
Ressursbruk og
soksbehondling

Pleie og omsorg

Steigen kommune

E4EIE tlnîErrFl



Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg Ste¡gen kommune

FORORD

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven, Formålet med
forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersØkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter muligheter
til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.

"Ressursbruk pleie og omsorg" var med som nr. 2 på listen over prioriterte fokusområder i plan for
forvaltningsrevisjon for Steigen kommune for perioden 2OO7-20L1. Revidert prosjektplan ble
vedtatt av Kontrollutvalget i møte 10.06.2009. Prosjektet har av ulike årsaker blitt utsatt flere
ganger i perioder. Dette har delvis hatt sin bakgrunn i revisjonen (sykdom og etterutdanning),
delvis i kommunen (personalskifte, nye ansatte), og underveis er det både kommet ny helse- og

omsorgstjenestelov samt nye kommunale rutiner på området som det er blitt tatt hensyn til.

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra undersØkelsen. Selv om prosjektets oppstart går

noe tilbake itid, er rapporten à jour pr. februar 201-3 når det gjelder beskrivelsen av kommunens
saksbehandlingsrutiner. Utvalget av saker i del tre består av vedtak lra 2OIL og2OL2 (ett fra 2013).

Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet har vært forvaltningsrevisor Unni Edvardsen.

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon.

BodØ, 18.06.2013

ffirert fi,,øt kM
Svein Erik Moholt
ansvarlig forvaltn ingsrevisor

Uirultt(ao,L---
Unni Edvardsen

forvaltningsrevisor
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Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg Steigen kommune

SAMMENDRAG

Denne rapporten omhandler ressursbruk innen pleie og omsorg og saksbehandling av søknader
om sykehjemsplass og omsorgsbolig i Steigen kommune.

Formålet med prosjektet har vært å analysere kommunens ressursbruk og å undersøke om
kommunens saksbehandlingsrutiner og faktiske saksbehandling av sØknader om sykehjemsplass
og omsorgsbolig er i samsvar med lov- og regelverk. Det skulle også vurderes om
saksbehandlingsprosessen i seg selv kunne bidra til å forklare sykehjemsdominansen i kommunen.

Det ble utledet tre problemstillinger:
1. Hvor mye ressurser bruker Steigen kommune på pleie og omsorg sammenliknet med andre

kommuner?
2. Er kommunens skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader om plass i sykehjem og

omsorgsbolig itråd med lov- og regelverk?
3. Behandler Steigen kommune sØknader om plass isykehjem og omsorgsbolig i samsvar med

gjeldende lovverk og kom m u nale retnin gslinjer?

UndersØkelsen bygger på analyse av KOSTRA-tall, dokumentstudier, intervjuer og en gjennomgang

av et utvalg saker. Revisjonen har ikke undersøkt den faglige skjønnsutøvelsen i den enkelte sak,

1. Hvor mye ressurser bruker Steigen kommune på pleie og omsorg sammenliknet med andre
kommuner?

Mens kommunens totale netto driftsutgifter har økt de siste årene, har driftsutgifter til pleie og

omsorg holdt seg på om lag 50 mill. kr, slik at pleie og omsorgs andel av totale netto driftsutgifter
har sunket .' lz}l.t brukte Steigen kommune omtrent like stor andel av totale netto driftsutgifter
på pleie og omsorg som kommunegruppen (33 prosent).

Steigen kommune skiller seg ut når det gjelder forholdet mellom bruk av ressurser på institusjon
vs. hjemmetjenester. lfølge KOSTRA brukte kommunen i20tt 68 prosent av netto driftsutgifter
innen pleie og omsorg på institusjonsdrift. Denne institusjonsdominansen viste seg ímidlertid å

henge sammen med en praktisk fordeling av utgifter, og ikke en reell prioritering av institusjon
foran hjemmetjenester. Måten kommunen bokfører utgiftene pä gør at det i KOSTRA tegnes et
fordreid bilde av ressursbruk til institusjon vs. hjemmetjenester. Forholdet mellom netto utgifter
til institusjon vs. hjemmetjenester vil endres med flere prosentpoeng dersom utgiftene føres der
de egentlig hører hjemme.

At kommunen bokfører bruk av ressurser innen hjemmetjenesten, på institusjon, får også følger
for produktivitetstallene (korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker). Produktiviteten i

hjemmetjenestene framstår som betydelig høyere enn gj.snittet i KG, mens situasjonen er motsatt
for institusjon. Også det at mange mottakere av hjemmetjenester får få tjenester, bidrar til at
produktiviteten framstår som høy.

l 
Analysen er basert hovedsakelig på tall fra 2011, da kommunen ikke har rapportert inn tallene for 2012.
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Dekningsgradene for både institusjon og hjemmetjenester er høv i Steigen. Kommunen skiller seg

spesielt ut ito henseender. For det første ved et hø¡ antall hjemmetjeneste-mottakere pr. 1000

innbyggere ialdergruppen under 67 âr. Dette ble bl.a. forklart med at mangefår bare litttjenester
For det andre skiller Steigen seg ut ved en høy andel plasser i institusjon og heldøgnbemannet
bolig i prosent av befolkningen 80 +. Revisjonen fant at dette mest sannsynlig henger sammen
med feilrapportering fordi man har mistolket definisjonen av variabelen, og rapportert inn

omsorgsboligene på Steigentunet som boliger med heldøgns omsorg.

2. Er kommunens skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader om plass i sykehjem og
omsorgsbolig itråd med lov- og regelverk?

Steigen kommune har en rekke skjemaer og rutiner for saksbehandling innen pleie og omsorg.
lmidlertid mangler man itjenesten en oversikt over hvilke rutiner som gjelder pr. dd, og revisjonen
mener at det er indikasjoner på mangelfull internkontroll på området.

Revisjonen finner at det enkelte skjema/prosedyre generelt er hensiktsmessig og bra, og at disse,

forutsatt at de brukes, bidrar til å gi kommunen et godt grunnlag for å treffe best mulig og
forsvarlige vedtak om helse- og omsorgstjenester. Vi la likevel merke til noen
svakheterforbedringspunker. Noen av disse utgjØr awik ift. lov/forskrift. Bl.a. ble det påpekt at

- Kommunen mangler et eget sØknadsskjema for søknader om pleie- og omsorgstjenester.
Dette gjør det vanskelig å følge med på faktisk saksbehandlingstid og evt. å følge opp
bestemmelsen om foreløpig svar. Det gjør det også vanskeligere å klarlegge hvorvidt
vedtaket som treffes innebærer et avslag på søknad om en særskilt tjeneste.

- Noen av lovhjemlene som er angitt i prosedyrer/maler er upresise og i noen tilfeller feil.
- Kommunen manglet rutine for IPLOS-kartlegging av søkere til pleie- og omsorgstjenester

fram til september 2012. Dette utgjorde et avvik ¡ft. ¡PlOs-forskriften. Revisjonen synes det
er positivt at kommunen nå har fått på plass denne rutinen.

- Kommunen mangler skriftlige prosedyrer som skal bidra til å sikre at den enkelte
tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov og at brukere medvirker ved

utforming og endring av tjenestetilbudet. Dette er et avvik ift. kvalitetsforskriften S 3 og
pasient- og brukerrettighetsloven I 3-1.

3. Saksbehandler Steigen kommune sØknader om plass i sykehjem og omsorgsbolig i samsvar
med gjeldende lovverk og kommunale retningslinjer?

Vi undersØkte saksbehandling av søknader om plass i sykehjem og omsorgsbolig i et tilfeldig utvalg
på 19 saker fra2OLtog2Ot2. Saksgjennomgangen viste at helse- og omsorgstjenesten i Steigen

kommune i varierende grad følger sine egne vedtatte prosedyrer og krav i lov/forskrift. Under
følger noen av de viktigste funnene:

Vurderingsskjema manglet i om lag halvparten av sakene,2 og i noen av sakene ble det fylt ut mer
enn én måned før møtet. Siden annen saksframstilling ikke foreligger ifm. møtet i inntaksrådet, er

det i hovedsak (IPLOS- og) vurderingsskjemaet som ut$Ør beslutningsgrunnlaget. I lys av dette
framstår det som mangelfull saksforberedelse, hvis vurderingsskjema ikke foreligger. Videre utgjør
det et avvik ift. interne prosedyrer og må nok i enkelte tilfeller kunne karakteriseres som awik ift.

i 8 av alle de 19 sakene i uWalget, og i 5 av 9 saker om langtidsopphold i sykehiem2 Vurderingsskjema manglet
Salten Kommunerevisjon IKS 5
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kravet om forsvarlig saksforberedelse. At det skjer en oppdatering av relevant informasjon ¡ selve

inntaksmøtet er bra, men hvis det utarter til at hoveddelen av utredningsarbeidet skjer på denne
måten, så er det uforsvarlig. Man kan lett komme til å overse forhold av relevans og kanskje

avgjørende viktighet. Utfallet av søknaden kan da lettere løpe en risiko for vilkårlig vedtak,
forskjellsbehandling og at søker ikke får den hjelp/det tilbudet vedkommende trenger (eller
motsatt at noen får et tilbud som kunne vært løst med et tilbud på et lavere nivå i omsorgstrappa).

lntervjuene viste at noen pasienter på Steigentunet ikke har skriftlig vedtak om tjenesten, typisk
ved såkalt "intern flçting" mellom omsorgsbolig og sykehjem. Videre var det to saker i utvalget
som manglet skriftlig saksframstilling, og dermed skriftlig vedtak og begrunnelse. Disse sakene

representerer avvik ift. bestemmelsene i fvl. 95 23 og24.

Bestemmelseneom samtidig begrunnelse(fvl.524førsteledd)varikkeoppfyltisakenehvor
sØknad ikke ble innvilget fullt ut (i tre av sakene i utvalget).

Når det gjelder begrunnelsens innhold, så var det store variasjoner. I noen saker var
saksframstillingen meget tynn og oppfylte, etter revisors vurdering, ikke lovens krav til
begrunnelses innhold mens den i andre var fullstendig nok. I noen saker var det brukt feil eller
upresis lovhjemmel.

Mange av underretningene i utvalget er datert opptil flere uker etter vedtaksdato. Dette ut$Ør
avvik ift. fvl. I27 første ledd som sier at partene skal underrettes skriftlig om vedtaket så snart
som mulig.

At kommunen ikke sendte ut en fullstendig begrunnelse i sakene hvor sØknad ikke ble innvilget,
utgjør et awik ift. fvl. S 27 annet ledd. I noen av sakene framgikk informasjon om retten til å se

sakens dokumenter, i andre ikke. At praksis varierer fra sak til sak utgjØr et avvik ift. god

forvaltningsskikk. Det er også kritikkverdig at det var brukt feil eller upresis lovhjemmel i noen av

sakene.

Undersøkelsen ga ikke holdepunkter for å hevde at saksbehandlingsprosedyrene i seg selv

medfører unød¡g bruk av sykehjemsplasser. I stedet fant vi at måten driftsutgiftene bokføres og

innrapporteres på bidrar til å skape et bilde i KOSTRA av institusjon som mer ressurskrevende enn

det som faktisk er tilfellet.

På bakgrunn av undersØkelsen har revisjonen følgende anbefalinger til Steigen kommune:
L. Sette i verk tiltak for å kvalitetssikre dataene som rapporteres slik at de gir et korrekt

bilde av hvor ressursene brukes, herunder klargjøre skillet institusjon vs. omsorgsbolig.
2. Oppdatere prosedyrer med korrekte og presise lovhjemler, og lage en oversikt over

hvilke saksbehandlingsprosedyrer og skjemamaler som gjelder, samt innskjerpe bruken
av disse.

3. lnnføre rutine for at det treffes enkeltvedtak om tjenestene for de som bor i

omsorgsbolig og bofellesskap (slik som for mottakere som bor i egen bolig).
4. Angi samtidig begrunnelse i saker der søknad ikke innvilges i sin helhet.
5. Utarbeide prosedyrer iht. kvalitetsforskriften, herunder rutine for brukermedvirkning,

og ivareta hensynet til brukermedvirkning i saksbehandlingen av søknader.
6. lnnføre bruk av et eget sØknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.
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DEFI NISJONER OG FORKORTELSER

IPLOS: lndividbasert PLleie- og OmsorgsStatistikk er et verktøy for saksbehandling,
dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene. IPLOS er et pseudonymt individbasert
register over personer som har søkt, mottar eller har mottatt pleie og omsorgstjenester i

kommunene. Registeret er hjemlet i lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger
(helseregisterloven) med tilhørende forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og

omsorgsstatistikk.
IPLOS ble obligatorisk for alle landets kommuner 1. mars 2006.

I PLOS-registeret inneholder informasjon om følgende forhold :

1. Personopplysninger som normalt ikke endres over tid: Pseudonym og kjønn

2. Personopplysninger som kan endres over tid: Boforhold, husstand, om bruker får privat

ikke betalt hjelp
3. Bistandsbehov: Opplysninger om brukers behov for bistand pä 17 ulike områder. For hvert

av disse graderes behovet i verdiene L-5 hvor 1 viser til selvhjulpen/ikke behov for bistand

og 5 bestyr fullstendig avhengig av hjelp.
4. Tjenester. Hvilke tjenester den enkelte bruker mottar. Omfatter 23 ulike tjenestetyper.
5. Diagnose klassifikasjon hvis relevant (ikke obligatorisk, tj.mottaker kan reservere seg)

6. Spesialisthelsetjeneste: om bruker har døgnopphold i spesialisthelsetjenesten

Kommunegruppe (KG): Steigen kommune har f.o.m. 2010 vært plassert i kommunegruppe 5 hos

SSB/KOSTRA. Denne kommunegruppen omfatter små kommuner med høye bundne kostnader per

innbygger og middels frie disponible inntekter. (Fram t.o.m. 2009 var Steigen ¡ KG 6.)

Korrieerte brutto driftsutsifter pr. mottaker viser driftsutgiftene inkl. avskrivninger ved egen

tjenesteproduksjon korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter
(internkjØp) mv. lndikatoren viser dermed enhetskostnadene ved den aktuelle tjenesten (Kilde:

KOSTRA).

KOSTRA: KOmmuneSTatRApportering er et nasjonalt informasjonssystem som gir

styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner. Det omfatter regnskapstall, informasjon
om tjenesteyting og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder samt egenskaper ved befolkningen

sammenstilt for å gi relevant informasjon. Kommunene rapporterer inn data om statistikkåret
innen 15. februar året etter (15. jan. for noen data). SSB legger ut ureviderte nØkkeltall og

grunnlagsdata 15. mars. Kommunene har mulighettil å rette opp evt. feil og mangler innen 15.

april. SSB gjennomfører tallkontroller og gir kommunene mulighet til å rette evt. feil. Korrigerte tall
publiseres så 15. juni.

LEON: Laveste Effektive Omsorgsnivå. lnnebærer at en person ikke skal ha bistand på et høyere

nivå i omsorgstrappen enn vedkommende har behov for. For eksempel: hvis behovet dekkes

gjennom et korttidsopphold og deretter hjemmetjenester, skal søker ikke tildeles langtidsopphold

i sykehjem. Se vedlegg 3 som viser omsorgstrappa med pleie- og omsorgstilbudene i Steigen.

Netto driftsutsift er or. innbveser: lndikatoren viser driftskostnadene t¡l PLO målt i kr pr. innb. i

kommunen etter at egenbetaling for tjenestene og øremerkede tilskudd fra staten og evt. andre
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direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens
skattei n ntekter, ra m m eoverfø ri n ger, etc. ( KOSTRA)

Rutiner: forstås her som nedfelte /skriftlige rutiner

1. INNLEDNING

Pleie og omsorgssektoren er en stor og økonomisk viktig sektor for kommunene og med stor
allmenn interesse. 33 prosent av Steigen kommunes budsjett gikk til denne sektoren izOLt (37

prosent i 2010). Det var totalt 2.552 innbyggere i Steigen pr. 01.01.2013. Om lag en femtedel (19,8

prosent) var 67 år og over pr. 01.01.2013, fordelt på 13 prosent i aldersgruppen 67-79 år og 6,8
prosent på 80 år og over. Sammenliknet med landet som helhet er det 6,5 prosentpoeng flere i

aldersgruppen 67+ i Steigen (jf. figur 1).

Figur 1: Andeleldre av befolkningen pr. 1.1.2013
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Når det gjelder framtidig befolkningsutvikling (tabell 1.), ser det ut til at folketallet totalt sett skal

holde seg på omtrent samme nivå (ca. 2.580 innbyggere). lmidlertid vil det bli en endring i den

aldersmessige sammensetningen, Andelen av befolkningen under 67 år vil gradvis minske, fra
dagens om lag 80 prosent til under 75 prosent i2O4O. Den tilsvarende økningen i det eldre
alderssjiktet kommerførst (i årenefram mot 2O2Ol igruppen 67-79 år, deretterviløkningen bli i

den eldste aldersgruppen. lht. framskrivningen, vil det i2040 være vel 120flere ialdersgruppen
80+ enn i2OL5 og om lag 140 færre personer i aldersgruppen under 67 âr.

Tabell 1: Befolkningsframskrivning etter aldersgruppe, Steigen kommune3

67-79 är 424

80 år eller eldre 163 285

Sum 2590 2586 2595 2584

'Dette anslaget er basert på en middels nasjonal vekst, alternativ MMMM. Kilde: SSB 2013
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Bildet av s¡tuasjonen ¡ dag og sannsynlig framtidig befolkningsutvikling utgjør en viktig prem¡ss for
kommunens ressursbruk og planlegging av tiltak. Det har i de senere år vært stort fokus på

ressursbruk innen pleie og omsorg i Steigen, spesielt relatert til stort press på sykehjemsplasser.
Kommunen engasjerte høsten 2004 Medvita AS til å gjennomføre en analyse av drift, organisering

og dimensjonering av pleie- og omsorgstjenestene, og Steigentunet spesielt. I sluttrapporten
foreslo de, i samråd med en kommunal faggruppe, en rekke tiltak vedr. organisering, bemanning

og økonomi (jf. Anbefaling fra Medvita AS, april 2005).

I oktober 2008 ble Norsk institutt for omsorgstjenester (NIFO) engasjert som samarbeidspartner
for å vurdere kommunens ressursbruk i PlO-tjenestene. De finner at terskelen for å få tildelt
sykehjemsplass er for lav og at PlO-sektoren er dominert av sykehjemsnivået. Tiltross for god

dekningsgrad av sykehjem og bolig med heldøgns pleie og omsorg, sliter man med overbelegg ved

Steigentunet. NIFO mener dette skyldes inntaks- og utskrivningssystemene ved Steigentunet, og

anbefaler at kommunen revurderer inntakskriteriene (jf. NIFO-rapport 1 - 2009).

