempel hadde en sykepleier i 50 % stilling i 

hjemmetjenesten 7 dagvakter på 6 uker. Prosjektet fant at en sykepleier i så lav stillingsbrøk 

ville kunne ha ansvar for pasienter i avklarte og stabile situasjoner. Men pasienter i uavklarte 

og ustabile situasjoner krevde tettere oppfølging. Det betydde at PAS for disse pasientene 

måtte ha større stillingsbrøk og være oftere på dagvakt.  

 

Prosjektet fant videre at en avdeling vil kunne velge om alle eller bare enkelte sykepleiere 

skal være PAS. Hver sykepleier kan imidlertid ikke ha ansvar for en ubegrenset mengde 

pasienter dersom oppfølgingen skal være reell og forsvarlig.   

 

Det var et mål å benytte all kompetanse optimalt. Prosjektet fant at pasienter med omfattende 

og langvarig hjelpebehov kunne ha behov for en primærkontakt i tillegg til PAS. 

Primærkontakt kunne være hjelpepleier eller omsorgsarbeider med definert selvstendig ansvar 

(nedenfor), men som også kunne ivareta delegerte oppgaver fra PAS.  

 

Pasientnære funksjoner 

Det var en utfordring å skille ut og tydeliggjøre hvilke funksjoner som måtte ivaretas. 

Prosjektet tok utgangspunkt i beskrivelser av funksjonene til PAS (kapittel 3.3) og tidligere 

delprosjekters konklusjoner (kapittel 7.1, 7.2, 7.3). Pasientnære funksjoner ble ytterligere 

utkrystallisert og konkretisert og noen lederfunksjoner kom fram som viktige for ordningen. 

Følgende konkretisering ble gjort av pasientnære funksjoner: 

 

Å være kontaktperson og talsmann innebærer å 

• avklare pasientens samtykkekompetanse. Eventuelt sørge for oppnevning av 

partsrepresentant, verge eller hjelpeverge (Hegna 2004).  
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• kontakte pasient og pårørende, presentere seg og informere om funksjon og 

samarbeidsmåte. 

• informere om og ivareta pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven 1999). 

• samarbeide med pasient eller dennes partsrepresentant om tjenestetilbudets mål og 

innhold. 

• avklare fullmakter i økonomiske forhold. 

 

Sikring av kontinuitet og faglig forsvarlighet innebærer å  

• utarbeide skriftlig plan for faglig forsvarlig helsehjelp. 

• vurdere og oppdatere planen jevnlig. 

• anvende system for rapportering og beskjedformidling. 

• oppnevne primærkontakt ved behov. Delegere oppgaver etter Lov om helsepersonell 

m.v. (1999). 

 

Koordinering av tjenestetilbudet innebærer å  

• samarbeide med pasientens lege og andre involverte instanser ved utforming og 

oppfølging av skriftlig plan og ved overføring til annen tjenesteyter.  

• dokumentere henvendelser og tilbakemelding fra lege og andre involverte.   

• utarbeide individuell plan dersom pasienten ønsker det ved sammensatte og 

koordinerte tjenester.  

• vurdere behov for oppfølging fra tannlege/optiker.  

 

Mange instanser yter helsehjelp. Det kan være fastlege, legevakt, sykehus, tannlege, 

sykehjem, pårørende, psykiatritjeneste, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste og dagsenter.  

Koordinering skal sikre tverrfaglig og tverretatlig forsvarlige tjenester.  

 

Å være primærkontakt omfatter å 

• yte hjelp til pasienten i det daglige.  

• utføre delegerte sykepleieroppgaver etter opplæring. Vurdere og melde behov om 

ernæring og inkontinensutstyr.  

• påse at pasienten har egnede klær og sko, samt utstyr som briller og høreapparat.  

• støtte pasienten i daglig husholdning (lommepenger, time hos frisør/fotpleier)    

• kartlegge pasientens kulturuttrykk og bidra til mening i hverdagen. 
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Lederfunksjoner 

Prosjektet utkrystalliserte lederfunksjoner som var viktige for ordningen: daglig ledelse, 

saksbehandling, sikring av ordning med PAS og ledelse av jevnlig kompetanseutvikling.  

 

Daglig leder måtte fordele pasientrettet arbeid ut fra kompetansebehov og arbeidsmengde, 

sørge for at PAS fikk ivaretatt sitt ansvar, fordele andre praktiske gjøremål, ha telefon- og 

brannvakt, bestille varer og lignende. Prosjektet mente dette i sykehjemmet kunne ivaretas av 

en fagutdannet person (hjelpepleier/omsorgsarbeider) som ble oppnevnt som vaktansvarlig. 

For hjemmetjenesten anbefalte prosjektet at en av gruppesykepleierne hadde ansvar for daglig 

ledelse av hele hjemmetjenesten. Ansvaret kunne eventuelt rullere mellom to personer.  

 

Saksforberedelse og -behandling krevde sykepleierkompetanse og i tillegg 

forvaltningskompetanse. Det var behov for forsterket kompetanse om og ressurs på dagtid til 

dette både i hjemmetjenesten og sykehjemmet. Avdelingene måtte også legge til rette for 

ordning med PAS. Systemer måtte utvikles for å bekjentgjøre hvem som var PAS og sikre at 

PAS fikk følge opp sine pasienter og samarbeide med lege og andre involverte.  

 

7.6  Tverrfaglig tjenestetilbud til alvorlig syke og døende 

Prosjektet skulle avklare hvilke tjenester alvorlig syke hadde behov for i kommunen og finne 

en effektiv måte for å sikre koordinerte og gode tjenester. Metoden som ble brukt var 

opprettelse av flere arbeidsgrupper. Prosjektrapport ble utarbeidet (Olsen 2004). 

 

Eksisterende situasjon for alvorlig syke og døende i kommunen ble beskrevet. Det var 

tilrettelagte plasser i sykehjemmet og tilbud fra hjemmetjenesten. Pasientens fastlege bidro 

med legetjenester når pasienten var hjemme, og tilsynslegen i sykehjemmet. Andre involverte 

tjenesteytere i kommunen var sosialtjenesten, trygdekontoret, kirkekontoret og apoteket. I 

tillegg var mange pasienter i perioder til behandling ved Sykehuset i Vestfold HF og 

Radiumhospitalet.  

 

Samarbeidet mellom alle involverte fungerte ofte ikke godt nok. Det måtte avklares hvem 

som skulle ha ansvar for koordinering av alle tjenestene til hver pasient. Individuell plan 

(forskrift 2001) og samarbeidsrutiner ble drøftet. Likeledes hvordan pasientene skulle sikres 

nødvendig kompetanse.  
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Kommunen fulgte høsten 2003 prosjektets anbefaling om opprettelse av tverretatlig 

rådgivningsgruppe innen lindrende behandling. En kreftsykepleier ble ansatt i sykehjemmet 

og en i hjemmetjenesten. Den siste ble også oppnevnt som leder for rådgivningsgruppen og 

koordinator for hjelp til alvorlig syke og døende i kommunen. Prosedyrer for samarbeid med 

fastlegene og andre etater innen kommunen ble utviklet.  

 

Rådgivningsgruppen  

Stokke kommune, Stokke kirkekontor og Stokke trygdekontor inngikk samarbeidsavtale om 

opprettelse av en formell rådgivningsgruppe. Medlemmene ble oppnevnt fra bestemte etater 

og representerte ulike instanser i kommunen. 

        

Medlem Oppnevnes fra Representerer 

Fastlege Fastlegetjenesten Fastlegene i Stokke 

Prest Kirkekontoret Prestene i Stokke og andre trossamfunn 

Sykepleier Sykepleiertjenesten i 

virksomhet PLOR  

Sykepleiere og annet pleiepersonell i alle 

tre virksomheter innen helsesektoren 

Fysioterapeut Fysio- og ergoterapitjenesten Ergoterapeuter og fysioterapeuter i 

rehabiliterings- og habiliteringstjenesten i 

kommunen 

Saksbehandler  Sosialtjenesten Helsestasjon, skolehelsetjenesten, 

flyktningekonsulent, psykiatritjenesten, 

barnevernstjenesten, PPT, konsulent for 

funksjonshemmede, gjeldsrådgiver 

Saksbehandler  Trygdekontoret Saksbehandlere 

 

Tabell 3: Kommunal rådgivningsgruppe for alvorlig syke og døende 

 

Rådgivningsgruppen fikk ansvar for koordinering og praktisk tilrettelegging av tjenester til 

pasienter, kunnskapsformidling innen kommunen, utvikling av samarbeidsrutiner internt og 

mellom etater i kommunen og med sykehus. Koordinator skulle lede rådgivningsgruppen og 

være kontaktperson for alle pasienter, pårørende og fagpersonell både i kommunen og ved 

sykehus.  
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7.7  Kommunalt barnehabiliterings - team 

Prosjektet skulle kvalitetssikre og samordne Stokke kommunes tjenester for barn og unge med 

funksjonshemming eller alvorlig sykdom. Metoden i prosjektet var opprettelse av 

arbeidsgruppe. Prosjektrapport ble utarbeidet (Aarvold og Strandquist 2005).  

 

Mange etater i kommunen bidro med tjenester til målgruppen. Det var helsestasjon, fastlege, 

helsestasjons- og skolelege, fysio- og ergoterapitjenesten, hjemmetjenesten, virksomhet Tiltak 

for funksjonshemmede, psykiatritjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten).  

Flere statlige tjenesteytere deltok også ofte. Det var habiliteringstjenesten for barn og Statlig 

spesialpedagogisk støttesystem. Barnehabiliteringstjenesten er en del av 

spesialisthelsetjenesten, og forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten (1999). Statlig 

spesialpedagogisk støttesystem er ikke lovmessig forankret, men er en del av den pedagogiske 

tradisjon. I et rundskriv fra en interdepartemental arbeidsgruppe pålegges det ansvar for 

samarbeid mellom de to tjenestene og andre involverte (Helsedepartementet og andre 

departementer). Helsedepartementet har også utarbeidet en strategiplan for sammenhengende 

habilitering av barn (2004). 

 

Kommunen hadde velfungerende rutine med utforming av individuell plan og opprettelse av 

ansvarsgrupper for barn og unge med spesielle behov. Men det var behov for å kvalitetssikre 

og effektivisere rutine for mottak av nye pasienter. Det var tilfeldig hvilken etat eller 

fagperson som fikk en henvendelse og satte i gang tjenestetilbud.  

 

Et formelt kommunalt habiliteringsteam ble opprettet etter forslag fra prosjektet. Teamet fikk 

fast sammensetning av medlemmer. Det ble bestemt hvilke instanser som skulle oppnevne 

medlemmer og hvem de skulle representere.  
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Medlem Oppnevnes fra Representerer 

Sykepleier Virksomhet PLOR Avdeling for Hjemmetjenester 

Fysioterapeut Virksomhet PLOR Avdeling for Rehabilitering 

Saksbehandler Virksomhet Tiltak for 

funksjonshemmede 

Virksomheten 

Helsesøster Virksomhet Familie og 

oppvekst 

Helsestasjonen 

 

Tabell 4: Kommunalt habiliteringsteam for barn og unge  

 

Habiliteringsteamets ansvar skulle være å sikre kvaliteten på tilbudet som ble gitt nye 

funksjonshemmede eller alvorlig syke barn og unge. Ledende helsesøster ble valgt som leder 

av temaet fordi hun var formell koordinater og kontaktinstans innen habilitering av barn og 

unge i kommunen. En viktig samarbeidsrutine ble bestemt for habiliteringsteamet. Ansatte 

som mottok henvendelser skulle alltid ta kontakt med koordinator. Koordinator skulle så 

kontakte teamet og sørge for at riktig hjelp ble igangsatt.  

 

7.8  Sansehagen. Et tilrettelagt tilbud for pasienter med demens 

Prosjektet skulle utforme en hage for pasienter med demens. Problemstillingen var: Hvordan 

kan læring om universell utforming gi mulighet for gode opplevelser for pasienter med 

demens i sansehagen? Metodene var aksjonslæring gjennom samarbeid med Gjennestad 

gartnerskole, Granli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, pårørende og ansatte. I 

tillegg var det litteraturstudier og et fokusgruppeintervju. Rapport er utarbeidet (Vallumrød 

2005).  

 

Ved plassering og utforming av hagen vektla prosjektet pasientens møte med miljøet og 

hentet prinsipper fra arkitektur om universell utforming. Personer med demens bodde i 

tilrettelagte enheter på bakkenivå i sykehjemmet. Uteområdet var hovedsakelig 

parkeringsplass for hjemmetjenestens biler. Fordi korttidsminnet til personer med demens er 

svekket var den optimale plasseringen av hagen utenfor boenhetene for demente. Det var 

viktig for pasienter med demens at de kunne se hagen innenfra boligen og at veien ut var 

tydelig. Derfor ble hjemmetjenestens parkeringsplasser flyttet.  
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Hagen ble utformet for å legge til rette for mest mulig begripelige og gode opplevelser for 

personer med demens. Planter ble nøye valgt ut. De skulle være kjente fra gamle dager og 

også stimulere ulike sanser. Det ble plantet syriner, sjasmin og roser for å spre god lukt. 

Krydder, frukt og bær skulle være der for å kunne smake. Fuglebrett og sommerfuglbusk 

skulle tiltrekke fugler og sommerfugler. Stier slynget seg i buer i hagen slik at den demente 

alltid ville kunne gå videre og komme tilbake til sin inngangsdør. Opphøyde bed ble bygget 

for de som ikke kunne bøye seg. Sittegrupper ble anlagt i nærhet til boenhetene og et større 

felles oppholdssted under tak. Det ble også sørget for drivhus, vannpost og elektrisk uttak for 

utendørs vaffelsteking.  

 

 

 
 
Bilde 1: Sansehagen i september 2003. Fotograf Marit Borgen, Tønsbergs Blad.  

 

Prosjektet fokuserte på tverrfaglig læring. Det var nødvendig med kompetanse fra pårørende, 

ansatte, spesialister innen demens og gartnerskolen for å bygge hagen. En klasse med elever 

som utdannet seg til anleggsgartnere planla og anla sansehagen. Teori om læring, om grønne 

omgivelsers betydning for mennesker, universell utforming, demens og om gartner- og 

anleggsarbeid ble lagt til grunn. Deltakerne lærte mye hele prosjektperioden og andre kan 

lære gjennom prosjektrapporten.  

 



 58 

Prosjektet fant at etter et halvt år var hagen i god bruk. Den universelle utformingen førte til 

tilgjengelighet, brukervennlighet og funksjonelle løsninger. Sansehagen var et trygt sted å 

være for pasientene med demens. Den kunne imidlertid brukes mer terapeutisk, men bruk av 

hagen var ikke en del av prosjektet.  

 

7.9  Frivillighet og kultur i pleie- og omsorgstjenesten 

Prosjektet skulle iverksette gode kulturtiltak for pasienter og pårørende tilknyttet 

omsorgstjenesten. Problemstilling var: Hvordan kan frivillige støtte pårørende gjennom 

kulturtiltak? Metodene var opprettelse av arbeidsgruppe, møter med frivillige, besøk hos 

andre som drev frivillige kulturtiltak innen omsorgstjenesten, litteraturstudier og kartlegging 

av kulturuttrykk. Rapport ble utarbeidet (Strandquist og Havnås 2005).  

 

I Stokke hadde eldresenteret Engveien-Senteret i 20 år vært hovedbase for frivillig arbeid. Det 

var registrert 70 frivillige i senteret og 25-30 ulike aktivitetstilbud, som friluftsgruppe, 

seniordans, gammeldans, stavgang, hobbyklubb, treskjærergruppe, internettkafé, bridge, 

sangkor, snekker- og stenslipergruppe, kjøkkenaktiviteter, reiseklubb, bingo, bokutlån og 

beboeres arrangementskomité.  

 

Målgruppen var pasienter og pårørende 

Prosjektet fokuserte på pasienter med omfattende hjelpebehov og deres pårørende. Pårørende 

kunne være ektefelle, samboer, barn, barnebarn, annen familie, venn eller nabo til pasienter i 

sykehjemmet eller tilknyttet hjemmetjenesten. Det omfattet barn, unge og voksne.  

 

Kulturtiltak 

Kultur ble definert i vid forstand som helsefremmende tiltak og som gode måter å leve 

sammen på. Prosjektet kartla hva som var kulturuttrykk for pasienter i sykehjemmet. 

Resultatene ble brukt som utgangspunkt for generelle vurderinger av egnede kulturtiltak for 

pasienter og pårørende. Erfaringer og idéer ble hentet fra andre som drev gode kulturtiltak 

innen omsorgstjenesten (Myskja 2005, Reinaas (udatert), RO 2003).  

 

Det kom fram ønske om enkle og kortvarige avdelingsvise tiltak som å følge et par pasienter 

for å pusle i hagen, kjøre en biltur, ta en handletur eller vanne på kirkegården. 

Formiddagsdans, bygdekino med gamle filmer, baking i avdelingene eller sang og musikk fra 
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gamle dager var ønsket for å legge til rette for gode opplevelser for pårørende og pasienter i 

fellesskap. 

 

Frivillig arbeid 

Frivillig arbeid ytes uten økonomisk fortjeneste. Prosjektet satte fokus på og la til rette for 

frivillig arbeid fra frivillige organisasjoner, lag, foreninger, enkeltpersoner og pårørende. Det 

ble lagt til rette for at frivillige skulle føle seg velkomne og at de skulle oppleve å bli verdsatt. 

 

Prosjektet erfarte at samarbeid mellom frivillige og ansatte om hvordan kulturtiltak skulle 

kunne gjennomføres var positivt for begge parter. Tiltak ble iverksatt til stor glede og nytte i 

sykehjemmet. Gjennom det aktive samarbeidet erfarte frivillige at det var stort behov for dem 

og at de var ønsket.  

 

Formell forankring og ansvarsplassering 

Kommunen besluttet i prosjektperioden og uavhengig av prosjektet å atskille frivillighet og 

kultur ved Engveien-Senteret (eldresenter) og Soletunet (sykehjem). Virksomhet PLOR 

oppnevnte da etter anbefaling fra prosjektet en koordinator for frivillighet og kultur ved 

sykehjemmet. Dette la til rette for kontinuerlig rekruttering av frivillige og kulturtiltak.  

  

Informasjon og dokumentasjon om kulturtiltak 

For å opplyse pasienter, pårørende og ansatte om den nye innsatsen ble oppslagstavler skiltet 

med ”Frivillighet og kultur” hengt opp i sykehjemsavdelingene og ved boliger ved 

sykehjemmet. Månedlige oversikter om kulturtiltak ble slått opp på tavlene sammen med 

oppfordring om å delta med frivillig arbeid. I avdelingene ble det laget album for 

dokumentasjon av kulturtiltak og som utgangspunkt for hyggelige samtaler mellom pasienter 

og pårørende. Album- og tavleansvarlige personer ble oppnevnt.  

 

7.10 Rom for læring 

Prosjektet prøvde ut forskjellige læringsrom. Dette forstått som fysiske rom i huset men også i 

utvidet betydning som estetisk, strukturelt, kulturelt og virtuelt rom for læring. Å skape 

læringsrom beveget seg derfor utover den fysiske dimensjonen. Prosjektet brukte en 

arbeidsform inspirert av prinsipper fra aksjonslæring og hadde en forankringsfase, aksjonsfase 

og implementeringsfase. Erfaringsseminar og fokusgruppeintervju var blant metodene. Utkast 
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til rapport forelå ved Stokkeprosjektets avslutning (Fermann 2005). Rapporten fremlegger 

prosjektresultatene og utdyper forståelse om læring, arbeidsmåte og prosesser i prosjektet.  

 

Prosjektet utviklet fire områder som ble benevnt gode praksisstudier, samrefleksjon, 

veiledning for praksisveiledere og rom for ALE. Nedenfor presenteres resultater om dette. Til 

slutt ble sammenhengen mellom rommene vurdert (Fra rom til rom; dørene åpnes).  

