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Forord
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Helsetjenester i
hjemmet i lys av samhandlingsreformen”.
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av
25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd:
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).”
Revisjonen er gjennomført av Rønnaug Skaar Tinjar som prosjektleder, og Inger Helene
Elstad som prosjektmedarbeider.
Vi takker hjemmesykepleien, vedtakskontoret og andre vi har vært i kontakt med for
godt samarbeid underveis i prosjektet.

Dato, 15. november 2013
Brita Arvidsen
kommunerevisor

Asker kommunerevisjon

Rønnaug Skaar Tinjar
spesialrevisor

1

Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen

Innholdsfortegnelse
FORORD .............................................................................................................. 1
SAMMENDRAG .................................................................................................... 3
1

INNLEDNING ................................................................................................. 5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

Formål og problemstillinger ......................................................................... 5
Avgrensing ................................................................................................ 5
Vurderingskriterier...................................................................................... 5
Metode ...................................................................................................... 6
Presentasjon av virksomheten ..................................................................... 6

HAR HJEMMESYKEPLEIEN BEMANNING OG KOMPETANSE TIL Å MØTE
UTFORDRINGENE SOM FØLGER AV SAMHANDLINGS-REFORMEN? ................ 8
2.1 Vurderingskriterier...................................................................................... 8
2.2 Fakta ........................................................................................................ 9
2.2.1 Organiseringen skal legge til rette for at tjenestene kan utføres i samsvar med
de krav som stilles til tjenesten. .............................................................. 9
2.2.2 Hjemmesykepleien skal ha systemer som sikrer riktig bemanning og
kompetanse for tjenesten. .....................................................................11
2.3 Revisjonens vurderinger .............................................................................16
2.4 Konklusjon ...............................................................................................17

3

FÅR HJEMMESYKEPLEIEN NØDVENDIG INFORMASJON OM NYE BRUKERE,
HERUNDER UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER? ......................................... 18
3.1 Vurderingskriterier.....................................................................................18
3.2 Fakta .......................................................................................................18
3.2.1 Det bør være utarbeidet rutiner for samhandling som sikrer at
hjemmesykepleien får nødvendig informasjon om nye brukere. ..................19
3.2.2 Rutinene bør sikre en god og effektiv informasjonsflyt ...............................20
3.3 Revisjonens vurderinger .............................................................................22
3.4 Konklusjon ...............................................................................................22

4

KLARER HJEMMESYKEPLEIEN Å TA I MOT UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER?
................................................................................................................... 23
4.1
4.2
4.3
4.4

5

Vurderingskriterier.....................................................................................23
Fakta .......................................................................................................23
Revisjonens vurderinger .............................................................................25
Konklusjon ...............................................................................................25

BIDRAR HJEMMESYKEPLEIEN TIL Å NÅ MÅLET OM FÆRRE
SYKEHUSINNLEGGELSER? .......................................................................... 26
5.1
5.2
5.3
5.4

Vurderingskriterier.....................................................................................26
Fakta .......................................................................................................26
Revisjonens vurderinger .............................................................................28
Konklusjon ...............................................................................................28

6

HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER .................................................... 29

7

KILDER ....................................................................................................... 31

RÅDMANNENS UTTALELSE ................................................................................ 32
REVISJONENS KOMMENTARER TIL RÅDMANNENS UTTALELSE...……………………43

Asker kommunerevisjon

2

Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen

Sammendrag
Kommunerevisjonen har på oppdrag fra kontrollutvalget utført forvaltningsrevisjon om
helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen. Formålet har vært å undersøke
om hjemmesykepleien har vært i stand til å møte utfordringene som følger av reformen.
Vi har belyst følgende problemstillinger:
1. Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å møte utfordringene som
følger av samhandlingsreformen?
2. Får hjemmetjenesten nødvendig informasjon om nye brukere, herunder
utskrivningsklare pasienter?
3. Klarer hjemmesykepleien å ta i mot utskrivningsklare pasienter?
4. Bidrar hjemmesykepleien til å nå målet om færre sykehusinnleggelser?
Revisjonen dekker år 2012 til og med 1. halvår 2013. Nedenfor følger en kort
oppsummering av hovedfunn og konklusjoner sortert etter den enkelte problemstilling.
Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å møte utfordringene som
følger av samhandlingsreformen?
I hjemmesykepleien er det gjort organisatoriske grep som skal gjøre tjenesten mer
robust og sikre helhet, kontinuitet, effektivitet og likebehandling. Vi ser en organisasjon
som har potensial til dette, selv om det gjenstår en del for å få det gjennomført.
Undersøkelsen viser at hjemmesykepleien har kapasitetsproblemer. Det er utfordringer
med sykefravær og turn-over. Utgiftene til vikarer er høyt. Tjenesten rapporterer om
avlyste besøk på grunn av manglende kapasitet, men har ikke pålitelige registreringer av
hvor ofte dette skjer.
Hjemmesykepleien har en høy andel sykepleiere relativt til andre kommuner. Vår
gjennomgang av den faktiske bemanningen viser likevel at andelen sykepleiere er lavere
enn forventet. En av årsakene kan være at ved fravær blir ansatte ofte erstattet med
ufaglært arbeidskraft.
Forsterket sykepleieteam ble opprettet for å bistå hjemmesykepleien ved
kompetansekrevende brukere i overgangsperioder mellom sykehus og hjemmet. Ved
etableringen var det ingen plan for hvordan teamet skulle samarbeide med sonene, og
teamet har foreløpig ikke blitt brukt som den ressursen teamet skal være.
Får hjemmesykepleien nødvendig informasjon om nye brukere, herunder
utskrivningsklare pasienter?
Velfungerende informasjonsflyt er en forutsetning for effektiv utførelse av tjenesten, for
kontinuitet i pasientomsorgen og for at hjemmesykepleien skal kunne yte forsvarlige
tjenester.
Det er utarbeidet samhandlingsrutiner både mellom helseforetaket og kommunen, og
mellom virksomheter internt, som skal sikre informasjonsflyten. Likevel rapporterer
hjemmesykepleien at de bruker mye tid på å innhente nødvendig informasjon, for
eksempel om endringer av medisinlister. Mangelfull informasjon dokumenteres imidlertid
ikke. Derfor er det vanskelig å gjøre noe med problemet, da en forutsetning for
forbedringer er at man kan «ta problemet ved roten».
Overgang til elektronisk informasjonsutveksling kan bedre noe av situasjonen.
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Klarer hjemmesykepleien å ta imot utskrivningsklare pasienter?
Kommunen har et mål om at hjemmesykepleien skal være utbygd slik at de kan motta
utskrivningsklare pasienter. Dersom kommunen ikke tar i mot utskrivningsklare pasienter
må det betales en døgnpris på 4000 kroner.
Antall betalingsdøgn har gått ned i perioden vi har undersøkt, men dette tilskrives i
hovedsak at kommunen er blitt flinkere til å rullere på korttidsplassene. Kommunen fører
ikke oversikt over hvordan hjemmesykepleien er i stand til å motta utskrivningsklare
pasienter. Ønsker kommunen at tjenesten skal være utbygd for å kunne ta i mot
pasientene, bør det være en forutsetning at det finnes styringsdata som måler dette.
Bidrar hjemmesykepleien til målet om færre sykehusinnleggelser?
Ett av målene med samhandlingsreformen er å redusere antall innleggelser i sykehus. I
2012 var kommunens mål å redusere innleggelser med 1 prosent. Vi konstaterer at
kommunen ikke har prioritert dette målet.
En begrunnelse for å etablere forsterket sykepleieteam var at de skulle forhindre
sykehusinnleggelser. Teamet er tydelig på at dette er vanskelig så lenge teamet ikke har
en lege å samarbeide med.
Kommunerevisor anbefaler
Basert på rapporten har vi følgende anbefalinger:





Kommunen bør undersøke bemanningssituasjonen nærmere for å komme fram til
hva som er en riktig dimensjonering av tjenesten.
Kommunen bør jobbe aktivt med forutsetningene som forsterket sykepleieteam
jobber under for å få full nytte av kompetansen de representerer
Samhandlingen internt bør styrkes
For å sikre bedre styringsinformasjon, bør det sørges for pålitelig registrering av
avvik og andre hendelser.