Formannskap og kommunestyre i Steigen diskuterte på forsommeren 2012 mulige områder for
reduksjon av kommunens driftsnivå, og det ble bl.a. bedt om en vurdering av om antall
sykehjemsplasser kunne reduseres. Helse- og omsorgsleder redegjorde for saken og understreket
at det er den enkeltes hjelpebehov og krav til faglig forsvarlighet som skal danne grunnlag for hva

slags tjenester den hjelpetrengende har krav på. Hun fortalte at helse- og omsorgstjenesten har

kartlagt beboernes behov for hjelp på sykehjemmet og i omsorgsboligene ved hjelp av IPLOS, og at
gjennomgangen viste at beboerne er svært hjelpetrengende, også de som bor i omsorgsbolig, noe

som helse- og omsorgsleder mener indikerer at pasientene er på riktig omsorgsnivå. Et enstemmig
kommunestyre vedtok i møte O2.O6.2OLZ en gjennomgang av "hele pleie- og omsorgssektoren -
forholdet mellom heldøgns pleie og hjemmetjenesten, samt dríft av bofellesskapene."
Nærværende undersøkelse vil kunne være relevant i denne sammenheng, gjennom å belyse
problemstil linger knyttet ti I ressu rsbru k og tjenestetildeling.

Strukturen i rapporten er som følger. Problemstillingene, metode, etc vil bli presentert i delene 2-

4. Del 5 utgjØr hoveddelen av rapporten og er tredelt, jf. de tre problemstillingene. Del 5.1

omhandler ressursbruk. I del 5.2 ser vi nærmere på kommunens skriftlige rutiner for
saksbehandling av sØknader om plass i sykehjem og omsorgsbolig. I del 5.3 ser vi nærmere på et

utvalg slike saker, og vurderer i hvilken grad saksbehandlingen i disse sakene har vært i samsvar

med kommunens egne prosedyrer og bestemmelser i lov/forskrift.
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2. FoRMÅt, pRogLEMsnLLrNGER, DEF¡NtSJoNER oG AVGRENSNTNGER

2.7 Formål

Formålet med prosjektet er å analysere kommunens ressursbruk og å undersøke om kommunens

saksbehandlingsrutiner er i samsvar med lov- og regelverk, og om den faktiske saksbehandlingen

av søknader om sykehjemsplass og omsorgsbolig er i samsvar med gjeldende lowerk og

kommunale bestemmelser. Det vurderes om saksbehandlingsprosessen kan bidra til å forklare
sykehjemsdominansen i kommunen.

2.2 Problemstillinger

Av formålet har vi utledet følgende problemstillinger:

4. Hvor mye ressurser bruker Steigen kommune på pleie og omsorg og sammenliknet med

andre kommuner?a
5. Er kommunens skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader om plass i sykehjem og

omsorgsbolig itråd med lov- og regelverk?

6. Behandler Steigen kommune søknader om plass i sykehjem og omsorgsbolig i samsvar med

gjeldende lovverk og kom m u nale retningslinjer?s

2.3 Avgrensn¡nger

Vi har ikke vurdert den faglige skjønnsutØvelsen i den enkelte sak.

3. METODE OG GJENNOMFøRING

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for
forvaltningsrevisjon RSK 00L.

Metode er en samlebetegnelse på de fremgangsmåter som benyttes for å samle inn data som vil gi

svar på problemstillingene i en undersØkelse. Undersøkelsen vår bygger på dokumentstudier,
intervjuer og en gjennomgang av et utvalg vedtak. Dokumentene omfatter en rekke kommunale
dokumenter- rutinebeskrivelser, rapporter, organisasjonskart, redegjørelser, etc. Analysen av

ressursbruk er basert på KOSTRA-tall.6 Da (størsteparten av) regnskapstallene for Steigen for 20L2

ikke er blitt rapportert inn, er analysen hovedsakelig basert på tall lra2OLL.

a 
Den opprinnelige problemstillingen i prosjektplanen var relatert til funksjonsnivå /hjelpebehov iform av IPLOS-score.

Denne viste seg vanskelig å gjennomføre da IPLOS-score ikke har foreligget på tildelingstidspunktet. Gjeldende
problemstilling synes vi imidlertid er enda mer dekkende for prosjektets emne "ressursbruk" slik det var oppfØrt i

kommunens plan for forvaltningsrevisjon.
s 

Prosjektplanen hadde med en egen problemstilling om kommunens praksis for IPlOS-registrering. I og med at IPLOS

inngår i kommunens saksbehandling, har vi strukturert dette under de generelle problemstillingene om

saksbehandling.
t 

For en definisjon av KOSTRA, se innledningsvis under forkortelser
Salten Kommunerevisjon IKS 10
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Det er foretatt intervjuer med leder helse og omsorg (Bodil Friis), pleie- og omsorgsleder (Bente

Sivertsen), leder for hjemmetjenesten (Kate tesli) og leder for sykehjem og inntaksråd (Mona R.

Nystad). Bodil Friis var øverste leder for helse og omsorg fram til 1. nov. 2OL2.7 Det er hun som har

vært kontaktperson for prosjektet. Etter at hun fratrådte denne stillingen, har revisjonen vært i

kontakt med leder for inntaksråd og sykehjem ifm. gjennomgangen av utvalget av vedtak.
lntervjuene er verifisert av informantene, og faktabeskrivelsen i rapporten er verifisert av

kommunen, jf. notat fra ny helse- og omsorgsleder Siv Johansen. Dette for å sikre påliteligheten
(reliabilitet). På bakgrunn av notatet fra Johansen er det foretatt et par mindre endringer og

tilføyelser i fakta.

Revisjonen har vært i kontakt med Helsedirektoratet, Fylkesmannen samt juristl seniorrådgiver,
Ellisiv Hegna.8 Dette for en juridisk avklaring av forhold hovedsakelig knyttet til status for
omsorgsboligene samt rettslig grunnlag for tildeling av disse.

4. REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som

forvaltningsrevisjonsobjektet vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller
utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. De kan hentes fra lowerk, politiske

vedtak og føringer, administrative retningslinjer, anerkjent teori på området og andre
sammenlignbare virksomheters løsninger. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner
basis for de analyser og vurderinger som foretas og de konklusjoner som trekkes.

I dette prosjektet er følgende kilder benyttet som revisjonskriterier:
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
- Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS-

forskriften)
- Veileder i Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester
- IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester (3. utgave, 2009)

Revisjonskriteriene vil bli utdypet for hver av problemstillingene

t 
Når det gjelder leder for inntaksråd og sykehjem (Mona R. Nystad), så har vi i blant brukt stillingstittelen leder for

Steigentunet sykehjem og omsorgsbolig. Bruken har avhengt av kontekst, slik at når vi snakker om saksbehandling i

inntaksrådet, så har vi brukt funksjonsbenevnelsen leder for inntaksrådet.
t 

Hegna har vært brukt som foredragsholder av FM på kurs i saksbehandlingsrutiner for kommunene
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5. FAKTA OG VURDERINGER

5.1 Hvor mye ressurser bruker Steigen kommune på pleie og omsorg
sammenliknet med andre kommuner?
I denne delen av rapporten ser vi nærmere på kommunens ressursbruk til pleie og omsorg. Målet
er å foreta en benchmarking for å se hvor og hvordan Steigen skiller seg ut fra gjennomsnittet for
andre kommunegrupper. Denne delen av undersøkelsen har følgelig ingen revisjonskriterier. Vi vil
presentere et bilde av prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader i Steigen sammenliknet med

gjennomsnittet for kommune-/KOSTRA-gruppe 5, Nordland fylke og landet. For noen av

indikatorene ser vi også nærmere på bakgrunnstall kun for Steigen for de tre siste årene.

Analysen av ressursbruken baserer seg hovedsakelig på tall fra2OLO og2OLt som kommunene har

rapportert i KOSTRA.e Pålitel¡gheten til analysen avhenger dermed av at kommunen har rapportert
inn korrekte tall.lo

5.1.2 FAKTA

Prioriterine:tt Hvor mve bruker kommun en nå nleie oe omsors totalt?
Samtlige kommunegrupper i fig. 5.1-1 har redusert andelen av kommunens driftsutgifter som går

til pleie og omsorg. Mens vel 40 prosent av driftsbudsjettet i Steigen i 2009 gikk til pleie og

omsorg, var andelen nede i 33 prosent to år senere (ned vel 8 prosentpoeng). PlO-sektorens andel

av driftsbudsjettet er nå på om lag samme nivå som i KG og fylket, jf. fig. 5.3-1.

Fig. 2: Netto driftsutgifter til PLO i prosent av kommunens totale netto driftsutgifterl2

.20t1. r 2010 2009

KG ,u,þrn

ztlz

6

Steigen
4t,9

N.land

Landet
1fr:E

0 10 20 40

e 
Vi ønsket også å ha med tall for 2072, men nøkkeltall for prioritering, netto driftsutgifter og korrigerte brutto

driftsutgifter pr. mottaker (produktivitet) for Steigen kommune forelå ikke i KOSTRA pr. mai 2013. For dekningsgrad

har vi med tall for 20L2.
to Kommunene har et ansvar for å kvalitetssikre data som innrapporteres, jf. forskrift om kommunal rapportering 5 8:

Kommunene og fylkeskommunene har selv onsvar for ot de doto som fremkommer i kommunens og

fylkeskommunenes regnskapsrapport og tjenesteropportering har en tilstrekkelig kvalitet. Rapporteringen til
stotlige myndigheter skalforetas i henhold til den detaljeringsgrod som er fastsott ivedlegg eller i skjemaer
om tjeneste ropportering.

11 Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger (kommunens frie inntekter) kommunen "velger" å

bruke på de enkelte tjenesteområdene. Et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten kan bli delvis korrigert for
ved å se på utgifter per person i målgruppen.
tt 

Det er ikke mulig i KOSTRA å skille mellom ressursinnsats til ulike målgrupper som for eksempel funksjonshemmede,
psykiatri, etc.; Steigen tilhørte KOSTRA-gruppe 6 t.o.m. 2009 oe KG 5 f.o.m. 2010.

30
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Det blir lettere å forstå den betydelige nedgangen i PlO-sektorens andel av kommunens totale
netto driftsutgifter hvis vi ser den i sammenheng med endringer i kommunens totale netto
driftsutgifter.

Tabellen under viser at det fra 2010 t¡l 2OLI var en økning i kommunens totale netto driftsutgifter
på L6 prosent (21 mill. kr). Sammenliknet med dette var økningen inetto driftsutgiftertil pleie og

omsorg på 3,6 prosent (1,7 mill kr). Den betydelige nedgangen i andelen netto driftsutgifter til
pleie og omsorg av kommunens totale netto driftsutgifter synes dermed i all hovedsak å kunne

tilskrives Økningen i sistnevnte.

Tabellen viser videre at netto driftsutgifter til pleie og omsorg har vært på om lag 50 mill. kr pr. år

de siste årene. 2009 framstår som et unntak med en Økning på nærmere 5 mill (9 prosent) fra året

f ør. I følge helse- og omsorgsleder skyldtes dette overbelegg ved Steigentunet, noe som førte til
merforbruk.

Tabell 2: Netto driftsutgifter totalt og andel til pleie og omsorg, Steigen kommune

2008 2009 20to 20tL

Kommunens totale netto driftsutgifter (TNDI

Endring i kr fra äre|før
Endring i prosent

Pleie og omsorg 1253,254,26L1
Endring i kr fra året før
Endring i prosent

Andelt¡l PtO av kommunens TND

LzL687

49 625

40,8

t29 057

7 370

6,L

s4 L24

4 499

9,t
4L,9

r32!17
3 060

2,4

49020
-5 104

-9,4

37,L

L53232
2t 1.1.5

16,0

50 806

L786
3,6

33,2

Kilde: ssB, KosTRA. eeløp i 1000 kr

Fordeling av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester
KOSTRA-tall viser at det har vært en trend i landet de siste årene at kommunene bruker mer på

hjemmetjenester og mindre på institusjonsdrift, men dette ikke gjelder for Steigen. Mens andel av

PLO-driftsbudsjettet som går til institusjon i Steigen har økt med to prosentpoeng fra 2008 til
zOL1-, er dette i KG, fylket og landet redusert tilsvarende, slik atlorskjellen i prioritering mellom
institusjon og hjemmetjeneste har økt med fire prosentpoeng i denne perioden.

Figur 5.3-2 viser hvordan netto driftsutgifter fordelte seg på institusjoner, hjemmetjenester og

aktivisering i 2OLL.lnstitusjoner utgjorde 68 prosent av netto driftsutgifter innen PLO i Steigen

kommune, Dette er 8 prosentpoeng mer enn gj.snittet i KG5, og hhv. 2O og 22 prosentpoeng mer
enn gj.snittet i Nordland og landet. Ressursbruk til aktivisering har i følge KOSTRA-rapporteringen

vært null i Steigen de siste årene mens KG5 gj.snittlig har brukt 4 prosent på dette.13 Helse- og

t' lndikatoren aktivisering (234) viser driftskostnadene til aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og

funksjonshemmede i prosent av totale driftskostnader i pleie og omsorg (kilde: KOSTRA). Omfatter bl.a. eldresentre og

dagsentre for hiemmeboende, støttekontakt, matombrinpine, med mer
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omsorgsleder gir uttrykk for at dette er feil, og v¡ser til at kommunen både har matombringing og

et stort budsjett til stØttekontakt.

Figur 3: Fordeling av netto driftsutgifter til PLO (2011)

lnstitusjoner (f253+26L) - andel av netto driftsutgifter til plo

r Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo

Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo

Steigen

Gj.snitt KG5 60

Gj.snitt N,land

Gj.snitt landet

40 60 80 100

I følge helse- og omsorgsleder gir KOSTRA-tallene også et misvisende bilde når det gjelder
fordelingen av ressurser mellom institusjon og hjemmetjenester ved at ressurser som brukes

andre steder innen helse og omsorg føres på sykehjem (institusjon). For eksempel har
hjemmetjeneste og helse/psykisk helse felles driftsbudsjett, og alt føres på sykehjemskode i

KOSTRA. Videre fattes det ikke individuelle vedtak om tjenester i omsorgsbolig og bofellesskap, og

utgifter knyttet til drift av disse føres på institusjon. Det er bare lønnskostnadene i

hjemmetjenesten som rapporteres til KOSTRA som utgifter i hjemmetjenesten (f254). Hun mener

at selv om dette ikke gir et rett bilde ift. å synliggjøre hvor ressursene brukes, er det
kostnadsbesparende for helse og omsorg totalt sett. I tillegg peker helse- og omsorgsleder på at

det er positivt for samarbeidet mellom hjemmetjeneste og sykehjemmet at hjemmetjenesten er
integrert på Steigentunet - det gir en god dialog og forståelse for hverandres utfordringer. En

annen faktor som er med på å fordreie bildet av ressursbruk-fordelingen, er diverse prosjekter
som helse og omsorg har hatt (bl.a. vedr. preobplassen, lindrende behandling og folkehelse) som

også har vært regnskapsført på institusjon. Kommunen har mottatt tilskudd til disse prosjektene

og utgiftene dekkes av tilskuddsfondene på slutten av året. Likevel har de kommet som
merforbruk på bruttoen siden de ikke har vært med i budsjettet.

I en kommentar til faktabeskrivelsen lister ny helse- og omsorgsleder opp en rekke ansvar som

ikke er ført korrekt.la Bare ved å ta hensyn til disse, vil forholdet mellom ressursbruk til institusjon
og hjemmetjeneste endres med flere prosentpoeng.

to Dette gjelder

Ansvar 336 Omsorgsbolig med budsjett i 201-3 på 4,9 mill (ført som institusjon 253 )

Ansvar 337 Kjøkken - lager middag både for institusjon, besøkende og hjemmeboende (ført som

institusjon) Netto utg. 1,5 mill.

68

4

4

5

48

46

0 20

a
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Netto driftsutgifter pr. innbygger (fig. 5.3-a og 5.3-5)xs

Steigen hadde i 2OLL netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger på kr 19.207 . Dette er

om lag 1..800 lavere enn gj.sn¡ttet i KG5, men høyere enn gj.snittet i Nordland og landet som

helhet.

Figur 4: Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr, pleie og omsorgstjenesten (2011)

I
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2t

20 Lto

Steigen 207
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N.land
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Landet
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Når det gjelder netto driftsutgifter til eldre innbyggere, ligger imidlertid Steigen under gj.snittet i

både KG, fylket og landet. I aldersgruppen 80 år og over (f¡g. 5.3-5) hadde kommunen om lag

16.000 lavere netto driftsutgifter pr. innbygger enn gj.snittet i KG. Forskjellen var enda større ift.
gj.snittet i fylket og landet som helhet. Også for hele aldersgruppen 67 år og over hadde Steigen

lavere netto driftsutgifter pr. innbygger enn gj,snittet i KG, fylket og landet.

Figur 5: Netto driftsutgifter pr. innbygger for aldersgruppene 67l8O år og over (2011)

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over

r Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over

tt
KG5

N.land

Landet

Steige
n
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o Ansvar 338 Dagavdeling - ført som institusjon 253, men burde kanskje vært ført som 234
(aktivisering ). Netto utgift 300000.

. Ansvar 342 Steigentunet drift - alle utgifter ført på 253 institusjon. Steigentunet rommer mange

fu nksjoner, både hjemmetjeneste og a nd re helsetjenester.
forkortelser for en forklarinq þå "netto driftsutgifter"lsSe 

innledninÊsvis under Definisioner og
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Prod u kt¡v¡tet/enhetskostnader

Produktivitet eller enhetskostnader viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til
tjenesteproduksjonen og uttrykkes ofte ved korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker
(KOSTRA).1u I det følgende vil vi fØrst se på korrigerte brutto driftsutgifter totalt pr. mottaker,
deretter se på utgiftene for hjemmetjeneste og institusjon hver for seg.

I 2010 lå Steigen på omtrent samme utgiftsnivå pr. mottaker som gj.snittet i landet, fylket og KG5.

Dette bildet endret seg i 201-1. Fig. 5.3-6 viser at mens korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker
i Steigen ble redusert med 18 prosent økte de i KG, landet og fylket med 4-7 prosent. I 201L var

utgiftene pr. mottaker i Steigen kr 78.577 (23,4 prosent) lavere enn gj.snittet i KG5.

Figur 6: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale PLO-tjenester totalt

201.1 a20L0

KG5
588

315 7

Landet
5 570

312

N.land
8s3

3L4

Steigen 312

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

Hvordan fordeler så denne utgiftsreduksjonen seg mellom hjemmetjeneste og institusjon? Steigen

har redusert korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker fra 2O7O-2OLL, både når det gjelder

hjemmetjenester og pr. institusjonsplass. Prosentvis var det størst utgiftsreduksjon for
hjemmetjenester (18,7 prosent), beløpsmessig var den størst for institusjon (jf tabellene under de

to neste figurene).

forkortelser for en forklarinÊ på "korrigerte brutto driftsutgifter"

257 0

16 
Se innlednlngsvis under Definisjoner og
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Enhetskostnader - Hjemmetjenester
For hjemmetjenester var dr¡ftsutgiftene pr. mottaker i Steigen kr 87.327 i zOtL. Dette er kr 62.L52
lavere enn gj.snittet i kommunegruppen. Forskjellen er enda større sammenliknet med gj.snittet
for fylket og landet som helhet (jf. fie. 5.3-7).