 

Gode praksisstudier  

Sykepleierstudenter hadde kliniske studier i Stokke kommune gjennom hele året. Det var til 

sammen 16 uker i sykehjem, 8 uker i helsesøsterpraksis og 40 uker i hjemmesykepleien per 

år. I alt 78 sykepleierstudenter hadde praksisstudier i Stokke i prosjektperioden. Praksisstudier 

for sykepleiestudenter ble utviklet i sykehjemmet og i hjemmetjenesten. I sykehjemmet ble 

det prøvd ut at studenter på demens- og langtidsavdeling hospiterte hos hverandre. Dette ble 

gjennomgåemde godt evaluert av praksisveiledere, studenter og lærer. Praksisstudier i 

hjemmetjenesten ble utviklet på flere områder som presenteres nedenfor.  

 

”Kan vi ikke slutte med den gjetteleken?” 

Hjemmetjenesten hadde studenter i siste studieår med fokus på å oppøve evne til 

selvstendighet i yrkesutøvelse. Det var vanlig at studenter skulle utarbeide praksisplan ved 

oppstart. For studentene var det en utfordring å konkretisere hva de burde gjøre for å lære 

optimalt, mens lærer og praksisveileder hadde mange gode forslag. Prosjektet utarbeidet en 

felles praksisplan med fem læresituasjoner som skulle planlegges, gjennomføres og 

dokumenteres av studentene og vurderes av praskisveileder. Alle studentene fulgte planen og 

den skriftlige dokumentasjonen dannet grunnlag for evaluering.  

 

”Vi lærer av å gjøre ordentlig arbeid” 

Studentenes arbeidsoppgaver skulle oppøve deres evne til selvstendighet og ansvar. Idéen var 

at arbeidsoppgaver er potensielle læresituasjoner både for studenter og ansatte, og at begge er 

ressurser for hverandre i læringsprosessen. Læresituasjonene som ble beskrevet i 

praksisplanen var å utføre vurderingsbesøk og saksforberedelser, lede muntlig rapport en uke, 

lede kveldsvakt, overta daglig ledelse på en vakt mot slutten av praksisperioden og 

gjennomføre noen valgfrie praktiske prosedyrer. Studenter holdt også fagseminar for ansatte. 

Alle aktiviteter var planlagte, ble gjennomført under veiledning og evaluert fortløpende.  
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”Forpliktende avtaler må til” 

Høgskolen betalte godtgjøring for praksisveiledning i tråd med samarbeidsavtalen (vedlegg 

1). Mange veiledere hadde imidlertid reduserte stillinger (75 %), ferie i praksisperioden eller 

langtids sykefravær. Det varierte hvor forpliktende veiledning ble gjennomført og det var 

vanskelig for veilederne å rydde tid til veiledning. Prosjektet prøvde ordning hvor en 

praksisveileder hadde ansvar for to studenter. Det var varierende og personavhengige 

erfaringer med dette, så det ble anbefalt at en slik ordning måtte være valgfri. Prosjektet 

konkluderte med at det var behov for avklaring på individ- og systemnivå om hva 

praksisveiledere skulle bidra med. Det var også behov for å klargjøre hvordan studenter skulle 

kunne benytte bil og mobiltelefon i praksisperioden. Begge deler var nødvendig for å kunne 

lære selvstendighet siste året i utdanningen.  

 

”Hvor mange studenter kan være her samtidig?” 

Det lå forventninger til prosjektet om å synliggjøre hele omsorgstjenesten i Stokke som 

utdanningsarena. Prosjektet ville prøve ut å ha mange studenter samtidig i praksis og også 

prøve ordning med gjennomgående studier, det vil si at studenter hadde alle praksisperioder i 

Stokke. Det var da også ønskelig med praksisstudier i psykisk helsearbeid i kommunen.  

Prosjektet fant at gjennomgående studier ikke var gunstig fordi studenter bytter kull, 

ordningen var vanskelig å administrere og kommunen ønsket videreutdanningsstudenter i 

psykisk helsearbeid fremfor fra grunnutdanningen. Antall studenter i hjemmetjenesten ble 

imidleritd fordoblet i prosjektperioden. I 2002 var det 2-3 studenter ad gangen mens det i 

2005 var 5-6 studenter. Hver pulje var 10 uker i praksis.  

 

Samrefleksjon  

Samrefleksjon bygget på erfaringer fra lignende arbeid ved høgskolen hvor ansatte og 

studenter var sammen i veiledningsgrupper. Innenfor faste rammer om tid, sted, tilgang til 

gruppen og ledelse deltar de som ønsker det i en times samrefleksjon om aktuelle utfordringer 

fra den daglige pleien. Alle ansatte, studenter, lærlinger og andre som er på arbeid inviteres. 

Høsten 2003 ble det planlagt å starte syv grupper for samrefleksjon ved enhetene i 

hjemmetjenesten og sykehjemmet. Ny turnus sørget for noe høyere bemanning i vaktskiftet en 

dag i uken i hjemmetjenesten slik at flere ansatte kunne delta (kapittel 7.2). Lektorene i 

Stokkeprosjektet skulle lede gruppene i begynnelsen. Senere kunne sykepleiere overta 

ledelsen med lektorene som mulige veiledere. Det ble bestemt at ansatte skulle melde inn en 
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problemstilling til møtene og deltakerne skulle så demokratisk velge et av temaene. Ordet 

skulle gå på rundgang slik at alle kunne dele tanker, kunnskap og forslag til tiltak.  

 

Det ble startet tre grupper for samrefleksjon i hjemmetjenesten og en i sykehjemmet. Øvrige 

enheter i sykehjemmet ønsket å fortsette med fagmøteordninger som allerede var i system. I 

fagmøtene ble utfordringer fra hverdagen i sykehjemmet drøftet. Tema for møtene ble bestemt 

på forhånd ut fra avdelingenes behov.  

 

I sykehjemmet hadde gruppene for samrefleksjon kun to møter, mens hjemmetjenesten 

prøvde ordningen over tid. Til tross for ekstra bemanning en time ukentlig i hjemmetjenesten 

fant ansatte at det var vanskelig å delta en time i samrefleksjon. Mange følte at de heller burde 

yte praktske tjenester til pasientene. Studentene erfarte refleksjonsformen som nyttig og 

nødvendig. Resultatet fra utprøvingen var at samrefleksjonsgruppene ikke ble implementert i 

vanlig drift. Hjemmetjenesten valgte i stedet å benytte ekstratimen til personalmøter hvor også 

faglige utfordringer var tema. Det var imidlertid enighet om at et felles læringsrom for 

studenter og ansatte hadde kvaliteter som burde utvikles til en form som praksis kjenner som 

sin egen og som er tilstrekkelig meningsfull for dem. 

 

Veiledning for praksisveiledere  

Praksisveilederne hadde veilednings- og evalueringsansvar i tillegg til vanlige 

arbeidsoppgaver i omsorgstjenesten. Lektorene i prosjektet tilbød veiledning om 

praksisveiledning to ganger per praksisperiode. Vanlige tema var hva som var godt nok for å 

bestå praksis og hva man hadde ansvar for å tilrettelegge når man skulle ha fri en periode.  

Erfaringene viste at deltakerne hadde interesse og uttrykte behov for veiledning, men den var 

vanskelig å organisere. Reduserte stillinger, turnusarbeid og fravær gjorde det umulig å samle 

alle til felles møter. Veiledning for praksisveiledere ble ikke videreført etter prosjektets 

avslutning selv om dette var ønsket og anbefalt av alle deltakerne.  

 

Rom for ALE    

Videreutdanningsstudenter i aldring og eldreomsorg ( ALE ) deltok i utviklingsarbeidet. De 

tok utgangspunkt i konklusjoner fra Stokkeprosjektet om at pasientenes situasjon er sentral for 

å avgjøre kompetansebehovet (kapittel 7.2). Som avsluttende fordypningsoppgave gjorde til 

sammen ti studenter mindre empiriske studier ved å intervjue sykepleiere som arbeider i 
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hjemmetjenesten om hva som kjennetegner ulike pasientsituasjoner. Studentenes individuelle 

oppgaver var ferdige juni 2004.  

 

Studentene mente at å delta i utviklingsarbeid på denne måten var spennende og nyttig, men 

arbeidskrevende. De var til dels uforberedt på hva som ble krevd av dem. Arbeidene var av 

forskjellig kvalitet og kunne ikke brukes direkte. Lektor oppsummerte arbeidene og fant at 

pasientsituasjoner kunne være skiftende, uklare og komplekse, og at det kunne være vanskelig 

å kategorisere pasienter i en av de beskrevne situasjonstypene. Det er nødvendig med videre 

arbeid for å finne frem til hvordan studenter kan delta i læreres utviklings- og forskningarbeid. 

 

Fra rom til rom; dørene åpnes  

Prosjektet vurderte også sammenhengen mellom rommene. Erfaringene fra læringsrommene 

dannet noen grunnpilarer som en læringsmodell mellom sykepleierutdanningen og 

sykepleietjenesten kan bygge på. I prosjektet var erfaringene avgrenset til studenter i siste 

studieår som skulle oppøve evne til selvstendig sykepleie i hjemmetjenesten. Prinsippene kan 

imidlertid overføres til andre kliniske studier i utdanningen.  

 

Det sentrale var at styrte læringsaktiviteter er støttende rammer for å kunne ta ansvar for egen 

læring, arbeidsoppgaver er potensielle læresituasjoner, mulighet for refleksjon og veiledning 

er nødvendig for å oppdage kunnskaper via erfaringer og å delta i læringsaktiviteter på tvers 

av yrkesmessig status og formell posisjon bidrar til økt innsikt i hverandres praksiser. I tillegg 

styrkes muligheten for en forskningsbasert utdanning og klinisk praksis når studenter deltar i 

læreres utviklings- og forskningsarbeid og innhenter og kritisk vurderer forskningsresultaters 

kliniske relevans som en del av skolens strukturerte læringsaktiviteter. Det konkluderes med 

at aksjonslæring har potensial som fungerende læringsstrategi for både studenter og personell 

dersom læring inngår som en naturlig del av den kliniske virkeligheten. 

 

7.11 Årshjul for kompetanseutvikling 

Etter omorganiseringen i 2002 hadde kommunen ikke revidert sin opplæringsplan. 

Retningslinjer for introduksjon av nyansatte i kommunen forelå imidlertid fra 2004. Prosjektet 

skulle utvikle årshjul for kompetanseutvikling i virksomheter som yter helse- og sosiale 

tjenester. Resultater skulle presenteres i foreliggende samlerapport fra Stokkeprosjektet.  
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Metoden var opprettelse av arbeidsgruppe som bestod av personalrådgiver Sveinung Sunde, 

avdelingsleder Inger Johanne Aarvold, ledende helsesøster Elisabeth Aarvold, konsulent 

Kjersti Berntsen og prosjektleder Marit Strandquist.  

 

Prosjektet beskrev kompetansebehov, anbefalte system for kompetanseutvikling og 

introduksjon av nye medarbeidere, anbefalte måter å hente kompetanse på og foreslo formell 

plassering av ansvar for kompetanseutvikling.    

  

Kompetansebehov i tjenesten 

Virksomhet Familie og oppvekst omfattet pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), 

voksenopplæring, sosialkontor og helsestasjon. Ansatte var mange typer spesialister som 

jobbet med sine områder. Oppfølging av nye ansatte gikk greitt. Læringsbehovet var todelt og 

omfattet faglige utfordringer og forvaltningsdyktighet. Ansatte ble invitert til relevante kurs 

og opplæring om faglige utfordringer etter behov. Det var imidlertid stort behov for læring om 

forvaltning (saksbehandling, statistikk, revisjon, HMS) for å kunne innfri forventninger fra 

Fylkesmannen gjennom revisjon og tilsyn.  

 

Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede hadde ansatte tilknyttet boliger for brukere med 

spesialtilpassede tiltak. Deres behov var stabile over tid og faglig oppdatering gikk greitt. 

Virksomheten hadde gode forvaltningskunnskaper.        

 

Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering hadde et stort antall ansatte. Pasientene hadde 

svært ulike behov, både i omfang, type og kompleksitet. Noen fikk hjelp hjemme og noen i 

sykehjemmet. Pasientenes situasjon var ofte uavklarte og ustabile. Flere pasientgrupper hadde 

behov for ulike typer spesialkompetanse. Virksomheten hadde derfor behov for bred og dyp 

helsefaglig kompetanse og i tillegg kompetanse om forvaltning.  

 

Prosjektet fant at ledere i kommunen hadde behov for økt kompetanse om det generelle 

lovgrunnlaget, forvaltning og enkel arbeidsrett. 3000 lover og forskrifter gjelder i kommunen. 

Få ledere hadde i utgangspunktet kompetanse om de mest aktuelle lovene. Ofte ble det gjort 

feil ved ferieloven, elementær saksbehandling og ved inhabilitet jamfør forvaltningsloven.  

 

Virksomhet PLOR skilte seg ut med en klar utfordring i å sikre forsvarlig helsefaglig 

kompetanse. En stor mengde ansatte skulle kontinuerlig holde sin kompetanse levende og 
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oppdatert, og det var stadig behov for vurdering av nye situasjoner og behov for forskjellige 

typer ny spesialkunnskap.  

 

Både Tiltak for funksjonshemmede og PLOR hadde behov for jevnlig opplæring i førstehjelp 

og medikamenthåndtering.  

 

Kompetanseplan med årshjul 

Kompetanseplan ble utviklet for Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede. Den viste oversikt 

over ansatte med forskjellige typer utdanning, mål for kompetanseutvikling for året og en 

handlingsplan. Handlingsplanen ble visualisert i et årshjul (figur 9 nedenfor). 

 

Årshjulet som symbol skulle vise hvordan aktiviteter gjentok seg i en årssyklus. Eikene 

symboliserte årets måneder. Faste læringsaktiviteter som involverte få personer ble tegnet 

innerst ved navet, mens aktiviteter for mange ble tegnet ytterst på hjulet. Omfattende 

hendelser og aktiviteter som sommerferie og fase for medarbeidersamtaler ble markert for å få 

frem egnede tidsrom for kompetanseutvikling.  

 

Først ble det tegnet inn hvor og når særskilte behov for kompetanseutvikling skulle skje. Det 

gjaldt dette året § 4a i sosialtjenesteloven om bruk av tvang, og IPLOS, nytt individbasert 

pleie- og omsorgsprogram for kommunene. Virksomheten hadde ikke faste perioder med 

studentpraksis, som ellers måtte markeres. Øvrig behov for kompetanseutvikling gjaldt alle 

ansatte. Kompetanse måtte kontinuerlig vedlikeholdes og oppdateres. Etablerte møter 

(fagmøter, plandager i boligene og plandager for avdelingsledere) kunne benyttes til dette, og 

det ble tegnet inn ytterst på hjulet.  

 

Verktøyet med årshjul kunne videreutvikles. Det kunne utarbeides avdelingsvise hjul med 

konkretisering av læringsaktiviteter. Ved å kopiere hjulene på lysark ville det bli mulig å 

legge de på hverandre og slik se hvordan læringsaktiviteter utfylte hverandre og benyttet 

tilgjengelig tid effektivt.  
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Figur 9: Årshjul for kompetanseutvikling
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Prosjektet anbefalte tilsvarende handlingsplan med årshjul for øvrige virksomheter. 

Handlingsplanen måtte vise hvem som skulle gjennomføre tiltakene. Virksomhet PLOR 

kunne legge kompetanseutvikling på ledernivå til eksisterende avdelingsledermøter eller 

Miljø- og kvalitetsutvalget. Avdelingenes eksisterende fagmøter for sykepleiere (forskjellig 

struktur og hyppighet) kunne utvikles til et fast grunnsystem for kompetanseutvikling for 

ansatte. Prosjektet anbefalte læringsaktiviteter på flere nivå. Det burde være et par årlige 

halvdagssamlinger om felles tema for virksomheten, internundervisning x 1 per måned i regi 

av avdelingene og ellers avdelingsvise tiltak.  

 

Karriereplan versus opplæringsplan ble belyst. Kommunen hadde vedtatt ordning med 

medarbeidersamtaler, men ikke karriereplaner, som ville reise spørsmål om lønnstillegg og 

overgang til andre stillinger i kommunen.  

 

Introduksjon av nye medarbeidere  

Mappe for introduksjon av nyansatte ble utviklet for virksomhet PLOR. Innholdet bygget på 

kommunens retningslinjer og omfattet både arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og 

rettigheter. Det omfattet omvisning på arbeidsplassen, brannvernrunde, avdelingens 

handlingsplan, kommunens og virksomhetens organisering, kvalitetshåndboken (prosedyrer, 

meldeskjemaer og permisjonsreglement), arbeidsrutiner, opplysninger for arbeidstaker 

(arbeidstøy, arbeidstid, kantine, parkering, lønn, kjøregodtgjørelse, postrutiner), 

ansvarsforhold og samarbeidsrutiner og informasjon om kommunikasjon med pasienter og 

pårørende.   

 

Prosjektet anbefalte mappen som mal for alle virksomhetene. Aller helst en elektronisk mappe 

som ville være lett å oppdatere og enkel å rette mot alle typer medarbeidere. Det omfattet 

nyansatte, ufaglærte og faglærte ansatte, oppdragstakere, andre med tilrettelagt arbeid eller 

som var frivillige, elever, studenter og andre med klinisk praksis i kommunen. Det ble 

anbefalt å utvikle felles system for kvittering for gjennomført introduksjon.  

 

For personer med tilrettelagt arbeid, oppdragstakere og frivillige måtte juridiske og 

økonomiske forhold avklares, som taushetsplikt og hvordan de dekkes av 

forsikringsordninger.  

 

JULI 
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For elever, studenter, lærlinger, turnuskandidater og elever underlagt avtale om partnerskap 

skole – bedrift måtte andre forhold avklares. Det omfattet gjensidige forventninger og 

praktiske forhold som bruk av garderobe, parkering, ID-kort, kantine, PC, kopimaskin, 

telefoner og bestilling av rom. Rekruttering, opplæring og veiledning av praksisveiledere 

måtte også bli bedre.  

 

Hvordan skaffe kompetansen? 

Virksomhetene hadde hvert år ulike satsningsområder for kompetanseutvikling. Kurs på 

området ble da prioritert og internundervisning gjennomført. Enkelte ganger la ansatte frem 

det de hadde lært for andre ansatte. Fremmøte på internundervisning varierte og det var ofte få 

deltakere. Da delprosjektet hadde beskrevet kompetansebehovet for virksomhetene, kom det 

klart fram at kommunen selv hadde den kompetansen det var behov for. Fordi læring særlig 

skjer ved å bruke kunnskap var konklusjonen at kommunens ansatte burde overføre 

kompetanse til hverandre fremfor å kjøpe eksterne kurs.   

 

Ansvar for kompetanseutvikling 

Prosjektet fant at det var behov for å revidere plan for kompetanseutvikling i kommunens 

kvalitetshåndbøker etter omorganiseringen. Den tidligere opplæringsplanen hadde tre nivåer, 

mens organisasjonen nå hadde to nivåer. Sikring og oppfølging av overordnede fellestrekk 

mellom virksomhetene burde legges til rådmannens stab, som grunnleggende kurs i 

saksbehandling og juridiske forhold. Omfang av kompetanseutvikling for alle ansatte burde 

bestemmes på overordnet nivå i kommunen. Virksomhetene kunne så få ansvar for å sørge for 

kompetanseutvikling hos seg.  
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8.0  RESULTATER FRA EVALUERINGEN 

Evaluator beskrev resultatene men tok ikke stilling til riktig – galt eller bra – dårlig. 

Tolkningen av resultatene ble lagt til prosjekteierne, som kunne ha forskjellig formål med 

evalueringen. Flere delprosjekter var ikke avsluttet på evalueringstidspunktet. Det er 

sannsynlig at det hadde avgjørende betydning for lav svarprosent og at ansatte foreløpig ikke 

hadde sett nytten av disse prosjektene. Mange respondenter stilte krav om anonymitet, og 

dette ble innfridd. Få opplysninger om deltakerne i undersøkelsen ble derfor tatt med i 

resultatpresentasjonen.  