Asker kommunerevisjon

4

Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen

1 Innledning
Samhandlingsreformen som ble innført 1. januar 2012 er en helsereform som skal sikre
helhetlige pasientforløp uavhengig av forvaltningsnivå. Samhandlingsreformen er også
kalt en kommunehelsereform og en holdningsreform. Dette viser til at oppgaver skal
overføres fra sykehus til kommunehelsetjenesten, og at hovedfokuset skal forskyves fra
behandling til forebygging. Økonomiske virkemidler er tatt i bruk for at kommunene skal
motta utskrivningsklare pasienter og arbeide for å redusere sykehusinnleggelser. Et mål
med samhandlingsreformen er rett behandling – på rett sted – til rett tid.
Samhandlingsreformen vektlegger at kommunene behøver kompetanseheving på flere
områder og at kommunehelsetjenesten og sykehus må forbedre samhandlingen. Den
medfører en rekke utfordringer for kommunens helse- og omsorgstjeneste. For
hjemmesykepleien er det som følge av samhandlingsreformen behov for å øke
kompetansen, og det er forventet et økt press på tjenestens kapasitet. Evnen til intern
samhandling blir tilsvarende viktig. For å imøtekomme denne utfordringen er det
gjennomført organisatoriske endringer i kommunens hjemmesykepleie. Blant annet er
hjemmesykepleien styrket med opprettelsen av forsterket sykepleieteam.
Kontrollutvalget vedtok på møte 13.05.2013 å igangsette forvaltningsrevisjon om
«Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen».

1.1 Formål og problemstillinger
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om hjemmesykepleien har
vært i stand til å møte utfordringene som følger av reformen.
Følgende problemstillinger belyses i rapporten:
1. Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å møte utfordringene som
følger av samhandlingsreformen?
2. Får hjemmesykepleien nødvendig informasjon om nye brukere, herunder
utskrivningsklare pasienter?
3. Klarer hjemmesykepleien å ta i mot utskrivningsklare pasienter?
4. Bidrar hjemmesykepleien til å nå målet om færre sykehusinnleggelser?

1.2 Avgrensing
Undersøkelsen fokuserer på hvordan hjemmesykepleien har møtt samhandlingsreformen.
Den omfatter perioden fra januar 2012 til august 2013. Vi har konsentrert framstillingen
om de tjenester som ytes av hjemmesykepleien. Vi har ikke innhentet opplysninger fra
nattevaktteamet1 i hjemmesykepleien.
Undersøkelsen inkluderer ikke rehabiliteringstjenester, da det ikke hører under
hjemmesykepleien. Undersøkelsen omfatter heller ikke personlig assistanse, herunder
praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.

1.3 Vurderingskriterier
Vurderingskriteriene danner grunnlaget for å vurdere om det reviderte området oppfyller
krav og forventninger som er gitt for aktiviteten. Kriteriene utledes på bakgrunn av
formål og problemstillinger, og skal gi fundament og legitimitet til revisors vurderinger.
1

Det er 10 årsverk i nattevaktteamet og de yter tjenester i alle soner i kommunen. Sone Sør har ansvaret for
teamet.
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Vurderingskriterier kan være både eksterne krav, som lover, forskrifter og interne krav,
som for eksempel kommunale vedtak og forutsetninger, avtaler mv.
Vurderingskriteriene som er benyttet i undersøkelsen er blant annet hentet fra helse- og
omsorgstjenesteloven med forskrifter.
Vurderingskriterier som er aktuelle i denne undersøkelsen presenteres under den enkelte
problemstilling.

1.4 Metode
Forvaltningsrevisjonen gjennomføres i henhold til RSK 001.2
I prosjektets oppstartfase hadde vi møte virksomhetsleder og mellomledere i
hjemmesykepleien. Formålet med møtet var å få et overordnet innblikk i virksomhetens
tjenester og organisering, samt presentere prosjektets problemstillinger. Spørsmål er
også besvart skriftlig av virksomhetsleder.
For nærmere innsikt i arbeidet med innføringen av samhandlingsreformen har revisjonen
hatt møte med rådgiver i avdeling forvaltning og utvikling, som har gjort mye av det
forberedende arbeidet med reformen. Vi har hatt møte med controller på
vedtakskontoret, som har ansvaret for å sikre pasientforløpene mellom helseforetaket og
kommunen. På dette møtet deltok også sykehuskontaktene på vedtakskontoret som
jobber direkte opp mot inneliggende pasienter for å avklare riktig nivå på hjelp fra
kommunen etter utskrivelse.
Det er gjennomført et møte med en mellomleder og merkantilt ansatt i sone nord for å få
innsikt i turnus, arbeidslister, utfordringer ved fravær med mer. Revisjonen utformet
også et spørreskjema vedrørende bemanningssituasjonen som ble distribuert til og
besvart av samtlige mellomledere i hjemmesykepleien.
Forsterket sykepleieteam har skriftlig besvart spørsmål som revisjonen oversendte. Disse
spørsmålene omhandlet teamets funksjon og erfaringene teamet hadde gjort seg så
langt.
Opplysninger som revisjonen har fått gjennom intervjuer og skriftlige besvarelser av
spørsmål er supplert med rapporter fra Gerica3 og opplysninger fra Agresso.4
Opplysninger om rutiner og avtaler er hentet fra felles ledelsessystem og kommunens
arkivsystem.

1.5 Presentasjon av virksomheten
Hjemmesykepleien er per i dag organisert som en virksomhet, med tre soner (øst, nord
og sør). I hver sone er det to mellomledere med ansvar for utførelse av hjemmesykepleie
i hvert sitt geografiske område. Hver sone har også en merkantilt ansatt som arbeider
med turnus, innleie av ekstravakter osv. Totalt har virksomheten ca 126 årsverk.
Hjemmesykepleien har administrativt ansvar for forsknings- og utviklingsenheten (FOU),
men denne enheten får sine oppdrag av og rapporterer direkte til direktøren for helse og
omsorg. Organisatorisk under hjemmesykepleien ligger også Bondi boligsenter som er en
bolig med service. Tjenester til beboere i boliger med service ytes av sonene i
hjemmesykepleien, men bare Bondi boligsenter framkommer som egen enhet i
virksomheten. Det er angivelig fordi der er noen fast ansatte i kantinen. Pleie ytes av
sonene.

2
3
4

Standard for forvaltningsrevisjon.
Saksbehandlersystemet som benyttes av hjemmesykepleien
Kommunens regnskapssystem.
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5

I hjemmesykepleien inngår ambulante fagteam innen demens, kreft og et forsterket
sykepleieteam. Dette er funksjoner som ble opprettet i forbindelse med
omorganiseringen og innføringen av samhandlingsreformen. Selv om de ambulante
teamene organisatorisk er tilknyttet hjemmesykepleien, er intensjonen at disse skal tjene
også andre deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste. De skal med andre ord
brukes der det er behov og ikke bare i hjemmesykepleien. Nærmere om teamene:
Kreftkoordinator: Ett årsverk som er delfinansiert med 75 prosent av kreftforeningen.
Kreftkoordinatoren jobber ut mot hele kommunen, ikke bare hjemmesykepleien.
Demensteamet består av en demensrådgiver, en demenssykepleier og en
ergoterapeut.6 Demensteamet jobber primært med kartlegging av brukere som ledd i
utredning av demens, kompetanseoverføring og veiledning av ansatte i sonene,
støttesamtaler med pårørende, pårørendeskole, samtalegrupper, betjener
demenstelefonen mm. Demensteamet deltar ikke i den daglige oppfølgingen av brukere,
men gir råd og veiledning til pleiepersonellet.
Forsterket sykepleieteam bistår sonene ved kompetansekrevende tjenester, de
tilrettelegger for tjenesten hjemme hos brukere og yter tjenester sammen med
hjemmesykepleien i en overgangsperiode før hjemmesykepleien overtar brukeren helt.
De har både en rådgivende og en utførende rolle.