Figur 7: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kr)

20tt .2010

Landet t 350
7t0

N.land 179
289

KG5

Landet

Nordland
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Steigen

149 479
].47 977

Steigen

0 50 000 L00 000 150 000 200 000

Tabellen under inneholder tallene fra figuren over og viser endringen fro 2010 til 2011 i kroner og
prosent for Steigen og hver av kommunegruppene , samt forskjellen mellom Steigen og de andre
når det gjelder d riftsutgift er pr. hjem metjenestemotta ker.

2010

r84710
179 390

747 977

L07 364

20Lt
195 350

185 289

1,4g 47g

87 327

endr.

L0 640

5 899

L502
-20037

iY'
5,8

3,3

L

7-18,

Diff. Steigen - landet

Diff. Steigen - Nordland

D¡ff. Ste¡gen - KGs

-77 346

-72 026

-40 613

-108 023

-97 962
-62r52

Lave driftsutgifter pr. mottaker i hjemmetjenesten har i fØlge helse- og omsorgsleder bl.a.

sammenheng med at det er forholdsvis mange brukere som ikke har veldig store hjelpebehov, og

som får få tjenester (/lavt antall timer) slik at de skal kunne fortsette å bo hjemme og i store trekk
klare seg selv. Dette bekreftes av KOSTRA-tall for dekningsgrad og IPLOS-tall for gj.snittlig antall

tildelte timer bistand pr. uke. Analysen av dekningsgrad nedenfor viser at det har vært en

betydelig Økning i antall hjemmetjenestemottakere. Samtidig viser IPLOS-tall at gj.snittlig antall

tildelte timer i uken med hjemmesykepleie og praktisk bistand er betydelig lavere i Steigen enn i

de andre kommunegruppene (jf. vedlegg 4).17

tt 
Her har kommunen gitt beskjed om at det varfeil i KOSTRA-tallene, og de lovet å sende nye tall. lkke mottatt pr

L7.06.L3, men endrer neppe på konklusjonen - tendensen svnes klar
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Enhetskostnader - lnstitusjon :

Fig, 5.3-8 og t¡lhørende tabell under v¡ser at Steigen kommune reduserte utgiftene pr.

institusjonsplass med om lag kr 87.000 (7,3 prosent) fra 2010 til 2011 samtidig som tilsvarende
utgifter i kommunegruppene ifiguren steg. Men med korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal
institusjonsplass på ca. kr l-,1 mill iIOLL,lå Steigen fortsatt om lag kr 150.000 (16 prosent) pr.

plass over KG5.

Figur 8: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal institusjonsplass

20tL .20LO

Steigen tt 550
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N.land

Landet
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Tabellen under inneholder tallene fra figuren over og viser endringen fra 20L0 til 201"7 i kroner og
prosent for Steigen og hver av kommunegruppene , samt forskjellen mellom Steigen og de andre
når det gjelder driftsutgifter pr. kommunal institusjonsplass.

;Steigen
KG5

:

iNordland

Landet

2010

1 188 395

842343

853 969

842704

2011,

1 101 sso

950 504

930246

880247

endr.

-86 845

108 161

76 277

37 543

,%

-7r3

L2,8

8,9

4,5

D¡ff. Ste¡gen-KG5

Diff. Steigen-Nordland

Diff. Steigen-landet

346 052

334 426

345 69L

r51,046

r77304

227303

Oppsummert, ser vi at beskrivelsen over tegner et bilde av en organisasjon som har bedret
produktiviteten fra 2010 til 2OLL, og som i 291-1- hadde betydelig lavere korrigerte brutto
driftsutgifter pr. mottaker totalt enn gjennomsnittet både i KG, fylket og landet. Når det gjelder
fordelingen av utgifter mellom institusjon og hjemmetjenester, sâ glør måten Steigen

regnskapsmessig fører utgiftene på (jf. beskrivelsen over) at bildet av ressursbruken mellom
institusjon og hjemmetjenester er fordreid mot at mye føres på institusjon, og etterlater et
inntrykk av at produktiviteten er bra i hjemmetjenesten og dårlig i institusjon.

853 9

880
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842
0 504

246

7
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Dekninsssrader

Dekningsgrader viser tjenestetilbudet ¡ forhold til ulike målgrupper for tilbudet (for eksempel
plasser i institusjon) eller andelen av befolkningen som mottartjenester.

lnstitusjon
Steigen har omtrent samme dekningsgrad som gj.snittet i KG5 når det gjelder andel plasser i

institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over, jf. fig. 5.3-9. Kommunen har plasser i institusjon
som tilsvarer 24 prosent av innbyggerne 80 år og over, mens det faktisk var 17 prosent av

innbyggerne idenne aldersgruppen som bodde på institusjoni20L2.

Når det gjelder institusjon og heldøgnbemannet bolig til sammen, har Steigen en dekning pâ 4t
prosent av befolkningen på 80 år og over. Dette er betydelig høyere enn gj.snittet både i KG og i

landet som helhet. Heldøgnsbemannet bolig er ifØlge ledelsen de22 omsorgsboligene i 3. etg. på

Steigentunet.

Figur 9: Dekningsgrader for institusjon mm 80 år og over (20t2l

KG5 tSteigen ILandet

Plasser i institusjon i prosent av

innbyggere 80 år over
24,1

L8,7

Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på institusjon

16

,2
L4,L

Andel plasser i institusjon og

heldøgnsbemannet bolig i prosent av

bef. 80+

0510152025303540

Figuren under viser endringer i andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig av

innbyggere 80 år og over i Steigen de siste tre årene (2OIO-2OL2). Andelen plasser i institusjon og

heldøgnsbemannet bolig har begge steget noe. Dette henger sammen med at antallet personer i

denne aldersgruppen er gått noe tilbake i denne perioden.ls

tt Befolkningstall pr. 01.01. for Steigen kommune viser en nedgang i aldersgruppen 80 år og over på 30 personer fra

L95 personer i 2010 til 777i20!2 (kilde: SSBs folkemengdestatistikk). tor øvrigviser tall for 20t3 igjen en liten økning.
I samme periode har antallet personer i aldersgruppen 80 + for landet som helhet økt.

29
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Figur 10: Andel plasser i institusjon/heldpgnbem. bolig I Yo av bef. 80 år og over, Steigen k.

r 2010 .20LL 20t2

40

Andel plasser i institusjon i prosent Andel plasser i inst. og

av innbyggere 80 år + heldøgnbemannet bolig i prosent av

innb.80+

Hjemmetjenester
Når det gjelder dekningsgrad på hjemmetjenester i betydningen mottakere av hjemmetjenester
pr. 1OOO innbyggere,tn har Steigen en høyere dekningsgrad i alle aldersgrupper sammenliknet med

gj.snittet i KG, fylket og landet som helhet (jf. fig. 5.3-12). Sammenliknet med 20L0, har det vært

størst prosentv¡s Økning i antall mottakere pr. 1000 innbyggere i aldersgruppen 0-66 år hvor det i

2OL2var 40 mottakere mot 23i2O1O. Dette tilsvarer en økning pâ74 prosent. Det er også i denne

aldersgruppen at den prosentvise forskjellen mellom Steigen og KG er størst. Leder for
hjemmetjenesten forklarer de høye tallene i den yngre aldersgruppen med at det er mange unge

brukere på psykiatriog rus. lkke alle borfast ikommunen. Hun siervidere at kommunen muligens

har organisert tjenestene på en annen måte enn de har i mange andre kommuner og at dette kan

være med på å forklare de høye tallene. Steigen har for eksempel ingen miljøarbeidertjeneste
tilknyttet rus/psykiatri. Disse oppdragene utføres av hjemmesykepleiere og til dels av

hjemmehjelpere.

Figur 11: Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere... (2012)

I 0-66 år t67-79 âr I 80 år og over

0

Steigen
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KG5

Landet

L27

3
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1s Hiemmeqenester omfatter her praktisk bistand (daglige gjØremå1, opplæring daglige gjøremå1, brukerstyrt personlig

assistent), avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn og hiemmesykepleie.
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Figur 15.3-13 (under) viser utviklingen i antall hjemmetjenestemottakere i Steigen de siste tre
årene. lz}t2var det 188 personer som mottok hjemmetjenester, 26 flere enn i 2010. Økningen

er kun i aldersgruppen under 67 är.

Mens mottakere 80 år og over utgjorde den største mottakergruppen (43 prosent av mottakerne) i

2OIO, hadde aldersgruppen under 67 overtatt som den største mottakergruppen iãOIL. Også i

2OI2var det flest mottakere i den yngste aldersgruppen, som utgjorde 43 prosent av samtlige

mottakere av hjemmetjenester i Steigen i2012.

Figur 12: Mottakere av hjemmetjenester i Steigen etter aldersgruppe og år20

r 0-66 år t67-79 är 80 år og over

2072

20Lt 72 r.99

20to 1.62

0 100 2

5.1.2 VURDERTNG/OPPSUMMERING

Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen "velger" å bruke på

de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker

en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. Steigen skiller seg ut når det gjelder

forholdet mellom bruk av ressurser på institusjon vs. hjemmetjenester. Sammenliknet med

gj.snittet for KG5, fylket og landet, framstår PLO i Steigen som dominert av institusjonsdrift: 68

prosent av netto driftsutgifter innen pleie og omsorg gikk til institusjonsdrift, mot 46 prosent i

landet og 60 prosent i KG. lmidlertid viste det seg at dette i første rekke er uttrykk for en praktisk

fordeling av utgifter, og ikke en prioritering av institusjon foran hjemmetjenester. Måten

kommunen bokfører og rapporterer utgiftene på (hvilke funksjoner utgiftene føres på) gjør at det

tegnes et fordreid bilde av ressursbruk til institusjon vs. hjemmetjenester. Forholdet mellom netto

utgifter til institusjon vs. hjemmetjenester endres med flere prosentpoeng dersom utgiftene føres

der de egentlig hører hjemme.

Prod u ktivitetsi nd i katorene viser ressu rsbru k ift tjenesteproduksjon. lnnenfor pleie og omsorg blir
produktiviteten målt som korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker. Faktorer som pleietyngde,

kvalitet på tjenestene og hvor mye tjenester hver enkelt mottaker får kan påvirke produktiviteten

tienester som vtes til hiemmeboende (funksi

18865

69

15050

20 Hiemmetienester omfatter her alle
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I Steigen framstår produktiviteten i hjemmetjenestene som betydelig høyere enn gj.snittet i de

andre kommunegruppene. Dette henger sammen med lave enhetskostnader ved at mange

mottakere, ifØlge ledelsen, får få tjenester. Likeledes bidrar føringen av driftutgifter fra

hjemmetjenesten på funksjon for institusjon til lavere enhetskostnader i hjemmetjenesten.
Motsatt blir produktiviteten innen institusjonsdriften dårligere. Selv om korrigerte brutto
driftsutgifter pr. kommunal institusjonsplass ble redusert i Steigen fra2O\Otilz0tl,ligger
kommunen fortsatt betydelig over gj.snittet i KG5, fylket og landet.

Dekninsssrader sier noe om tjenestetilbudet ift. ulike målgrupper (for tilbudet) eller andelen av

befolkningen som mottar tjenester. I Steigen er det høye dekningsgrader for både institusjon og

hjemmetjenester. Kommunen skiller seg spesielt ut med hensyn tilto variabler. For det første ved

et hØyt antall hjemmetjeneste-mottakere pr. 1000 innbyggere ialdergruppen under 67 âr. Dette
fikk vi forklart hadde sammenheng med at mange får få tjenester og at det er flere yngre brukere
innen rus og psykiatri som får hjemmetjenester. For det andre skiller Steigen kommune seg ut ved

en meget høy andel plasser i institusjon og heldøgnbemannet bolig i prosent av befolkningen 80 +

Vi har sett nærmere på bakgrunnen for variabelen og kommunens innrapportering.

Som "institusjonsplasser" har kommunen rapportert inn sykehjemsplassene, og som "bolig med

heldøgns bemanning" omsorgsboligene på Steigentunet. Av utfyllingsveiledningen til
rapporteringsskjema 4 framgår at det "bolig med heldøgns bemanning" menes "boliger med fast
tilknyttet personell hele d6gnet disponert til pleie- og omsorgsformå1". Under er det presisert at

det ikke regnes som "virksomhet med fast tilknyttet personell dersom personellet oppholder seg i

nærliggende institusjon/bokompleks og kun tar tilsynsrunder til aktuell enhet."21 Da dette er
tilfellet for omsorgsboligene på Steigentunet, burde disse sannsynligvis ikke vært talt med som

bolig med heldøgns bemanning." Dekningsgraden for andel plasser i institusjon og

heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80 år og over, ville da vært mye lavere.

På bakgrunn av det ovenstående kan det synes som det i hovedsak er feilrapporteringer som ligger

til grunn på områder der kommunen har framstått som noe ekstrem sammenliknet med

kommunegruppene som vi har sammenliknet Steigen med. Selv om denne første delen av

rapporten bare var ment å skulle være en form for benchmarking analyse, finner revisjonen at

undersøkelsen så langt har avdekket tre avvik fra bestemmelser i lov/forskrift/veiledning:

Kom m u nens kategorisering/ra pportering ¡ KOSTRA av omsorgsboligene på Steigentunet
som heldøgnsbemannet bolig synes å være et awik ¡ft. KOSTRA-veilederen.

Omsorgsboligene faller heller ikke inn under institusjonsbegrepet i rettslig forstand. Hva

som regnes som institusjon etter helse* og omsorgstjenesteloven $ 3-2 nr.6 bokstav c er nå

uttØmmende listet opp i forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon.
Kommunens feilrapporteringer utgjør et awik ift. kravet til kvalitet i forskrift om kommunal
rapportering $ 8 og ift. veiledning til regnskapsrapporteringen ¡ KOSTRA. I tillegg til
manglende etterlevelse av forskrift og veileder, mener vi at feil postering av utgifter på

" K¡lde: " Rapportering av kommunale tjenesteproduksjonsdota i KOSTRA 2072. Veitedning tit utfytting ov skjema."

" Dette ville ha vært mer i samsvar med det at beboerne betaler husleie for omsorgsboligen til kommunen, og ikke

vederlag som i institusjon.
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funksjon glør at det skapes et bilde av ressursbruken som ¡kke gjenspeiler den faktiske

fordelingen av utgifter. Regnskaps- og tjenesterapporter fra kommunene til statlige

myndigheter er offentlig tilgjengelig og brukes av mange aktører, både sentralt og lokalt.

Dataene skal gi grunnlag for analyse, planlegging og styring. Hvis grunnlagsdata ikke

stemmer med de faktiske forholdene, kan både politikere og andre komme til å trekke
slutninger og planlegge tiltak på feil grunnlag, og sammenlikninger med andre kommuner
kan gi et misvisende bilde.
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5.2 Er kommunens rut¡ner for saksbehandling crv søkndder om plcrss i institusjon og

omsorgsbolÍg Í tråd med lov- og regelverk?

I denne delen vil vi se nærmere på kommunens rutiner for tildeling av sykehjemsplass og

omsorgsbolig.

Den enkelte har et rettslig krav på pleie- og omsorgstjenester dersom slik hjelp er nØdvendig, jf.

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven (fram til 1.7.12), nå helse- og
omsorgstjenesteloven samt pasient- og brukerrettighetsloven. Når det gjelder saksbehandling av

sØknader om vanlige helse- og omsorgstjenester, herunder plass i sykehjem, kommer
forvaltningslovens regler for enkeltvedtak til anvendelse.23 Etter 1. jan. 2012 gjelder dette forutsatt at

tjenestene må forventes å vare lenger enn to uker.

Vi kan skille mellom ulike faser i saksbehandlingen: utrednings-, vedtaks- og
klagesaksbehandlingsfasen. Her tar vi først og fremst for oss krav til saksbehandling i utrednings-
og vedtaksfasen.

5.2.I REVISJONSKRITERIER

Saksutredningsfasen

L. Kommunene skal utarbeide et system av prosedyrer som sØker å sikre at den enkelte bruker får
de tjenester vedkommende har behov for til rett tid (kvalitetsforskriften S 3), jf. pbrl. S 2-1a

annet ledd.

2. Brukermedvirkning:
2.3 Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og

omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/ verge/ hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring
av tjenestetilbudet (jf. kvalitetsforskriften S 3 fØrste ledd).

2.4Ogsåt pasient- og brukerrettighetsloven $ 3-1 annet ledd har bestemmelser om at tjenestetilbudet så

langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient/bruker, og at det skal legges stor vekt på hva

pasienten/brukeren mener.

3. Forvaltningsorganet skal forberede og av$øre en sak uten ugrunnet opphold (fvl. 5 11). Dersom

en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt skal det gis

foreløpig svar (fvl. 5 lla tredje ledd).

4. Forvaltningen har plikt til å påse at "saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes" (fvl.

S fZ¡. Dette "undersøkelsesprinsippet" innebærer at det må foreligge tilstrekkelige
opplysninger til å kunne vurdere saken på et forsvarlig grunnlag.2a Det bør foreligge en skriftlig
saksutredning.

" Jf. pbrl. I 2-7 annet ledd jf. hol. S 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a til d, 55 3-6 og 3-8.

'o Krav til utredningsplikten fungerer som kvalitetssikring og skal motvirke feil i faktagrunnlaget Uf. saksbehandler-
veileder).
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5. Alle som har søkt om helse- og omsorgstjenester, og alle som mottar det fra kommunen, skal

være reg¡strert i lPLOS.25 IPlOS-forskriften $ 1-8 (nr. 3) har bestemmelser om hvilke

opplysn¡nger som anses å være av betydning for vurder¡ng av tjenestebehovet.26

Vedtaksfasen
6. Enkeltvedtak skal være skriftlige (fvl. 5 23).

7. Enkeltvedtak skal inneholde:z7 hva det er søkt om; hva som er innvilget/delvis
innvilget/avslått,28 tidspunkt for iverksetting, en konkretisering av hva sØker har fått innvilget
hjelp til; opplysninger om egenbetaling.

8. Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket
treffes (ful. $ 24første ledd). lbegrunnelsen skal detvisestilde reglervedtaket byggerpå, ogi
den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal

begrunnelsen også gjengi innholdet i reglene. Videre skal de faktiske forhold som vedtaket
bygger på nevnes, og det bør framgå hvorfor vedkommende oppfyller vilkårene for tjenester,
samt hvorfor kommunen mener at de tjenester som tilbys vil dekke nØdvendige behov på en

forsvarlig måte.

9. Partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig, skriftlig, av det forvaltningsorgan
som har truffet vedtaket (fvl. 5 27 første ledd).

10. I underretningen skal det gis opplysning om klageadgang, -frist, -instans og den nærmere

fremgangsmåte, og muligheten til å få hjelp av forvaltningen til å fremsette klage (fvl. 5 27 tredje
ledd)

11. I underretningen skal det opplyses om retten til å se sakens dokumenter etter fvl. $ 18, jf. S 19.

5.2.2 FAKTA

I fØlge leder for inntaksrådet følger kommunen samme prosedyre for saksbehandling av søknader

om plass i sykehjem som for omsorgsbolig og bofellesskap ("eldresenter"). Hun gir uttrykk for at

rutinene er så innarbeidet i organisasjonen at man i praksis ikke bruker selve

prosedyrebeskrivelsene (dokumentene), og at hun derfor ikke straks kan svare på hvilke som er i

bruk og hvilke som ikke er det lenger. Når det gjelder rutiner iht. kvalitetsforskriften, har

kommunen i følge helse- og omsorgsleder ikke jobbet systematisk med dette og har ikke

utarbeidet slike skriftlige prosedyrer. lmidlertid har kommunen en rekke skriftlige prosedyrer

'u IPLOS er en del av den relevante og nødvendige dokumentasjon i den kommunale saksbehandlingen for pleie- og

omsorgstjenester, og inngår i den elektroniske pasientjournal. Pasientjournal skal føres i samsvar med god yrkesskikk

og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, jf. helsepersonelloven 40, jf.

pasientjournalforskriften 5 8.

'u Dette omfatter bl.a. opplysninger om bolig og hushold og om personen får privat ikke betalt hjelp. Videre omfattes

opplysninger om personens funksjonsevne i dagliglivets aktiv¡teter, og om helsetilstand og sykdom som er relevant og

nødvendig for å vurdere tjenestebehovet (herunder samhandling med andre, sansesvikt, hukommelse og mobilitet).

" Jf . Anbe¡otínger tit saksbehandlingsprosessen, Sosial- og helsedirektoratet (2007).
z8 ¡y¡5 spkere som ikke fyller vilkårene for å få hjelp likevel tildeles hjelp, for eksempel i forebyggende hensikt, skal det

framgå av vedtaket at vilkåret ikke er oppfylt, men at det likevel blir gitt et tilbud om hjelp/bistand, samt formålet
formål: "Formålet med oppholdet er å trene opp gangfunksjonen'"med tiltaket (Veilederen s.39). Eks på
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vedr. saksbehandling innen helse- og omsorg, og da spes¡elt ifm. saksbehandling av søknader om
plass i sykehjem og omsorgsbolig, jf. tabellen under.

Tabell 5: Oversikt over prosedyrer og skjema til bruk ifm. saksbehandling av søknader om plass i

sykehjem, omsorgsbolig og bofellesskap2e

1 Saksgang ift. søknader om
sykehjplass, kt-plass,
avlastning, omsorgsbolig,
eldresenter

2 Tildeling av avlastnings-,
korttids- og langtids-
opphold ved eldresenter,
omsorgsbolig eller
sykehjem

3 lnntaksråd

4 Vurderingsskjema til bruk
fpr innleggelse isyke-
hjem/plass iomsorgs-
bolig/annet botilbud

5 Vurderingsskjema /
søknad institusjonsplass

7 Melding om
utskrivningsklar pasient

Skal sikre at:
- søknadene får vurdering ut fra helsefaglige kriterier slik at
pas får den hjelp som er tilpasset dennes behov
- saksgang er i tråd med lover og forskrifter.

Skal sikre at:
-søknader om plass får en systematisk og god vurdering slik

at pasienten får den hjelp som er tilpasset hans/ hennes

behov; saksgang er i tråd med lover og forskrifter; Bolig

tildeles ut fra LEON- prinsippet

Mandat for inntaksrådet, om møtehypp¡ghet, etc.

Gjøre helsefaglige vurderinger / vedtak ift. søknader om

innleggelser i sykehjem / kortidsplasser / plass i

omsorgsboliger/ tildeling av leiligheter på eldresenter og

Mølnmoa

Brukt som kombinert sØknads- og vurderingsskjema.

Egen rubrikk for IPLOS score.
Fylles ut og underskrives av PLO-ansatt.

Hva det søkes om; kartlegge funksjonsnivå, behov og

nettverk. Egen rubrikk for IPLOS score.
Plass for underskrift av utfyller (pleier) og bruker

lfm. samhandling sykehus
Fylles ut av komm. ifm. tlf. kontakt med sykehuset

6 Orientering om innlagt lfm. samhandling sykehus

sient

Nov.

2004

Nov.

2004

Brukt
iflere
år

sep.
2072

2072

20L2

2s.04.
20t0;
12.09.
2012

L2.09
20L2

25.04.
201Q;

12.09.
2012

8 Mal for saksutredning Mal i det elektroniske saksbeh.- og dok-systemet Profil

9 Malfor underretning om
vedtak

Malfor underretning om vedtak (i Profil)

t' 
I tillegg til rutinene som er med i tabellen, har vi mottatt prosedyre for "saksgang ift. søknader om avlastning i

sykehjem/omsorgsbolig/ eldresenter," gjeldende fra 15.01.2008, samt en rekke prosedyrer i hjemmetjenesten, hvorav

de fleste var udatert ift. gyldighet. For øvrig har vi også fått kopi av husleiekontrakt for omsorgsbolig og bofellesskap.

Kontraktene synes å variere. Noen har et detaljert oppsett for hva som inngår i leie, andre har bare med ett punkt, om

ffi h-EtrfliFfIl

at hjemmehjelp er inkludert.
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For å få et helhetlig bilde av s¡tasjonen når det gjelder hvilke skriftlige saksbehandlingsrutiner
kommunen har innen pleie og omsorg, har vi sett nærmere på hver av prosedyrene som vi ut fra
intervju og datering har oppfattet som gjeldende. Rutinene L-7 hører hjemme i

saksbehand lingsfasen, mens rutinene 8-9 hører hjemme i vedtaksfasen.

Rutinene 1-3 i tabellen over omhandler prosedvre for tildelins av plass i svkehiem
(lanstidsopphold, avlastnins oe korttidsplass), omsoresbolis oe bofellesskap. Beslutninger i slike

saker treffes av inntaksrådet.

Prosedyreskjema #l viser saksgangen i nitrinn, fra søknad/henvendelse kommer, til vedtak sendes

ut. lht. denne skal søknad registreres i postjournal og bekreftelse på mottatt sØknad sendes.

lnntaksrådet alene er anført som ansvarlig, selv om også andre er nevnt som ansvarlig på

enkeltpunkter (for eksempel kontorpersonale). Den inneholder videre fire punkter som omhandler
det samme som, og er noenlunde identisk med fire av de seks punktene i prosedyre #2. Krav om
IPLOS-kartlegging er imidlertid ikke med i prosedyre #1. Lovhjemler som er oppgitt i begge
prosedyrene er upresise.

Prosedyreskjema #2 inneholder seks trinn. Flesteparten av punktene omhandler som nevnt det
samme som i rutinebeskrivelse #1. Fem omhandler prosedyre for møter i inntaksrådet. I følge
prosedyren har man først en gjennomgang av alle beboerne på Steigentunet og eldresentrene ift.
endret omsorgsbehov. Deretter presenterer inntaksrådsleder mottatte
vurderingsskjema/søknader. Andre pleiere som kjenner søker godt og som deltar på mØtet, kan så

komme med utfyllende informasjon ut over det som framgår av vurderingsskjemaet. Ut fra en

helhetsvurdering av søkerens behov for helsehjelp, tildeles søkeren et tilbud som er faglig
forsvarlig. Ansvarlig for det siste punktet om underretning om vedtaket, er i rutine 1 lagt til leder
for inntaksrådet, mens den iht. rutine 2 skal sendes av denne eller leder hjemmetjenesten. Rutine

#2 nevner for øvrig utsendelse av "foreløpig avslag" ved siden av "vedtak om tildeling av plass".

Rutine #3 gjelder også for inntaksrådet. Den har bestemmelser vedr. mØtehyppighet. Herav
framgår også at vurderingsskjema og IPLOS skal fylles utfør møtet. MØter i inntaksrådet finner
sted annenhver onsdag, og evt. ellers ved behov. lnntaksrådet består av leder for Steigentunet
sykehjem og omsorgsboliger, leder for hjemmetjenesten, de tre bogruppelederne, leder for
omsorgsboligene (på nivå med bogruppelederne), kommunal fysioterapeut og lege.3o Tidligere var
leder i inntaksrådet leder i hjemmetjenesten; da kom de fleste som fikk institusjonsplass direkte
fra eget hjem. Med samhandlingsreformen kommer mange rett fra sykehuset, og leder i

inntaksteamet er nå leder ved sykehjemmet.3l

30 
P.t. 

"r. 
det konstituert lege. Denne deltar ikke på møtene i inntaksrådet. Helse- og omsorgsleder deltar bare

unntaksvis unntak når spesielle tema som for eksempel samhandlingsreformen skal behandles.
tt 

Leder for helse og omsorg forteller at organiseringen av søknadsbehandlingen har variert opp gjennom årene. Fram

til 1. mars 2010 var det leder for hjemmesykepleien som saksbehandlet søknader. Hun var i en ren administrativ
stilling og var aldri hjemme og så brukerne i sitt eget hjem, men måtte stole på tilbakemeldinger fra de som jobbet

ute. Så ble det en periode hvor tre områdesykepleiere i hjemmetjenesten var med i inntaksrådet, i tillegg til
sykehjemslederne. Dette for å få inn felles tenkning mellom hi.tieneste og svkehiem
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Rutinene 4 og 5 (itabellen) er vurderinssskiema. I følge ledelsen er dette et kombinert søknads- og

vurderingsskjema.32 Mens skjema #4 som har vært i bruk i flere år, kun har tittelen
"vurderingsskjema til bruk før innleggelse i sykehjem....", har skjema #5, som i følge inntaksleder
ble tatt i bruk høsten 2012, tittelen "Vurderingsskjema/Søknad institusjonsplass." Sistnevnte har
så avkrysningsbokser for ulike bogrupper på sykehjemmet, omsorgsbolig samt bofellesskapene.
Det framgår imidlertid ikke av selve skjemaene fra hvilken dato de skal benyttes, ei heller om det
gamle evt. er tatt ut av bruk. Ny leder helse og omsorg presiserer i en kommentar til
faktabeskrivelsen i rapporten at begge skjemaene var i bruk i en overgangsfase, men at det etter
nov.2O!2 kun er skjema 5 som er i bruk.

lfØlge leder for inntaksrådet, er det meningen at vurderingsskjemaet skal fylles ut elektronisk i

saksbehandlings- og dokumentasjonssystemet Profil, men at det i praksis for det meste blir fylt ut
for hånd. Det framgår ikke av vurderingsskjemaet om det er gjennomført hjemmebesøk. Skjemaet
fylles ut av sykepleier (for eksempel områdesykepleier i hj.tjenesten) og omfatter en helsefaglig
vurdering. Begge skjemaene har linje for utfyllers underskrift. Kun det nyeste har en egen linje for
brukers underskrift. Utfylt skjema skalforeliggefør saken behandles i inntaksrådet.

Et av punktene i vurderingsskjemaet er IPLOS score som skal fylles ut med dato. Hvis det har
skjedd endringer i funksjonsnivå siden siste registrering, skal det ifØlge rettledning i skjemaet
gjøres en ny IPlOS-kartlegging. Praksis har imidlertid, i følge inntaksleder, vært at IPLOS-

kartleggingen først ble gjort etter at sØker fikk plass. Fra sept. 2012ble det imidlertid bestemt i

inntaksrådet at IPlOS-kartlegging skal foretas iht. skriftlig rutine, mao. som et ledd i

saksutredningen, før vedtak treffes. Helse- og omsorgsleder gir uttrykk for at IPLOS-kartleggingen

kan være en god indikator på hjelpebehov, men ikke alltid. Det gjelder særlig ift. demente, som

kan ha en grei score, men som likevel trenger hjelp og tilsyn.

For øvrig har kommunen, i følge ledelsen, rutine for at det gjøres ny IPlOS-vurdering en tilto
ganger i året (en ved sommer og en om lag i nov), samt ved endring i personens helsetilstand
IPLOS-vurderinger gjennomføres av to pleiere i lag.33

Skjemaene 6 og7 (samhandlinssskiemaer) gjelder pasienter som blir innlagt på sykehus og som

kan komme til å trenge hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Disse fylles ut når bruker
blir innlagt og når vedkommende er utskrivningsklar ifm. kommunikasjon mellom sykehuset og

kommunen.=o Sk¡emaene er meget detaljerte, spesielt det siste, og gir kommunen en meget god

kartlegging av pasientens helsemessige tilstand og hjelpebehov. Leder for helse og omsorg
forteller at de ifm. innføringen av samhandlingsreformen jobbet mye med overlappingen mellom
sykehus og sykehjeffi, oB at de nå må jobbe med overgangen mellom sykehjem og

hjemmetjeneste, herunder utarbeide et eget skjema for tverrfaglig vurdering av personer som er
inne på korttidsopphold, for å kartlegge hva de trenger hjelp til.

" Kommunen har ikke noe eget søknadsskjema som søker skal fylle ut selv, men det hender at enkelte sender søknad i

brevs form.
33 

I h.¡emmeqenesten er det områdesykepleier i samarbeid med hjelpepleier som jobber hos bruker. På sykehjemmet
er det to personer på hver avdeling som utfører IPLOS-vurderinger.
34 Sk¡".."n" fylles ut av kontaktperson mellom sykehuset og Steigentunet. I følge leder for hj.tjenesten, har det
skjedd flere ganger at kommunen har fått stoppet utskrivning av pasient fordi de har ment at det var uforsvarlig på

bakgrunn av de opplysninger som er kommet fram i samtalen.
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Skjema #8 er en mal for saksutredning som l¡gger i Profil. Denne fyller leder for inntaksrådet ut i

etterkont av møtet i inntaksrådet, slik at det som anføres under "innstilling", i realiteten er
vedtaket som allerede er truffet. I tillegg til formalia som navn, journalnr og hva saken gjelder, har
saksutredningmalen flg. punkter: fakta i saken, saksbehandlers vurdering, innstilling til vedtak
sa mt lovhjemmelhenvisningsfelt.

Ny helse- og omsorgsleder har i en tilbakemelding på faktabeskrivelsen anlørt at hun ser det som

en styrke av saksframstillingen skrives i etterkant av møtet i inntaksrådet da dette "gir rom og
mulighet for en stor grod av oppdatering om søkers funksjonsnivå og supplement ov kunnskap fra
de som sitter i lnntøksteomet. Slik sett skjer selve saksbehandlingen i selve møtet og sørger for ot
saken er tilstrekkelig og oppdatert opplyst på det tidspunkt som avgjØrelsen skal treffes."

Skjema #9 er mal for underretning om vedtak, som også ligger i Profil. Denne inneholder
overskriften "vedtak offi ---", vedtaksdato, info om hvilken tjeneste som er innvilget og fra hvilken
dato. Dernest står det at behovet for tjenesten vil bli vurdert fortløpende. Det er vist til
lovhjemmel, klageadgang og mulighetene for "nødvendig råd og veiledning" ifm. dette, samt
bestemmelser om innsynsrett og egenbetaling.

KRITERIER

Når det gjelder hvilke kriterier som danner grunnlag for tildeling av plass i sykehjem, omsorgsbolig
og bofellesskap, gir leder for helse og omsorg uttrykk for at kommunen bruker
vurderingsskjemaet, og at det ut fra dette er totalbildet av fysiske, psykiske og sosiale behov som

blir tillagt vekt. Det gjøres en samlet vurdering av pasientens fysiske og kognitive /mentale helse. I

følge leder for inntaksrådet, legges det stor vekt på det mentale - om de er klar og orientert, og

leder for hjemmetjenesten tilføyer, at også den psykiske tilstanden ift. angst og depresjoner blir
tatt med i vurderingen. Leder for helse og omsorg understreker at den kognitive funksjonen og det
å kunne ta til seg mat og drikke, er helt grunnleggende. Hvis noen ikke er klar nok til å kunne bruke
trygghetsalarmen eller tilkalle hjelp fra pårørende ved behov, så er det et moment for at de ikke

kan bo hjemme. Helse- og omsorgslederen gir videre uttrykk for at også lange avstander og

nettverk kan ha innvirkning på vurderingen av tildeling av plass: Selv om noen egentlig har et
funksjonsnivå som tilsier at de kunne klart seg hjemme, så kan lange avstander og et for
tynt/spredt nettverk med naboer eller familie, gjøre at ensomheten og isolasjonen blir for stor.
På spørsmål om hvilken rolle pårørende spiller i en søknadsprosess, sier leder for
hjemmetjenesten at de prøver å ikke la det bli slik at de som roper høyest får plass, og at plass

tildeles ut fra helsefaglige vurderinger. Helse- og omsorgsleder gir uttrykk for at de ikke kan

forskjellsbehandle, men at det tar mer ressurser å stå i sånne situasjoner, og at det da blir ekstra

viktig å vite at en har gjort grundige vurderinger ut fra faste kriterier. Hun gir videre uttrykk for at
den elektroniske bruken av Profil har hevet objektiviteten i vurderingene: "Jeg tror det skjerper
oss at vi har disse rutinene ift hva som skal være på plass i Profil."

De fleste som søker om plass i sykehjem er i følge inntaksrådsleder kjent for tjenesten på en eller
annen måte. De har enten mottatt hjemmetjenester en periode eller de har vært inne på

korttidsopphold. I følge leder for hjemmetjenesten er det vanlig at pårørende tar opp med
hjemmesykepleier behovet for en plass i institusjon eller omsorgsbolig. Hun forteller at
områdesykepleier drar på hjemmebesØk for å informere og kartlegge behov, og at det fylles ut
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sØknadsskjema som reg¡streres i Profil med saks-/journalnr. og dato. I tillegg skal kommunen
"bekrefte overfor sØker at vi har mottatt søknad." Leder for inntaksrådet føyer til at dette iht.

rutine for saksgang. Sistnevnte har søknads-/vurderingsskjemaene samlet i en perm som

ajourføres hver 14. dag ifm. inntaksrådsmøter.

5.2.3 VURDERINGER

Revisjonen har gjennom denne undersøkelsen dels fått et positivt inntrykk av helse- og
omsorgstjenestens skriftlige saksbehandlingsrutiner, dels et negativt. Kommunen har skjemaer og

maler for å kartlegge helsetilstand og hjelpebehov (eks. vurderingsskjema), som er ment å danne
et forsvarlig grunnlag for å treffe gode beslutninger om pleie- og omsorgstjenester. Ledelsen

framstår som proaktiv ift. å utvikle videre rutiner for å styrke den tverrfaglige vurderingen, og har

også underveis i prosjektet revidert noen av rutinene.