 

Lav svarprosent 

I Stokke var svarprosenten gjennomgående svært lav for alle delprosjektene. Det ble ikke 

gjort forsøk på å forklare dette, men evaluator antok at mulige årsaker kunne være at flere 

prosjekter ikke var fullført og implementert. Eller det kunne dreie seg om usikkerhet om hva 

konsekvenser av svarene kunne bety, prosjekttretthet i organisasjonen, høy arbeidsbelastning 

for ansatte og lite fokus på prosjekter eller lavt kunnskapsnivå om prosjektene.  

 

Personalet på høgskolen ønsket ikke å benytte seg av evalueringsskjemaene fordi de hadde for 

liten kjennskap til de enkelte delprosjektene og stilte seg kritiske til evalueringsskjemaets 

utforming. Noen lærere forfattet i stedet et skriv som ble vedlagt evalueringen. Spørreskjema 

om delprosjektet Rom for læring ble tilsendt 39 studenter som hadde hatt kliniske studier i 

hjemmetjenesten i Stokke i prosjektperioden. To av disse svarte.  

 

Involvering og kjennskap til Stokkeprosjektet  

Ut fra svarskjemaene kunne det sies noe om Stokkes ansattes engasjement i delprosjektene. 

Deltakere i arbeidsgrupper hadde høyt engasjement og involvering, mens ansatte for øvrig 

syntes å ha liten kjennskap, involvering og eierskap til prosjektene. Flere oppgav at grunnen 

til dette var manglende tid til involvering, at mange prosjekter hadde pågått samtidig og at 

kapasiteten til å delta i utviklingsarbeid var liten i Stokke. Det ble gitt uttrykk for 

prosjekttretthet fra flere deler av organisasjonen. Arbeidsbelastningen førte til spor av 

irritasjon over at ressurser ble brukt til prosjektarbeid. Det kunne henge sammen med at 

mange ikke kunne se nytten av prosjektene på kort sikt.  
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Høgskolens ansatte var ikke involvert i og hadde i varierende og begrenset grad kjennskap til 

delprosjektene, bortsett fra det ene delprosjektet Rom for læring. 

    

Evne til å spre kunnskap og videreføre resultater 

Ut fra svarmaterialet var det vanskelig å vurdere om videre formidling til organisasjonene, 

nye medarbeidere og individer og organisasjoner utenfor Stokke og høgskolen ville skje. 

Kunnskap var konsentrert innen arbeidsgruppene i delprosjektene. Overføring videre ville 

krevd dokumentasjon og praksis som ikke var mulig å finne da evalueringen ble gjennomført. 

Evaluator mente at en prosjektrapport alene ikke ville kunne formidle holdninger, kunnskaper 

og ferdigheter som var utviklet.  

 

Resultater fra delprosjektene 

På grunn av den svært lave svarprosenten var det ikke mulig å konkludere detaljert om hvert 

delprosjekt. Nedenfor oppsummeres derfor resultatene for hvert område Stokkeprosjektet 

utviklet. 

 

Omsorgstjenestens kjerne 

Fem delprosjekter utviklet dette (kapittel 7.1 – 7.5). Bortsett fra de som hadde deltatt i 

arbeidsgrupper kom det fram liten involvering og kjennskap til prosjektene. Et unntak var 

resultatet fra bemanningsprosjektet om at pasientens situasjon var et logisk grunnlag for 

beregning av kompetansebehov i omsorgstjenesten. Dette funnet var kjent og hadde skapt 

debatt utover Stokke og høgskolen, og det ble arbeidet videre med tenkningen i regi av NSF 

Vestfold.  

 

Delprosjektet om tjenestebeskrivelser ble ansett som nyttig, men var ikke avsluttet. 

Samordningsprosjektet og delprosjektet om pasientansvarlig sykepleier var heller ikke 

avsluttet og effekter derfor ikke mulig å måle.  

 

Samarbeid om pasientgrupper med sammensatte behov 

Kapitlene 7.6 – 7.7 redegjør for dette. Koordinering av tjenester til alvorlig syke og døende 

fikk god evaluering. Det var relativt høy svarprosent (25av 82) fra ansatte i Stokke og fra 

eksterne parter (lege, prest, sykehus). Hele 77 % av de som svarte mente at pasientene fikk 

god eller meget god oppfølging i forhold til behandling, omsorg og pleie uavhengig av 

forvaltningsnivå. Øvrige mente dette ble ivaretatt i noen grad. Like mange mente at prosjektet 
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hadde ført til godt eller meget godt tverrfaglig samarbeid i kommunen og på tvers av 

forvaltningsnivå. På spørsmål om pasientene hadde fått et tydelig sted å henvende seg som 

følge av prosjektet mente 86 % at dette var blitt klarere, og de fleste at det i stor grad var blitt 

det. Hensiktene om bedre kvalitet og tilrettelagt og koordinert tjenestetilbud var oppnådd.  

 

Også hensikten med koordinerte tjenester til funksjonshemmede og alvorlig syke barn ble 

evaluert som oppnådd av de som svarte.  

 

Helsefremmende arbeid  

Helsefremmende tiltak ble utviklet i to prosjekter (kapittel 7.8 og 7.9). Sansehagen for 

pasienter med demens hadde i høy grad oppnådd sin hensikt. Terapeutisk bruk av hagen 

kunne videreutvikles. Prosjektet om frivillighet og kultur var ikke fullført og effekter ikke 

mulig å måle.  

 

Kompetanseutvikling 

Evalueringen viste at alle delprosjektene hadde bidratt til læring. To prosjekter hadde spesielt 

fokus på kompetanseutvikling (kapittel 7.10 og 7.11). Årshjulprosjektet var ikke ferdigstilt da 

evalueringen foregikk og effekter kunne ikke måles. Arbeidsfasen i Rom for læring var 

nettopp avsluttet, men resultatene ikke oppsummert i en rapport. Effekt av Rom for læring var 

lite påvisbar i Stokke. De som svarte var uenig i at det var utviklet måter å lære på innenfor 

eksisterende rammer. Samrefleksjonsgruppene var for lite rettet mot organisasjonens mål. 

Studentenes oppfatninger om effekter kunne ikke måles på grunn av lav svarprosent fra dem. 

Ansatte ved høgskolen mente prosjektet hadde bidratt i en større utvikling av læring og 

læringstenkning ved høgskolen. Kliniske studier for studenter var utviklet på en måte som 

ville bli videreført.  

 

Evaluators oppsummerende konklusjon 

Erfaringen var at nytteperspektivet i et samarbeidsprosjekt må være tydelig og nært i tid. Tre 

års prosjektarbeid og elleve delprosjekter i en virksomhet kan ha ført til prosjekttretthet. Det 

krever betydelige personalressurser å rydde rom for prosjektarbeid og læring. Første halvdel 

av prosjektperioden deltok ansatte i prosjektarbeid utenfor arbeidstid. Senere ble det mindre 

ressurser og ansatte kunne ikke frikjøpes.  
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Det varierte i hvilken grad delprosjektene i Stokkeprosjektet oppnådde hensikt og ønskede 

resultater. En selvfølgelig grunn til det var at noen prosjekter ikke var avsluttet på 

evalueringstidspunktet. Eksempelvis var samordningsprosjektet i hjemmetjenesten avsluttet, 

en handlingsplan utarbeidet, men tiltakene i handlingsplanen var ikke iverksatt. Da kunne 

heller ikke resultatene være oppnådd. For prosjektet rettet mot alvorlig syke hadde anbefalte 

tiltak vært iverksatt 1 ½ år, og prosjektet fikk meget god evaluering. Stokkeprosjektets 

mandat var å foreslå gode tiltak. Evaluator mente at for å oppnå resultater ville det vært viktig 

at prosjektet også hadde hatt mandat til å følge tiltakene over i drift.  

 

Evaluator mente til slutt at Stokkeprosjektet var et godt eksempel på et radikalt 

utviklingsprosjekt innen omsorgssektoren med vanskelige utviklingsområder. Prosjektet ble 

samlet sett godt styrt og ledet. Resultatene fra evalueringen var ment som kilde til læring som 

kunne komme begge organisasjoner til gode. Utfordringene med involvering og virkelig 

læring for store grupper mennesker vil være like store i senere prosjekter. Felles erfaring bør 

legges til grunn for videre samarbeidsprosjekter. Samarbeid mellom høgskolen som 

kunnskapsutvikler og -formidler og en kommune som skal praktisere gode tjenester er et langt 

skritt i riktig retning, mente evaluator.   
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9.0  DRØFTING OG KONKLUSJON 

Det drøftes og konkluderes om mål for tjeneste- og kompetanseutvikling (kapittel 3.1) ble 

oppnådd. Dette gjøres ved hjelp av fortolkningsrammene som ble beskrevet i kapittel 4.1 og i 

lys av evalueringsresultatene. Først vurderes resultatene fra delprosjektene i forhold til 

behovsanalysen (kapittel 5.1 og 6.0). Deretter drøftes resultater om omsorgstjenestens kjerne i 

kapittel 9.1, samarbeid om pasientgrupper med sammensatte behov i kapittel 9.2, 

helsefremmende arbeid i kapittel 9.3, kompetanseutvikling i kapittel 9.4 og lærende 

samarbeid i Stokkeprosjektet i kapittel 9.5.  

 

Svarte Stokkeprosjektet på resultatene fra behovsanalysen? 

Alle delprosjekter som ble ansett som særlig viktige i behovsanalysen (kapittel 6.0) ble 

gjennomført. Resultatkapitlene 7.1 – 7.11 er sortert etter tema for å vise hvordan 

delprosjektene utfyller hverandre og utgjør et hele. Omsorgstjenestens kjerne ble utviklet 

gjennom fem delprosjekter (kapittel 7.1 – 7.5). Pasientgrupper med sammensatte behov hadde 

behov for tjenester fra flere instanser. To prosjekter sørget for koordinerte tjenester til dem 

(kapittel 7.6 – 7.7). Andre hadde behov for helsefremmende tiltak. En sansehage ble bygget 

for personer med demens og det ble tilrettelagt for frivillig arbeid og kultur ved sykehjemmet 

(kapittel 7.8 – 7.9). Til slutt ble det satt fokus på kompetanseutvikling for ansatte og studenter 

(kapittel 7.10 – 7.11).  

 

Prosjektrapporter var ønsket, og høsten 2005 forelå 9 publiserte delprosjektrapporter. For 

delprosjektet Tjenestebeskrivelser forelå utkast til rapport. Årshjulprosjektet (kapitel 7.11) ble 

som planlagt dokumentert i foreliggende rapport.  

 

Reelle endringer i praksis var også ønsket. Stokkeprosjektet hadde mandat til å anbefale 

endringer ut fra resultater i delprosjektene. Anbefalte tiltak ble behandlet administrativt eller 

politisk i kommunen. Alle forslag som ble fremlagt i prosjektperioden ble gjennomført 

fortløpende. Flere av prosjektene ble imidlertid avsluttet samtidig med Stokkeprosjektets 

avslutning (figur 2 kapittel 5.2). En handlingsplan ble derfor utarbeidet for hjemmetjenesten 

og lagt inn i rapport fra samordningsprosjektet (Strandquist og Fosaas 2005). Evalueringen 

(kapittel 8.0) kunne av naturlige grunner ikke påvise effekter av prosjekter som ikke var 

avsluttet. På samme måte som i prosjektperioden er det Stokke kommune som har mandat til å 

gjennomføre endringer i tråd med handlingsplanen.  
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Behovsanalysen viste videre at pasienten burde settes i fokus. Konklusjonene i 

Stokkeprosjektet ivaretok dette på to nivå. Ordning med pasientansvarlig sykepleier la til rette 

for at den enkelte pasient skulle kunne mestre sin tilværelse og fatte beslutninger om seg selv. 

For pasientgrupper med behov for sammensatte tjenester sikret koordinatorer tverrfaglig og 

tverretatlig samarbeid som kom den enkelte til gode.  

 

Ansatte ble etter behovsanalysens anbefalinger involvert i arbeidsgrupper i hvert delprosjekt 

for å delta i arbeidet med å finne gode løsninger på utfordringene.  

 

9.1  Omsorgstjenestens kjerne 

Med omsorgstjenestens kjerne menes her den etablerte omsorgstjenesten i sykehjem og 

hjemmetjeneste i kommunen. Det kom klart fram i prosjektene at det var utydelig hvilke 

tjenester kommunen skulle yte, særlig i hjemmetjenesten. Dermed var det vanskelig for 

pasienter, pårørende og ansatte å ha felles forventninger. Det ble også vanskelig å si om 

tjenestene var fordelt riktig og om de hadde god kvalitet. Andre vesentlige områder det ble 

arbeidet med var optimal struktur av omsorgstjenesten, bemanning og funksjonsfordeling. 

Nedenfor drøftes og konkluderes det om dette. 

 

Hvilke tjenester skal ytes? 

Samordningsprosjektet (kapittel 7.1) konkretiserte at hjemmetjenestene var utydelige. 

Ansatte, pasienter og pårørende bestemte ofte innholdet i tjenestene seg imellom. Det ble 

utført en rekke tjenester som ikke var nedfelt i formelle vedtak. Ansatte ville gjøre det beste 

for pasientene og ville at pasienter og pårørende skulle være fornøyde. De store 

forventningene fra innbyggerne og fra seg selv førte til at mange ansatte opplevde tidspress og 

at tjenestene ikke hadde god nok kvalitet. Bemanningsprosjektet (kapittel 7.2) fant at antall 

ansatte i hjemmetjenesten ville være tilstrekkelig dersom det ble konkretisert og avgrenset hva 

hjemmetjenesten skulle yte. De sykeste syke ville kreve forsvarlig helsehjelp og kompetent 

bemanning. Men dersom kommunen ønsket det ville det være mulig å redusere hjelpen til 

friskere pasienter. Prosjektet om Tjenestebeskrivelser (kapittel 7.4) utviklet 

grunnlagsdokumenter for konkrete beskrivelser av sentrale omsorgstjenester. Her ble det blant 

annet beskrevet hvilke forventninger pasienter og ansatte kunne ha til tjenestene.  
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Den strukturelle fortolkningsrammen underbygger behovet for konkretisering av 

tjenestetilbudet. Det må avklares hva lovpålagte og andre politisk bestemte tjenester skal 

innebære. Dernest må kommunen ta stilling til om noen av de øvrige tjenester som utføres per 

i dag skal inngå i tjenestetilbudet. For hver tjeneste må det bestemmes i hvilken grad 

pasienten selv skal betale kostnadene.  

 

Tjenesten hjemmesykepleie bør avklares i forhold til i hvilken grad tilsyns- og støttebesøk og 

medisinadministrering skal inngå i tilbudet. Av direkte pasientrettet arbeid ble 82 timer per 

uke brukt til tilsyns- og støttebesøk, det vil si mer enn to årsverk. Og 85 timer per uke gikk 

med til administrering av medisiner. Sykepleiere benyttet omtrent 50 % stilling til å fylle 

medisindosetter. Mange kommuner har innført maskinell pakking av medisiner, som kan 

ordnes og finansieres av hjemmetjenesten eller evt. av pasientene selv.  

 

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

klesvask og vindusvask skal skje kan vurderes, samt omfang og finansiering av renhold av 

bolig.   

 

Det gikk med i overkant av ett årsverk (41 arbeidstimer i kartleggingsuken) til tjenester det 

ikke var gjort vedtak om. 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 som for 

eksempel hjelp fra frivillige. 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. Det kan vurderes om butikker, legekontor og 

apotek selv kan levere varene sine. Prøvetaking utgjorde 7 % av annet arbeid. Det omfattet 

blod- og urinprøvetaking. Hjemmetjenesten finansierer utstyr og arbeidstid. Det kan vurderes 

i hvilken grad pasientens fastlege, som betales etter fastsatte takster, kan utføre prøvetaking.  

Matombringing utgjorde 3 % av annet arbeid, men prosjektet mente omfanget var større enn 

det som kom fram i kartleggingsundersøkelsen. Det er behov for klargjøring av faktiske 

kostnader ved tilberedning og levering av mat og alternative måter å sørge for god ernæring til 

pasienter på. Dersom matombringing skal være en tjeneste i kommunen må det avklares hvem 

som skal utføre tjenesten og finansiering av dette.  
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Ut fra human resourse fortolkningsrammen vil en tydeliggjøring av tjenestetilbudet styrke 

pasienters mulighet til å orientere seg og ta beslutninger om seg selv. Ved utforming av 

tjenestebeskrivelsene må det tas hensyn til at tjenesten skal bidra til at pasienten mestrer 

hverdagen, og at det ikke bare skal dreie seg om utførelse av spesifikke oppgaver. For ansatte 

vil tjenestebeskrivelser gi større klarhet i hva som forventes av dem.  

 

Politisk og symbolsk er Norge som en velferdsstat grunnleggende. Ideologien har vært at 

fellesløsninger skal finansieres over offentlige budsjetter og ha brede lag av befolkningen som 

målgruppe. Samtidig har samfunnet vært preget av en behovsspiral med stadig økende 

etterspørsel etter tjenester. Reformbølgen New Public Management (kapittel 4.0) har fokusert 

på kostnadseffektivitet, resultater og blant annet brukerstyring. Sykehus har satt grenser for 

hva de skal yte. 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 (forskrift 1998). 

Ansvaret for å virkeliggjøre velferdsstatens idealer er blitt skjøvet til kommunene. Og i 

kommunene er betydelig ansvar skjøvet til hjemmetjenesten, som er laveste omsorgsnivå. Det 

blir derfor særlig viktig å se på hjemmetjenesten som arena. Ansatte der ønsker også å 

virkeliggjøre velferdsstatens idealer.  

  

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. 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. 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”.  
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En SINTEF-undersøkelse i sykehjem (Paulsen, Harsvik m. fl. 2004) fant at nesten 30 % av de 

ansatte gikk hjem med dårlig samvittighet fordi de ikke rakk å gjøre det de hadde planlagt for 

dagen. Forfatterne viste til Vikes (2002) vurderinger av velferdsstaten, og at utdanning av 

pleiere er rettet inn mot et helhetlig ansvar for pasientene. For pleiere vil det være vanskelig å 

si at problemer pasienten har ikke er en del av deres ansvarsområde. 

 

Fordi kommunene har begrensede ressurser må det vurderes hvilke tjenester som skal ytes. 

Det er viktig at de sykeste syke får den omsorg og pleie de har behov for. Hjemmetjenesten 

må dokumentere hvilke situasjoner pasientene er i, type og omfang av tjenester som ytes og 

behov for bemanning og kompetanse. Politikere må deretter avgjøre økonomiske rammer, 

hvilke tjenester som skal ytes i kommunen og omfanget av disse. 

 

Tjenestebeskrivelser, forbedret saksbehandling, beregning av bemanningsbehov og hvilken 

kompetanse som kreves anses av prosjektet som avgjørende for å sikre at riktige og 

forsvarlige tjenester tilbys pasientene. Også for å sikre motiverende arbeidsplasser og 

kontrollerte og effektive tjenester.  

 

Omsorgstjenestens struktur 

Delprosjektene undersøkte hva som kunne være optimal struktur i sykehjemmet og i 

hjemmetjenesten. Samordningsprosjektet (kapittel 7.1) vurderte om hjemmetjenesten skulle 

være en eller flere organisatoriske enheter, og hvilken understruktur som kunne være optimal. 

For sykehjemmet (kapittel 7.3) ble det vurdert hvilke deler av bygningene som var best egnet 

for hver pasientgruppe og om driften skulle deles i en eller to avdelinger.  

 

Ut fra en strukturell fortolkningsramme er det ingen fasitsvar på hva som er optimal struktur. 

Men strukturen bør bygges omkring kjerneprosesser i tjenesten. Stokke kommunes størrelse 

var avgjørende for beslutningen om samlingen til en hjemmetjeneste. Deling i to 

organisatoriske enheter ville vært meget ressurskrevende fordi dobbelt så mange 

fagutdannende måtte ansettes for å dekke kompetansebehovet i helger og på kveld og natt. 