5
6

Organisasjonskart er hentet fra felles ledelsessystem, prosess 3.3.1, Resultatenhetens virksomhetsplan
Ergoterapeut ansatt fra 15. oktober 2013
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2 Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å
møte utfordringene som følger av samhandlingsreformen?
2.1 Vurderingskriterier
Det er få konkrete krav til bemanning i hjemmesykepleien. Kravet i helse- og
omsorgstjenesteloven er at tjenestene som ytes skal være faglig forsvarlige. I dette
ligger blant annet at kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:
-

helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å
overholde sine lovpålagte plikter og
tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene 7

Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste 8 § 3 krever at
kommunen skal tilsette kvalifisert personell9 i de lovbestemte deltjenestene. Videre at
faglig leder for hjemmesykepleien er offentlig godkjent sykepleier.
Helsepersonell kan «i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis
det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning
som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn».10
Kommunen plikter videre å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av
helsepersonell, herunder videre- og etterutdanning.11
Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten pålegger kommunen å ha
systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,
utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og
helselovgivningen. Skal sikre at tjenestene utføres i samsvar med pasientens behov og
de krav til faglig kvalitet som stilles til tjenesten.
Kravet om forsvarlighet er også et krav om forsvarlig organisering av tjenesten. I dette
ligger blant annet at det gjennomføres organisatoriske og systemmessige tiltak som gjør
det mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse. 12
Samhandlingsreformen vektlegger at kommunene behøver kompetanseheving på flere
områder og at kommunehelsetjenesten og sykehus må forbedre samhandlingen. For
hjemmesykepleien er det som følge av samhandlingsreformen behov for å øke
kompetansen og det er forventet et økt press når det gjelder kapasitet. Evnen til intern
samhandling blir tilsvarende viktig.
Følgende vurderingskriterier legges til grunn:


Organiseringen av hjemmesykepleien skal legge til rette for at tjenesten kan
utføres i samsvar med de krav som stilles til tjenesten



Hjemmesykepleien skal ha systemer som sikrer riktig bemanning og kompetanse
for forsvarlig utførelse av tjenesten

7

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
Forskrift av 23.11.83 nr 1779
9
Herunder sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere
10
Helsepersonelloven § 5.
11
Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1.
12
Prop 91 L, kap 20, krav om forsvarlige tjenester, s. 4.
8
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2.2 Fakta
2.2.1 Organiseringen skal legge til rette for at tjenestene kan utføres i samsvar
med de krav som stilles til tjenesten.
Som nevnt i innledningskapitlet ble det i 2012 igangsatt omorganisering av
hjemmesykepleien. Hensikten var å sikre nødvendig robusthet, helhet, kontinuitet,
effektivitet og likebehandling.13
For å se hvorvidt organisasjonen er lagt til rette for at tjenesten blir utført i samsvar med
de krav som stilles til tjenesten, har vi i undersøkelsen valgt å vektlegge følgende
forhold:




Sammenslåing av hjemmesykepleien: skal sikre robusthet og mulighet for en
fleksibel bruk av ansatte.
Forsterket sykepleieteam: teamet har vært tiltenkt en sentral rolle i forbindelse
med samhandlingsreformen, særlig i forbindelse med å tilrettelegge for
utskrivningsklare pasienter og forhindre sykehusinnleggelser.
Samhandling mellom hjemmesykepleien og andre virksomheter innen helse- og
omsorg, internt med særlig vekt på samhandling med vedtakskontoret.

Omorganiseringen:
Foruten at hjemmesykepleien ble samlet i en virksomhet, ble også sonegrensene
justert.14 Det er nå tre soner. Hver sone har to mellomledere med ansvar for hvert sitt
områdekontor:
- Sone sør inkluderer Heggedal og Bondi
- Sone nord inkluderer Borgen og Jansløkka
- Sone øst inkluderer Nesøya og Nesbru
Ledelsen opplyser at hjemmesykepleien fortsatt er i prosess med hensyn til den nye
organiseringen. Så sent som i mai 2013 ble grensene for Heggedal og Bondi justert og
slått sammen til sone sør.
Ved å samle hjemmesykepleien i en virksomhet var hensikten bl.a. å gi mulighet for en
fleksibel bruk av ansatte, for slik å bidra til en robust tjeneste. Foreløpig foreligger ikke
dokumenterte resultater av omorganiseringen.
Hjemmesykepleien mener at det er større grad av samarbeid på tvers i virksomheten,
med mulighet til å flytte på kompetanse og bistå hverandre. For eksempel samarbeider
sonene om sykepleiedekning i kveld og i helg. Det forekommer at områdekontorene
innad i sonen låner ansatte av hverandre, men ikke mellom sonene. Hjemmesykepleien
mener selv de kan bli flinkere til å låne ansatte av hverandre, men at det er vanskelig i
praksis. Områdekontorene foretrekker å hente inn egne, eksterne ekstravakter ved
behov, fordi de mener det er viktig å være kjent i sonen for å utføre tjenesten.
En robust tjeneste der ansatte kan benyttes fleksibelt ved behov, forutsetter at alle
områdekontorene er tilstrekkelig bemannet. Først da er det mulig å bistå andre
områdekontorer. Hvordan dette forholder seg kommer vi tilbake til senere i kapitlet.
Forsterket sykepleieteam:
Forsterket sykepleieteam har vært i virksomhet fra oktober 2012. I oppstarten
presenterte teamet seg og sin funksjon for alle soner i hjemmesykepleien,
vedtakskontoret og andre enheter som de skal bistå med fagkompetanse. Alle
13
14

HP 2012-2015, s. 76
Ordningen med praktisk bistand ble samtidig lagt til eiendomsavdelingen.
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henvendelser til teamet skulle i utgangspunktet gå via mellomleder og vedtakskontoret.
Dette fungerte ikke optimalt, og er senere blitt endret til at alle ansatte kan kontakte
teamet for hjelp.
I oppstarten fikk forsterket sykepleieteam få henvendelser. Ansatte og ledere var
informert om deres funksjon, men teamet ble likevel lite kontaktet. Det har nå tatt seg
noe opp, men det er kapasitet for økt etterspørsel. Teamet har valgt å konsentrere seg
om hjemmesykepleien i første omgang. Samarbeidet mellom teamet og sonene foregår
ved at teamet har ukentlige møter i sonene, eller at sonene tar kontakt.
Teamet har et mål om å bli mer brukt også i andre virksomheter, men så langt har det
bare vært noen henvendelser fra vedtakskontoret. Erfaringen er at det tar tid å
implementere en ny funksjon.
Tabell 2.0: Henvendelser til forsterket sykepleieteam 15
Journaltype = 106 (Ambulant teamnotat)
Antall notat
Antall brukere