Revisjonen ser imidlertid en rekke svakheter ved kommunens system for skriftlige prosedyrer for
saksutredning/saksgang. Det foreligger en rekke slike skriftlige rutiner for saksgangen, men

kommunen mangler oversikt over hvilke rutiner som faktisk gjelder pr. dd. Dette kompliseres ved

at det foreligger flere skriftlige prosedyrer for samme tema, som delvis overlapper hverandre, og i

enkelte tilfeller har ulike bestemmelser for samme trinn i saksgangen." Dette etterlater et
inntrykk av rot og mangelfull internkontroll på området. At leder gir uttrykk for at rutinene er så

innarbeidet i organisasjonen at man ikke bruker eller ikke er oppmerksom på hva som foreligger av

skriftlige rutinedokumenter er ikke betryggende med tanke på å redusere risikoen for uforsvarlig
saksbehandling, forskjellsbehandling, og manglende oppfølging av endringer i lov og forskrift.
Omorganiseringer i mellomledersjiktet, sykefravær og nye folk i mange lederposisjoner gjør

organisasjonen sårbar, og understreker viktigheten av at det finnes et oversiktlig og godt system

av rutiner/prosedyrer som er kjent og lett tilgjengelig for de ansatte.

Kommunen har ennå ikke utarbeidet skriftlige prosedyrer som skal bidra til å sikre at den enkelte

tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov og at brukere medvirker ved utforming
og endring av tjenestetilbudet. Dette representerer et avvik ift. kvalitetsforskriften som har vært
gjeldende i om lag ti år.

Revisjonen finner at det enkelte skjema/prosedyre generelt er hensiktsmessig og bra, og at disse,

forutsatt at de brukes, bidrar til å gi kommunen et godt grunnlag for å treffe best mulig og
forsvarlige vedtak om helse- og omsorgstjenester. Vi har likevel lagt merke til noen
svakheter/forbedringspunker. Under følger våre bemerkninger knyttet til noen av disse.

SAKSUTREDNINGSFASEN

Kommunen mangler et eget sØknadsskjema for sØknader om pleie- og omsorgstjenester. I følge

ledelsen er intensjonen at vurderingsskjemaet også skal fungere som kombinert søknadsskjema.
Dette skjemaet skal imidlertid fylles ut av sykepleier, og inngår så i saksbehandlingen som en faglig

vurdering av søker. Manglende søknadsskjema gjør at kommunens skriftlige prosedyre for

3s 
For eksempel prosedyren e t og2overlapper hverandre på flere punkter, og dels stiller de ulike krav på samme

område.
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saksgang blir vanskelig å etterleve når det gjelder registrer¡ng av søknad i saksbehandlings-

systemet, noe som gjør det vanskel¡g å følge med på fakt¡sk saksbehandlingstid og evt. å følge opp

bestemmelsen om foreløpig svar.

Rutine 2 nevner utsendelse av "foreløpig avslag" i tillegg til "vedtak om tildeling av plass". At

"foreløpigavslag" er nevnt som et vedtaksalternativ, tyder på en etablert praksis med at det ikke

gis avslag selv om sØker ikke oppfyller vilkårene for å få hjelp som omsøkt. Hvis det gis foreløpig

avslag eller foreløpig svar om at sØknaden vil bli tatt opp til ny vurdering på et senere tidspunkt, så

blir vedkommende satt på en slags venteliste - på ubestemt tid, og helsetilstanden kan endre seg.

Revisjonen mener dette ikke er god forvaltningspraksis. Hvis kommunen mener at vedkommende
ikke oppfyller kriteriene for å få hjelp/tjeneste som omsøkt, så skal det treffes et begrunnet avslag,

som søker så evt. kan klage på. Dette har med rettss¡kkerhetshensyn ä g1øre. Hjelpebehov skal

avklares raskt, ventelister er ikke en tjeneste. Foreligger hjelpebehov skal dette dekkes

umiddelbart. Hvis kommunen mangler tilgang på aktuelt tiltak/tjeneste må det fattes vedtak om

alternativt t¡ltak innt¡l det man mener er best kan settes inn.

Vurderingsskjema mangler angivelse av om hjemmebesØk har funnet sted. Dette mener revisjonen

er en svakhet ift. å dokumentere hvor grundig saksutredningen har vært og ift. å vise hva

forva ltn ingen bygger sine faktaopplysn inger på.

I den siste versjonen av vurderingsskjemaet, med tittelen "vurderingsskjema/søknad
institusjonsploss," er det avkrysningsbokser for bogruppene (sykehjemmet), omsorgsbolig og

bofellesskapene. Da bofellesskap og omsorgsbolig juridisk sett faller utenfor institusjonsbegrepet,

så er tittelen strengt tatt for snever ift. botilbudene i skjemaet.

I noen av prosedyrene er ordet "eldresenter" brukt, om bofellesskapene Toppen og

Nygårdsheimen. Revisjonen synes dette er misvisende, og lett kan gi grunnlag for misforståelser

siden man med ordet "eldresenter" i norsk sammenheng som oftest forstår et dagtilbud for eldre,

særlig med tanke på sosiale tiltak.

lntervjudata viser at rutiner for IPLOS-vurdering av eksisterende brukere er implementert. Dette

bidrar til å kvalitetssikre at brukerne har rett omsorgsnivä, ogfär den hjelpen de trenger.
lmidlertid har kommunen fram til september 2OL2 manglet rutine for IPLOS-kartlegging som et

ledd i saksbehandling av sØknader om pleie- og omsorgstjenester. Dette er et avvik ift. IPLOS-

forskriften om at også søkere skal IPLOS-registreres, IPLOS-registeret skal inneholde opplysninger

som er relevante og nødvendige for saksbehandlingen for tildeling av tjenester og endring av

vedtak. Revisjonen synes det er positivt at kommunen nå har fått på plass denne rutinen, som

ytterligere vil bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget, og som kan danne grunnlag for å se

endringer i behov og tjenester over tid.

VEDTAKSFASEN36

Når det gjelder bestemmelsene om at vedtak skal være skriftlig, så ser vi det slik at vedtaket

framgår av saksframstillingen (som skrives i saksutredningsmalen). De er altså skriftlige.

36 
Saksutredningen som i utgangspunktet hører inn under saksutredningsfasen, er her behandlet under vedtaksfasen

n i realiteten viste seg å være en saksframstilling som lages etter at vedtak er truffet.siden utredninge
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Også begrunnelsen for vedtaket framgår i og for seg av saksframstillingen. Hovedpunktene i malen

for saksutredning synes å passe godt til forvaltningslovens krav til begrunnelse av vedtak ved å ha

felter for de faktiske forhold i saken, saksbehandlers vurdering (her er det naturlig at hovedhensyn
for skjønnsutØvelse nevnes) samt hjemmel for vedtaket. For øvrig mener revisjonen at det ville
vært hensiktsmessig også å ha med et punkt som viser hvilken annen dokumentasjon som

foreligger i saken, for eksempel om det foreligger vurderingsskjema, erklæring fra lege, eller
melding om utskrivningsklar pasient. Dette er særlig aktuelt siden saksframstillingen lagres

elektronisk mens vurderingsskjema og lignende i hovedsak kun foreligger i form av
papirdokumenter.

Hovedregelen etter fvl. $ 24 første ledd er at begrunnelsen skal gis samtidig med vedtaket.3t I

denne sammenheng vil det si i inntaksrådet. Da skal begrunnelsen være utformet og godkjent av

dem som treffer avgjØrelsen. lmidlertid er det etablert praksis i kommunen at saksframstillingen,
herunder begrunnelsen først skrives etterat møtet i inntaksrådet harfunnet sted. Ny helse- og

omsorgsleder ga uttrykk for at det er en styrke at det skjer en siste oppdatering av informasjon om

sØker fra møtedeltakerne under behandlingen i inntaksrådet før vedtak treffes. Revisjonen er i

utgangspunktet enig i dette, forutsatt at slik praksis ikke medfører "slapphet" i utredningsarbeidet
som skal skje forut for møtet.3t At det skjer en oppdatering av informasjon om relevante forhold i

selve inntaksmgtet, er ikke til hinder for at man i selve møtet noterer ned hovedpunktene i en

begrunnelse (hvilke forhold som er avgjørende for at sØker får/ikke får innvilget søknaden, og

hvorfor man mener at tilbudet som gis er forsvarlig).

At kommunen har en etablert praksis for at begrunnelsen føres i pennen kanskje flere dager etter
møtet i inntaksrådet, utgjØr i saker som ikke blir innvilget/bare delvis innvilget, et avvik ift. fvl. 5 24

første ledd. I saker der søknaden innvilges fullt ut og "det ikke er grunn til å tro at noen part vil
være misfornøyd med vedtaket," kan forvaltningen la være å gi samtidig begrunnelse.3e God
praksis innenfor helse- og omsorg (jf. saksbehandlingskurs arrangert av Fylkesmannen) tilsier
imidlertid at dette unntaket ikke gjelder for helse- og omsorgssaker. Det er påregnelig at
hjelpebehovet endres over tid, og hvis det ikke er fattet begrunnet vedtak med beskrivelse av

faktagrunnlaget mv., og man heller ikke tar forbehold om framtidige endringer av tjenestetilbudet,
så avskjæres muligheten for å fatte omgjØringsvedtak til ugunst for parten på et senere
tidspunkt.ao

Underretningen
Kommunens mal for underretning om vedtaket framstår som enkel og oversiktelig. Selve vedtaket
og vedtaksdato framgår, samt rettslig grunnlag, men lovhjemlene er ikke konkretisert, ogøvrige
deler av begrunnelsen for vedtaket mangler. Dette representerer et avvik ift. fvl. I27 annet ledd i

saker uten full innvilgelse. Revisjonen synes det er bra at underretningsmalen har med diverse

37 
Bestemmelsen stiller ikke uttrykkelig krav om at begrunnelsen må være skriftlig, men synes likevel å være forutsatt i

loven, jf. bl.a. fvl. 5 24 tredje ledd annet punktum, der det heter at "muntlig orientering kan tre i stedet for skriftlig
grunngiing".
tt 

Mao. at saken ikke utredes grundig nok på forhånd (ift. vurderingsskjema, hjemmebesøk, IPLOS-kartlegging) ut fra
tanken om at det vil komme tilstrekkelig informasjon i selve inntaksmøtet, fra deltakere som kjenner søker.
3s 

Hvis forvaltningsorganet lar være å gi samtidig begrunnelse (5 24 annet ledd), kan parten som hovedregel kreve

begrunnelse etter at vedtaket er truffet.
a0 

Jf. epost (av 04.03.2013) fra iurist og foredragsholder på saksbehandlerkurs i resi av Fvlkesmannen.
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annen informas.ion relatert til klageadgan& etc. tor øvrig mener rev¡sjoncn at det i
underretn¡ngen også bør. vises til søknad/sØknadsdato (hvis dette forelÍgger) og til hve,m som har

fattet vedtaket.
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5.3 Er kommunens praksis for behondling av søknader om plqss i sykehjem og
omsorgsbolig i tråd med lov- og regelverk og kommunens egne rutiner?

Vi har sett nærmere på et utvalg saker der vedtak er fattet av inntaksrådet i 20tt ogzlLz.
Hensikten har vært å sjekke om kommunen i praksis følger saksbehandlingsreglene, med grunnlag

i lov, god forvaltningsskikk og egne skriftlige administrative prosedyrer.

Tabellen under viser antall saker som revisjonen har sett nærmere på, fordelt på tjenestetypene
langtidsopphold (fast plass) i sykehjem, avlastningsopphold, og omsorgsbolig.al

Ar Langtidsopphold Avlastningopphold Omsorgsbolig

20tL 4 2 4

20!2 5 2 2

5.3.1 REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriteriene i rapportens del 2 kommer til anvendelse også her. Videre vil sakene i utvalget
også blivurdert ut fra de kommunale administrative retningslinjene. FØlgende revisjonskriterier er

utredet:

SAKSUTREDNINGSFASEN

L. SØknad skal registreres i postjournal (administrativ prosedyre)

2. Dersom henvendelsen ikke kan besvares innen en måned, skal det gis foreløpig svar (fu|. 5
1la). Bekreftelse på mottatt sØknad sendes (administrativ prosedyre).

3. Vurderingsskjema for hver enkelt sØker skal foreliggelør møte i inntaksrådet (administrativ
prosedyre).

4. IPLOS-kartlegging skal foreligge før neste møte ¡ inntaksrådet (administrativ prosedyre,

samt punkt i mal for vurderingsskjema)
5. Dokumentasjon på at tjenestetilbudet så langt som mulig er utformet i samarbeid med

pasient og bruker (pbrl. 5 3-1 annet ledd).
6. Skriftlig saksutredning skal foreligge i alle saker. Kommunens mal for saksutredning

inneholder følgende punkter:
o Hva saken gjelder
o Fakta i saken

o Saksbehandlersvurdering
o lnnstilling til vedtak
o Henvisning til lovhjemler for sØknad, vedtak og klageadgang

ot 
I tillegg til de 19 sakene i tabellen, har vi kort sett på saksbehandlingen av søknader om omsorgsbolig som var satt

på venteliste fordi de ikke oppfylte de helsemessige kriteriene. Disse ble gitt endelig avslag nærmest en masse etter at

inntaksrådet i september 2012 bestemte seg for å avskaffe ordningen med venteliste for de som pr dd ikke oppfylte
ikke inn i hver enkelt av disse sakene, men ser på de under ett.vilkårene for omsorgsbolig. Vi går
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VEDTAKSFASEN

Forvaltningsloven kap. V omhandler de krav som stilles til et enkeltvedtak når en sak er kommet så

langt at beslutningen skal treffes.
7. Vedtak skal være skriftlig (fvl. $ 23)

8. Vedtak skal grunngis. Begrunnelsen skal gis samtidig med vedtaket (fu|. I 24iørste ledd)42

9. Bestemmelser om begrunnelsens innhold er nedfelt i fvl. S 25:

a) Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på. Den avgjørende bestemmelsen

må konkretiseres.
b) Begrunnelsen skal nevne de faktiske forhold som er grunnlag for vedtaket.
c) Begrunnelsen bør nevne de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av

skjøn nsutØvelse.

I tillegg anbefales det i hht. god praksis at vedtaket inneholder følgende: a3

o hva det er søkt om/søknadsdato
o hvem som har fattet vedtaket
o når det er fattet
o hva vedtaket går ut på (konkretiseringer ift. hva som er innvilget/delvis

in nvilget/avslått)
o tidspunkt for iverksettelse

10. Partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig, skriftlig, av det forvaltningsorgan
som har truffet vedtaket (fu|. $ 27 første ledd).

l-1. Underretningen skal omfatte, jf. fvl. 5 27:

- Vedtaket og begrunnelsen for vedtaket
- lnformasjon om klageadgang, - instans, -frist samt framgangsmåte ved klage. I tillegg vil det

være naturlig å opplyse om muligheten t¡l å få hjelp til å framsette klage

- lnformasjon om egenbetaling, jf. forskrift, evt. at det ikke krevet egenbetaling
- lnformasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. fvl. $5 fg og 19.

5.3.2 FAKTA

SAKSUTREDNINGSFASEN

L. Søknad skal reei res i nostiournal:

Kommunen har hatt en praksis med å benytte et såkalt kombinert søknads- og vurderingsskjema

Dette blir vanligvis utfylt av sykepleier (for eksempel områdesykepleier) og datert den dagen

vurderingen foretas, som ofte er tett opp mot inntaksrådsmøtet. Dato for når henvendelsen om

hjelp kommer til kommunen er således ikke blitt registrert.

42 
I andre saker enn klagesaker, er det gitt to unntak fra kravet om samtidig begrunnelse (fvl. 5 2a annet ledd).

Unntaket som kan være aktuelt i denne sammenheng er saker der forvaltningsorganet innvilger en søknad og det ikke

er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. (En part kan likevel kreve begrunnelse gitt etter at

vedtaket er truffet.) lmidlertid mener jurist og foredragsholder på saksbehandlerkurs hos Fylkesmannen, Ellisiv Hegna,

at det uansett bØr gis samtidig begrunnelse i enkeltvedtakssaker i helse- og omsorgstjenesten. Bakgrunn for dette er

at hvis man ikke begrunner, og heller ikke tar forbehold om fremtidige endringer i tjenestetilbudet, så mister

kommunen mulighet til å fatte vedtak til ugunst for parten på et senere tidspunkt.
a3 

Jf. vedtaksmal som benyttes på saksbehandlingskurs i regi av fylkesmannen, samt "Anbefalinger til
saksbehandlingsprosessen," Sosial- og helsedirektoratet, 2007
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Da revisjonen ba om å få en overs¡kt over antall sØknader og vedtak om plass i sykehjem og

omsorgsbolig, viste det seg at kommunen manglet slik oversikt og måtte telle manuelt. Oversikt

over antall sØknader kunne uansett ikke fremskaffes siden rutine for å registrere søknader først

ble implementert utpå året 20t2. Det viste det seg (jf. intervju og epost), at kommunen har hatt
en praksis med ikke å registrere formelt verken sØknad eller vedtak ifm. internfl¡tinger på

Steigentunet, herunder også flyttinger mellom omsorgsbolig og sykehj"t.o* Også i tilfeller der en

pasient var inne på korttidsopphold på sykehjemmet eller skulle utskrives fra sykehus, og lege

mente at vedkommende hadde behov for langtidsopphold i institusjon, ble det ikke utfylt sØknads-

/vurderingsskjema. Helsefaglige vurderinger gjort av lege eller pleiere, ble lagt frem muntlig i

inntaksrådet.

Når det gjelder vedtak, fikk revisjonen tilsendt en oversikt over vedtak om tildeling av plass på

Steigentunet sykehjem og omsorgsboliger, samt bofellesskapene, for 2010-pr. 3. kvartal2OL2.4s

Denne baserer seg på en manuell opptelling og det knytter seg i følge ny helse- og omsorgsleder,

usikkerhet til om det er riktig talt. Trenden når det gjelder type opphold, synes imidlertid klar: flere

korttidsopphold, færre avlastningsopphold, og et noenlunde stabilt antall vedtak om

langtidsopphold (jf. vedlegg 5).

Kommunen har innført ny rutine september 20L2, slik at sØknader om plass i sykehjem og botilbud
nå registreres i postjournal/Profil (?), og at ordningen med såkalte interne overflyttinger for
eksempel mellom omsorgsbolig og sykehjem, og til/fra skjermet avd, skal awikles og erstattes
med prosedyrer for formelle vedtak.