Samtidig krevde en samlet hjemmetjeneste en god understruktur. Flere understrukturer ble 

igangsatt samtidig. Etter et års drift var det klart at en av understrukturene måtte velges. 

Hjemmetjenesten måtte styrkes som samlet enhet. Handlingsplanen redegjør for at en person 

måtte være daglig leder for hele tjenesten. Videre måtte det legges til rette for at PAS skulle 
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kunne ivareta sitt ansvar. Dette fordi ordning med PAS var den vesentligste understrukturen 

for å sikre forsvarlige, motiverende og effektive tjenester.  

 

I sykehjemmet ble pasienter med stor fysisk funksjonssvikt flyttet til egen etasje fordi de på 

samme måte som personer med demens hadde behov for en mindre boenhet i stedet for å leve 

i en aktiv behandlingsavdeling. Sykehjemmet ble delt i to avdelinger for å knytte ledelsen 

nærmere pasienter og ansatte. Begrunnelsene for de strukturelle endringene var pasienters og 

ansattes behov, og ivaretok derfor det sentrale ut fra human resourse fortolkningsrammen.  

 

Politisk og symbolsk kan omsorgstjenestens struktur vurderes i et mer overordnet perspektiv.  

Helse- og omsorgsdepartementet legger høsten 2005 fram en ny stortingsmelding om omsorg 

for fremtiden. I den forbindelse har det blitt undersøkt om det kan finnes kvalitetsforskjeller 

mellom institusjonsorienterte og hjemmetjenesteorienterte kommuner. Borge og Haraldsvik 

(2005) kunne ikke påvise dette. I Stokke kommune var det et viktig mål at pasienter skulle få 

hjelp hjemme så lenge det var mulig. Kommunen var klart hjemmetjenesteorientert med en 

institusjonsandel på 11 %. Det er en klar konklusjon i Stokkeprosjektet at forsvarlige, 

motiverende og effektive omsorgstjenester kan ytes av hjemmetjenesten dersom bemanningen 

er kompetansebasert. Det er derfor mulig for kommuner å ha relativt få institusjonsplasser og 

dermed spare utgifter til bygningsmasse og vedlikehold.  

 

Strandquist beskrev i en tidligere behovsanalyse om eldreomsorg at noen pasientgrupper i 

omsorgstjenesten har større behov for døgnkontinuerlig tilsyn enn andre (2002a). Personer 

med demens eller med psykiske lidelser er ofte utrygge i egen bolig. Et mulig tilbud til dem er 

å flytte til samlokaliserte boliger med tilsyn. Forekomst av personer med demens kan 

beregnes ut fra befolkningsgrunnlaget i en kommune. Dette kan legges til grunn for 

tilrettelegging av slike boliger. 

 

Tradisjonelt er eldre gitt botilbud i alders- og sykehjem. Sammenligner vi med andre grupper i 

samfunnet gjelder andre tradisjoner og politiske beslutninger. Psykisk utviklingshemmede 

flyttet for eksempel ved ansvarsreformen fra tilrettelagte sentralinstitusjoner til boliger i sine 

hjemkommuner. Bolig- og hjelpetilbudet til psykisk og fysisk funksjonshemmede har ved 

statlig styring ført til andre tilbud innen kommunen enn det som er vanlig i eldreomsorg.  
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Regjeringen varslet med Stortingsmelding nr. 45 (2003) at de ønsker å endre 

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven slik at vedtak om plass i institusjon blir 

erstattet av spesifiserte enkeltvedtak, der det tjenestetilbudet brukeren skal få blir konkretisert. 

Tjenestetilbudet skal være uavhengig av hvor brukeren bor. Dette peker også på løsrivelse fra 

tanken om at hjelpen skal ytes i en bestemt bygning: sykehjemmet. 

 

Bemanning 

Bemanningsprosjektet (kapittel 7.2) undersøkte kompetansebehovet i hjemmetjenesten. 

Prosjektet fant at verken pasientens diagnoser, helseproblemer, pleietyngde eller 

funksjonsnivå kunne forklare hvilken kompetanse hjelperen måtte ha. Registreringer i IPLOS 

(Sosial- og helsedirektoratet 2004) eller andre kategoriseringsverktøy kunne ikke avklare 

kompetansebehovet. Prosjektets konklusjon var at pasientens totale situasjon var det 

avgjørende. Prosjektet beskrev fire situasjonstyper og kartla hvilke situasjoner pasientene i 

hjemmetjenesten var i. Situasjonstypene var akutte, avklarte og stabile, uavklarte og ustabile 

og situasjoner med behov for forebygging. Ut fra forekomst av uavklarte og ustabile 

situasjoner var ansattes kompetanse for lav. Det var behov for flere sykepleiere og flere 

hjelpepleiere / omsorgsarbeidere.  

 

Bemanningsbehovet avgjøres av tjenestene som ytes. Prosjektet konkluderte derfor med at 

dersom det ble tydeliggjort og avgrenset hva hjemmetjenesten skulle yte av tjenester, så 

kunne antall ansatte være det samme. Det ville da være nødvendig å endre sammensetningen 

av yrkesgrupper i grunnbemanningen. Alternativt var det behov for flere årsverk for 

sykepleiere. Et annet resultat var at vikarer gjennomgående hadde lavere kompetanse enn den 

som var fraværende. Kompetanse i faktisk bemanning var derfor enda lavere enn det som var 

satt opp i bemanningsplanen. Dette var enda et argument for å styrke kompetansen i 

grunnbemanningen.  

 

Hjemmetjenesten hadde også behov for tilgjengelig faglig spesialkompetanse. For 

pasientgruppen alvorlig syke og døende ble det ansatt spesialsykepleier innen kreftomsorg 

som et resultat av delprosjektet rettet mot alvorlig syke (kapittel 7.6).  

 

Det var omfattende bruk av deltidsstillinger for å dekke bemanningsbehovet i helgene. 66 

ansatte delte 38.24 årsverk. Bare ti personer hadde 100 % stilling. Dette gjorde det vanskelig 

med kontinuitet i tjenesten. 
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Sykehjemsprosjektet (kapittel 7.3) la også forekomst av pasientsituasjoner til grunn for 

beregning av kompetansebehov. Enheter med mye ustabile pasientsituasjoner krevde mye 

sykepleierkompetanse. Dersom pasientene stort sett var i avklarte og stabile situasjoner kunne 

hjelpepleiere eller omsorgsarbeidere ivareta forsvarlig hjelp i det daglige dersom PAS sikret 

tjenestetilbudet. Delprosjektet beskrev også at det var behov for spesialkompetanse innen 

kreftsykepleie, rehabilitering og eldreomsorg tilknyttet avdelingene.  

 

Ut fra strukturell og human resourse fortolkningsramme var det tydelig at omsorgstjenesten, 

og spesielt hjemmetjenesten, i liten grad hadde vurdert hvilke ansatte de hadde behov for. 

Sammensetning av yrkesgrupper i tjenesten var tilfeldig og stort sett et resultat av tidligere 

praksis, da hjemmetjenesten hadde helt andre og enklere oppgaver. Omsorgstjenesten manglet 

begrunnelse for beregning av kompetansebehov og hadde derfor heller ikke verktøy for 

beregning av bemanningsbehov. 

 

Bemanningsprosjektet beregnet hvor mange ekstra sykepleiere og hjelpepleiere / 

omsorgsarbeidere det var behov for i hjemmetjenesten ut fra utregnet forekomst av 

pasientsituasjoner. Kategoriene var imidlertid unyanserte og validiteten av undersøkelsen 

hadde derfor svakheter (kapittel 5.2). Etter initiativ fra NSF Vestfold, ble et nytt prosjekt 

gjennomført i hjemmetjenesten i Stokke kommune i Vestfold våren 2005 (Strandquist, Næss, 

Andersson, Stigen, Adal og Kirkevold). Prosjektet tok utgangspunkt i Adal og Strandquists 

situasjonsbenevnelser. Det var utfordrende å kategorisere pasientene i en enten avklart og 

stabil eller uavklart og ustabil situasjon. Gjennom drøfting av pasienteksempler ble nye 

kategorier og klarere beskrivelser av kategoriene utviklet. Det ble identifisert seks 

situasjonstyper, som fikk terminologien: Uavklarte situasjoner; avklarte og stabile situasjoner; 

avklarte, ustabile situasjoner; avklarte, utstyrskrevende situasjoner; ustabile situasjoner og 

akuttsituasjoner. Det er nødvendig å gjøre en ny kartlegging i hjemmetjenesten i Stokke for å 

avklare kompetansebehovet.  

 

SINTEF har 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 var at det likevel ikke var enkle og direkte sammenhenger mellom bemanning og 

kvaliteten på tilbudet. Hvordan en hadde lykkes med samhandling, kommunikasjon, faglig 
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fokus og etablering av en kompetanseutviklende kultur fremstod som avgjørende for en 

avdelings ”interne liv”. Forfatterne mente dette hadde med ledelse og organisering å gjøre, og 

i mindre grad var avhengig av antall ansatte. De mente det var viktig å gi ledere 

rammebetingelser for å kunne utøve god ledelse og for å utvikle og vedlikeholde gode interne 

arbeidsprosesser, bedre ta i bruk og utvikle de faglige ressursene i institusjonene og bygge 

sterke kompetansekulturer. Anbefalingene fra SINTEF etter undersøkelsen er relativt 

generelle og kan underbygge at det har manglet en forklaringsmodell for å beregne riktig 

bemanning og bruk av kompetanse.   

 

Ut fra human resourse rammen er det også viktig å belønne ansatte, hovedsaklig ved 

jobbsikkerhet og velferdsordninger. Stor grad av deltidsansettelser, høyt sykefravær og innleie 

av vikarer med lavere kompetanse var kritisk for jobbsikkerheten. Mange vikarer gjorde det 

også vanskelig å oppfylle krav om kompetanse og kontinuitet i forhold til den enkelte pasient.  

Likevel hadde ansatte ulike velferdsordninger. Mange hadde personlige ordninger med unntak 

fra oppsatt grunnturnus. Flere deltok i etter- og videreutdanning uten at vikarer ble leid inn. 

En konklusjon er derfor at velferdsordningene for ansatte forsterket den svake 

jobbsikkerheten og bidro til å senke kvaliteten i tjenesten.  

 

For den enkelte ansatte medførte deltid både redusert inntekt og pensjon. Flere ønsket å utvide 

stillingsbrøken sin. For arbeidsgiver ville færre deltidsstillinger bidra til bedre kontinuitet i 

tjenesten. Bemanningsprosjektet fant at det ikke var mulig å redusere antall deltidsstillinger 

fordi stillingene måtte deles opp for å dekke personalbehovet i helgene.  

 

Politisk har det vært liten debatt om hvilken kompetanse omsorgstjenesten krever. Norsk 

Sykepleierforbund har i innspill til ny stortingsmelding om omsorg for fremtiden satt fokus på 

kompetansebehovet (2005): ”Når veksten i tallet på eldre kombineres med stagnasjon eller 

nedgang i tallet på yrkesaktive, må de som skal ivareta pasientene ha en kompetanse som 

samsvarer med behovene. Det innebærer at andelen ufaglærte må ned og andelen 

høyskoleutdannede må økes". Manglende forståelse og verktøy for å beregne 

kompetansebehov i omsorgstjenestene kan i betydelig grad forklare krisen i omsorgstjenesten. 

Fra tid til annen har det vært en diskusjon om bemanningsnormering i sykehjem. Men 

debatten om bemanning av hjemmetjenesten har vært helt fraværende både i fagmiljøene og i 

samfunnet forøvrig.  
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Funksjonsfordeling 

Flere delprosjekter (kapittel 7.1, 7.2, 7.3) anbefalte ordning med PAS for alle pasienter som 

mottar helsehjelp. Det var enighet om at kompetansebasert grunnbemanning ikke var nok for 

å få en sammenhengende, riktig og effektiv tjeneste til den enkelte pasient. Tjenestene som 

skulle ytes var ikke løsrevne arbeidsoppgaver, men et sett av tiltak som utgjorde et hele. 

Ansatte måtte fordele arbeidet mellom seg på en forsvarlig, motiverende og effektiv måte. 

Ved hjelp av ordning med PAS kunne sentrale funksjoner ivaretas. PAS skulle være 

pasientens og pårørendes kontakt og talsmann og sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og 

koordinering av tjenestetilbudet. Et eget delprosjekt (kapittel 7.5) videreutviklet forståelse om 

ordningen.  

 

Hvem kan være PAS 

Det ble vurdert hvem som kunne være PAS. Prosjektet fant at alle med helsefaglig 

høgskoleutdanning hadde utvidet vurderingskompetanse (kapittel 4.2) og kunne ha 

pasientansvar. Hvilken yrkesgruppe som var best egnet var avhengig av hvilke hovedtjenester 

pasienten mottok. For pasienter som hovedsaklig mottok omsorgstjenester var sykepleier den 

mest kompetente.  

 

Sykepleiers tilstedeværelse på dagtid var avgjørende for hvilke pasienter han/hun kunne ha 

ansvar for. Dagarbeid var nødvendig for å sikre kontinuitet og koordinering, og pasienter i 

uavklarte og ustabile situasjoner hadde særlig behov for tett oppfølging. Avdelingene hadde 

forsøkt å ivareta pasientene ved at en sykepleier (gruppesykepleier) kun arbeidet på dagtid. 

Ordningen kom i konflikt med behovet for nok sykepleiere på kvelder og i helgene. At den 

ene sykepleieren skulle ivareta de pasientnære funksjonene for alle pasientene ble i tillegg en 

umulig oppgave i store avdelinger og førte til lite faglige utfordringer og motiverende arbeid 

for andre sykepleiere. Prosjektets konklusjon var derfor at alle sykepleiere burde arbeide i 

turnus og også ha pasientansvar for noen pasienter. For pasienter i uavklarte og ustabile 

situasjoner var det nødvendig med PAS i stor stillingsbrøk for å sikre at sykepleieren var nok 

tilstede på dagtid.  

 

Pasientnære funksjoner 

De pasientnære funksjonene som PAS skulle ivareta ble utdypet og konkretisert. Å være 

pasientens og pårørendes kontakt betydde at en aktivt skulle ta kontakt og sørge for samarbeid 

om tjenestetilbudet. Det å være pasientens talsmann innebar aller først å avklare pasientens 
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samtykkekompetanse og eventuelt sørge for oppnevning av en partsrepresentant. Dernest å 

informere om pasientrettigheter og sørge for at pasientens interesser ble ivaretatt.  

 

Sikring av faglig forsvarlighet og kontinuitet betydde å utarbeide og oppdatere den skriftlige 

pasientplanen kontinuerlig, samt delegere oppgaver til annet personell når det var faglig 

forsvarlig. Vanlig praksis var at ansatte skrev rapporter, men at selve pasientplanen sjelden 

ble gjennomgått. Det gjaldt særlig for pasienter med avklarte og stabile hjelpebehov som 

endret seg langsomt. Flere pasientplaner samsvarte dårlig med dagens situasjon. Personalet 

forholdt seg relativt lite til den skriftlige planen, men desto mer til det som ble rapportert 

muntlig. Det var behov for å redusere muntlig rapport til fordel for mer skriftlig planlegging 

og dokumentasjon.  

 

Koordinering av tjenestetilbudet innebar særlig samarbeid med pasientens lege, men også 

med andre involverte instanser. Det var behov for et skriftlig system for samarbeid mellom 

den enkelte pasients PAS og lege fordi de sjelden var samtidig på jobb og hadde samme 

ledige tid. Sammenheng mellom ulike tjenestetilbud måtte gjenspeiles i den skriftlige 

pasientplanen som kunne utvides til en individuell plan ved behov.   

 

Prosjektet fant at noen av pasientene med omfattende, langvarige, avklarte og stabile 

hjelpebehov hadde behov for en primærkontakt i tillegg til PAS. Primærkontakt kunne være 

hjelpepleier eller omsorgsarbeider med selvstendig ansvar for å støtte pasienten i dagligliv og 

husholdning. For eksempel med å tilrettelegge for god spisesituasjon og ernæring, finne 

egnede klær, sko og utstyr og hjelpe med lommepenger og timebestillinger. Primærkontakten 

kunne også ivareta delegerte oppgaver fra PAS.  

 

Lederfunksjoner 

Det var utfordrende å utkrystallisere de pasientnære funksjonene. Tradisjonen var at 

pleiefellesskapet delte ansvaret og arbeidsoppgavene mellom seg fra dag til dag. Gjennom 

prosjektarbeidet kom noen særlig viktige lederfunksjoner fram for at ordning med PAS skulle 

fungere. Dette var daglig ledelse, saksbehandling, sikring av ordning med PAS og ledelse av 

jevnlig kompetanseutvikling. Funksjonene som måtte ivaretas var de samme i sykehjemmet 

og i hjemmetjenesten. 
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Daglig ledelse innebar å fordele pasientrettet arbeid ut fra kompetansebehov og 

arbeidsmengde, sørge for at PAS fikk ivaretatt sitt ansvar, fordele andre praktiske gjøremål, 

ha telefon- og brannvakt, bestille varer og lignende. Prosjektet mente dette i 

sykehjemsavdelingene (hver avdeling yter tjenester til 21 personer) kunne ivaretas av en 

fagutdannet person (hjelpepleier / omsorgsarbeider) som ble oppnevnt som vaktansvarlig. For 

hjemmetjenesten som yter tjenester til 240 personer var det mer krevende å kunne ha oversikt. 

Prosjektet anbefalte at en av sykepleierne skulle arbeide på dagtid og ha ansvar for daglig 

ledelse av hele hjemmetjenesten. Ansvaret kunne eventuelt rullere mellom to personer. Etter 

hvert som hjemmetjenesten reduserer manuelle operasjoner og går over til elektroniske 

systemer vil det være mulig å redusere tid til daglig ledelse. Flere kommuner i Norge benytter 

for eksempel programvare som utarbeider arbeidslister for hjemmetjenesten på sekunder. 

Listene tar hensyn til registrerte bakgrunnsvariabler som kan være hvem som er PAS, 

arbeidsmengde på en vakt, pausetid og for eksempel geografi. Det er imidlertid behov for å 

utvikle programvare slik at det kan legges inn hvilken kompetanse den enkelte pasient krever.  

 

Saksforberedelse og -behandling krevde sykepleierkompetanse og i tillegg kompetanse om 

forvaltning. Det var behov for forsterket kompetanse om og tid til forvaltning både i 

hjemmetjenesten og i sykehjemmet.  

 

Sikring av ordning med PAS var nødvendig. Evalueringer i delprosjektene (kapittel 7.1 og 

7.2) viste at ordningen ikke fungerte etter intensjonen. Systemer måtte utvikles for å 

bekjentgjøre hvem som var PAS, sikre at PAS fikk følge opp sine pasienter og at det ble 

mulig å samarbeide med lege og andre involverte. I tillegg var det behov for kontrollsystemer 

for å sikre at funksjoner ble ivaretatt og at PAS gjennom pasientplanen la til rette for faglig 

forsvarlige tjenester.  

 

Ledelse av jevnlig kompetanseutvikling var nødvendig. Et forum hvor PAS kunne legge fram 

og drøfte problemstillinger ved sine pasienter ville være et kontrollsystem for at 

pasientplanene var faglig forsvarlige og i tråd med beste praksis. Det ville også være et forum 

hvor sykepleiere ville få tilbakemelding på arbeidet sitt, noe som var etterspurt.  

 

Avdelingene etterlyste at en sykepleier kunne være ofte tilstede på dagvakt for å bidra med 

saksbehandling og tilrettelegge kompetanseutvikling. En mulighet ville være å skille ut og 
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legge saksbehandling til eget bestillerkontor, slik mange kommuner hadde gjort. Alternativt 

kunne en sykepleier tildeles disse særskilte funksjonene men også delta i turnusarbeid.  