2012
okt-des
32
6

2013
Jan- aug
389
74

Kilde: Gerica

Både vedtakskontoret og hjemmesykepleien opplyser at teamet framstår som en ekstra
ressurs.
Om sin egen funksjon skriver temaet:
«Vi startet opp i oktober 2012 med en sykepleier 75 % stilling og to
intensivsykepleiere i 100% stilling. Vi laget sammen med virksomhetsleder en
funksjonsbeskrivelse av teamet basert på rapporten fra Bråsetprosjektet, vår
stillingsbeskrivelse ved ansettelse og erfaringer vi fikk etter hospitering hos
ambulante team i Larvik og Fredrikstad.
De ambulante teamene i Larvik og Fredrikstad var tilknyttet Legevakt/Sykehus, og
de hadde en prosjektleder og lege i teamet. Det har vært en utfordring for oss å
være 3 stk på samme nivå uten en leder i teamet, som kan guide, støtte og hjelpe
oss med ideer. Vi ser i ettertid at det burde vært ansatt en person med
ledelseserfaring, prosjektledererfaring etc. i teamet. Den første tiden hadde vi
ikke faste møter med virksomhetsleder eller mellomledere. Det var vanskelig å nå
fram til mellomledere og ansatte med ideer og forslag.
Hensikten med teamet (ref.styringsgruppens sluttrapport februar 2012) er å
styrke helse- og omsorgstjenesten og å bidra til å gi tjenester som sikrer god
pasientflyt- og gode pasientforløp. I oppstarten var det ingen plan for samarbeid
med fastleger, legevakt, vedtakskontoret, mellomledere og andre
samarbeidspartnere. Dette har vært en lang og tidvis krevende prosess, og vi er
fortsatt ikke helt i mål. Det hadde vært lettere med en god forankring i ledelsen
før oppstart av teamet. Vi ser også at det hadde vært mer hensiktsmessig om vi
var plassert i nærheten av legevakt/ legekontor både for samarbeid og å være i et
fagmiljø. Det har ikke vært fastlagt noen plan for fagutvikling eller hospitering for
teamet da vi startet opp. Dette er også viktig for at vi skal holde oss faglig
oppdaterte.»

15

Teamet dokumenterte i starten (2012) i en annen journaltype, de har derfor hatt noen flere henvendelser
enn hva som framkommer av tabellen.
Asker kommunerevisjon

10

Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen

Samhandling:
Med innføringen av samhandlingsreformen er kravene til samhandling innad i kommunen
økt. Både hjemmesykepleien, vedtakskontoret, rehabilitering og forebygging, samt
korttidsavdelingene er virksomheter i kommunen som er særlig berørt av
samhandlingsreformen. Vi får opplyst at det er utfordrende å få til et godt samarbeid
mellom enheter internt i kommunen. Det vises til utfordringen ved at virksomheter har
selvstendig budsjett- og resultatansvar, og at virksomhetene ikke er omforent om hva
som er riktig og nødvendig helsehjelp. For å avhjelpe dette, har virksomhetslederne
ukentlige møter hvor problemer knyttet til pasientforløpene tas opp. Det er også
utarbeidet samarbeidsrutiner internt i kommunen for å søke å løse samhandlingsproblemene.
Tidligere har det vært en utfordring for hjemmesykepleien at antall korttidsplasser i
kommunen har vært for lavt, og at plassene ofte var belagt med brukere som ventet på
langtidsopphold. Dette førte til et økt press på hjemmesykepleien. Med innføring av
samhandlingsreformen skulle enkelte korttidsplasser forbeholdes utskrivningsklare
pasienter. Det ble også opprettet 28 nye korttidsplasser på Søndre Borgen. Både
hjemmesykepleien og vedtakskontoret anser antall korttidsplasser i dag som tilstrekkelig.
Hjemmesykepleien disponerer fem korttidsplasser forbeholdt brukere med demens, der
brukere kan få plass uten vedtak fra vedtakskontoret.16 Det har vært uenigheter mellom
vedtakskontoret og hjemmesykepleien om hvorvidt og eventuelt hvordan
hjemmesykepleien skal disponere disse plassene.

2.2.2 Hjemmesykepleien skal ha systemer som sikrer riktig bemanning og
kompetanse for tjenesten.
I dette underkapitlet gjennomgår vi først systemer som skal sikre riktig bemanning i
tjenesten, deretter systemer som skal sikre riktig kompetanse. Til slutt gir vi en
framstilling av den faktiske bemanningen i sonene, sykefravær og vikarbruk på noen
tilfeldig utvalgte dager
Systemer for riktig bemanning
Hjemmesykepleien har i utgangspunktet en bemanningsplan for hver sone, samt et
måltall om at 53 prosent av arbeidstiden bør være direkte brukerrettet.17 Brukerrettet
tid tar da utgangspunkt i estimert tid i vedtak og tiltaksplan.
Mellomlederne vurderer også bemanningen utfra endringer i oppdragsmengde. Ved økt
oppdragsmengde økes bemanningen, når det er nødvendig for å utføre forsvarlig
helsehjelp. Hvis oppdragsmengden er mindre, leier mellomleder ikke inn vikarer ved
eksempelvis huller i turnusen eller ved sykdom.
Turnusen, som de fast ansatte jobber etter, gjør at bemanningen enkelte dager er økt,
mens det andre dager er færre fast ansatte (huller i vaktboka). Slike huller er som oftest
på kveldsvakter og i helgene.
Virksomhetsleder opplyser at tjenesten har en generell opplevelse av å være
underbemannet. Samtidig vurderer mellomlederne at bemanningen er tilstrekkelig så
lenge alle stillinger er besatt og de er til stede. Med innføringen av samhandlingsreformen hvor kommunen forventet økt press på hjemmesykepleien, ble tjenesten i 2013
styrket med 4 millioner kroner til tre stillinger i forsterket sykepleieteam. Bemanningen i
turnus er ikke økt i perioden.
I ordinær drift er 102,6 årsverk ansatt i turnus.18
16

1 akuttplass og 4 utrednings- /sub-akuttplasser.
Direkte brukerrettet tid er den tiden hjemmesykepleier er inne hos bruker. I tillegg kommer kjøring,
telefoner, administrasjon, dokumentasjon m.v.
17
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Revisjonen har undersøkt om det i perioden januar – juli 2013 er forskjell i sonene på
antall brukere og vedtakstimer. Vi har også tatt med tall fra 2012 for å se utviklingen.19
Tabell 2.1: Gjennomsnittlig antall brukere og vedtakstimer jan-juli 2013
Sone sør
Jan-juli
2013

Sone nord
Jan-juli
2013

Sone øst
Jan-juli
2013

Antall brukere, gjennomsnitt (andel av
totalt antall brukere)

264
(37%)

241
(34%)

202
(28%)

Sum
gj.snitt
jan-juli
2013
707
(100%)

Vedtakstimer, gjennomsnitt pr. måned
Gjennomsnitt vedtakstimer pr. bruker

4552
17,2

5461
22,7

3346
16,6

13359
18,9

Sum
gj.snitt
hele
2012
20
697
11676
16,8

Kilde: Styringsdata hjemmesykepleie 2013 fra vedtakskontorets rapportering fra Gerica

Tabellen viser at i gjennomsnitt har antall vedtakstimer økt med 2,1 timer pr bruker fra
2012 til 2013.21 Tabellen viser også at det er relativt store forskjeller mellom sonene i
gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker. Sone øst har færrest brukere og også færrest
vedtakstimer per bruker. Sone nord har betydelig flere vedtakstimer pr bruker enn de
andre sonene. Noe av denne forskjellen forklares med at sonen har flere brukere som har
vedtak om fastvakt på natt. Et overslag viser at vedtak for fastvakt i sone nord utgjør
730 timer i måneden og i sone sør 553 timer i måneden. Trekker man fastvaktstimene
fra de resterende vedtakstimene er forskjellen i vedtakstimer mellom sone nord og sone
øst fortsatt 3 timer i gjennomsnitt per bruker i måneden. Vi vet ikke om dette skyldes at
brukerne i sone nord har et større tjenestebehov.
Vi ønsket videre å se på fordelingen av vedtakstimer i lys av pleieårsverk. Fordi det ikke
finnes et nøyaktig grunnlag som kan tallfeste vedtakstimer per pleieårsverk som utføres i
sonene, har vi i dialog med hjemmesykepleien foretatt en beste beregning. 22 Tallene bør
tolkes med noe varsomhet.
Tabell 2.2: Gjennomsnittlig antall brukere og vedtakstimer per pleieårsverk, jan-juli 2013