2. Bestemmelser foreløoie svar

Siden det ikke har vært vanlig å registrere sØknadsdato, har det heller ikke vært mulig å følge med

på saksbehandlingstid. Med den nye praksisen som ifØlge inntaksleder, nå er innfØrt, vil det være

mulig med oppfølging ift. kravet om svar innen 1 måned.

3. Vurderingsskiema for hver enkelt søker skal foreligge før inntaksrådet
Vurderingsskjema forelå i om lag halvparten av sakene om langtidsopphold og avlastning, og i 4 av

6 saker om omsorgsbolig, jf. tabell 2. I et par tilfeller fant inntaksrådslederen ikke

vurderingsskjema og visste heller ikke om dette eksisterte. Noen av skjemaene var utfylt mer enn

én måned før saken ble behandlet i inntaksrådet, mens andre var datert samme dag som møtet i

inntaksrådet fant sted; i én sak var skjema datert etter al vedtak var fattet. Videre er det stor
variasjon i hvor fyldig vurderingsskjemaet er utfylt. Noen inneholder en god beskrivelse av

helsetilstand og behov, mens andre er mangelfulle. Når det gjelder søknadene om omsorgsbolig,

som iflg. ledelsen ikke oppfylte de helsemessige kriteriene og som var satt på venteliste (om lag 10

søknader), så var det ikke fylt ut vurderingsskjema på noen av disse ift. deres sØknad om

omsorgsbolig. Dette var søkere som hjemmetjenesten kjente til ikke trengte omsorgsbolig ut fra

helsemessige kriterier.

4 
I praksis fungerte dette slik at bogruppeleder ga rapport om brukers funksjonsnivå uten å bruke vurderingsskjema.

Vedtak ble fattet ut fra leders opplysninger, og dokumentasjon ble skrevet på daglig rapport i Profil (jf. epost fra leder

i hjemmetjen esten 22.L0.2012)
as 

Epost 22.L0.2072,jf. vedlegg 5. Oversikten er dessverre ikke fordelt på type botilbud (sykehjem, omsorgsbolig og

bofellesskap).
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Tabell 6: Saksutredningsfasen - Foreligger vurderingsskjema og IPLOS-kartlegging?

Langtidsopphold
(totalt 9 saker)

Avlastning
(totalt 4 saker)

Omsorgsbolig
6 saker i detalj (+ flere
en masse på venteliste)

Vedtak om

Forelåi3av4saker.2
skjema var utfylt samme
dag som inntaksrådet. 1

var særs mangelfullt
utfylt.

Forelå i 4 av 6 saker, hvorav
l var utfylt mer enn Lmdfør
vedtak og 2 var datert
samme dag som
inntaksrådsmøtet.

|ft. søknadene om
omsorgsbolig som var gitt
foreløpig avslag, og som var

satt på venteliste, forelå ikke

vu rderingsskjema.

Forelå utfylt
vurderingss
kjema før
vedtak?

Forelå i 4 av 9 saker. 2 av disse
var datert mer enn én md. før
vedtak.a6

Forelå i 3 saker, men kun
i én sak (10), ser IPLOS-

kartleggingen å ha blitt
gj.ført som et ledd i

saksutred ningen.

Forelå i 2 av 6 saker. Forelå

ikke i venteliste-sakene.
Forelå

IPLOS-

kartlegging
før vedtak?

Forelå i 7 saker, men 5 er gjort
flere md. før saken ble
behandlet, og inngikk ikke som

et ledd i utredningen av
gjeldende behov (saken e 3, LL,
15, 16 og 17). I sakene 2 og 4
ser d ut til at ingen IPLOS forelå
da saken ble behandlet. OK

tidsmessig i sakene L og 18.

4. lP LOS-ka rtleesine skal forel sBe fdr motte i inntaksrådet

Det framgår av intervju at kommunen har rutine for å gjennomføre regelmessige IPLOS-

kartlegginger to ganger i året, samt ved endr¡ng av behov. I tillegg er ny IPLOS med i malen for
vurderingsskjema, som et eget punkt som skal angis. Gjennomgangen av saker viser imidlertid at

ny IPLOS mangler i de fleste sakene i utvalget. IPLOS-score forelå på tidspunkt for
søknadsbehandling i et flertall av sakene, men stØrsteparten av disse var gamle score som var blitt
gjort tidligere rutinemess¡g ford¡ sØker var mottaker av andre tjenester, typisk hjemmetjenester.

5 Brukermedvirknin s

Det var ikke dokumentert brukermedvirkning i noen av sakene i utvalget. Kommunen har ikke

rutine for dette. Siste versjon av vurderingsskjemaet har med en linje for brukers underskrift. Blant

sakene i utvalget var tre skjema underskrevet av søker (¡ tillegg til av sykepleier).

6. Skriftliesaksutrednine

Som viså i delto, er det etablert praks¡s at det ikke lages noen saksutredning før møteli
inntaksrådet. Vi har derfor valgt å behandle denne under vedtaksfasen.

ou Utfylt vurderingsskjema forelå i sakene I,3, L! og 15 (i sakene 3 og 15 var skjema utfylt over en måned før

inntaksmøtet). I sak 2 var skjemaet datert etter at vedtak ble fattet.
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VEDTAKSFASEN

1. Vedtak skalvære skriftlie
Selve vedtaket framgår av saksutredningens punkt "innstilling til vedtak" som vanligvis skrives av

leder for inntaksrådet etter at vedtaket er truffet i inntaksrådet. Under intervju kom det fram at
det ved såkalte interne flyttinger, for eksempel mellom omsorgsbolig og sykehjem, vanligvis ikke
treffes et formelt skriftlig vedtak, ei heller sendes ut skriftlig underretning.

2. Vedtak skal srunnsis - besrunnelsens innhold
Begrunnelsen tilvedtaket framgår av saksframstillingen (saksutredningsmalen), men det er
betydelige variasjoner i hvilken grad vedtakene kan sies å oppfylle forvaltningslovens
bestemmelser. Rettslig grunnlag er med, men i noen saker er det brukt feil eller upresis
lovhjemmel.aT Når det gjelder de andre delene i begrunnelsen, beskrivelse av de faktiske
forholdene og hvilke hensyn som har vært avgjØrende for vedtaket, så er noen meget tynne og
generelle mens andre er mer fyldig og synes å gi en god framstilling av saken.

I utvalget foreligger skriftlig saksframstilling i L7 av t9 saker. I to saker manglet det saksframstilling
ifm. det aktuelle vedtaket som vi så på, noe som utgjØr avvik ift. bestemmelsene om at
enkeltvedtak skal grunngis. For øvrig viser saksgjennomgangen store variasjoner i hvor fyldig
saksframstillingen er. Noen gir en god beskrivelse av helsetilstand og hjelpebehov, men

hovedinntrykket er at framstillingene generelt er tynne og innholdsmessig mangelfulle.

Eksempel på en soksfromstilling med mongelfull begrunnelse (sak 4):
I feltet for hva saken gjelder står det "Fast plass Steigentunet". Det er ikke presisert om det her er
snakk om omsorgsbolig eller sykehjem. Under fakta i saken er det kun vist til at vedk. ut fra
helsefaglige vurderinger har behov for fast plass. Under saksbehandlers vurdering heter det at
vedk er innvilget plass, og under innstilling t¡l vedtak står det at vedk innvilges fast plass fra en gitt
dato. Feltene for hjemmelshenvisninger er tomme. I denne saken forelå det heller ikke

vurderingsskjema eller ny IPLOS. Pas hadde vært inne på en ukes korttidsopphold etter sykehus-
innleggelse, så iflg. inntaksleder, forelå sannsynligvis skjema for utskrivningsklar pasient før
korttidsoppholdet.

Eksempel på en fyldigere soksframstilling som tilfredsstiller kravene til begrunnelse (sak 7):

Denne saken gjelder også langtidsopphold i sykehjem, etter sykehusinnleggelse og påfølgende

korttidsopphold. Før saken ble behandlet i inntaksrådet, forelå både skjema for utskrivningsklar
pasient, ny IPLOS-kartlegging, samt vurderingsskjema som beskrev hvordan vedkommende hadde
fungert under korttidsoppholdet. Under fakta i saksutredningen er søkers helsetilstand og behov
beskrevet; det er også vist tiltidligere saksutredning (også denne fyldig). Vurderingen er noe kort,
men innehar info om hvorfor vedkommende trenger heldøgns pleie og omsorg (hvordan vilkåret
er oppfylt). I "innstillingen" som innehar vedtaket, er det presisert fra hvilken dato oppholdet
gjelder, og det er oppgitt hjemmelshenvisninger.

3. Umiddelbarunderretnin
Størsteparten av underretningene er datert forholdsvis kort tid etter vedtaket i inntaksrådet, men

noen få er datert opptil flere uker etter vedtaksdato. lmidlertid er det i disse sakene grunn til å tro

a7 
For eksempel er det brukt feil hjemmel for om etter 01.01.2012.
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at det ble gitt muntlig underretn¡ng, særlig i saker der opphold ble innvilget fra dato før
underretningens dato.

4. Underretningens innhold
Når det gjelder underretn¡ngen, så har man i alle sakene i utvalget (med unntak av sakene om
omsorgsbolig hvor endelig avslag ble sendt ut nærmest"en masse") benyttet den elektroniske
malen i Profil.

Underretningen i samtlige saker i utvalget (med unntak av ventelistesakene) inneholder flg.:
- Vedtaksdato
- Hva vedtaket går ut på (hva som er innvilget)
- Tidspunkt for iverksettelse
- lnfo om klageadgâng, -frist, - instans, og om muligheten til å få "¡6ivendig råd og

veiledning" ifm. klage
- Hjemmelshenvisningforvedtaket.
- Bestemmelse om evt. egenbetaling
- Opplysninger om retten til å se sakens dokumenter framgikk av noen av vedtakene.

I noen av sakene er det brukt feil eller upresis lovhjemmel. Begrunnelse ut over det rettslige
grunnlaget mangler i underretningen. Det er mao. ikke vist til verken de faktiske forhold som

vedtaket bygger på, eller til de hovedhensyn som har vært avgjØrende ved skjønnsutØvingen. Det

vises heller ikke til noe annet dokument hvor dette framgår.

I tre av sakene var det søkt om noe annet enn det som ble innvilget. Dette fremgår imidlertid ikke

av underretningen. Det fulgte heller ikke med noen begrunnelse om hvorfor de ikke var blitt
innvilget den tjenesten de hadde søkt om. Under fiølger en kort beskrivelse av saksbehandlingen í

disse tre sakene.as

Sak 6:

Det ble søkt om fast plass på Steigentunet i april2OL2. Søker fikk innvilget vinteropphold på

gjestehybel på Toppen fra22.!1.L2, uten at det ble gitt noen begrunnelse for hvorfor
vedkommende ikke oppfylte kriteriene for institusjonsopphold, eller hvorfor de mente at et tilbud
på Toppen ville være et tilstrekkelig godt og forsvarlig tilbud. Vi kan ikke se at det foreligger utfylt
vurderingsskjema før dette vedtaket treffes. Tre dager senere ble søker innlagt på akuttplass på

Steigentunet pga. dehydrering og dårlig almenntilstand. Den 29.17. var det nytt møte i

inntaksrådet. lht. vurderingsskjema utfylt av personale på bogr. 3 samme dag, trengte
vedkommende tett oppfølging i omsorgsbolig (med heldøgns omsorg). Det ble fattet vedtak om
korttidsopphold i sykehjem, og deretter langtidsopphold i omsorgsbolig. Det er brukt feil
lovhjemmel (det er vist til lovens bokstav for sykehjem og ikke for omsorgsbolig) i underretningen
om vedtaket om tildelingen av omsorgsboligen. Under klageadgang er det vist til feil paragraf.

Sak 9

Det ble søkt om avlastningsopphold på Steigentunet ei helg. Det ble innvilget avlastningsopphold
på gjestehybel på Toppen. Søknaden er godt begrunnet ift. søkers helsemessige tilstand og behov
Det foreligger en saksutredning, men den er meget tynn innholdsmessig. Den beskriver ikke

a8 Framstillingene er basert på de dokumenter og den informasjon som er gjort tilgjengelig for revisjonen.
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vedkommendes helsemessige behov slik det er gjort i søknaden. Under vurdering står det ikke noe

om hvorfor kommunen mener at Toppen er bra nok, tatt i betraktning at det er søkt om plass ved

ST. I underretningen ble det ikke vist til søknaden, og det gis ingen begrunnelse. Det er heller ikke

orientert nærmere om hva tilbudet på Toppen omfatter.

Sak 11

Det ble søkt om langtidsopphold i sykehjem til en person i meget høy alder. I søknaden er det
redegjort for vedkommendes helsesituasjon, og at det sØkes om plass i samråd med lege og

sykepleier. Det presiseres at det er sykehjemsplass det søkes om, ikke omsorgsbolig.

Det blir gjort vedtak om tildeling av leilighet på Nygårdheimen bokollektiv. Saksutredningen er
mangelfull. Vurdering av om søker oppfyller vilkåret for sykehjemsplass mangler. Søknaden er ikke

nevnt, heller ikke at sØknaden bifalles av lege og sykepleier. Under vurdering står det kun at "ut fra
helsefaglige vurderinger gis søker tilbud om plass på Nygårdheimen." Begrunnelse framgår heller
ikke av underretningen, annet enn en lovhenvisning til en opphevet lov. Det er heller ikke sagt noe

om hvorfor helse- og omsorgstjenesten mener at Nygårdheimen kan tilby god nok og forsvarlig
pleie.

Søker klager på vedtaket. Fra kommunens side blir det sendt ut brev med informasjon om at

klagen "blir tatt til etterretning", og at søknaden vil bli tatt opp til ny vurdering på det neste

inntaksmØtet. Samme dag fyller områdesykepleier ut vurderingsskjemaet for pas. Herav framgår
bl.a. at vedkommende har en IPLOS-score på 4,5 (svært pleietrengende), og trenger tilsyn på natt.

Saken ser imidlertid ikke ut til å ha blitt behandlet på det neste inntaksmøtet. I stedet blir det vel

to uker senere sendt en henvendelse til lege hvor det bes om dennes vurdering av om

vedkommende trenger heldøgns omsorg. Det er adressert til legen som det ble vist til i den

opprinnelige sØknaden om sykehjemsplass. Om lag en uke senere blir søker innlagt på sykehus

pga. hjertesvikt. Etter sykehusinnleggelsen blir vedkommende innvilget korttidsopphold på

sykehjemmet. I saksutredningen til korttidsplass heter det at vedkommende har behov for
observasjon og vurdering av pleiebehov for å se om vedkommende kvalifiserer for heldøgns

omsorg. Nærmere en måned senere treffes det vedtak om langtidsopphold i sykehjem.

Ad. søknadene om omsorgsbolig som fikk foreløpig avslag:

Når det gjelder sØknader om omsorgsbolig på Steigentunet som ikke oppfylte de helsemessige

kriteriene for et botilbud med heldøgns omsorg, så har praksis i kommunen vært at disse ble gitt
et "foreløpig svar" eller "forelØpig avslag" og så satt på venteliste, med lovnad om at "din søknad

vil blitatt opp på ny på senere lnntaksråd". Denne praksisen ble drøftet på møte i inntaksrådet i

sept. 201-2, og det ble da besluttet at de skulle awikle denne type venteliste og heller gi avslag

umiddelbart dersom vilkårene ikke var oppfylt. I etterkant av møtet sendte leder for
hjemmetjenesten ut brev til de om lag 10 personene som stod på venteliste for omsorgsbolig, med

underretning om at deres søknad bortfalt fra listen over søkere da søknader om omsorgsbolig
"behandles i inntaksråd ut fra helsefaglige vurderinger", og at vedkommendes sØknad ikke kunne

behandles, og at de måtte sØke på nytt hvis helsefaglige årsaker gør at de har behov for heldøgns

omsorg. Det ble ikke vist til at dette var en generell beslutning truffet av inntaksrådet om endret
tildelingsre grme.
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5.3.3 VURDERINGER

Saksgjennomgangen v¡ser at helse- og omsorgstjenesten i Steigen kommune i varierende grad

følger s¡ne egne vedtatte prosedyrer.

SAKSUTREDNINGEN

Vedr. administrativ prosedvre for reaistrerina ov søknad oq at kommunen sender bekreftelse på at
søknod er mottatt - Avvik
Dette gjennomføres ikke i praksis, noe som utgjØr awik ift. egne skriftlige prosedyrer og ift.
mulighetene for å oppfylle forvaltningslovens bestemmelser om foreløpig svar.

At kommunen mangler et eget sØknadsskjema og at kommunen i stedet anser vurderingsskjemaet
som kommunen selv fyller ut på et sent stadium, som et sØknadsskjema, framstår for revisjonen

som uryddig og i strid med god forvaltningsskikk. Det må kunne forventes at kommunen har fører
journal, og kan dokumentere når søknad/henvendelse om tjeneste er mottatt.

Relatert til dette er mangelen på oversikt over antall vedtak som fattes fordelt på type
tjeneste/botilbud. At man må kjøre ut lange lister over ulike typer saker i Profil, for så måtte telle
antall vedtak når det heller ikke alltid framgår klart av emnetittel hva det er vedtak om, framstår
ikke bare som tungvindt og lite effektivt, men også usikkert.4e Ut fra dagens rutiner, foreligger det
heller ingen tall på antall avslag på søknader om tjenester.

Vurderinasskiema skalforeliaae før saken behandles på møte i inntaksrådet- Avvik
Siden annen saksframstilling ikke foreligger ¡fm. møter i inntaksrådet, er det i hovedsak

vurderingsskjemaet som utgjØr beslutningsgrunnlaget. Når så dette mangler i om lag halvparten av

sakene, og noen av de som foreligger ble fylt ut mer enn en måned før møtet, så framstår dette
som klart mangelfull saksforberedelse, og må i noen av sakene, kunne karakteriseres som avvik ift.
kravet om forsvarlig saksforberedelse. Da eldres helsetilstand og hjelpebehov endres fort, anser

revisjonen det som uheldig at vurderingsskjema fylles ut lang tid før saken behandles i

inntaksrådet. At folk som er til stede på møtet kan supplere med oppdatert informasjon om søker,

er formildende, men da må denne informasjonen i hvert fall skrives ned i den etterfølgende
"saksutredningen", noe som ikke alltid ser ut til å være tilfellet (jf. punkt nedenfor).

At det ikke var fylt ut vurderingsskjema på de som stod på venteliste for omsorgsbolig, og at de

fikk avslag nærmest "en masse" etter vedtak i inntaksrådet om endret tildelingsregime, er også

kritikkverdig. Det skal gjøres en individuell vurdering av søkers behov. Hvis vedkommende ikke

fyller vilkårene for den omsøkte hjelpen, skal vedkommende gis avslag (og evt. tilbys en alternativ
tjeneste), slik at han/hun har en mulighet til å klage på avslaget.