 

Drøfting av funksjonsfordelingen 

Den nye fordelingen av arbeidet berørte ansattes arbeidstradisjon og kultur i stor grad. På den 

ene siden kom det fram en forventning om faglig utvikling og kvalitetsheving. En så for seg at 

pasientansvaret ville stimulere for bedre tjenester ved at PAS kunne hjelpe hverandre faglig 

og drøfte faglige utfordringer med hverandre. Sykepleierne forventet og ønsket at ordningen 

kunne bidra til å få fram sykepleierrollen som var blitt utvisket de siste årene. Forskjellen på 

yrkesgruppenes kompetanse var blitt utydelig i et samarbeid hvor alle var viktige som 

mennesker og omsorgspersoner. Det var behov for å tydeliggjøre hva som var sykepleieres 

særlige kompetanse og å bruke denne mer bevisst. Forventninger og ønsker om at ordningen 

ville være motiverende og faglig utfordrende for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kom også 

fram. De ville kunne oppleve trygghet i jobbsituasjonen. Samtidig ville de som 

primærkontakter ha egne ansvarsområder og bli delegert sykepleieroppgaver etter opplæring 

og ut fra sin realkompetanse.  

 

På den andre siden var kulturen i hjemmetjenesten slik at dersom det kom en henvendelse 

eller oppstod en problemstilling skulle den besvares eller løses med en gang. Ofte tok 

forskjellige ansatte avgjørelser om den samme pasienten, noe som ikke alltid ivaretok 

helheten. Samtidig brukte ansatte mye tid på å drøfte problemstillinger uten at det ble tatt 

beslutninger. Dersom en PAS reelt skulle kunne ta ansvar for sine pasienter ville det kreve 

respekt for ansvaret og lojalitet til den skriftlige pasientplanen fra andre ansatte. Ansatte måtte 

lære å skille ut hvilke problemstillinger som hastet og hvilke som kunne vente til PAS kom på 

vakt. Ut fra human resourse perspektivet var det behov for å synliggjøre og ta noen valg i 

forhold til ansattes delvis motstridende behov. Ordning med PAS og primærkontakt ville gi 

betydelig mulighet til selvstendighet og innflytelse i arbeidet. Ansatte ville få mulighet til å se 

helheten og nytten av sitt arbeid og skjønn og egen dømmekraft ville kunne bli brukt. I tillegg 

ville ansatte kunne motta tilbakemelding på arbeidet sitt dersom pasientplaner jevnlig skulle 

legges fram i kollegiet for drøfting.  

 

Omsorgstjenester til enkeltpasienter var kjernen i tjenesten. Strukturene måtte derfor bygge 

opp om dette for å få mer målrettede og brukerfokuserte tjenester. Utkrystallisering av 

sentrale funksjoner som måtte ivaretas var derfor avgjørende. De fleste ansatte hadde 



 86 

stillingsbeskrivelser som beskrev deres generelle arbeidsområde. Det var imidlertid behov for 

mer spissede funksjonsbeskrivelser for de som skulle ivareta pasientnære funksjoner og 

lederfunksjoner. Tjenestebeskrivelser var også et verktøy som skulle klargjøre tilbudet til 

pasienten. Ansatte mente at innføring av tjenestebeskrivelser kunne ha fordeler og ulemper. 

Det ville være en lettelse med klargjøring av gjensidige forventninger mellom pasient, 

pårørende og ansatte. Samtidig ønsket flere ansatte selv å kunne avgjøre hvilke tjenester som 

skulle ytes og omfanget av dem.  

Kulturelt innebærer det å saksbehandle egen faglig skjønnsutøvelse for tildeling av hjelp og 

omsorg etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak et brudd med helsetjenestens 

tradisjon. Utvikling av tjenestebeskrivelser og mer formell saksbehandling vil derfor kunne 

representere en stor utfordring og vil kunne oppleves som en konflikt med behovet for 

individuelle hensyn hos pasienter. Det vil også bety en stor kulturendring å skulle sikre 

kontinuitet skriftlig i stedet for ved muntlig rapport. Plikt til skriftlig dokumentasjon, sikring 

av pasientenes rettssikkerhet og behov for effektivisering krever imidlertid en endring. 

Innføring av en daglig leder i hjemmetjenesten vil effektivisere informasjonsformidlingen 

betydelig, og dermed kunne bidra til forbedring.  

 

Ved å fokusere på og legge til rette for virkeliggjøring av omsorgstjenestens verdier gjennom 

endringene, vil det være mulig å skape nye heltehistorier og en positiv innstilling til det nye. 

Klarere funksjonsfordeling synes imidlertid nødvendig og vesentlig for politisk påvirkning og 

styring. Omsorgstjenesten må bli mer kommuniserbar for at ansatte, ledere og politikere skal 

kunne fatte riktige vedtak og ha en felles forståelse om tjenesten.  

 

Evalueringen viste få resulateter om omsorgstjenestens kjerne. Alle prosjektene om dette ble 

ansett som nyttige. Men hverken delprosjektet om samordning av hjemmetjenesten (kapittel 

7.1), tjenestebeskrivelser (kapittel 7.4) eller PAS (kapittel 7.5) var avsluttet da undersøkelsen 

ble gjennomført, og effekter derfor ikke mulig å måle. Resultatene fra bemanningsprosjektet 

(kapittel 7.2) om at pasienters situasjon avgjør kompetansebehovet var imidlertid kjent og 

anerkjent og ble arbeidet videre med utenfor Stokkeprosjektet.  
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9.2  Samarbeid om pasientgrupper med sammensatte behov 

Behovsanalysen hadde vist behov for å utvikle mer sammenhengende tjenester til 

pasientgrupper med sammensatte behov. Koordinering av tjenester til to av de utsatte 

gruppene som nevnes i NOU 2005:3 ble utviklet. Det var alvorlig syke og døende (kapittel 

7.6) og barn og unge med funksjonshemming eller alvorlig sykdom (kapittel 7.7).  

  

Involverte tjenesteytere ble beskrevet. Dette varierte i betydelig grad for pasientgruppene. For 

alvorlig syke og døende var sentrale aktører blant annet fastlege, sykehjem og hjemmetjeneste 

i kommunen, sosialkontor, trygdekontor, kirkekontor, voksenavdelinger i sykehus i regionen 

og ved Radiumhospitalet. For funksjonshemmede barn og unge var aktørene blant annet 

fastlege, helsestasjon, fysio- og ergoterapitjeneste, barnehage, skole, hjemmetjeneste, 

trygdekontor, prematur- og barneavdelinger i sykehus og statlige spesialpedagogiske sentre. 

 

For pasienter med langvarige hjelpebehov var ofte individuell plan utarbeidet og 

ansvarsgrupper opprettet. Rett til individuell plan var nedfelt i Kommunehelsetjenesteloven 

(1982), Spesialisthelsetjenesteloven (1999) og Psykisk helsevernloven (2001). Forskrift om 

individuelle planer (2001) redegjorde for rettighetens innhold. Pasienten skulle sikres et 

helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. En tjenesteyter skulle ha ansvar for 

oppfølging av pasienten. Det innebar kartlegging av pasientens mål, ressurser og behov for 

tjenester på ulike områder, vurdering og koordinering av egnede tiltak. Samhandlingen 

mellom tjenesteyter, pasient og eventuelt pårørende og involverte etater skulle styrkes.  

 

Begge delprosjekter så imidlertid et stort behov for å sikre koordinerte tjenester også for 

pasienter med plutselige og kortvarige hjelpebehov, hvor det ikke var tid til eller behov for 

individuell plan. Det var også behov for en tydelig instans hvor nye pasienter kunne henvende 

seg.  

 

Prosjektene opprettet formelle tverrfaglig og tverretatlig rådgivningsgrupper for hver 

pasientgruppe. Gruppene skulle ledes av en koordinator som også skulle være kommunens 

kontaktperson ved nye henvendelser. Ansvaret for koordineringen ble lagt til sykepleier med 

spesialkompetanse som ellers arbeidet på laveste omsorgsnivå i tjenesten. For alvorlig syke 

var det kreftsykepleier i hjemmetjenesten og for barn og unge var det helsesøster.  
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Ut fra strukturell fortolkningsramme er behovet for samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer 

og etater tydelig. Organisasjonene har sine egne interne fokus. For å få mer målrettede og 

brukerorienterte tjenester må systemene i organisasjonene bygges opp rundt kjerneprosessen, 

som er å hjelpe pasienten i sitt forløp.  

 

Ut fra human resourse perspektivet er det riktig å forme tjenestene rundt pasienters forløp. Det 

er også avgjørende at det defineres hvilke ansatte, det vil si hvilke etater og faggrupper det er 

behov for. Prosjektene definerte dette at dette var forskjellig for pasientgruppene.  

 

Kulturelt var det vanlig at dersom sykehus, helsestasjon, fastlege eller skole kom i kontakt 

med en hjelpetrengende person, så var det tilfeldig hvordan henvendelser gikk videre til andre 

etater. En fysioterapeut ved sykehuset tok gjerne kontakt med fysioterapeut i kommunen, 

leger kommuniserte med leger og sykepleiere med sykepleiere. Det var derfor et klart behov 

for å bygge strukturer for å koble fagmiljøene.  

 

For at samarbeid reelt skulle fungere på tvers av sterke organisasjoner og sterke fagkulturer 

var formelle avtaler om samarbeid nødvendig. For delprosjektet om alvorlig syke og døende 

ble det inngått samarbeidsavtale mellom Stokke kommune, Trygdekontoret og Stokke 

kirkekontor om rådgivningsgruppen. For barn og unge ble det gjort interne avtaler i 

kommunen om samarbeid.   

 

Politisk var samarbeid også satt på dagsorden. NOU 2005:3 redegjorde særlig for veien til en 

sammenhengende helsetjeneste. Arbeidet følges opp av blant andre Helse Sør i samarbeid 

med KS. Gjennom dialog mellom mange deltakere fra hver av partene er det utarbeidet 

forslag til program for samhandling som er sendt ut på høring (KS og Helse Sør 2005). 

Programmet anbefaler utvikling på individnivå for den enkelte pasient, på tjenestenivå ved 

utvikling av felles rutiner og prosedyrer og på styringsnivå ved formaliserte avtaler om 

samarbeid. Ordningen med koordinatorer i Stokke nevnes blant referansedokumentene for en 

bedre samhandling.  

 

Svarprosenten i evalueringen (kapittel 8.0) var relativt høy for prosjektet om alvorlig syke. 

Fra ansatte i Stokke svarte 25 av 82 og også eksterne parter (lege, prest, sykehus) besvarte 

spørreskjema. Hele 77 % av de som svarte mente at pasientene fikk god eller meget god 

oppfølging i forhold til behandling, omsorg og pleie uavhengig av forvaltningsnivå. Øvrige 
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mente dette ble ivaretatt i noen grad. Like mange mente at prosjektet hadde ført til godt eller 

meget godt tverrfaglig samarbeid i kommunen og på tvers av forvaltningsnivå. På spørsmål 

om pasientene hadde fått et tydelig sted å henvende seg som følge av prosjektet mente 86 % at 

dette var blitt klarere, og de fleste at det i stor grad var blitt det. Hensiktene om bedre kvalitet 

og tilrettelagt og koordinert tjenestetilbud var oppnådd. Evalueringsresultatene fra prosjektet 

rettet mot barn og unge med habiliteringsbehov viste også at tjenestene var blitt mer 

sammenhengende og koordinerte.  

 

Det er prosjektets konklusjon at utviklingsbehovene på alle tre nivåer som er beskrevet i 

programforslaget fra KS og Helse Sør på en enkel og effektiv måte kombineres gjennom 

ordningen som ble iverksatt i Stokke. Videre mener prosjektet at øvrige pasientgrupper med 

sammensatte behov bør ha samme ordning med koordinatorer og formelle avtaler om 

samarbeid. Stokkeprosjektet identifiserte at det i Stokke kommune i første rekke bør utvikles 

samarbeid om pasienter med rehabiliteringsbehov, demens og rusproblemer. Kommunen har 

koordinator innen psykisk helsevern, og ordningen kan vurderes i lys av resultatene fra 

Stokkeprosjektet.  

 

9.3  Helsefremmende arbeid 

I tråd med resultater fra behovsanalysen ble helsefremmende tiltak iverksatt i form av en 

sansehage for pasienter med demens (kapittel 7.8) og systematisert frivillig arbeid og kultur i 

omsorgstjenesten (kapittel 7.9).  

 

Sansehagen for pasienter med demens ble bygget utenfor deres boenheter i sykehjemmet. 

Plasseringen og utformingen av hagen bygget på prinsipper om universell utforming. Det 

innebar at hagen ble bygget ut fra pasientenes behov og sansemuligheter. Fordi 

korttidshukommelsen er sterkt svekket, skulle pasientene kunne se hagen innenfra og lett 

finne døren ut. Stier ble bygget i sløyfer slik at den enkelte lett skulle finne tilbake til 

inngangsdøren. Benker, urter, blomster, busker og trær ble valgt ut med tanke på å skulle 

vekke gjenkjennelse, smak, lukt og vakre inntrykk.  

 

Frivillighet og kultur ble satt i system ved sykehjemmet og boligene omkring. Målgruppen 

var pasienter med størst hjelpebehov og deres pårørende. Det meste av frivillighet i 

kommunen var tidligere rettet mot friske eldre ved eldresenteret. Delprosjektet fant gjennom 
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en kartleggingsundersøkelse fram til hva som var egnede tiltak for målgruppen. Enkle og 

kortvrige tiltak som å pusle i hagen, kjøre en tur, gå på kafé eller i kirken, vanne på 

kirkegården og sang og musikk fra gamle dager var ønsket av mange. Gammeldags 

bygdekino, formiddagsdans og strikkeklubb var også mange interessert i.  

 

En av avdelingslederne ved sykehjemmet fikk formelt tildelt ansvar for å våre koordinator for 

frivillighet og kultur ved sykehjemmet. Oppslagstavler og brosjyrer ble laget for å spre 

informasjon om dette og stimulere nye frivillige til å ville delta i kulturarbeid.  

 

Målgruppen i begge delprosjekter var de svakeste blant pasientgruppene og ikke selv i stand 

til å hevde sine behov. Både pasienter med demens og de med stor fysisk funksjonssvikt i 

sykehjemmet hadde store behov for helsehjelp men også behov for en meningsfull hverdag. 

Ut fra det strukturelle perspektiver måtte systemene bygge opp under begge deler. Ansattes 

kompetanse og det skriftlige pasientplansystemet var imidlertid betydelig rettet mot 

helseperspektivet. Resultater fra begge delprosjekter viste behov for mer fokus og målrettet 

arbeid for en meningsfull hverdag. Bruken av sansehagen kunne bli mer terapeutisk og 

kulturtiltak kunne bli mer målrettet ut fra pasientenes behov. Evalueringen bekreftet dette. 

Etter et år var sansehagen tilgjengelig, brukervennlig, funksjonell og trygg for personene med 

demens. Men det var et potesiale for å bruke hagen mer terapeutisk. Prosjektet om frivillighet 

og kultur var ikke avsluttet på evalueringstidspunktet, og effekter derfor umulig å måle. 

 

Det ble foreslått å kartlegge hver pasients kulturuttrykk og utvikle en pasientplan for hver 

enkelt i forhold til dette. Aktivitører i virksomheten hadde kompetanse som kunne brukes i 

arbeidet med å flytte fokus fra ”det syke” til ”det friske”. Omstilling var nødvendig, men 

måtte samtidig ikke gå for langt. Pasientene hadde behov for en bestemt pasientansvarlig 

sykepleier som bar ansvaret for at omsorgstilbudet var faglig forsvarlig og følgte opp at det 

var riktig helsehjelp som ble gitt. 

 

Frivillig arbeid i velferdsstaten er viet liten oppmerksomhet fra politikere og forskere. Ikke 

bare staten, men også frivillige ytelser og hushold/familie bidrar imidlertid i samfunnets 

velferdsproduksjon. Lorentzen (1995) viser til at psykososiale problemer øker, og at det ikke 

er realistisk at offentlig sektor og fagfolk alene skal tilfredsstille etterspørselen. Det er behov 

for større grad av samspill mellom velferdsprodusentene. Omfang av frivillig innsats er ikke 

kartlagt eller evaluert, og ofte er samarbeid mellom lokale myndigheter og frivillige lite 
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utviklet. De siste årene har mange kommuner opprettet frivillighetssentraler som organiserer 

en del av frivillig innsats. Det er imidlertid en vanlig utfordring å rekruttere, motivere, 

finansiere, fordele og kvalitetssikre frivillige ytelser, som ofte krever særskilt kunnskap.   

 

At det politisk nå arbeides for å samordne lovverket for helse- og sosiale tjenester i 

kommunen (NOU 2004:18) kan være en anledning til å se nærmere på tradisjonell hjelp til 

funksjonshemmede og til eldre. Pasientene betjenes i de fleste kommuner av to ulike 

fagtradisjoner, vernepleiere og sykepleiere. I omsorgstjenesten er det vanlig med 

plandokumenter ut fra pasientens funksjon i forhold til grunnleggende behov. Plandokumenter 

i vernepleien tar i stedet ofte utgangspunkt i hverdagen til brukeren. Ved hjelp av dags- og 

ukeplaner beskrives hvordan hverdagen skal være i en topografisk rekkefølge. Samarbeid og 

drøftinger mellom sykepleiere og vernepleiere vil kunne bidra til bedre kvalitet i tjenestene til 

både funksjonshemmede og pleietrengende. Men det vil også være en utfordring for de to 

ulike kulturene å bryne sine perspektiver.  

 

9.4  Kompetanseutvikling  

Behovsanalysen viste at alle ansatte hadde behov for å kunne delta i kompetanseutvikling og 

at studentpraksis burde utvikles. Delprosjektet Rom for læring (kapittel 7.10) og 

årshjulprosjektet (kapittel 7.11) hadde spesielt fokus på dette. Men målene for 

kompetanseutvikling (kapittel 3.1) var også tema i andre delprosjekter. Nedenfor 

oppsummeres og drøftes de områdene som ble utviklet: Pasientenes behov for kompetanse, 

ansattes kompetanse, bruk av kompetanse, kompetanseutvikling for ansatte og utdanning av 

sykepleiere.  

 

Pasientenes behov for kompetanse 

Innledningsvis ble det kort beskrevet at pasienter krever helsefaglig kompetanse (kapittel 4.2). 

Helsefaglig kompetansebehov for noen av pasientgrupper med sammensatte og omfattende 

hjelpebehov ble beskrevet. Bemanningsprosjektet (kapittel 7.2) avklarte at dette ikke gav svar 

på hvilken yrkesgruppe som hadde kompetanse til å gi forsvarlig helsehjelp. Pasientens 

situasjon, om den var avklart og stabil eller uavklart og ustabil var avgjørende. For pasienter i 

uavklarte og ustabile situasjoner var det behov for sykepleierkompetanse. Pasienter i avklarte 

og stabile situasjoner kunne få forsvarlig hjelp fra hjelpepleier eller omsorgsarbeider dersom 

en pasientansvarlig sykepleier hadde det overordnede ansvaret. Det ble kartlagt hvor stor 
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andel av pasientene som var i ulike typer situasjoner i hjemmetjenesten (kapittel 7.2) og i 

sykehjemmet (kapittel 7.3). Ut fra dette viste det seg at hjemmetjenesten og ulike avdelinger i 

sykehjemmet hadde behov for forskjellig andel sykepleiere i forhold til hjelpepleiere og 

omsorgsarbeidere. Avdelinger med mye uavklarte og ustabile situasjoner krevde mye 

sykepleierkompetanse. Flere pasientgrupper hadde i tillegg behov for ulike typer helsefaglig 

spesialkompetanse og kompetanse fra andre etater som kirken og sosial- og trygdekontor. 

 

Sykehjemmets mest ressurssvake pasienter med demens og/eller stor fysisk funksjonssvikt 

hadde store behov for helsehjelp men også behov for en meningsfull hverdag. Bruken av 

hagen kunne bli mer terapeutisk og kulturtiltak kunne bli mer målrettet ut fra pasientenes 

behov (kapittel 9.1.3). Det ble foreslått å kartlegge disse pasientenes kulturuttrykk og utvikle 

en pasientplan for hver enkelt i forhold til dette. 