Antall pleieårsverk
Brukere per pleieårsverk, gj.snitt
Vedtakstimer per pleieårsverk per måned, gj.snitt

Sone sør
31,44
8,4
116,3

Sone nord
35,56
6,8
122,3

Sone øst
26,5
7,6
119,4

Kilde: Se fotnote 22

Vi ser her at det ikke er betydelig forskjell mellom sonene i antall brukere og
vedtakstimer per pleieårsverk når det korrigeres for natt. Beregningen viser at sone sør
har flest brukere per pleieårsverk, men færrest vedtakstimer. Forskjellen i vedtakstimer
18

Ledere, merkantilt ansatte o.l. holdt utenom. Opplyst av virksomhetsleder på møte 26.06.2013
Soneinndelingen ble endret i 2012, tallene vises derfor ikke på sonenivå i 2012.
20
Snitt antall brukere i samme periode i 2012 var 706. Om antall brukere vil fortsette å være høyere i 2013
enn i 2012 er for tidlig å si.
21
Vedtakstimene er beregnet gjennomsnitt per måned.
22
Pleieårsverk i sonene er opplyst av mellomlederne. Pleieårsverkene til nattjenesten er ikke medregnet (10
årsverk). Hjemmesykepleien har gjort en beregning av vedtakstimene som utføres av nattevaktteamet fordelt
etter sone. Disse timene har vi trukket fra gjennomsnittlig vedtakstimer. Noen av brukerne i hjemmesykepleien
har fast nattevakt. Fastvaktene utføres av vikarbyrå og utgjør relativt mange vedtakstimer som er ujevnt
fordelt mellom sonene. Ut fra timetallet for fastvaktene i august 2013 har vi beregnet et månedlig gjennomsnitt
som er trukket fra vedtakstimene i tabellen over.
19
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per pleieårsverk utgjør 6 timer i måneden mellom sone sør som har færrest og sone nord
som har flest.
Tabell 2.1 og 2.2 sett i sammenheng viser at forskjeller påvist i vedtakstimer pr bruker
er jevnet ut ved at bemanningen er tilpasset.
Våren 2013 gjennomførte hjemmesykepleien en tidsstudie med mål om å kartlegge
forholdet mellom direkte brukerrettet tid, indirekte brukertid, administrasjon mv. for å se
dette i lys av måltallet om 53 prosent direkte brukerrettet tid. Resultatene foreligger
foreløpig ikke.
Systemer for riktig kompetanse
I felles ledelsessystem er det laget en rutine for å sikre rett person på rett sted til å
utføre hjemmesykepleiens oppgaver. Det skilles om brukerenen har en uavklart eller
avklart situasjon, om den er stabil eller ustabil og hvorvidt den er utstyrskrevende.
Rutinen angir hvilken kompetanse den som skal utføre tjenesten skal ha. For eksempel
skal brukeren bistås av en sykepleier i en uavklart situasjon, mens ufaglærte kan utføre
tjenesten hvis situasjonen er stabil og avklart. Alle brukere skal regelmessig ha
oppfølging av sykepleier.
Etter det vi får opplyst, blir det på forhånd laget oversikt over brukerne og deres behov.
Det skal bidra til å styre kompetansen riktig. En av avdelingene opplyser å ha fem slike
oversikter/lister:
-

Sykepleieliste (brukerne som trenger besøk av sykepleier)
Palliativ liste
Generell sykepleieliste
Hoveddemensliste
Demensliste 2

Avdelingen opplyser at de etter beste evne forsøker å få til at ansatte med
videreutdanning innen demens besøker brukerne på demenslisten osv.
Det er sagt at det alltid skal være minst en sykepleier på vakt ved hver avdeling. Men
dersom sykepleieren i den ene av avdelingene i sonen blir syk, kan sykepleieren i den
andre avdelingen ta over sykepleiefaglige oppgaver i avdelingen der det er sykdom.
I hjemmesykepleien sett under ett har ca. 48 prosent av de ansatte sykepleieutdanning,
50 prosent er utdannet hjelpepleier/helsefagarbeider, mens 2 prosent er uten helsefaglig
utdanning. Det er angivelig små forskjeller i kompetanse mellom sonene.
Sykepleiedekningen er god sammenlignet med andre kommuner, men det er det en
utfordring å beholde sykepleiekompetansen. Særlig søker spesialsykepleiere seg til mer
«lukurative» jobber.
Hjemmesykepleien har både sykepleiere og helsefagarbeidere med videreutdanning
innen relevante områder. For eksempel er i alt fire årsverk sykepleiere med
spesialutdanning i kreftsykepleie/videreutdanning i palliasjon ansatt og har sitt daglige
virke i sonene. Disse samarbeider på tvers av sonene og med kreftkoordinator. Alle
sonene har demensgrupper som består av 2-3 ansatte med kompetanse i forhold til
demens. Demensgruppene i sonene har ukentlige møter med demensteamet.
I januar 2013 ble turnusen endret fra hver fjerde til hver tredje helg for å bedre
fagdekningen i helgene. De ansatte ble kompensert med en mulighet til å ta tettere
vakter for å få lenger sammenhengende fri. Fagdekningen har med dette blitt bedre, men
ujevn i den forstand at dekningen varierer mellom helgene.
I 2012 ble det laget en strategisk kompetanseplan gjeldene for alle virksomheter i helse
og omsorgstjenesten. Den beskriver kompetansekrav og kompetansebehov ut fra
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nasjonale og kommunale krav. Det er utarbeidet en handlingsplan med prioriterte
resultatmål tilknyttet den strategiske planen.23
Av sentrale satsingsområder kan nevnes:






Kompetanseutvikling for ledere
Videre- og etterutdanning for ansatte i tjenesten
Utvikle dagens introduksjonsprogram for nyansatte
Systematiske kurs innen medikamenthåndtering, samtykkekompetanse,
forflytningsteknikk, etisk refleksjon.

FOU-enheten er et overordnet og koordinerende ledd i videreutviklingen og
implementeringen av planen.
Faktisk bemanning, sykefravær, vikarbruk og avlyste besøk
Faktisk bemanning, sykefravær, vikarbruk og avlyste besøk sier noe om den reelle
kapasiteten i tjenesten. Hjemmesykepleien har hatt et høyt sykefravær24, høy turn-over
og utfordringer i forhold til vakante stillinger. Tabellen nedenfor gir en oversikt over
sykefraværet.
Tabell 2.3: Sykefravær i sonene i prosent
Sone sør
Heggedal Bondi
Sykefravær mai-des 2012
Sykefravær jan-aug 2013

17,4
11,9

9,8
11,1

Sone nord
Borgen Jansløkka
8,4
13,4

15,0
10,7

Sone øst
Nesøya Nesbru
9,3
10,1

7,7
10,2

Kilde: Mellomledere i sonene

Sykefraværet er generelt høyt. I 2012 var det store forskjeller mellom sonene, men det
synes å ha jevnet seg ut i 2013.
Et aktuelt tema er hvordan sykefravær slår ut på den faktiske bemanningen i sonene og
hvordan tjenesten sikrer «faglig forsvarlighet» ved fravær av fast ansatte.
Vi undersøkte hva som var planlagt bemanning opp mot faktisk bemanning i sonene på
tre tilfeldige dager 1. halvår i 2013.25 Sammenstillingen under (tabell 2.4) viser faktisk
gjennomsnittlig bemanning etter kompetanse disse dagene.
Tabell 2.4: Gjennomsnittlig antall ansatte per vakt etter kompetanse. Faktisk bemanning.