IPLOS-kortleaaina skolforeliooe før møtet i inntoksrådet - Avvik
Av sakene i utvalget, forelå fersk lPlOS-vurdering bare i et fåtall saker. IPlOS-vurderinger som er
gjort flere måneder tidligere, rutinemessig i tilknytning til annen sak, tilfredsstiller ikke kravet om

ot 
For eksempel var det saker der det i emnefeltet stod "Vedtak om langtidsplass Steigentunet". Det framgikk ikke om

lass eller omsorgsbolig det dreide seg om.det var sykehjemsp
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at IPLOS skal inngå i saksforberedelsen. Revisjonen er for Øvrig forundret over at mange IPLOS-

score var datert 3L.I2., og lurer på om det virkelig stemmer at det gjennomføres så mange
kartlegginger på selve nyttårsaften.

Brukermedvi rknina - Avvik
Bestemmelsen om brukermedvirkning går ut på at tjenestetilbudet så langt som mulig skal være

utformet i samarbeid med brukeren/pasienten, og at det skal legges stor vekt på hva

vedkommende mener.uo Som nevnt i del ll, inngår ikke dette punktet i noen av rutinene til helse-

og omsorgstjenesten i kommunen. Det var heller ikke dokumentert brukermedvirkning i noen av

sakene i utvalget. I det nye vurderingsskjemaet er siste punktet "Begrunnelse for søknad" hvor det
kan angis om søknad er ut fra brukers personlige 6nske, men dette punktet var fjernet fra
skjemaet itre av de fem sakene hvor det var blitt benyttet ny skjemaversjon.

At kommunen ikke tilfredsstiller kravet om brukermedvirkning er kritikkverdig, særlig tatt i

betraktning at det fra sentralt hold i de senere år har vært mye fokus på brukermedvirkning.sl

Det skal foreliaae skriftlio soksutrednino i alle soker
Faktabeskrivelsen viser at malen for saksutredning i realiteten brukes etter at vedtak er truffet.
Disse behandles derfor under vedtaksfasen. Revisjonen finner det imidlertid på sin plass å

understreke at når det ikke lages en egen saksutredning før møtet i inntaksrådet, så blir det
spesielt viktig at IPLOS- og vurderingsskjemaet er grundig utfylt, og at det er klarlagt på forhånd
hva søker selv (evt. pårørende) mener. Som vi så, er det store mangler her.

På denne bakgrunn synes det som at saksutredningen i mange tilfeller er mangelfull. At det skjer

en oppdatering av relevant informasjon i selve ¡nntaksmøtet er bra, men hvis det utarter til at
hoveddelen av utredningsarbeidet skjer på denne måten, så er det uforsvarlig. Man kan lett
komme til å overse forhold av relevans og kanskje avgjørende viktighet. Utfallet av søknaden kan

da lettere løpe en risiko for vilkårlig vedtak, forskjellsbehandling og at søker ikke får den hjelp/det
tilbudet vedkommende trenger (eller motsatt at noen får et tilbud som kunne vært løst med et
tilbud på et lavere nivå iomsorgstrappa).

VEDTAKSFASEN

Vedtak skal være skriftlie
Vedtakene treffes muntlig på inntaksrådsmøtet. Vedtakene føres i pennen i etterkant vanligvis av

leder for inntaksrådet.

lntervjuene viste at noen pasienter på Steigentunet ikke har skriftlig vedtak om tjenesten i det
hele tatt, typisk ved såkalt "intern flytting" mellom omsorgsbolig og sykehjem. Omsorgsbolig er et

botilbud som ikke er rettslig regulert på samme måte som sykehjem, og befinner seg på et lavere

50 D"nn" bestemmelsen er på den ene siden en saksbehandlingsregel som krever at vedkommende gis informasjon og

rett til å bli hørt, og på den andre (materielle) siden - et krav om at forvaltningen diskuterer hjelpetilbudet med
parten.
s1 

Kravet om brukermedvirkning er nedfelt både i pasient- og brukerrettighetsloven og i lov om sosiale tjenester i NAV
(5 42).
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trinn i omsorgstrappa. Ä kalle dette for en intern flytting blir derfor feil, men denne praks¡sen

illustrerer sammenblandingen mellom tilbudene på Steigentunet (omsorgsbolig og

sykehjemsplass) som vi så i del 1. Uansett representerer manglende vedtak (og manglende
vurderingsskjema) i slike overflyttingssaker awik ift. saksbehandlingsreglene om enkeltvedtak i

forvaltningsloven. Det samme gjelder for to av sakene i utvalget hvor det manglet skriftlig
saksframstilling, og dermed skriftlig vedtak og begrunnelse.

Vedtak skal srunngis samtidie med vedtaket: Begrunnelsens innhold
Skriftlig begrunnelse inngår i utgangspunktet som en del av saksframstillingen i Steigen kommune,
og utformes av inntakslederen etter at vedtaket er truffet i inntaksrådet. Kravet til samtidig
begrunnelse er dermed strengt tatt ikke oppfylt. I saker hvor søknad ikke innvilges fullt ut utgjør
dette avvik ift. lovens bestemmelser. Dette gjaldt minst tre av sakene i utvalget og alle sakene som

stod på venteliste for omsorgsbolig.

Når det gjelder begrunnelsens innhold, så var det store variasjoner. I noen saker var
saksframstillingen meget tynn og oppfylte ikke lovens krav til begrunnelses innhold mens i andre
var den fullstendig nok.

At organet må gi en begrunnelse for vedtaket, kan bidra til en mer gjennomtenkt beslutning ved at
man må vise til de fakta, forhold og hensyn som er avgjørende. En etterfØlgende begrunnelse vil
lett bare bli et slags forsvar for vedtaket.s2 Men det er først og fremst av hensyn til parten(e/ at det
er viktig å begrunne enkeltvedtak. Begrunnelsen skal være til hjelp for at parten skal kunne forstå
hvorfor vedtaket er som det er, og skal synliggjØre at vedtaket er riktig og rettferdig.s3 Dette kan

bidra til at parten lettere forsoner seg med et evt. avslag/tilbud om annen tjeneste. For eksempel
var det en sak i utvalget om noen som ikke fikk innvilget søknad om avlastning på Steigentunet,
men hvor det ble fattet vedtak om hybel på Toppen. Av søknaden framgikk av den eldre hadde
spesielle behov. Kommunens vedtak var ikke begrunnet. Hvis kommunen hadde forklart hvorfor
de mente at tilbudet på Toppen var tilstrekkeligforsvarlig, og forklart på hvilken måte den eldres
behov ville bli ivaretatt på Toppen, så hadde sØker sannsynligvis fått en bedre forståelse av saken

og ville kanskje tatt i mot tilbudet. Begrunnelsen er også viktig som et grunnlag for parten for å
vurdere om han/hu n bør klage på vedtaket eller få det prøvd ved domstolene. Likeledes kan

begrunnelsen også ha betydning for et klage- eller kontrollorgan som vil ha stor interesse av å vite
hvordan underinstansen resonnerte da det traff vedtaket.

Underretningen
Partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig, skriftlig, av det forvaltningsorgan som

har truffet vedtaket. Saksgjennomgangen viste at mange av underretningene om vedtak er datert
opptil flere uker etter vedtaksdato. Dette utgjØr avvik ift. fvl. g 27 første ledd.

Underretningene i utvalget omfattet en rekke punkter i tillegg til selve vedtaket, men ift.
begrunnelsen, var det kun lovhjemmel som var med. Øvrige deler av begrunnelsen inngikk ikke. At
kommunen ikke sendte ut en fullstendig begrunnelse i sakene hvor søknad ikke ble innvilget,
utgjØr et avvik ift. fvl. 5 27 annet ledd. I noen av sakene framgikk informasjon om retten til å se

s2 Woxholth (2011): Forualtningsloven med kommentarer,
s3 

Jf. Forvaltni ngskomiteens i nnsti lling s. 220.
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sakens dokumenter, i andre ikke. At praksis varierer fra sak til sak utglør et awik ift. god

forvaltningsskikk. Det er også kritikkverdig at var brukt feil eller upresis lovhjemmel i noen av

sakene.

6. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

Formålet med prosjektet har vært å analysere kommunens ressursbruk og å undersøke om
kommunens saksbehandlingsrutiner er i samsvar med lov- og regelverk, og om den faktiske
saksbehandlingen av søknader om sykehjemsplass og omsorgsbolig er i samsvar med gjeldende

lowerk og kommunale bestemmelser. Det skulle også vurderes om saksbehandlingsprosessen kan

bidra til å forklare sykehjemsdominansen i kommunen.

1. Hvor mye ressurser bruker Steigen kommune på pleie og omsorg og sammenliknet med andre
kommuner?

KOSTRA-analysen viser at Steigen kommune bruker om lag like stor andel av netto driftsutgifter på

pleie og omsorg som gj.snittet i KG og fylket. Kommunen skiller seg ut når det gjelder forholdet
mellom bruk av ressurser på institusjon vs. hjemmetjenester ved å bruke en betydelig høyere
andel (68 prosent) av netto driftsutgifter innen pleie og omsorg på institusjonsdrift enn gj.snittet i

landet og KG. lmidlertid viste det seg at dette i første rekke er uttrykk for en praktisk fordeling av

utgifter, og ikke en prioritering av institusjon foran hjemmetjenester. Måten kommunen bokfører
utgiftene og rapporterer på ¡ KOSTRA gjør at det tegnes et fordreid bilde av ressursbruk til
institusjon vs. hjemmetjenester. Forholdet mellom netto utgifter til institusjon vs.

hjemmetjenester vil endres med flere prosentpoeng dersom utgiftene føres der de egentlig hører
hjemme. Undersøkelsen har m.a.o. vist at institusjon ikke er så entydig dominerende i Steigen som

KOSTRA-tallene gir inntrykk av.

At kommunen bokfører bruk av ressurser innen hjemmetjenesten, på institusjon, får også følger
for produktivitetstallene (korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker). Produktiviteten i

hjemmetjenestene framstår dermed som betydelig høyere enn gj.snittet i KG, mens situasjonen er
motsatt for institusjon. Også det at mange mottakere av hjemmetjenester får få tjenester, bidrar
til at produktiviteten framstår som høy.

Dekningsgradene for både institusjon og hjemmetjenester er høy i Steigen. Kommunen skiller seg

spesielt ut ito henseender. For det første ved et høyt antall hjemmetjeneste-mottakere pr. 1000

innbyggere i aldergruppen under 67 är. Dette ble bl.a. forklart med at mange får bare litt tjenester
For det andre skiller Steigen seg ut ved en høy andel plasser i institusjon og heldøgnbemannet
bolig i prosent av befolkningen 80 +. Revisjonen fant at dette mest sannsynlig henger sammen
med feilrapportering fordi man har mistolket definisjonen av variabelen, og rapportert inn
omsorgsboligene på Steigentunet som boliger med heldøgns omsorg.

Oppsummert tyder analysen på at det i hovedsak er feilrapporteringer som ligger til grunn på

områder der kommunen har framstått som noe ekstrem sammenliknet med KG. Selv om den

første delen av rapporten bare var ment å skulle være en form for benchmarking analyse, ble det
avdekket to awik fra bestemmelser i forskrift og veileder:
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Kom m unens kategorisering/ra pportering ¡ KOSTRA av omsorgsboligene på Steigentu net

som heldøgnsbemannet bolig synes å være et avvik ift. KosTRA-veilederen.sa

Kommunens feilrapporteringer utgjør et avvik ift. kravet til kvalitet i forskrift om kommunal

rapportering S 8.

2. Er kommunens skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader om plass i sykehjem og

omsorgsbolig itråd med lov- og regelverk?

Steigen kommune har en rekke skjemaer og rutiner for saksbehandling innen pleie og omsorg.

lmidlertid mangler man itjenesten en oversikt over hvilke rutiner som gjelder pr. dd. At ledelsen

gir uttrykk for at de skriftlige rutinene er så godt innarbeidet at man ikke trenger "å vite av" de

skriftlige, mener revisjonen er uttrykk for mangelfull internkontroll på området.

Revisjonen finner at det enkelte skjema/prosedyre generelt er hensiktsmessig og bra, og at disse,

forutsatt at de brukes, bidrar til å gi kommunen et godt grunnlag for å treffe best mulig og

forsvarlige vedtak om helse- og omsorgstjenester. Vi la likevel merke til noen

svakheter/forbedringspunker. Noen av disse utgjØr awik ift. lov/forskrift. I andre tilfeller kan det

være at vi ser forbedringspunkter for å utvikle en bedre praksis for saklig og forsvarlig
saksbehandling. Bl.a. har vi påpekt at

- "Foreløpig avslag" som forekommer i en rutine som en mulighet ikke er i samsvar med god

forvaltningspraksis. Hvis kommunen mener at vedkommende ikke oppfyller kriteriene for å

få hjelp/tjeneste som omsøkt, så skal det treffes et begrunnet avslag, som søker så evt. kan

klage på. Dette har med rettssikkerhetshensyn å gjøre. Hjelpebehov skal avklares raskt,

ventelister er ikke en tjeneste.
- Kommunen mangler et eget sØknadsskjema for sØknader om pleie- og omsorgstjenester.

Dette Elør at kommunens skriftlige prosedyre for saksgang blir vanskelig å etterleve når det
gjelder registrering av søknad inn, noe som i neste omgang gjør det vanskelig å følge med

på faktisk saksbehandlingstid og evt. å følge opp bestemmelsen om foreløpig svar. Det gjØr

det også vanskeligere å klarlegge hvorvidt vedtaket som treffes innebærer et avslag på

sØknad om en særskilt tjeneste.
- Noen av lovhjemlene som er angitt i prosedyrer/maler er upresise og i noen tilfeller feil.
- Det anføres ikke i vurderingsskjema om hjemmebesøk (som et ledd isaksbehandlingen) har

funnet sted. Dette mener revisjonen er en svakhet ¡ft. å dokumentere hvor grundig

saksutredningen har vært og ift. å vise hva forvaltningen bygger sine faktaopplysninger på.

- Kommunen manglet rutine for IPLOS-kartlegging av søkere til pleie- og omsorgstjenester
fram til september 2012. Dette utgjorde et awik ift. IPlOS-forskriften. Revisjonen synes det
er positivt at kommunen nå har fått på plass denne rutinen, som ytterligere vil bidra til å

styrke beslutningsgrunnlaget, og som kan danne grunnlag for å se endringer i behov og

tjenester over tid.

t* 
Omsorgsboligene faller heller ikke inn under institusjonsbegrepet i rettslig forstand. Hva som regnes som institusjon

etter helse- og omsorgstjenesteloven I 3-2 nr. 6 bokstav c er nå uttØmmende listet opp i forskrift av 16.12.2OLt om

helse- og omsorgsinstitusjon.
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Kommunen mangler skriftlige prosedyrer som skal bidra til å sikre at den enkelte
tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov og at brukere medv¡rker ved

utforming og endring av tjenestetilbudet. Dette er et avvik ift. kvalitetsforskriften 5 3.

At malen for saksutredning f6rst fylles ut etter at vedtak er truffet, gJør at benevnelsene på

noen av feltene ikke passer.

3. Saksbehandler Steigen kommune sØknader om plass i sykehjem og omsorgsbolig i samsvar

med gjeldende lovverk og kommunale retningslinjer?

Vi undersØkte saksbehandling av søknader om plass i sykehjem og omsorgsbolig i et tilfeldig utvalg
på 19 saker fra 2O1.L og2O12. Saksgjennomgangen viste at helse- og omsorgstjenesten i Steigen

kommune i varierende grad følger sine egne vedtatte prosedyrer. Under følger noen av de

viktigste funnene:

SAKSFO R B ERE D E LSESFASE N

Vurderingsskjema manglet i om lag halvparten av sakene,ss og i noen av sakene ble det fylt ut mer
enn én måned før møtet Siden annen saksframstilling ikke foreligger ifm. møtet i inntaksrådet, er
det i hovedsak (IPLOS- og) vurderingsskjemaet som utgjør beslutningsgrunnlaget. I lys av dette
framstår det som mangelfull saksforberedelse, at vurderingsskjema ikke foreligger. Videre utgjØr

det et awik ift. interne prosedyrer og må nok i enkelte tilfeller kunne karakteriseres som awik ift.
kravet om forsvarlig saksforberedelse. At det skjer en oppdatering av relevant informasjon i selve

inntaksmøtet er bra, men hvis det utartertil at hoveddelen av utredningsarbeidet skjer på denne

måten, så er det uforsvarlig. Man kan lett komme til å overse forhold av relevans og kanskje

avgjørende viktighet. Utfallet av søknaden kan da lettere løpe en risiko for vilkårlig vedtak,

forskjellsbehandling og at søker ikke får den hjefp/det tilbudet vedkommende trenger (eller

motsatt at noen får et tilbud som kunne vært løst med et tilbud på et lavere nivå i omsorgstrappa).

De sakene som mangler skriftlig utredning og blir saksbehandlet i møtet kun på bakgrunn av

muntlig informasjon oppfyller ikke kravene til grundighet og skriftlighet. Hvis slik informasjon blir
skrevet ned i den etterfølgende saksframstillingen er dette formildende, men det ser ikke alltid ut
til å være tilfellet (jf. punkt nedenfor).

Når det gjelder bestemmelsen om brukermedvirkning (at tjenestetilbudet så langt som mulig er

utformet i samarbeid med brukeren/pasienten, jf. pbrl. $ 3-1 annet ledd), så var det ikke

doku mentert bru kermedvirkning i utvalgssa kene.

VEDTAKSFASEN

lntervjuene viste at noen pasienter på Steigentunet ikke har skriftlig vedtak om tjenesten, typisk
ved såkalt "intern fl¡ting" mellom omsorgsbolig og sykehjem. Videre var det to saker i utvalget
som manglet skriftlig saksframstilling, og dermed skriftlig vedtak og begrunnelse. Disse sakene

representerer awik ift. bestemmelsene iful. $S 23 og24.

Begrunnelse for vedtakene kan generelt leses ut av saksframstillingen, som utformes av

inntakslederen etter at vedtaket er truffet i inntaksrådet. Bestemmelsene om samtidig

i 8 av alle de 19 sakene i utvalget, og i 5 av 9 saker om lanstidsopphold i svkehiemss Vurderingsskjema manglet
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begrunnelse (ful. 5 24 første ledd) er dermed ikke oppfylt i sakene hvor sØknad ikke ble innvilget
fullt ut, mao. i m¡nst tre av sakene i utvalget og i alle sakene som stod på venteliste for
omsorgsbolig.

Når det gjelder begrunnelsens innhold, så var det store variasjoner. I noen saker var
saksframstillingen meget tynn og oppfylte ikke lovens krav til begrunnelses innhold mens i andre
var den fullstendig nok. I noen saker var det brukt feil eller upresis lovhjemmel.

Mange av underretningene i utvalget er datert opptil flere uker etter vedtaksdato. Dette utgjØr

avvik ift. fvl. I27 første ledd som sier at partene skal underrettes skriftlig om vedtaket så snart
som mulig.