 

Pasientene hadde også behov for bestemte typer kompetanse på leder- og systemnivå. De 

måtte kunne orientere seg om tjenestetilbudet og få behandlet sin sak på en riktig og god 

måte. Tjenestebeskrivelser og god saksbehandling var viktige for dem.  

 

Ansattes kompetanse  

Yrkesgruppenes kompetanse ble kort beskrevet (kapittel 4.2). Eksisterende grunnbemanning 

ble kartlagt i hjemmetjenesten (kapittel 7.2). Det ble avdekket at sammensetningen av 

sykepleiere og hjelpepleiere / omsorgsarbeidere ikke samsvarte med pasientenes behov. Som i 

andre kommuner i landet hadde det manglet et resonnement som kunne forklare riktig 

sammensetning av yrkesgrupper ut fra kompetansebehovet. Andelen av hver yrkesgruppe var 

tilfeldig. I Stokke kommunes hjemmetjeneste viste det seg at andelen sykepleiere og 

hjelpepleiere / omsorgsarbeider var for lav i forhold til kompetansebehovet. En tredel av de 

ansatte var ufaglærte, og dette var ikke tilfredsstillende for å kunne yte faglig forsvarlige 

tjenester. Ved fravær viste det seg at det oftest ble leid inn vikar med lavere kompetanse enn 

den som var fraværende (kapittel 7.2). Dermed fikk reell bemanning enda lavere 

kompetansenivå enn det som var oppsatt i bemanningsplanen.  

 

System med spesialsykepleier som koordinator for pasientgrupper med sammensatte behov 

ble utviklet (kapittel 7.6 og 7.7). Formelle avtaler la til rette for godt og effektivt samarbeid og 

dermed henting av kompetanse fra sykehus og andre etater som kirken og sosial- og 

trygdekontor. 
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På leder- og systemnivå var det behov for å styrke klarhet og kompetanse hos ansatte om 

hvilke tjenester kommunen skulle yte (kapittel 7.4). Det var behov for forsterket kompetanse 

om og tid til saksbehandling både i hjemmetjenesten og sykehjemmet. Også virksomhet for 

Familie og oppvekst etterlyste dette (kapittel 7.11).  

 

Bruk av kompetanse 

Riktig sammensetning av kompetanse i grunnbemanningen var ikke nok. Kompetansen måtte 

også benyttes mest mulig målrettet og effektivt. Prosjektene utviklet to ordninger som skulle 

sikre den enkelte pasient nødvendig kompetanse i det daglige.  

 

Ordning med pasientansvarlig sykepleier ble anbefalt av flere prosjekter og utviklet i et eget 

prosjekt (kapittel 7.5). Dette skulle legge grunnlaget for optimal bruk av tjenestens interne 

kompetanse. Funksjonene PAS skulle ivareta ble utdypet og konkretisert. Det ble også 

beskrevet hvordan kompetansen til hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kunne benyttes 

optimalt gjennom ordning med primærkontakt til de pasientene som hadde særlig langvarige 

og omfattende hjelpebehov. Det ble lagt vekt på å benytte enhver medarbeiders formal- og 

realkompetanse optimalt for å oppnå både faglig forsvarlighet, motiverende arbeid og 

effektive tjenester (kapittel 9.1). 

 

Ordning med koordinatorer for pasientgrupper med sammensatte hjelpebehov (kapittel 7.6 og 

7.7) la til rette for effektiv innhenting av ekstern kompetanse og koordinerte tjenester på tvers 

av etater og forvaltningsnivå. Mange pasienter hadde kortvarige og relativt plutselige behov 

for samarbeid mellom for eksempel sykehus og hjemmetjenesten. Det var ikke behov for 

utarbeidelse av individuell plan, men å raskt finne en løsning for at pasienten kunne komme 

hjem og for eksempel få lov å ha sine siste dager der. Koordinatorene la til rette for at dette 

kunne ordnes på en god og faglig forsvarlig måte.  

 

Kompetanseutvikling for ansatte  

Samordningsprosjektet (kapittel 7.1) beskrev at det var ikke satt av tid til systematisk 

kompetanseutvikling og at ansatte mente nyansatte fikk for dårlig opplæring. Tilbakemelding 

på eget arbeid og et forum for å ta opp opplevelser og erfaringer fra arbeidsdagen var savnet.  
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Bemanningsprosjektet (kapittel 7.2) la inn en times overlapping mellom dag- og kveldsvakt 

for at ansatte som var på arbeid den dagen skulle kunne møtes for å drøfte faglige 

utfordringer.  

 

Timen med ekstra bemanning ble benyttet til samrefleksjon mellom ansatte, studenter og 

lærer som en del av Rom for læring (kapittel 7.10). De som var til stede den dagen det var 

refleksjonsgruppe deltok og lektor ledet gruppen. Alle brakte med seg en problemstilling fra 

det daglige arbeidet som de fortalte de andre. Hver gang ble det så valgt hvilket emne en 

skulle fordype seg i. Studentene erfarte refleksjonsformen som nyttig og nødvendig. 

Resultatet fra utprøvingen var at samrefleksjonsgruppene ikke ble implementert i vanlig drift. 

Hjemmetjenesten valgte i stedet å benytte ekstratimen til personalmøter hvor også faglige 

utfordringer var tema.  

 

PAS-prosjektet (kapittel 7.5) beskrev at det måtte være en lederfunksjon å legge til rette for 

jevnlig faglig kompetanseutvikling. Det måtte settes av tid og i tillegg måtte en ansatt 

oppnevnes til å ha ansvar for å organisere og lede dette. Et forum hvor PAS kunne legge fram 

og drøfte problemstillinger ved sine pasienter ville være et kontrollsystem for at 

pasientplanene var faglig forsvarlige og i tråd med beste praksis. Det ville også være et forum 

hvor sykepleiere ville få tilbakemelding på arbeidet sitt, noe som var etterspurt.  

 

Årshjul-prosjektet (kapittel 7.11) fant at det var behov for å revidere plan for 

kompetanseutvikling i kommunens kvalitetshåndbøker etter omorganiseringen. Den tidligere 

opplæringsplanen hadde tre nivåer, mens organisasjonen nå hadde to nivåer. Ansvar for 

grunnleggende kompetanseutvikling om saksbehandling og juridiske forhold kunne legges til 

rådmannens stab. Omfang av kompetanseutvikling for alle ansatte burde bestemmes på 

overordnet nivå i kommunen.  

 

Det ble anbefalt at hver virksomhet skulle utarbeide en kompetanseplan med oversikt over 

ansattes kompetanse, kompetansemål for året og en handlingsplan som skulle visualiseres 

gjennom et årshjul. Læringsaktiviteter skulle tegnes inn i hjulet. Det skulle merkes av når 

særskilte tema for året skulle læres og hvem som skulle delta. Noe skulle gjelde hele 

virksomheten, men det meste skulle være avdelingsvise tiltak. Perioder med student- og 

elevpraksis skulle også tegnes inn. Prosjektet fant at nesten all kompetanse det var behov for 

allerede fantes i kommunen. Fordi læring skjer bedre i en sosial sammenheng enn på et 
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eksternt kurs ble det anbefalt at ansatte kunne lære av hverandre. Det var behov for å 

synliggjøre dette og legge til rette for at ansatte i ulike avdelinger kunne lære av hverandre.  

 

Introduksjon av nye medarbeidere bygget på kommunens retningslinjer og omfattet både 

arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter. En mappe med definert innhold ble 

utviklet. Mappen hadde en bestemt innholdsliste og noe innhold var felles for alle avdelinger i 

virksomhetene. Annet innhold kunne utvelges spesielt for hver avdeling og for alle grupper av 

ansatte. Det ville være lett å tilpasse innholdet til for eksempel studenter, oppdragstakere eller 

frivillige.  

 

Utdanning av sykepleiere 

Kapittel 2.0 gjør kort rede for sykepleierutdanningen. Rom for læring utviklet kliniske studier 

for sykepleierstudenter inkludert veiledning for praksisveiledere (kapittel 7.10).  

 

Utvikling av praksisstudier ble avgrenset til sykepleiestudenter i hjemmetjenesten i siste 

studieår. For dem var det sentralt å oppøve evne til selvstendig sykepleie. Læringsprosessen 

ble mer styrt ved at sykepleieres vanlige arbeidsoppgaver ble definert som obligatoriske 

læresituasjoner. Skriftlig dokumentasjon av dette og praksisveileders vurdering ble lagt til 

grunn for evaluering. Det ble lagt til rette for gjensidig læring ved at ansatte og studenten var 

sammen om arbeidsoppgavene og refleksjonen. Behovet for mer formalisert avklaring av 

veilederes ansvar og hvordan studenter skulle få benytte bil og mobiltelefon i praksisperioden 

var tydelig. Veiledning av veiledere var vanskelig å gjennomføre fordi veilederne sjelden var 

samtidig på jobb, og det manglet system for å organisere veiledningen.  

 

Studenter i videreutdanning i aldring og eldreomsorg deltok i utviklingsarbeidet i 

Stokkeprosjektet. De undersøkte pasientsituasjoner i hjemmetjenesten som en oppfølging av 

bemanningsprosjektet (kapittel 7.2). Erfaringen var at utfordringen og arbeidsmengden for 

studentene var meget stor, og det måtte arbeides videre med å avklare hvordan studenter kan 

delta i utviklings- og forskningsarbeid.  

 

Drøfting av kompetanseutvikling ut fra fortolkningsrammene 

Når resultatene fra delprosjektene ble sett i sammenheng var det tydelig at fokus på 

kompetanse i omsorgstjenesten hadde vært svært liten i Stokke kommune som ellers i 

samfunnet. Verken nasjonale eller lokale utredninger og planer beskrev hvilken kompetanse 



 96 

pasientene hadde behov for. Ringvirkningene var mangel på bevissthet om hvilke ansatte 

tjenesten måtte ha og hva som ville være optimal bruk av kompetanse. Prosjektet tok 

utgangspunkt i pasientenes behov og definert kompetansebehovet ut fra dette. Det ble også 

tatt hensyn til hvordan ansattes behov for trygge arbeidsplasser og også motiverende 

arbeidsoppgaver kunne ivaretas. Human-resourse perspektivet ble dermed lagt til grunn ved 

utforming av nye strukturer og ordninger.  

 

Kompetanseutvikling hos ansatte  

De som svarte på evalueringsundersøkelsen mente at det ikke var utviklet en god måte å lære 

på for ansatte i virksomheten. Samrefleksjon var for lite målrettet ut fra organisasjonens mål.  

Delprosjektenes samlede resultater viste klart behov for mer målrettet og strukturert 

kompetanseutvikling for ansatte. Det var nødvendig med en kompetanseplan og handlingsplan 

med ansvarsplassering for omsorgstjenesten i kommunen. Flere forhold ville bli ivaretatt 

dersom det ble utvikles et møtesystem hvor PAS kunne legge fram og drøfte problemstillinger 

ved sine pasienter. Dette ville kunne være et kontrollsystem for at pasientplanene var faglig 

forsvarlige og i tråd med beste praksis. I tillegg ville det være et forum hvor sykepleiere ville 

få tilbakemelding på arbeidet sitt, noe som var etterspurt. En god videreføring av idéen med 

samrefleksjon kunne være at studenter og lærer fra høgskolen deltok i de målrettede 

refleksjonsgruppene.  

 

Utdanning av sykepleiere 

Evalueringen viste at prosjektet hadde bidratt i en større utvikling av læring og 

læringstenkning ved høgskolen. Forhåndsdefinerte læresituasjoner for studentene i 

hjemmetjenesten var innført. Studentene skulle planlegge, gjennomføre og dokumentere 

læresituasjonene og praksisveileder veilede ut fra dette. Utviklingen var i tråd med prinsipper 

for human-resourse og strukturell organisasjon og ledelse fordi kjerneaktiviteten i 

hjemmetjenesten var utgangspunktet for de nye læresituasjonene og arbeidsformene. Det ble 

også tatt hensyn til hvor studenten var i utdanningsløpet og praksisveileders kompetanse.  

 

Forhåndsdefinerte læresituasjoner ble i prosjektet prøvd ut for studenter i siste studieår. De 

skulle oppøve evne til selvstendig sykepleie i hjemmetjenesten. Det gjenstår arbeid med å 

utvikle læresituasjoner for andre praksissteder som sykehjem, sykehus og helsestasjon. Og det 

gjenstår å utforme læresituasjoner for studenter som i første studieår har kliniske studier i 

hjemmetjenesten.  
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Formelt system for hvordan veiledere i praksis skal ha anledning til å veilede må utvikles. 

Ansatte kan gi mye veiledning parallelt med at det utføres pasientarbeid. Men det er behov for 

at ansatte kan trekke seg ut av dette for å gi mer utdypende og personlig veiledning. Studier 

har vist at behovet for å veilede uten samtidig å skulle bære ansvar for pasienter tilsvarer 

omtrent en time per elev/student per uke (Strandquist 1999). Det er behov for et system som 

kan legge til rette for dette. Veileder kan for eksempel få ansvar for å planlegge og 

gjennomføre en times veiledning i ro og fred uten pasientansvar hver uke. Leder kan legge til 

rette for samlet avspasering av veiledningstiden, for eksempel 1 ½ vakt i løpet av perioden.   

 

Det er i tillegg behov for å vurdere hvordan lærer skal kunne veilede praksisveiledere. 

Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering i Stokke var opptatt av hvordan praksisveiledere 

best kunne forberedes til å skulle veilede studenter. De mente at høgskolens kurs for 

praksisveiledere var lite hensiktsmessig, og ønsket i stedet et tettere samarbeid mellom lærer 

og praksisveiledere før og under praksisperioden. En handlingsplan eller orientering fra 

høgskolen om hvordan det ville bli arbeidet med denne saken ble etterspurt.  

 

9.5  Lærende samarbeid i Stokkeprosjektet 

Visjonen i Stokkeprosjektet var gode helsetjenester i lærende samarbeid. Ved prosjektstart var 

det ikke avklart hvilke metoder man skulle bruke for å få til et slikt samarbeid. Prosjektleder 

ble rekruttert eksternt men hadde tidligere arbeidserfaring fra utviklingsarbeid og utdanning 

av sykepleiere ved høgskolen. Fordi utviklingsarbeidet skulle skje i samarbeid mellom 

høgskolen og kommunen og på grunn av prosjektleders erfaring ble metoder for 

brukermedvirkning og deltakelse i demokratiske utviklingsprosesser hentet fra høgskolen. 

Over 150 involverte personer fra høgskolen og kommunen deltok i behovsundersøkelsen og 

satte ord på det som burde utvikles. Deretter ble medarbeidere involvert i arbeidsgrupper i de 

elleve delprosjektene. I evalueringsundersøkelsen ble også alle involverte invitert til å delta. 

Demokratiske prosesser gjennomsyret derfor Stokkeprosjektet.  

 

Samarbeidet med høgskolen førte også til at dokumentasjon og formidling av resultater 

skjedde gjennom publiserte rapporter, nettoppslag og konferanser, noe som tradisjonelt ikke 

er vanlig ved utviklingarbeid i kommunen.   
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Tilrettelegging for lærende samarbeid 

Gjennom styringsgruppen og referansegruppen bidro representanter fra Høgskolen i Vestfold 

og Stokke kommune med styring og rådgivning i prosjektperioden (kapittel 3.2). Høgskolen 

holdt sin del av samarbeidsavtalen og bidro med ressurser som avtalt i prosjektperioden. Etter 

ønske fra Stokke kommune ble samarbeidsavtalen justert etter to år og en høgskolelektor ble 

tatt ut av prosjektet det siste året (kapittel 3.0). Samtidig bortfalt ressurser til å frikjøpe ansatte 

i kommunen til å delta i prosjektarbeid. Første halvdel av prosjektperioden ble ansatte frikjøpt 

til å delta i arbeidsgrupper, enten ved honorar for ekstraarbeid eller ved innleie av vikar når 

prosjektarbeidet forgikk i arbeidstiden.  

 

Hvor skjedde lærende samarbeid? 

Det krever betydelige personalressurser å rydde tid og rom for prosjektarbeid og læring. 

Evalueringen viste at ansatte i Stokke ikke hadde hatt tid til å involvere seg i alle prosjektene 

som ofte pågikk samtidig. Det meste av ny kunnskap var konsentrert innen arbeidsgruppene i 

hvert prosjekt. Det ble gitt uttrykk for prosjekttretthet.  

 

Fra høgskolen var deltakelse i delprosjekter stort sett avgrenset til de to lektorene som ledet 

hvert sitt prosjekt og studenter i hjemmetjenesten. Ansatte ved høgskolen var involvert i 

delprosjektet Rom for læring, men kjente begrenset til de andre ti delprosjektene.  

 

Det var likevel ingen tvil om at mange hadde lært i Stokkeprosjektet. I Sansehageprosjektet 

samarbeidet aktører fra høgskolen, ansatte i kommunen, pårørende, gartnerskoleelever og 

ansatte ved nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens om å bygge en optimal hage for 

personer med demens. Alle bidro med sin kompetanse og alle var opptatt av læring og 

tjenesteforbedring. På samme vis skjedde læring i alle arbeidsgruppene i delprosjektene. Her 

vokste konklusjonene i hvert delprosjekt fram.  

 

Delprosjektet Rom for læring prøvde ut samrefleksjon mellom ansatte, studenter og lærer. 

Grupper for samrefleksjon ble ikke videreført i avdelingen da prosjektet ble avsluttet. 

Evalueringen viste at tema for refleksjon burde være mer målrettet ut fra avdelingens behov. 

Det var imidlertid enighet om at samarbeid om læring hadde kvaliteter som burde utvikles.  

 

Prosjektteamet (kapittel 3.2) ble en avgjørende læringsarena i Stokkeprosjektet. Her drøftet de 

som til enhver tid var delprosjektledere innhold og utfordringer i sitt prosjekt og på tvers av 
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delprosjekter. Delprosjektlederne var ledere og ansatte i kommunen, rådgiver ved 

Sykepleierforbundet og høgskolelektorer og kunne derfor bidra med ulike perspektiver på 

utfordringene. Det var her den viktige erkjennelsen kom fram om at det er pasientenes 

situasjon, i hvilken grad den er stabil og avklart eller ustabil og uavklart, som avgjør 

kompetansebehovet. Da alle var like opprådd for en forklaring på når det var behov for en 

sykepleier og når det kunne være en hjelpepleier, måtte alle tenke nytt.   

 

Stor bredde i Stokkeprosjektet – en risiko 

Den betydelige brukermedvirkningen representerte en fare for utflytning og for stor bredde i 

prosjektet. At det ble nøye kartlagt og planlagt hva Stokkeprosjektet skulle utvikle var viktig. 

Den overordnede planen og målstyringen sikret at prosjektene utfylte hverandre og utgjorde et 

hele. Samtidig var det avgjørende at all utvikling forholdt seg til nyere lovverk, politikk, 

fagkunnskap og samfunnsutvikling innen helse. Resultatene i Stokke ble derfor ikke lokale og 

tilfeldige løsninger.  

 

Erfaringer fra evalueringen 

Evaluator mente at Stokkeprosjektet samlet sett hadde tatt et langt skritt i riktig retning ved at 

kommunen og høgskolen samarbeidet om utvikling. Men det var tegn på at tre års prosjekt og 

elleve delprosjekter i en virksomhet hadde ført til prosjekttretthet. Det ble oppsummert at 

nytteperspektivet i et samarbeidsprosjekt må være tydelig og nært i tid. Videre var det en klar 

erfaring at evaluering bør gjennomføres etter at prosjekter er avsluttet og resultater har vært 

implementert en tid. Grunnen til den lave svarprosenten på evalueringskjemaene var usikker. 

Et senere prosjekt kan vurdere andre evalueringsmetoder. For eksempel kan deltakernes 

oppfatninger om områder som ønskes utviklet registreres før og etter forbedringstiltak. 