Sykepleiere
(i prosent)
Helsefagarbeidere
(i prosent)
Ufaglært
(i prosent)
Totalt

Dagvakt
3,3
(44,8)
3,2
(43,3)
0,9
(11,9)
7,4

Kveldsvakt
0,9
(25)
2,3
(60,3)
0,6
(14,7)
3,8

Totalt
2,1
(38,1)
2,8
(49,0)
0,7
(12,9)
5,6

Kilde: Mellomlederne i sonene
23

Omsorgsplan for eldre 2015-2030, s. 40.
Forvaltningsrevisjonsrapport 1/2010
25
Totalt gir dette 36 vakter (dag- og kveldsvakt for hver gruppe i sonene)Dette er ikke et representativt utvalg,
men utvalget kan likevel gi en god indikasjon på hvordan den faktiske bemanningen er.
24
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Tabellen viser at særlig andelen sykepleiere som faktisk er på vakt er lavere enn hva
man skulle anta, gitt at 48 prosent av de faste stillingene er sykepleiestillinger. Dette er
særlig tydelig på kveldsvaktene. Andelen ufaglærte er dertil høyere. Det synes klart at
ledige vakter i stor grad blir erstattet med ufaglært arbeidskraft.
Videre viser undersøkelsen at under halvparten av vaktene ble utført med den
bemanningen som var planlagt:





På 16 av 36 vakter var det fravær.
På 5 av totalt 36 vakter var bemanningen lavere enn det som var planlagt.
1 av 36 vakter er utført med høyere bemanning enn det som var planlagt.
7 av 36 vakter har færre sykepleiere på vakt enn planlagt.

Revisjonen spurte også hvordan mellomlederne vurderte både fraværet og bemanningen
på vaktene. Svarene var som følger:




Fraværet ble stort sett vurdert som normalt.
Bemanningen ble vurdert som tilfredsstillende på litt over halvparten av vaktene.
Halvparten av mellomlederne synes bemanningen var lite tilfredsstillende på en
eller flere av vaktene.

Årsakene til fraværet er sykdom og vakante stillinger.
Revisjonen har undersøkt vikarbruken i hjemmesykepleien. Virksomhetens utgifter til
vikarer sier noe om enheten selv har tilstrekkelig kapasitet til å utføre tjenestene. På
grunnlag av kommunens regnskap fra jan – aug. 2013 har vi satt opp nedenstående
oversikt.
Tabell 2.5: Utgifter til vikarer, ekstrahjelp og overtid i hjemmesykepleien vist pr avdeling

1.01.13 - 28.08.13
Vi ka rbyrå er
Vi ka rer og overti d

Sone s ør
Admi ni s tra na tts jon
Sone nord Sone s ør
tjenes ten Sone øs t Sum
4 426 604
3 564 902
2 341 106
318 899
19 245
10 670 756
6 623
3 187 755
2 585 612 1 569 151 2 619 803
9 968 944
4 433 227
6 752 657
4 926 718 1 888 050 2 639 048
20 639 700

Kilde: Agresso regnskap 2013

Vi ser her at det er betydelig bruk av vikarer i hjemmesykepleien. Vikarer er både
innleide gjennom vikarbyrå og egne vikarer (faste vikarer som tilkalles), ekstrahjelper og
overtid. Vikarbruk i administrasjon er for en stor andel til nattevakter. Det er også tydelig
forskjell mellom sonene. Sone nord har absolutt høyest forbruk av vikarer, men sone sør
har også en betydelig andel. I alt er det i de første 8 måneder i 2013 brukt 20 millioner
kroner til vikarer.
Hver sone/avdeling har egne lister av faste ekstravakter som ringes dersom det er behov
for vikarer. I hovedsak er disse vikarene ufaglærte eller sykepleiestudenter. Revisjonen
får opplyst at avdelingene stort sett erstatter fraværende ansatte med faste
ekstravakter, og heller endrer på arbeidslister for å styre tilgjengelig kvalifiserte dit det
er mest nødvendig. Dersom det likevel er behov for sykepleiefaglig kompetanse,
benyttes vikarer fra et vikarbyrå som kommunen har avtale med.
Revisjonen får opplyst at når bemanningen ikke er tilstrekkelig, vurderes det også om
enkelte besøk kan avlyses. Hjemmesykepleien har utarbeidet en egen rutine for å sikre
riktig prioritering i tilfeller der tjenesten ikke har mulighet til å yte hjelp som avtalt. Det
fremgår av rutinen at brukere som settes på avvik bl.a. er:
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-

Personer som kun har hjelp til dusj men ellers er i stand til å stelle seg selv, selv
om dusjen er avlyst flere ganger tidligere
Brukere som har pårørende som kan yte hjelpen etter avtale
Der uteblivelse av hjelpen ikke får helsemessige konsekvenser for bruker
Støttesamtaler

Hvor ofte hjemmesykepleien må avlyse besøk, sier også noe om kapasiteten i
tjenesten.26 Etter rutinen skal hjemmesykepleien dokumentere alle besøk som avlyses på
grunn av manglende kapasitet i en egen journal (225-journalen). Det skal også
registreres som avvik i Askerdialogen.
Hjemmesykepleien opplyser at tallene fra 225-journalen ikke er pålitelig og at det er
snakk om betydelig underrapportering. Utskriften av 225-journalen viste store forskjeller
mellom sonene i avlyste besøk, der sone sør hadde betydelig flere avlysninger enn sone
nord og øst. Virksomhetsleder mener at selv om antallet avlysninger er upålitelig, er
forskjellen mellom sonene trolig uttrykk for en faktisk tendens.

2.3 Revisjonens vurderinger
Vi mener at hjemmesykepleien har gjort viktige organisatoriske grep som kan gjøre
tjenesten i stand til å møte nye krav i samhandlingsreformen. Gjennom arbeidet med
denne undersøkelsen opplever vi et engasjement for å få til en robust og helhetlig
tjeneste. Det er mer samarbeid internt i og mellom sonene, især på ledernivå, og det
oppfordres til deling av kompetanse og fleksibelt bruk av pleiepersonell. I forsterket
sykepleieteam har virksomheten fått en viktig ressurs med hensyn til å kunne ivareta
mer pleietrengende brukere i hjemmet.
Likevel mener vi at tjenesten ikke var godt nok forberedt på innføringen av
samhandlingsreformen. Til tross for at samhandlingsreformen har vært varslet lenge, ble
omorganiseringen av tjenesten igangsatt samtidig med innføringen av reformen. Dette
har vært tidkrevende og utfordrende for hjemmesykepleien. Forsterket sykepleieteam ble
ikke etablert før i oktober 2012, og da uten at det forelå en plan for samarbeid med
samarbeidspartnere. Den siste soneendringen skjedde så sent som i mai 2013. Det
opplyses også om samarbeidsproblemer mellom hjemmesykepleien og andre
virksomheter i kommunen.
Antall vedtakstimer har økt fra 2012 og fram til i dag. Samtidig har bemanningen i
sonene vært konstant. Tjenesten har også hatt utfordringer med hensyn til sykefravær
og høy turn-over. Det er høye vikarutgifter og tjenesten har tidvis måttet avlyse besøk
på grunn av manglende kapasitet. Mål om fleksibel bruk av pleiepersonell mellom sonene
er så langt ikke nådd på grunn av stram kapasitet i sonene. Dette tyder på at tjenesten i
perioden ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet.
Avlysninger på grunn av manglende kapasitet er under- og feil-rapportert. Vi mener det
er viktig at tjenesten sørger for korrekt registrering, særlig av hensyn til brukerne, men
også for at tjenesten skal få riktige styringsdata.
Det er forskjeller mellom sonene i tildelte vedtakstimer pr bruker. Vi mener kommunen
bør følge med på utviklingen i tildelte timer og undersøke om dette skyldes en reell
forskjell i tjenestebehov eller ulik tildelingspraksis.
Det oppgis at sykepleiedekningen er god sammenliknet med andre kommuner og at
fagkompetansen er blitt styrket med opprettelsen av forsterket sykepleieteam. Etter det
vi finner i denne undersøkelsen, er det lavere andel sykepleiere i aktiv pleieturnus enn
26

Hvor ofte sonene avlyser besøk avlyses kan også være et uttrykk for kulturforskjeller.
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forventet, og det er større andel ufaglærte i turnusen enn det som gjenspeiles i den fast
ansatte staben. Dette antas å ha sammenheng med høyt fravær og/eller for lav
bemanning. Resultatene samsvarer dårlig med kravet om økt kompetanse i forbindelse
med samhandlingsreformen.
Da forsterket sykepleieteam ble etablert, var det ingen plan for hvordan teamet skulle
samarbeide med hjemmesykepleien eller andre aktuelle aktører. Dette har resultert i at
teamet ikke er brukt som den ressursen teamet skal være. Vi mener det bør jobbes
aktivt med forutsetningene som teamet jobber under for at teamet kan fylle den
funksjonen det er tiltenkt.