At kommunen ikke sendte ut en fullstendig begrunnelse i sakene hvor søknad ikke ble innvilget,
utgjør et avvik ift. fvl. $ 27 annet ledd. I noen av sakene framgikk informasjon om retten til å se

sakens dokumenter, i andre ikke. At praksis varierer fra sak til sak utgjØr et avvik ift. god

forvaltningsskikk. Det er også kritikkverdig at var brukt feil eller upresis lovhjemmel i noen av

sakene.

AVSLUTNINGSVIS

Et av formålene med rapporten var å vurdere om saksbehandlingsprosessen kunne bidra til å

forklare sykehjemsdominansen. Selv om det er avdekket noen forbedringspunkter i

saksbehandlingsrutinene, gir ikke undersØkelsen holdepunkter for å hevde at disse i seg selv

medfører unødig bruk av sykehjemsplasser. I stedet fant vi at måten utgiftene bokføres og
innrapporteres på bidrar til å skape et bilde ¡ KOSTRA av institusjon som mer ressurskrevende enn

det som fakt¡sk er tilfellet.

I undersøkelsen kom det fram at det, det siste året har vært en markant nedgang i antall
innvilgede avlastningsopphold. Selv om samhandlingsreformen krever styrking av den pleiefaglige

og medisinske oppfølgingen, mener revisjonen at dette ikke bør gå på bekostning av forebyggende

tiltak som avlastning, rehabilitering, dagtilbud og teknologi - tiltak som vil utsette behovet for
omfattende og heldøgns pleie og omsorg.t6

I forbindelse med arbeidet med rapporten er det avdekket mangelfulle rutiner og kompetanse på

enkelte områder (eks ift. internkontroll/dokumentasjon, registreringer og utkjØring av rapporter i

Profil). Ny helse- og omsorgsleder skriver i en tilbakemelding på faktadelen av rapporten, at det i

revisjonsperioden var "dramatiske endringer i ledelse for pleie og omsorg.... og at "det ikke har

vært mulig å få på plass god nok opplæring og kompetanse med så store strukturelle og
ledelsesmessige endringer. Dette har innvirkning på saksbehandling og på registreringer i Profil."

Det er ledelsen som, herunder også rådmannen som på et overordnet nivå, har ansvaret for å

etablere et tilfredsstillende internkontrollsystem for å sikre måloppnåelse ift. effektiv drift, korrekt
ekstern rapportering, samt etterlevelse av krav til saksbehandling slik at rettssikkerhetshensyn blir
ivaretatt.

tu 
Jf. Meld.st .29 (zo!2-20L3): Morgendogens omsorg Helse- os omsorssdept.
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ANBEFALINGER

På bakgrunn av undersØkelsen har Kommunerevisjonen følgende anbefalinger t¡l Steigen
kommune:

1. Sette i verk tiltak for å kvalitetssikre dataene som rapporteres slik at de gir et korrekt bilde
av hvor ressursene brukes, herunder klargjøre skillet institusjon vs. omsorgsbolig.

2. Oppdatere prosedyrer med korrekte og presise lovhjemler, og lage en oversikt over hvilke
saksbehandlingsprosedyrer og skjemamaler som gjelder, samt innskjerpe bruken av disse.

3. lnnføre rutine for at det treffes enkeltvedtak om tjenestene for de som bor i omsorgsbolig
og bofellesskap (slik som for mottakere som bor i egen bolig).

4. Angi samtidig begrunnelse i saker der søknad ikke innvilges i sin helhet.
5. Utarbeide prosedyrer iht. kvalitetsforskriften, herunder rutine for brukermedvirkning, og

ivareta hensynet til brukermedvirkning i saksbehandlingen av søknader.
6. lnnføre bruk av et eget søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.
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7. REFERANSER

LOVER

LOV-2011-O6-24 nr. 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer
LOV L999-07-O2 nr 63: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasientrettighetsloven)
LOV L999-07 -O2 nr. 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonel loven)
LOV 2001-05-L8 nr. 24: Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger
(h elseregisterloven )

LOV-1967-02-tO nr. 00: Lov om behandlingsmåten iforvaltningssaker (forvaltningsloven)

FORSKRIFTER

FOR-201 1- t2-L6-L254: Fo rskrift om kom m u n a I he lse- og om so rgsi nstitu sjo n

FOR 2006-02-L7 nr 204: Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og

omsorgsstat¡stikk (Forskrift om IPLOS-registeret)

FOR 2003-06-27 nr 792:. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
FOR 2002-12-20 nr I73t: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
FO R-2000- L2-I5 nr.L425: Fo rskrift om kom m u n a I ra ppo rteri n g

FOR 2000-12-2t nr L385: Forskrift om pasientjournal
FOR 1988-1L-14 nr 932: Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

VEILEDERE

lS-L040: Soksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester. Sosial- og
h elsed i re kto ratet 02/ 2006.
lS-1112: IPLOS Veileder for personell i kommunale helse- og sosioltjenester. Helsedirektoratet
03/zOOs.
lS-1382: Anbefalinger til saksbehondlingsprosessen - Lov om sosiale tjenester I 4-2. Sosial- og

h e lsed irektoratet, 06 / 2007 .
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Dokumenter mottatt fra kommunen

Ang-vikartu rnus og oppmøtwakter

bakgrunn PLOi Steigen_vedlegg_kommunens-søk

Budsjett kommentarer 2009

Gjennomgang av pleie og omsorgpå bakgrunn av Nifo rapport februar 2009

Inf o_skriv-ti l-nye-meda rb-hjtjenesten

lønn helse0110 2009

merknader-div, skjema

oversikt_dok

RAP P-M edvita-d rifts-og-o rg-qjga ng-2005

RAPP-Nifo-2009

Redeqjorelse-Vu rdi ng-o m-a nt-qykehjemsp l-ka n-red useres-m¿ i-2012

Redeqjøring lederstruktur mai 2012 (2)

Rutine-i n nta ksråd revidert 1 2 09 12

Rutine-inntaksrad-2010

Ruti ne-Liste_over-beso k-i-hþkepl

Ruti ne-Saksga ng-søknäd€r-i nnt¿ ksr¡å d-rn¡-120912

Rutiner tildeling plass rEr¡idert 12 0912

Steþentu net_vedtã k2012

Stei gentu net-vedtak2012_pr15,10,

Søknader pr,3. hv.2012

Utkastprosjektsøkn¿ d P reOB nov08

Vedlegg I a organisasjonskart H0 opprinnelig (2)

Vedlegg I organ'rsasjonskart H0 opprinnelþ

Vedlegg II organisasjonskart HO ny [2)

vedlegg tikøknad innledning

Ved legçøkna d procjekterfa ring

Vedtak om tildelinE av plass på Steigentunet qykehjem og Omsorçboliger (2) 2010-3 lw 2012

Vu rd eri ngsskjema til bruk f ør i n n leggelse i sykehþm

Økonomi akuttpbssen 2008, møteversjon

8. RÅDMANNENS KOMMENTAR

Rådmannens kommentar til rapporten inngår som vedlegg L.

Rådmannens uttalelse endrer ikke rapportens vurderinger eller konklusjon. Revisjonen er tilfreds
med at rådmannen vil påse at revisjonens anbefal¡nger vil bli fulgt opp.
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VEDLEGG T - NEOTUNNNENS UTTALEISE

Epost av 17.06.2013:

Jeg har gått g¡ennom rapporten og faktaverifiseringen fra pleie- og omsorg.

Rådmannen har merket seg de forhold som revisjonen påpeker og vil påse at de
anbefalinger som Kommunerevisjonen har skissert i 6 punkter blir fulgt opp.

Rapporten vil lagt fram til politisk behandling etter sommerferien.

Med vennlig hilsen
Roy Hanssen
rådmann

mob 907 83985
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VEDLEGG 2 - BAKGRUNN: OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN

Situasjonen når det gjelder institusjonsplasser og boliger for eldre i Steigen kommune:

Alt av sykehjemsplasser er samlet på Ste¡gentunet hvor det er 38 pasientrom og pr. tiden 40
plasser - 36 sykehjemsplasse r og 4 korttidsplasser (på dobbeltrom). Disse er fordelt på 5

bogrupper. I tillegg kommer akuttplass (PreOb) og enhet for lindrende behandling.

I 3. etg. er det 20 omsorgsbolig-leiligheter. Disse er i fØlge PlO-ledelsen meget populære.

Beboerne her mottar tjenester som på sykehjemmet (altså ikke basert på vedtak registrert i iplos

med et visst antallt pr u), men bemanningen er lavere, som på tidligere aldershjem. Beboerne i

omsorgsboligene betaler ikke vederlag (slik som sykehjemsbeboerne), men leie, og har da heller
ikke dekket medisinene. Måltidene (herunder middag) inntas på avdelingen, noe de betaler
separat for. Det er fast personale der fra 8-22.30. Nattevaktene på sykehjemmet har faste

tilsynsrunder i omsorgsboligene. ltillegg kan beboerne ringe på hvis det er noe.

Utenom Steigentunet er det to bofellesskap med 9 og lL plasser (Nygårdheim og Toppen). Dette

er kommunale bofellesskap uten heldøgns omsorg. De er betjent på dagtid; det gås deltvakter
med hjelpepleiere og assistenter. Beboerne har status som hjemmeboende i leid bolig. I tillegg
kommer RØde kors stua i Nordfold som er eid og drives av RØde Kors. Folk kan selv søke seg dit.
Disse tre bofellesskapene kalles i Steigen for "eldresentra."

Samhandlingsreformen har medført stØrre behov for korttidsplasser, sykepleiefaglig kompetanse
og økt bemanning.

KAPASITET

o sykehjemsplasser:
I fØlge leder for helse og omsorg, har det skjedd en betydelig skjerping av kravene for å få
sykehjemsplass sammenliknet med slik det var for 10-15 år siden. Samtidig er hjemmetjenesten
blitt styrket. Så folk er sykere når de får plass nå enn det de var før. Gjennomsnittlig IPLOS-score

ligger på om lag 4-4,5. Samtidig understreker hun at når noen trenger en sykehjemsplass ut fra
helsemessige behov, så får de det, evt. ved midlertidig passering på tomannsrom, så det er ingen

venteliste for sykehjemsplass.

o korttidsplasser:
Bruken av korttidsplasser ved Steigentunet har vært høy over flere år, noe som har sammenheng
med at de har hatt preobservasjonsenheten. Akuttplassen har maks liggetid 3 døgn, da går

oppholdet overtil å bli korttidsopphold. I følge ledelsen, trenger mange å være der litt lenger, og

da blir det ofte korttidsopphold på 7-L0 dager. Nå er det samhandlingsreformen som bidrar til et
høyt antall korttidsopphold.

skjermet avd. og tilbud til demente:
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I følge leder for sykehjemmet, er det for tiden ingen venteliste for plass på skjermet avdeling.
Helse- og omsorgsleder fortefler at de planlegger å etablere et dagsenter for demente ved

Steigentunet samt pårørendeskole.

o omsorgsbolig:
Omsorgsboligene i 3. etg. på Steigentunet er i følge leder for Steigentunet veldig populære, og det
er stor etterspørsel, også fra folk som ikke oppfyller de helsemessige kriteriene. Mange av

beboerne har stort pleiebehov, og i intervju framkom at de ligger i grenseland ift. bemanning. I

perioder med ekstra stort press, og manglende kapasitet i sykehjem, har behovet vært løst
gjennom å bemanne opp i omsorgsbolig. Helse- og omsorgsleder gir uttrykk for at det stort sett er
det god fleksibilitet mellom nivåene.

o hjemmetjenesten:
En god hjemmetjeneste med tilfredsstillende kapasitet er en forutsetning for å holde
etterspørselen etter sykehjemsplasser og omsorgsbolig nede. Leder for hjemmetjenesten gir
uttrykk for at hun synes kapasiteten til hjemmetjenesten er bra. "Men det er klart at hvis vi får en

bruker som har et spesielt/stort omsorgsbehov, så må vi innhente kompetanse. Vi blir jo aldri god

nok på alle områder, men har god kompetanse på bl.a. kreftsykepleier og
hjel pemiddelkoordinator. Sa m arbeider også med fysioterapeut."

o kompetansemessigkapasitet
Leder for helse og omsorg gir uttrykk for at de har hjelpepleiere og sykepleiere med lang erfaring,
og at man ved Steigentunet har hatt fokus på kompetanseøkning. De startet med
kompetansekartlegging i 2000,og har fulgt dette opp med årlige kompetanseplaner. Akuttplassen
har bidratt til å gjøre Steigen mer attraktiv ift. rekruttering.

o rehabiliteringsT
Kommunen har ingen særskilte plasser som er øremerket rehabilitering. De faller inn under
begrepet korttidsopphold, men det skal, i følge leder for sykehjemmet, foreligge en plan for
opptrening.

o avlastning
Før samhandlingsreformen var det, i følge ledelsen, noen som jevnlig fikk avlastnings-opphold
Mange samhandlingsopphold har redusert mulighetene for avlastning for hjemmeboende på

Steigentunet, og i 2012 var det bare en håndfull slike opphold.

tt 
Habilitering og rehabilitering er ett av områdene som det, i følge Helsedirektoratet, skal legges økt vekt på i

samhandlingsreformen, og som kommunene skal ha et tydeligere ansvar for. Ny forskrift om habilitering og

stiller bl.a. krav om at kommunene skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringrehabilitering
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VEDLEGG 3 - OMSORGSTRAPPA I STEIGEN KOMMUNE

Det er ledelsen ved Helse og omsorg iSteigen kommune som har plassert tjenestene på de ulike
trinnene itrappa. LEON-prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå innebærer at en person ikke
skal ha bistand på et høyere nivå i omsorgstrappen enn det vedkommende strengt tatt har behov
for, for at tjenesten skal være forsvarlig. For eksempel: hvis behovet dekkes gjennom jevnlige

avlastningsopphold og hjemmetjenester, skal søker ikke tildeles langtidsopphold i sykehjem.

[anglidsplass
sykêhjem

Heldøgns omsorgsbojlg
Korttidsopph old sykehiem
Avlastningsopphold sykehjem
Reha bil iteringsop phold
sykehjem

Bofellesskap
("eldresenterr" Nygård-
heimen mest bemannet)

Matombringlng
HJemmesJkepleie

Praktisk bistand/
hiemmehielp

Trygghetsalarm
(nattbemannet ihele
kommuhen)
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VEDLEGG 4 - TILDELTE TIMER I HJEMMETJENESTEN
KOSTRA-tallene som rev¡sjonen i utgangspunktet la til grunn for tildelte timer i hjemmetjenesten,
ble av ny helse- og omsorgsleder påpekt å være feil. Dette med bakgrunn i at det har vært
mangelfulle registreringer i Profil, "spesielt gjelder dette hjemmesykepleie som ikke har hatt rutíne
pääføre ressursbruk avtjenestene. Der er det meget sannsynlig en stor underrapportering." Hun
sier videre at timer på tjenester i omsorgsbolig og bokollektiv ikke er registrert siden det ikke har
vært truffet individuelle vedtak om tjenester til beboere i disse botilbudene. Kommunen vil sende
nye tall ultimo mai.

NB: Tallene stemmer ikke, jf. faktaverifisering. Vi ble lovet at korrekte tall skulle ettersendes,
men pr. L7.06.2OL3 var disse ennå ikke mottatt.

I Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie
7

7 6,8
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I Gjennomsnittlig antall tildelte timer ¡ uken, hjemmetj.mottakere 0-66 år

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmetj.mottakere 67 år og over
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VEDLEGG 5 - VEDTAK OM TILDELING AV PLASS

Vedtak om tildeling av plass på Ste¡gentunet sykehjem og Omsorgsboliger. Toppen og
Nygårdheimen bofellesskaps8

Dessverre mangler fordeling på type botilbud

20LO 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum

Korttidsopphold 22 13 22 L2 69

Langtidsopphold 6 6 5 4 2L

Avlastning 5 4 L 7 L7

20l.L 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum

Korttidsopphold L6 18 L0 15 59

Langtidsopphold TT 5 7 5 28

Avlastning 2 3 4 9

20L2 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Sum

Korttidsopphold 37 2L 6 64

Langtidsopphold 7 4 10 2L

Avlastning 1 L

Etter å ha fått tilsendt tallene i tabellene over, fikk vi senere tilsendt en liste (utskrift fra Profil)
med emnetittel og dato som skulle vise "tildeling av korttids- og langtidsplasser på Steigentunet
20L2". Listen inneholder også en rekke andre oppføringer, og det er brukt emnetitler som likner
på hverandre, men som vi ikke kan vite om visertil det samme. For eksempel er det anført vedtak
om "langtidsplass"/ "sykehjemsplass" f"fast plass" på Steigentunet. Det knytter seg usikkerhet til
om noen av disse vedtakene gjelder omsorgsbolig. Revisjonen talte totalt 10 vedtak med

emnetittel som nevnt for hele 20L2.

I notat av 15.05.2013, gir ny helse- og omsorgsleder (ifm. faktaverifiseringen av rapporten) uttrykk
for at det knytter seg usikkerhet til om tallene itabellene i dette vedlegget stemmer (det ble talt
manuelt).

t8 
Jf. epost fra leder for hjemmetjenesten, 22.t0.20!2.
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VEDLEGG 6 - OVERSIKT OVER FIGURER OG TABELLER I RAPPORTEN

FIGURER

Figur 1: Andel eldre av befolkningen pr. t.t.z1I3
Figur 2: Netto driftsutgifter til PLO i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter
Figur 3: Fordeling av netto driftsutgifter til PLO (2011)

Figur 4: Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr, pleie og omsorgstjenesten (2OIL)

Figur 5: Netto driftsutgifter pr. innbygger for aldersgruppene 67/80 år og over (20L1)

Figur 6: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie- og
omsorgstjenester totalt
Figur 7: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (i kr)

Figur 8: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kommunal institusjonsplass

Figur 9: Dekningsgrader for institusjon mm 80 år og over (20121

Figur 10: Andel plasser i institusjon/heldøgnbem. bolig i % av bef. 80 år og over
Figur 11: Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere... (2012)
tigur 12: Mottakere av hjemmetjenester i Steigen etter aldersgruppe og år

TABELLER

Ta bel I 1: Befol kn ingsframskrivning etter a ldersgru ppe

Tabell 2: Netto driftsutgifter totalt og andel til pleie og omsorg
Ta bel I 3 : Korrigerte b rutto d rift sutgift er p r. hjemmetjenestemottaker
Tabell 4: Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

Tabell 5: Oversikt over prosedyrer og skjema til bruk ifm. saksbehandling av søknader om
plass i sykehjem, omsorgsbolig og bofellesskap
Ta bell 6 : Saksutred n ingsfasen - Foreligger vu rderingsskjema og I PLOS-ka rtleggi ng?
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