Endringer av oppfatninger gir da svar på effekt av prosjektet. Varige endringer kan registreres 

ved å gjenta registreringene flere ganger. 
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10.0  OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE 

Stokke kommune og Høgskolen i Vestfold samarbeidet om utvikling av omsorgstjenesten og 

kompetanse fra 2002 til 2005. Norsk Sykepleierforbund Vestfold deltok også i avgjørende 

grad i samarbeidet. Visjonen om gode helsetjenester i lærende samarbeid ble virkeliggjort 

gjennom demokratiske prosesser og betydelig brukermedvirkning. Omsorgstjenestens kjerne, 

samarbeid om pasientgrupper med sammensatte behov, helsefremmende arbeid og 

kompetanseutvikling i kommunen og ved høgskolen ble utviklet i tråd med formålet. 

Resultatene utfyller hverandre og legger til sammen til rette for kompetent omsorg for 

pasientene i kommunen. Det er også arbeidet målrettet med å ivareta pasientenes behov for 

forsvarlige og gode omsorgstjenester, ansattes behov for trygge og motiverende 

arbeidsplasser, arbeidsgivers behov for gode og effektive tjenester og sykepleierstudenters 

læringsbehov.  

 

Utgangspunktet for Stokkeprosjektet var utfordringer i omsorgstjenesten i Stokke og 

sykepleierutdanningen ved høgskolen og tilliten til at en sammen kunne finne gjensidig gode 

løsninger. De faglige utfordringene var store i kommunen fordi ansvaret for pasientene i 

betydelig grad var skjøvet fra sykehusene til kommunene. Samtidig hadde forventningene fra 

befolkningen økt om hva velferdsstaten skulle yte. Som en reaksjon på for store forventninger 

til kommunal offentlig sektor var ulike reformer med fokus på kostnadseffektivitet, resultater 

og brukerstyring innført i kommunen og nye reformer underveis. 

 

Tjeneste- og kompetanseutvikling 

Stokkeprosjektet kartla, beskrev, vurderte og konkluderte om omsorgstjenesten ut fra 

fagkompetanse, helselovgivning, helsepolitikk, samfunnsutviklingen og perspektiver på 

organisasjon og ledelse. Resultatene oppsummeres kort nedenfor.  

 

Omsorgstjenestenes kjerne  

Det kom klart fram at det var forskjellige oppfatninger om og forventninger til hvilke 

omsorgstjenester kommunen skulle yte. Ansatte opplevde stort arbeidspress for å møte egne 

og andres forventninger. Flere tjenester, for eksempel ærender, følgetjenester og prøvetaking, 

ble utført uten at det forelå vedtak. Forslag til tjenestebeskrivelser for de vanligste 

omsorgstjenestene i kommunen ble utviklet for å klargjøre tjenestene for pasienter, pårørende, 

ansatte og arbeidsgiver.  
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Optimal struktur i sykehjemmet og hjemmetjenesten ble vurdert. Målet var at strukturene 

skulle bidra til å sette pasienten i sentrum. Pasientene skulle få bo der det var best for dem og 

få tilrettelagt hjelp der. Dette støttet opp under politikken som var ført i Stokke kommune de 

siste årene. Stokke var en klart hjemmetjenesteorientert kommune som gav 89 % av sine 

pasienter hjelp i hjemmet, mens resten fikk hjelp i sykehjem. Andre kommuner i Norge har 

valgt å gi opptil 75 % av sine pasienter hjelp i sykehjem.  

 

Ansatte må ha nødvendig kompetanse for å yte god og forsvarlig hjelp til pasientene. 

Stokkeprosjektet fant at verken diagnoser, pleietyngde eller funksjonsnivå kunne forklare 

hvilken kompetanse pasientene hadde behov for. Det var i stedet pasientens situasjon, i 

hvilken grad den var avklart og stabil eller uavklart og ustabil, som avgjorde 

kompetansebehovet. Ut fra dette kunne sammensetningen av sykepleiere, hjelpepleiere, 

omsorgsarbeidere og ufaglærte i grunnbemanningen beregnes. Resultatet viste at det var for få 

sykepleiere og andre faglærte i hjemmetjenesten i Stokke for å kunne ta seg forsvarlig av 

pasientene.  

 

Riktig sammensetning av yrkesgrupper i grunnbemanningen er ikke nok. Effektiv bruk av 

kompetanse krever en gjennomtenkt funksjonsfordeling mellom yrkesgruppene. 

Stokkeprosjektet beskrev hvilke funksjoner pasientene har behov for blir ivaretatt. Ordning 

med pasientansvarlig sykepleier (PAS) ble anbefalt for at all kompetanse skulle kunne brukes 

effektivt og være motiverende for ansatte. Hver pasient skulle ha en PAS som sin 

kontaktperson og talsmann og med ansvar for å sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og 

koordinerte tjenester. Viktige lederfunksjoner for å få ordningen til å fungere ble beskrevet. 

Ordning med PAS ble iverksatt, men fungerte utilfredstillende i hjemmetjenesten på grunn av 

for få sykepleiere.  

 

Samarbeid om pasientgrupper med sammensatte behov 

Pasienten ble også satt i sentrum ved ordning med spesialsykepleiere som koordinatorer ved 

sammensatte behov. Det ble beskrevet flere pasientgrupper med behov for koordinerte 

tjenester fra for eksempel sykehus, hjemmetjeneste, fastlege, fysioterapeut og trygdekontor. 

Kreftsykepleier ble ansatt i hjemmetjenesten som koordinator for alvorlig syke og døende og 

helsesøster ble oppnevnt som koordinator for barn og unge med habiliteringsbehov. 

Koordinatorene fikk ansvar for å sikre koordinerte tjenester til pasienter enten behovene var 
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plutselige og kortvarige eller mer langvarige. Videre skulle koordinatorene lede formelle 

tverretatlige og tverrfaglige rådgivningsgrupper som ble opprettet for hver pasientgruppe. 

Evalueringen viste at ordningen var effektiv og det ble anbefalt å videreføre systemet til å 

gjelde andre pasientgrupper med sammensatte behov.  

 

Helsefremmende arbeid 

Helsefremmende tiltak ble beskrevet og iverksatt for de svakeste pasientene i sykehjemmet. 

Sanshagen som ble bygget for personer med demens la til rette for at pasientene trygt skulle 

kunne være ute og hente gode sanseopplevelser. For å stimulere for en meningsfull hverdag 

for alle pasienter i sykehjemmet og deres pårørende fikk en ansatt ansvar for å igangsette og 

koordinere kulturtiltak og invitere frivillige til å bidra med dette.  

 

Kompetanseutvikling 

Det kom klart fram at det både i Stokke kommune og ellers i landet hadde vært lite fokus på 

hvilken kompetanse som var nødvendig i omsorgstjenesten. Pasientenes behov for 

kompetanse ble beskrevet. Fordi deres situasjon og helsetilstand endres var det behov for et 

forum hvor ansatte kunne drøfte utfordringer og få tilbakemelding på faglige vurderinger. 

Samrefleksjon mellom ansatte, studenter og lærer over utfordringer i hverdagen ble prøvd ut. 

Ordningen hadde kvaliteter, men var ikke tilstrekkelig målrettet for å møte behovet.  

 

Prosjektet anbefalte utarbeidelse av årlig kompetanseplan i omsorgstjenesten. Her skulle årets 

mål for kompetanseutvikling, handlingsplan og læringsaktiviteter tegnes inn. Det ble 

utarbeidet plan for mottak av nye medarbeidere.  

 

Kliniske studier for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten ble utviklet til å bli mer målrettet 

og i tråd med nyere forståelse om læring. Det ble beskrevet hvordan andre deler av kliniske 

studier også kunne ta i bruk forhåndsdefinerte læresituasjoner. Tiltak for å bedre mulighetene 

for praksisveiledning ble beskrevet.  

 

Lærende samarbeid mellom høgskole, kommune og fagforbund 

Stokkeprosjektet vurderte utfordringer og kom fram til felles forståelse og forslag til løsninger 

ved utradisjonelt samarbeid mellom kommune, høgskole og fagforbund. Det var viktig at man 

hadde en reell utfordring å samarbeide om. Men tre års prosjekt med elleve delprosjekter førte 
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til prosjekttretthet selv om prosjektet ble sluttført etter planen. Trolig ville et mer avgrenset 

samarbeidsprosjekt med kortere varighet bli oppfattet som mer nyttig.  

 

Aksjonslæring ble brukt som metode for å finne nyttige løsninger med gode forklaringer. 

Flere metoder for demokratisk deltakelse i utviklingsarbeidet ble benyttet for å involvere de 

som var berørt og for å få til reelle endringer. Prosjektarbeidet ble dokumentert, systematisert 

og belyst i forhold til ulike overordnede perspektiver i publiserte rapporter. Det var viktig for 

at deltakerne og andre skulle kunne kritisk vurdere prosjektene og senere kunne videreutvikle 

resultatene. 

 

Medvirkning gikk greitt i Stokke så lenge ansatte kunne frikjøpes til å delta i arbeidsgrupper, 

men ikke etter at denne ressursen falt bort midt i prosjektperioden. Ved høgskolen forelå ikke 

strategier for involvering av ansatte utover de to lektorene i prosjektet.  

 
Aksjonslæring er en kompleks metode som krever mye ressurser fordi mange skal delta. 

Metoden er imidlertid godt egnet når mange berøres av nødvendige endringer. Demokratisk 

medvirkning bidrar til felles forståelse og muliggjør reelle endringer. Stokkeprosjektet erfarte 

konsekvensene av at det ikke var avklart ved prosjektstart hvordan ansatte skulle delta i 

utviklingsarbeidet. Da utviklingsarbeidet i over et år foregikk som del av vanlig drift førte det 

til prosjekttretthet. Det var ikke tid og rom til å involvere så mange som ønskelig. Det meste 

av ny kunnskap ble konsentrert innen arbeidsgruppene i hvert prosjekt. Stokkeprosjektet 

erfarte også hvor viktig det hadde vært at det ble nøye kartlagt og planlagt hva som skulle 

utvikles. Den betydelige brukermedvirkningen representerte en fare for utflytning og for stor 

bredde i prosjektet. Ved oppstart av nye samarbeidsprosjekter bør det være avgrenset og 

tydelig hva prosjektet skal utvikle, hvilke ansatte som skal delta og hvordan og når deltakelse 

skal skje. 

 

De viktigste resultatene i Stokkeprosjektet ble utviklet der ulike yrkesgrupper, organisasjoner 

og etater hadde felles ansvar for å finne løsninger på en utfordring, og der det var satt av tid 

og rom for tverrfaglige og tverretatlige drøftinger. Prosjektteamet var en slik arena (kapittel 

9.5), men for eksempel også arbeidsgruppene i delprosjektene som utviklet samarbeid om 

pasientgrupper med sammensatte behov.  

 



 104 

For å oppnå ytterligere resultater mente evaluator at prosjektet burde hatt mandat til å omsette 

sine anbefalinger i drift. Stokkeprosjektet hadde kun mandat til å foreslå endringer og 

utarbeide en handlingsplan.  

 

Flere instanser i samfunnet etterlyser samarbeidsformen som ble benyttet i Stokkeprosjektet. 

Stortingsmelding nr.45 (2002-2003) ”Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og 

omsorgstenestene” fra Sosialdepartementet omtalte Stokkeprosjektet i egen faktaboks som 

eksempel på nytenkning. Deretter vant Stokkeprosjektet delt 2. plass i ”Det nytter” prisen 

2004. Det var 139 søkere til prisen som hvert år deles ut av Sosial- og helsedirektoratet og 

Kommunenes Sentralforbund. Helseminister Dagfinn Høybråten overrakte prisen i februar 

2004. Videre ble Stokkeprosjektet presentert som ett av ti samarbeidsprosjekter for 

innovasjon, verdiskapning og velferdsutvikling ved den nasjonale konferansen HSS 05 

(Høgskole og Samfunn i Samhandling 2005). Konferansen ble arrangert for forskere, 

næringsliv og offentlig sektor i Tønsberg juni 2005 og synliggjorde at samhandling mellom 

næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner og offentlig sektor bidrar til nyskapning i 

Norge.   

 

Vei videre i Stokke og ved Høgskolen i Vestfold 

Stokkeprosjektet bidro til en positiv utvikling i virksomhet for Pleie, omsorg og rehabilitering 

i Stokke kommune. Prosjektresultater som ble iverksatt i drift erfares som gode. Resultater 

som foreløpig ikke er iverksatt oppfattes som nyttige fordi de belyser problemstillinger og 

viser muligheter som på et senere tidspunkt kan innføres.  

 

Stokke kommune vil på henvendelse informere om resultater fra prosjektene og erfaring ved 

prosjektarbeidet. I kontakt med andre kommuner vil ansatte fremheve det de mener er bra og 

invitere andre til å dele erfaringer. Utvikling av organisasjonen og fagutvikling vil fortsette og 

virksomheten vil tilrettelegge for studenter i praksis. Kommunen ser høgskolen som en aktuell 

samarbeidspartner også for fremtiden. Samarbeid om utvikling er ønskelig, og gjerne i 

samarbeid med flere kommuner.   

 

Ved Høgskolen i Vestfold blir resultatene fra Stokkeprosjektet om mer målrettet klinisk 

praksis for sykepleiestudenter videreført til andre deler av studiet. Erfaringene fra 

prosjektsamarbeidet blir tatt med til nye samarbeidsprosjekter både med offentlig og privat 
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sektor i regionen. Høgskolen vil fortsatt arbeide aktivt for å delta med kunnskapsformidling 

og utbre forståelse for og anvendelse av metoder for utvikling.  

 

Vei videre i et større perspektiv 

Omsorgstjenesten er i betydelig endring. I mange år har pleiepersonell selv vurdert og bestemt 

hvilke pleie- og omsorgstjenester som skulle ytes. De har hatt ressurser og mandat til å 

virkeliggjøre velferdsstatens idealer. Med økte forventninger om tjenester og samtidig 

strammere styring av ressursbruk har krisen i eldreomsorgen vokst fram. NPM har også 

bidratt til å endre fokus fra tjenestemottaker som passiv mottaker av omsorg, til å legge til 

rette for brukermedvirkning og valgfrihet. Samfunnet forventer i tillegg at tjenesteytere ikke 

bare vektlegger pleieperspektivet, men i betydelig større grad sørger for meningsfull 

tilværelse for hjelpetrengende. Helsefremmende og forebyggende arbeid kan bety å bringe 

mer kultur inn som supplement til omsorgstjenesten.  

 

Samfunnsutviklingen går mot skreddersydd hjelp til den enkelte pasient uavhengig av 

bygningen pasienten oppholder seg i. Veien videre blir derfor å løfte blikket over de 

eksisterende institusjonsgrensene for helsetjenester. Pasienter med sammensatte behov må 

sikres sammenhengende tjenester fra både sykehus, kommune og etater som sosialkontor og 

sykehjem.  

 

Det er sannsynlig at de omfattende endringene i omsorgstjenesten kan forandre følelsen til 

helsefaglig personell av å være effektiv, verdsatt og ha kontroll over situasjonen. Mange kan 

oppleve at kulturen, arbeidsmåter, heltehistorier og andre symboler de er kjent med er truet og 

helt eller delvis har mistet sin mening og relevans (kapittel 4.1). Eksisterende roller og 

relasjoner brytes opp og forskyve seg og kan føre til forvirring og usikkerhet. Forandringer 

kan føre til konflikter og kamp om fordeling av goder og deltakerne kan oppleve meningstap.  

  

Derfor er det viktig at det satses på at ansatte i omsorgstjenesten får støtte, opplæring og kan 

delta aktivt i endringsprosessen. Strukturer må omformes så de støtter opp om den nye kursen. 

Det må etableres en arena der uenighet og konflikter kan løses i ryddige former. Til slutt kan 

overgangsritualer, sorg over fortiden og feiring av fremtiden få folk til å hilse det nye 

velkommen.  
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Høgskoler kan spille en viktig rolle i utviklingen fordi de utdanner omsorgspersonell og 

representerer mange ansattes fag- og yrkesidentitet. De kan bidra til å sette ord på 

utfordringer, legge til rette for kommunikasjon og finne løsninger som tar hensyn til flere 

perspektiver. En annen viktig aktør er ansattes fagforbund. Stokkeprosjektet har vist at 

samarbeid mellom kommuner, fagforbund og høgskolen om utfordringer i helse- og 

omsorgstjenesten kan bidra til økt kunnskap. Lure grep kan utkrystalliseres og legge til rette 

for tjenester med høy kvalitet. Dette vil komme alle parter til gode.  

 

Resultatene fra Stokkeprosjektet har trolig overføringsverdi til andre kommuner og høgskoler. 

Evaluator mente det var vanskelig å vurdere om videre formidling av resultatene ville komme 

til å skje fordi så få hadde eierskap til dem (Røsjorde 2005). En del resultater fra 

delprosjektene ble implementert i drift, mens andre anbefalte tiltak ble beskrevet i 

handlingsplan og rapporter. Foreliggende rapport og rapporter fra delprosjektene blir derfor 

viktige redskap for å bevare og formidle erfaringene og konklusjonene som man kom fram til 

i Stokkeprosjektet.  

 

For å bygge videre på erfaringene fra Stokkeprosjektet anbefales det at høgskolen, fagforbund 

og flere kommuner går sammen om et oppfølgingsprosjekt. Hovedresultatene og anbefalte 

tiltak fra Stokkeprosjektet kan vurderes kritisk, eventuelt videreutvikles og innføres i 

kommunene. Vurderinger som framkommer må dokumenteres og det må måles om 

endringene har effekt på den overordnede hensikten: forsvarlige, motiverende og effektive 

helse- og omsorgstjenester til pasientene.   
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Avtalens varighet: 15.08.02 – 15.08.05 

 
1. Formål  
Stokkeprosjektet skal bidra til: 

• tjenesteutvikling innenfor helsesektoren i Stokke kommune.  
• kompetanseutvikling for ansatte i kommunen gjennom deltakelse i prosjekter. 
• kompetanseutvikling for studenter og ansatte ved Høgskolen i Vestfold, Avdeling for 

Helsefag. 
 
2. Partsforhold 
 
2.1 Avtale om Stokkeprosjektet 
Avtalen om Stokkeprosjektet inngås mellom Stokke kommune ved Rådmann og  
Høgskolen i Vestfold ved Høgskoledirektør.   
 
Avtalepartene sørger for oppnevnelse av styringsgruppe for Stokkeprosjektet og gir denne 
mandat. 
 
 
2.2 Styringsgruppe 
Det nedsettes en styringsgruppe med 6 medlemmer, hvorav 3 er fra Stokke kommune og 3 fra 
Høgskolen i Vestfold. Funksjonen som styringsgruppens leder ivaretas av en av 
representantene fra Stokke kommune. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 
Sammensetning i styringsgruppen kan endres dersom det er hensiktsmessig.  
 
Kommunestyret, Administrasjonsutvalget og Rådmann i Stokke beslutter hvilke parter som 
skal være representert i styringsgruppen fra Stokke kommune. Avdelingsstyret ved avdeling 
for helsefag, Høgskolen i Vestfold beslutter hvilke parter de vil ha representert i 
styringsgruppen. Partene sørger for oppnevning av sine representanter. 
  