2.4 Konklusjon
Hjemmesykepleiens kompetanse totalt sett er blitt styrket gjennom opprettelse/
organisering i team med spesialkompetanse. Det gjenstår å utnytte kompetansen fullt ut.
Vi mener at hjemmesykepleien har gjort viktige organisatoriske grep som kan sikre
robusthet, god samhandling og muligheter for å ivareta sykere brukere i
hjemmesykepleien. Vi opplever også at det er et engasjement i tjenesten for å få dette
til. Samtidig har vår undersøkelse vist at tjenesten ikke er helt i mål.
Hjemmesykepleien har kapasitetsproblemer. Det vises blant annet ved høye utgifter til
vikarer, utfordringer med vakante stillinger og sykefravær. Mål om fleksibel bruk av
pleiepersonell er ikke nådd på grunn av stram kapasitet i sonene.
Det synes klart at antall vedtakstimer har økt, mens pleieårsverk ikke har økt i perioden.
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3 Får hjemmesykepleien nødvendig informasjon om nye
brukere, herunder utskrivningsklare pasienter?
3.1 Vurderingskriterier
God informasjonsflyt blir sett på som en forutsetning for å understøtte samhandling i
helse- og omsorgssektoren og bedre kontinuiteten i pasientomsorgen. Etter
kommunehelsetjenesteloven27 har kommunen og det regionale helseforetaket en plikt til
å inngå samarbeidsavtale. Avtalen skal ha som mål å bidra til at pasienter og brukere
mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Avtalen skal blant annet
omfatte:
-

Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha
behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon.
Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling (…)

Det følger av forsvarlighetskravet at helsepersonell har en viss plikt til og skaffe til veie
tilstrekkelige opplysninger før behandling eller pleie påbegynnes. Av forskrift om
kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten framgår det at:
«Ved utskrivning fra sykehuset skal epikrise eller tilsvarende informasjon sendes
det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig
oppfølging, jf. Forskrift om pasientjournal § 9»
Hjemmesykepleien i kommunen er organisert som en variant av bestiller-utfører
modellen, der vedtakskontoret er saksbehandler og fatter vedtak, mens
hjemmesykepleien utfører tjenesten. Med en slik organisering er det vedtakskontoret
som i første omgang får nødvendig informasjon om f.eks. diagnose, funksjonsnivå og
hjelpebehov for nye brukere.
For at hjemmesykepleien skal få nødvendig informasjon om nye brukere
(utskrivningsklare pasienter) er kommunen derfor avhengig av en god informasjonsflyt
fra helseforetaket til kommunen og fra vedtakskontoret og til hjemmesykepleien.
Følgende vurderingskriterier legges til grunn:


Det bør være utarbeidet rutiner for samhandling som sikrer at hjemmesykepleien
får nødvendig informasjon om nye brukere, herunder utskrivningsklare pasienter



Rutinene bør sikre en god og effektiv informasjonsflyt

3.2 Fakta
Hjemmesykepleien opplyser at oppdatert informasjon om diagnose, funksjonsnivå,
medikamenter og hjelpebehov er viktig for at hjemmesykepleien skal kunne utføre
tjenesten på en forsvarlig måte. Viktig er det også å ha opplysninger om lege og
pårørende. Ved kjente brukere er det viktig å få informasjon om endringer i tilstand.

27
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3.2.1 Det bør være utarbeidet rutiner for samhandling som sikrer at
hjemmesykepleien får nødvendig informasjon om nye brukere.
Samhandling mellom Helseforetaket og Asker kommune om utskrivningsklare pasienter:
Samarbeidsavtalen mellom Asker kommune og Helseforetaket 28 regulerer
samhandlingen mellom helseforetaket og kommunen. Som vedlegg til avtalen er det
utarbeidet en retningslinje for utskrivning av pasienter fra Bærum sykehus til Asker og
Bærum kommune. Hensikten er å sikre gode samhandlingsforløp ved utskrivning fra
sykehus. Av avtalen og retningslinjene fremgår bl.a. at:
-

kommunen skal «ha ordning med en enhet som koordinerer kontakt fra
sykehus til kommunens tjenester. Det skal være et telefonnummer for
sykehuset inn til kommunens enhet».

Sykehuset skal varsle om pasienter som har, eller forventes å få behov for kommunale
tjenester. Varselet skal inneholde opplysninger bl.a. om antatt utskrivningsdato og
hjelpebehov etter utskrivning. Varsling skal gis pr telefon til kommunen, og i tillegg
sendes pr. post.
I henhold til retningslinjene skal kommunen, mens pasienten fortsatt er innlagt på
sykehus:
-

komme til de poster som har varslet om innlagte pasienter
ha en rask dialog med sykehuset for å avklare ansvarsforhold og utveksle
nødvendig informasjon dersom pasienten har omfattende tjenestebehov

Ved utskrivning heter det bl.a. at:
-

-

Epikrise skal følge pasient i tillegg til å sendes til fastlege, henviser eller
oppfølgende instans. Det skal fremkomme opplysninger om bl.a. utredninger,
diagnoser, oppdatert medikamentliste, behandling samt tilstrekkelig
behandlingsplan for videre oppfølging fram til kommunal lege overtar
behandlingen.
Sykepleier skal sende skriftlig sykepleiesammenfatning til kommunen ved
utreise.
Ved utskrivning skal Vestre Viken HF vederlagsfritt sende med pasient resept,
eventuelt medikamenter og annet utstyr fram til første virkedag etter
utskrivning. Hva som skal sendes med avklares med mottakende
helsepersonell i kommunen.

Rutine for samhandling mellom vedtakskontoret og hjemmesykepleien:
Prosess 4.5 i felles ledelsessystem er kommunens rutine for pasientflyt og pasientforløp.
Rutinen ivaretar hele forløpet fra sykehuset via vedtakskontoret til det utøvende leddet.
Tilhørende prosessen er en rutine for samhandling mellom vedtakskontoret og
hjemmesykepleien. Denne skal bidra til å sikre en optimal og sømløs pasientflyt og
gjennomføre prosessen fra søknad til utførelse, slik at kommunen fremstår samlet om
tilbudet som gis. I rutinen heter det bl.a. at:
-

Alle aktører rundt pasienten har et likt ansvar for å sikre et sømløst og effektivt
pasientforløp. Dette forutsetter kontinuerlig informasjonsutveksling mellom de
aktuelle aktørene
Henvendelser vedrørende tjenestetilbudet skal gå til vedtakskontoret
Samhandling, tiltak og konklusjoner skal dokumenteres i Gerica
Kontakten mellom vedtakskontoret og utfører skal primært foregå pr.
telefon/sikre elektroniske meldinger.
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-

-

Når vedtakskontoret får varsling om innlagt pasient, skal hjemmesykepleien ved
mellomleder i den aktuelle sone få melding om dette umiddelbart, slik at tjenester
kan stoppes og eventuelt nye tjenester planlegges. Meldingen skal gå til sonen på
egen mailadresse opprettet for formålet.
Når vedtakskontoret får melding om utskrivningsklar pasient fra sykehuset og
bruker trenger hjemmesykepleie, skal hjemmesykepleien kontaktes på sonens
mail, ev. telefon.
Før utskriving fra sykehus skal saksbehandler alltid avklare med mellomleder i
den aktuelle sonen om hjemmesykepleien kan ta i mot.