Styringsgruppens medlemmer er:  
Representant for Stokke kommune (leder)   kommuneoverlege Erik Tholin 
Representant for Stokke kommune    virksomhetsleder Kari Rasmussen 
Representant for Stokke kommune    ordfører Per-Eivind Johansen  
Representant for Stokke kommune    hovedtillitsvalgt Erna Kvernberg  
Representant for Avdeling for Helsefag:    dekan Solveig Osland Sandvik 
Representant for Avdeling for Helsefag:    kontorsjef Heidi Kristiansen  
Representant for Avdeling for Helsefag:   høgskolelektor Margrethe Haga  
 
Sekretær for styringsgruppen er prosjektleder Marit Strandquist 
 
2.3 Særavtaler 
Særavtaler kan inngås for delprosjekter i Stokkeprosjektet. Særavtaler skal inngås ved 
samarbeid med en eller flere eksterne parter, som for eksempel organisasjoner, kommuner, 
eller bedrifter. Særavtaler skal også inngås ved samarbeid med andre virksomheter i Stokke 
kommune og/eller avdelinger ved Høgskolen. Avtalene inngås ved administrativt øverste 
leder hos samarbeidende parter og styringsgruppen for Stokkeprosjektet. 
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3. Mandat for styringsgruppen  
• Hovedansvar for at partene innfrir sine forpliktelser i tråd med samarbeidsavtale om 

Stokkeprosjektet. 
• Godkjenner særavtaler med samarbeidende eksterne parter. 
• Sikrer at Stokke kommune og Høgskolen i Vestfold innfrir sine forpliktelser i tråd med 

inngåtte særavtaler. 
• Godkjenner fremdriften for konkrete prosjekter. 
• Ansvar for Stokkeprosjektets økonomi, vedta budsjett til drift/ administrasjon og bruk av 

midler til ulike prosjekter. 
• Bidra til, sikre og kontrollere at Stokkeprosjektet med ulike prosjekter arbeider for å nå de 

mål som settes. 
• Hovedansvar for at Stokkeprosjektet evalueres og at det utarbeides evalueringsrapport.  
 
 
4. Samarbeidsområder  
I dette kapittel beskrives områdene partene skal samarbeide om. 
 
4.1 Grunnutdanning av sykepleiere 
Partene skal samarbeide om grunnutdanning av sykepleiere i Stokke kommune. Hensikten er 
å utdanne funksjonsdyktige nye sykepleiere for å møte behovet for sykepleiere i kommunen. 
Gjennom kliniske studier i kommunen skal studentene utvikle kompetanse og interesse for 
arbeid i kommunehelsetjenesten i Stokke. 
 
 
4.2 Etter- og videreutdanning av helsepersonell 
Partene skal samarbeide om etter- og videreutdanning av helsepersonell. Gjennom kliniske 
studier i Stokke kommune skal studentene utvikle kompetanse og interesse for arbeid i 
kommunehelsetjenesten i Stokke. 
 
 
4.3 Studier finansiert som oppdrag eller ved egenbetaling 
Partene skal samarbeide om oppdrag betalingskurs/utdanning på fagområder som ikke  
finansieres over statsbevilgningen.  
 
 
4.4 Tjeneste- og kompetanseutvikling 
Partene skal gjennom ulike prosjekter i Stokkeprosjektet samarbeide om å utvikle 
tjenestetilbudet i helsesektoren. Prosjektene kan være utviklingsprosjekter, 
forskningsprosjekter eller en kombinasjon av disse.  
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5. Partenes gjensidige forpliktelser   
 
I dette kapittel konkretiseres hva partene forplikter seg til. Partene bidrar uten økonomisk 
vederlag bortsett fra ved enkelte forpliktelser hvor økonomiske forhold beskrives spesielt.  

 
5.1 Grunnutdanning av sykepleiere 
Stokke kommune skal skaffe til veie praksisplasser. Praksisplassene skal tilfredsstille krav til 
kliniske studier i kommunehelsetjenesten i tråd med Fagplan for 3-årig grunnutdanning i 
sykepleie ved avd. HE som er basert på Rammeplan for 3-årig sykepleierutdanning, KUF, 
07.01.00. Både krav til praksisstedet og praksisveileder for studentene skal ivaretas.  
 
Høgskolen i Vestfold tar initiativ til praksisplassforhandlinger i mai måned hvert år. Stokke 
kommune stiller praksisplassene til rådighet for påfølgende studieår (høst- og vårsemester).  
Antall studenter med praksis i Stokke vil variere men det kan til enhver tid være anslagsvis  
8-10 studenter.  
 
Stokke kommune oppnevner kvalifisert praksisveileder til hver student. Denne samarbeider 
med høgskolelektor om veiledning og evaluering av studenten. 
 
Stokke kommune skal etter behov stille til disposisjon: 

• Identitetskort og nøkler til studenter og lærere 
• Arbeidstøy til studenter og lærere, inkludert vask 
• Garderobeplass 
• Veiledningslokale 
• Kantine- og bibliotek-tilbud som til ansatte ved virksomheten 
• Parkeringsplasser 
• Tjenestebil med ansvarsforsikring 

 
Avd. HE skal: 

• utdanne sykepleiere i tråd med Rammeplan og Fagplan, organisere kliniske studier og 
spesifisere mål og kriterier som må oppfylles for å kunne bestå kliniske studier. 

• sikre at studentene vurderes underveis og sluttevalueres i kliniske studier.  
• utforme prosedyrer som til enhver tid sikrer informasjonsflyt om vurderingen mellom 

praksisveileder, student og Avd. HE. 
• tilby undervisning og veiledning for praksisveiledere. 
• betale etter nærmere avtale for veiledningstjenester i kliniske studier (kapittel 5: 

Økonomiske forhold). 
• utpeke høgskolelærer/lektor for studentveiledning.   
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5.2 Etter- og videreutdanning av helsepersonell 
Avd. HEs statsfinansierte videreutdanningstilbud vil kunne variere men er per 01.09.02: 

Tverrfaglig videreutdanning i Psykisk helsearbeid, 20 vekttall   
Tverrfaglig videreutdanning i Helsefremmende og forebyggende arbeid, 20 vekttall   

Tverrfaglig videreutdanning i Aldring og eldreomsorg, 20 vekttall 
Veiledning for Helse- og sosialpersonell, 10 vekttall 

 
Stokke kommune skal skaffe til veie praksisplasser. Praksisplassene skal tilfredsstille krav til 
kliniske studier i kommunehelsetjenesten i tråd med Fagplan for gjeldende videreutdanning. 
Stokke kommune oppnevner kvalifisert praksisveileder til hver student. Denne samarbeider 
med høgskolelektor om veiledning og evaluering av studenten. 
 
Høgskolen i Vestfold tar initiativ til praksisplassforhandlinger i mai måned hvert år. Stokke 
kommune stiller praksisplassene til rådighet for påfølgende studieår (høst- og vårsemester). 
 
Stokke kommune skal etter behov stille til disposisjon: 

• Identitetskort og nøkler til studenter og lærere 
• Arbeidstøy til studenter og lærere, inkludert vask 
• Garderobeplass  
• Veiledningslokale 
• Kantine- og bibliotek-tilbud som til ansatte ved virksomheten 
• Parkeringsplasser  
• Tjenestebil med ansvarsforsikring 

 
Avd. HE skal: 

• sørge for at videreutdanningene følger statlige Rammeplaner og Avd. HEs Fagplaner.  
• organisere kliniske studier og spesifisere mål og kriterier som må oppfylles for å 

kunne bestå kliniske studier. 
• sikre at studentene vurderes underveis og sluttevalueres i kliniske studier.  
• utforme prosedyrer som til enhver tid sikrer informasjonsflyt om vurderingen mellom 

praksisveileder, student og høgskole. 
• tilby undervisning og veiledning for praksisveiledere. 
• betale etter nærmere avtale for veiledningstjenester i kliniske studier (kapittel 5: 

Økonomiske forhold). 
• utpeke høgskolelærer/lektor for studentveiledning.   

 
 
5.3 Studier finansiert som oppdrag eller ved egenbetaling 
Avd. HEs videreutdanningstilbud på oppdrag fra eksterne parter vil kunne variere men  
er per 01.09.02:  

Videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, 30 vekttall   
Videreutdanning i kreftsykepleie, 30 vekttall 
Videreutdanning i habilitering/rehabilitering, 20 vekttall  

 
På andre fagområder kan Avd. HE tilby eller organisere utdanningstilbud som 
betalingskurs/utdanning. Stokke kommune oppfordres til å melde behov til Avd. HE.  
Avd. HE skal holde Stokke kommune informert om utdannings- og kurstilbud i Avd. HEs 
regi. Stokke kommune skal formidle informasjonen internt i sine virksomheter. 
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Det settes opp særavtale for hvert enkelt kurs eller utdanningstilbud. Særavtalene skal basere 
seg på gjeldende statlig regelverk. Særavtalene skal avklare behov for praksisplasser og 
veiledningstjenester, herunder honorar til praksisveiledere. Særavtalene skal også avklare 
tilrettelegging av praktiske rammefaktorer som identitetskort, nøkler, arbeidstøy, 
garderobeplass, veiledningslokale, kantine- og bibliotektilbud, parkeringsplasser og 
tjenestebil med ansvarsforsikring. 
   
5.4 Tjeneste- og kompetanseutvikling 
Styringsgruppen beslutter overordnet mandat i styringsdokument for Stokkeprosjektet.  
Partene skal gjennom konkrete prosjekter i Stokkeprosjektet samarbeide om å utvikle 
tjenestetilbudet i helsesektoren. Prosjektene kan være utviklingsprosjekter, 
forskningsprosjekter eller en kombinasjon av disse. Prosjektleder fremmer forslag om hvilke 
prosjekter det skal satses på. Prosjektleder sørger for at det utarbeides prosjektbeskrivelse med 
budsjett for hvert konkrete prosjekt som ønskes igangsatt og legger det frem for 
styringsgruppen. Styringsgruppen beslutter iverksettelse av prosjekter.  
 
Høgskolelektorer og prosjektleder for Stokkeprosjektet samarbeider om kompetanseutvikling 
for ansatte i Stokke kommune. Høgskolelektorenes deltakelse i tjeneste- og 
kompetanseutvikling i Stokkeprosjektet skal være forutsigbar og avtales med prosjektleder. 
 
Partene legger til rette for studenters og ansattes deltakelse i Stokkeprosjektet.  
 
Stokke kommune:  

• ansetter prosjektleder i 100% stilling mot økonomisk vederlag (Jfr. kapittel 5.0 
Økonomiske forhold). 

• stiller kontorlokaler til disposisjon for prosjektleder og høgskolelektor.  
• stiller nødvendig IKT-utstyr og programvare til disposisjon for prosjektleder. 
• legger mot økonomisk vederlag (Jfr. kapittel 5.0 Økonomiske forhold) til rette for 

bruk av høgskolelektorenes PC-er i kontor på Soletunet. 
• stiller tjenester til disposisjon for deltakere i Stokkeprosjektet som for ansatte i 

kommunen.  
• legger til rette for fagutvikling og læring i sine virksomheter. 
• legger etter avtale til rette for besøk og hospitering fra Høgskolen.  

 
Høgskolen: 

• ansetter høgskolelektor i 100% stilling for studentveiledning, tjeneste- og 
kompetanseutvikling i Stokkeprosjektet mot økonomisk vederlag (Jfr. kapittel 6.0 
Økonomiske forhold).  

• ivaretar veiledning til prosjektleder og metodeveiledning for hvert  konkrete prosjekt 
med en tidsressurs på inntil 50 timer totalt, etter nærmere avtale.  

• gjennomfører evaluering av Stokkeprosjektet innenfor en tidsressurs på 100 timer av 
interne krefter.  

• stiller nødvendig IKT-utstyr og programvare til disposisjon for høgskolelektorer i 
Stokkeprosjektet. 

• stiller plasser på Avd. HEs ikke vekttallgivende kurs i prosjektarbeid til fri disposisjon 
for deltakere i Stokkeprosjektet etter nærmere avtale.     

• stiller etter avtale lokaler og tjenester til disposisjon for deltakere i Stokkeprosjektet 
som for ansatte ved Høgskolen. Det omfatter reservering og bruk av lokaler i og 
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utenfor Høgskolen, tilgang til bibliotektjenester, kopisenteret og vurdering for og 
publisering i Høgskolens skriftserie. 

 
 
6. Økonomiske forhold 
 
Virksomhet for pleie, omsorg og rehabilitering i Stokke kommune har det daglige driftsansvar 
for Stokkeprosjektet.  
 
Finansiering av kliniske studier 
Høgskolen betaler godtgjøring til Stokke kommune for praksisveiledning av studenter i 
grunnutdanning og videreutdanning (kapitlene 4.1 og 4.2). Det beregnes en sats per student 
per uke i praksis. Satsen vil variere utfra størrelsen på øremerket bevilgning fra UFD. 
Stokke kommune sender faktura for veiledningstjenestene hvert halvår. For vårsemesteret er 
betalingsfristen 1. mai, og høstsemesteret har betalingsfrist 1. november.  
 
Praksisveiledere har sitt ansettelsesforhold i Stokke kommune.  
 
Eventuell godtgjøring  for praksisveiledning i betalingskurs/utdanning (kapittel 4.3) avklares i 
den enkelte særavtale for dette.  
 
Stokke kommune administrerer godtgjøring for praksisveiledning til funksjonstilskudd 
og/eller personlig honorar til praksisveiledere. 
 
Prosjektarbeid 
Iverksetting av delprosjekter utenfor tildelt ramme avhenger av ekstern finansiering. 
Finansiering av prosjektleder- og/eller lektorstillingene vurderes i den enkelte søknad som 
fremmes. Ekstern finansiering skal først nyttes til inndekning av Stokke kommunes andel til 
formålet. 
 
Finansiering av Stokkeprosjektet skjer for øvrig ved egeninnsats fra Stokke kommune og 
Høgskolen i Vestfold som følger:  
 
Bygningsmessige tilpasninger på Soletunet: 
Stokke kommune dekker kostnad kr. 190.000 
 
 
Prosjektleder 100% stilling    kr. 450.000 / år 
Stokke kommunes andel, 75%   kr. 338.000 / år 
Høgskolens andel, 25%   kr. 112.000 / år  
Stokke kommune sender faktura for prosjektlederstillingen hvert halvår. For vårsemesteret er 
betalingsfristen 1. mai, og høstsemesteret har betalingsfrist 1. november.  
  
Høgskolelektor 100% stilling  kr. 420.000 / år 
Høgskolen andel, 50%    kr. 210.000 / år 
Stokke kommunes andel, 50%  kr. 210.000 / år  
Høgskolen i Vestfold sender faktura for høgskolelektorsstillingen hvert halvår. For 
vårsemesteret er betalingsfristen 1. mai, og høstsemesteret har betalingsfrist 1. november.  
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Kontorhold inkludert telefon- og internettbruk for prosjektleder og lektorer ved Soletunet 
finansieres av Stokke kommune.  
 
Kontorutstyr / innkjøp tjenester  kr. 100.000 / år 
Stokke kommunes andel, 100%  kr. 100.000 / år 
 
Kostnad til delprosjekter i 2003  kr. 500.000  
Stokke kommunes andel, 100%  kr. 500.000  
 
 
Sum årlig kostnad for Stokke kommune:  

Prosjektleder:   338.000 kr 
 Høgskolelektor:  210.000 kr 
 Kontorhold/tjenester 100.000 kr 
 Sum     648.000 kr 
 
Sum årlige kostnader for Høgskolen i Vestfold: 
 Prosjektleder:   112.000 kr 
 Høgskolelektor:  210.000 kr 
 Veiledning:       12.500 kr  
 Sum     334.500 kr 
I tillegg kommer for Høgskolen i Vestfold IT-utstyr for høgskolelektorene, 50 timer til 
veiledning samt 100 timer til evaluering som en engangsutgift.  
 
Eventuell finansiering av delprosjekter for 2004-2005 vurderes i forbindelse med 
budsjettarbeid for disse årene og utfra videreføring av delprosjekter som er igangsatt. Stokke 
kommunens finansiering av delprosjekter og midler til kontorutstyr / innkjøp av tjenester kan 
reduseres dersom de økonomiske forutsetninger i kommunens økonomi endrer seg. 
 
Dersom Stokkeprosjektet, gjennom søknader tildeles eksterne midler, skal refusjon av 
egeninnsats vurderes. 
 
 
 
7. Juridiske forhold 
Studenter og lærere som deltar i pasientnære situasjoner er underlagt Lov om helsepersonell 
av 02.07.1999. Lovens §5 omhandler bruk av medhjelpere:  

”Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell 
hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den 
oppfølging som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn.  
Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring.” 

 
Stokke kommune har ansvar for praktisk veiledning av studenter i kommunehelsetjenesten. 
Ansvaret ivaretas av avdelingens/postens faglige linjeleder og veiledning ivaretas av 
avdelingens/postens helsepersonell. Høgskoleansatte lærere kan ivareta praktisk veiledning, 
men står da under faglig linjeleders instruksjonsmyndighet. Tildeling av oppgaver til 
studenter og/eller lærere må skje på forsvarlig måte. Den som benytter medhjelper må kjenne 
vedkommendes kvalifikasjoner og har ansvar for nødvendig oppfølging av 
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oppgaveutførelsene. Oppgavetildeling er personlig, og kan ikke skje til grupper av studenter 
eller lærere. En oppgave som er delegert kan ikke delegeres videre til andre.  
 
Hvis medhjelperen (lærer eller student) opptrer uforsvarlig, vil både den som benyttet 
medhjelper og medhjelperen risikere rettslig ansvar etter en konkret vurdering.  
 
Studenter som er i praksisopplæring er å oppfatte som arbeidstakere i forhold til 
arbeidsmiljølovens kap. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 og 14 med unntak av §86.  
 
I henhold til folketrygdloven § 11-1 nr. 1 bokstav f, første ledd, omfatter 
yrkesskadedekningen studenter ved HVE. Dette også når undervisningsstedet er 
kommunehelsetjenesten. I hovedregel vil en student ikke være yrkesskadetrygdet på vei til 
eller fra undervisningssted med mindre transporten går i undervisningsinstitusjonens regi.  
 
For de ytelser som studenter/elever ved HVE og eventuelt etterlatte måtte ha av krav utover 
ytelsene i folketrygden, dekker staten dette som selvassurandør. 
 
Studentsamskipnaden i Vestfold har i tillegg tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle 
høgskolestudentene i Vestfold. Dette er en ulykkesforsikring som dekker utgifter i forbindelse 
med medisinsk behandling. Forsikringen gjelder også for praksisutplasserte studenter. 
 
Studenter som førere av tjenestebil i Stokke kommune omfattes av Stokke kommunes 
ansvarsforsikring for motorvogn fra KLP. Dette i henhold til punkt 1 om hvem forsikringen 
gjelder for "Ansvarsforsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset, det vil si 
forsikringstakeren og enhver rettmessig bruker/fører av motorvognen”. 
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8. Informasjonsplikt, varighet, oppsigelse og tolkningstvil  
Stokke kommune tar initiativ og innkaller til minimum ett samarbeidsmøte årlig. Det avholdes 
flere samarbeidsmøter mellom partene etter behov. Partene skal holde hverandre gjensidig 
informert så tidlig som mulig om planer og tiltak som påvirker omfanget av partenes plikter. 
Hensikten er at gjennomføring av eventuelle endringer kan planlegges og gjennomføres i 
trygge former. Denne informasjonsplikten gjelder også særavtalene. 
 
Avtalens varighet er 3 år fra dato ved avtaleinngåelse til og med 15.08.05. 
 
Denne avtale kan sies opp med seks måneders oppsigelse. Tilsvarende 
oppsigelsesbestemmelse for Stokkeprosjektet tas inn i særavtalene. En oppsigelse av 
samarbeidsavtalen vil automatisk også gjelde særavtalene med samme virkningstidspunkt som 
for samarbeidsavtalen med mindre annet avtales særskilt. Særavtale kan sies opp særskilt med 
tre måneders gjensidig oppsigelsestid. 
 
Ved tolkningstvil og endrede faktiske forutsetninger kommer partene sammen og drøfter seg 
frem til løsning.  
 
Samarbeidsavtalen underskrives i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar hver.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Stokke, 04.12.02 
 
 
Høgskolen i Vestfold    Stokke kommune 
 
 
Olav Refsdal      Per-Eivind Johansen 
Høgskoledirektør     Ordfører 
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VEDLEGG 2: KARTLEGGINGSSKJEMA OM 

HJEMMETJENESTEN  

 
 
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                    



 13 

 
 
 
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: EVALUERINGSSKJEMA – ET EKSEMPEL 
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