Hjemmesykepleiens rutiner:
Hjemmesykepleien har utarbeidet en rutine for å ta i mot nye brukere. Formålet med
rutinen er både å sikre at bruker får nødvendig informasjon om tjenesten, samt å
kvalitetssikre at sonen får nødvendig informasjon om bruker. Her står det bla. at:
Primær/sekundærkontakt tar første besøk hos bruker/innkomstsamtale





Gå igjennom brukermappa (se egen prosedyre for hva brukermappa skal
inneholde)
Avklare forventninger/se vedtak
Legemiddelhåndtering/gå igjennom
Gerica
o Lage tiltaksplan
o Legge inn primær/sekundærkontakt
o Sjekke at bruker er IPLOS registrert

Rutinen er utarbeidet 20.12.2010, og er ikke endret etter innføringen av
samhandlingsreformen.
Dokumentasjon brukes blant annet som kommunikasjon med annet fagpersonell som har
medansvar for oppfølging av bruker. Hjemmesykepleien har utarbeidet en egen
prosedyre for dokumentasjon. Dokumentasjonen skal vise hva som er gjort av
observasjoner, vurderinger, tiltak og evalueringer og føres i hovedsak i Gerica. I henhold
til prosedyren skal tiltaksplanen være hoveddokumentasjon. Tiltaksplanen skal være
utarbeidet slik at alle punkter i brukers vedtak kan gjenfinnes der.

3.2.2 Rutinene bør sikre en god og effektiv informasjonsflyt
Informasjon fra helseforetaket til Asker kommune:
I Asker kommune er funksjonen med sykehuskontakter lagt til vedtakskontoret. Fra
sommeren 2012 har det her vært to ansatte «sykehuskontakter» som arbeider
utelukkende med kontakten med helseforetaket i forbindelse med pasientforløp. 29
Hovedoppgaven til sykehuskontaktene er å avklare hjelpebehovet til pasienter innlagt på
sykehuset. Sykehuskontaktene betjener bl.a. vakttelefonen som mottar varsler om
innleggelser i den ordinære kontortiden.30 Videre besøker de Bærum sykehus fast to
ganger i uka. Der snakker de med sykepleiere og pasienter og/eller pårørende for å
avklare hvilket nivå av hjelp som er nødvendig helsehjelp. Sykehuskontaktene skriver
også de aller første vedtakene før brukerne overføres til en annen saksbehandler på
vedtakskontoret.
Varsling og meldinger om pasienter har fram til i dag hovedsakelig foregått per telefon
og post. Meldinger skrives på egne skjemaer og skal inneholde avtalefestede
29
30

Ordningen med faste sykehuskontakter ble opprettet sommeren 2012.
På kveld og i helger blir vakttelefonen overført til Solgården. Det er utarbeidet en egen rutine for dette
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opplysninger om pasienten. Her har det forekommet mangler i forhold til informasjonen
ved utskrivelse av pasienter.
Det opplyses at pasienter av og til blir meldt direkte fra sykehuset til vakttelefonen i
hjemmesykepleien, noe som er i strid med avtalen. Vi får inntrykk av at det kan være
ulik praksis om beskjeden da mottas direkte, eller om det henvises til vedtakskontoret. Vi
er ikke kjent med at det registreres avvik dersom slike situasjoner oppstår.
Asker kommune har deltatt i et pilotprosjekt E-link samarbeidet, hvor kommunikasjonen
mellom utvalgte avdelinger i helseforetaket og kommunen har foregått med sikre
elektronisk meldinger. Det opplyses at ordningen med e-link i disse dager utvides til flere
avdelinger. Systemet gir varsel om innlagte pasienter, og gir samtidig informasjon til alle
involverte parter. Erfaringene med systemet er positive.
Når pasienter er innlagt på sykehus, kan helsetilstanden endre seg raskt. Dette oppleves
som en utfordring med hensyn til å få den informasjonen som er nødvendig for å kunne
forberede mottak av pasienten.
Vedtakskontoret opplever at det kan like gjerne være et problem at informasjon ikke
kommer i rett tid som at informasjonen er mangelfull. Dette gjelder også for
informasjonsflyten innad i kommunen, f.eks. mellom korttidsavdelinger og
vedtakskontoret, noe som har betydning for informasjonen videre til hjemmesykepleien.
Dersom informasjonen er utilstrekkelig, skal det skrives avvik i Askerdialogen. Det
fremkommer likevel at det på vedtakskontoret er liten kultur for å benytte Askerdialogen
og at utilstrekkelig informasjon i liten grad dokumenteres.
Informasjonsflyt til hjemmesykepleien:
I henhold til rutinen for samhandling mellom vedtakskontoret og hjemmesykepleien
sender vedtakskontoret epost til hjemmesykepleien når de får varsel om innlagte
pasienter. En av sykehuskontaktene sier at hun stort sett sender kopi av varselet også til
mellomlederen i sonen, fordi sykehuskontaktene er usikre på om hjemmesykepleien
«husker på» å sjekke eposten som er opprettet for formålet. For øvrig ber
sykehuskontaktene alltid om lesebekreftelse på epost de sender, og ringer dersom de
anser det nødvendig.
Sykehuskontaktene noterer alle relevante opplysninger om pasientene i egen journal i
Gerica.31 Sykepleierne i sonene har lesetilgang til disse journalene. Vedtakene som
vedtakskontoret fatter inneholder også spesifikk informasjon om hjelpebehov og hvilke
tjenester som skal gis. Hjemmesykepleien mener at informasjonen fra vedtakskontoret
noen ganger kan være mangelfull.
Fra møter revisjonen har hatt med hjemmesykepleien framkommer det at ansatte i
hjemmesykepleien bruker mye tid på å skaffe nødvendig og riktig informasjon både om
legemidler og informasjon med betydning for helsestell. Dette oppleves som et ekstra
stressmoment for sykepleierne. Mangelfull og sein informasjon fører til at
hjemmesykepleien mener de i slike tilfeller ikke får forberedt mottak av pasienten på en
god måte.
Etter avtalen med helseforetaket skal pasienter ha med medisiner og utstyr fram til neste
virkedag etter utskrivelse, men det hender at dette glipper.
For øvrig får vi opplyst at informasjonsflyt og samhandling internt i kommunen kan være
vel så utfordrende som samhandling med helseforetaket. Dialogen mellom
hjemmesykepleien og fastlegene oppleves som utfordrende. Dette gjelder for eksempel
medisinjusteringer, hjemmebesøk og dialog om særlige behov hos pasienter.

31
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Det sies at mangelfull informasjon forekommer ukentlig i alle soner. Likevel meldes det
sjelden avvik, eller at det blir kartlagt på en måte som gjør det mulig å dokumentere
hvor omfattende problemet er.
Fra og med 2013 er PDA tatt i bruk i hjemmesykepleien. PDA er en håndholdt
datamaskin som den enkelte utfører har med seg ut til brukerne. PDA-en er koplet til
kommunens nettverk og gjør at utfører bl.a. får tilgang til oppdatert informasjon om
brukerne, tiltaksplan og oppdatert medikamentliste. Med PDA kan hjemmesykepleieren
også dokumentere hjemmebesøkene direkte, noe som er tidsbesparende og bidrar til
mer pålitelig registrering. Innføringen av PDA har gradvis pågått fra 2011-2013.32 Med
unntak av nattjenesten bruker nå alle sonene PDA. Det er flere grunner til at det har tatt
så lang tid å ta verktøyet i bruk, men hovedgrunnen oppgis å være manglende tid til
opplæring.

3.3 Revisjonens vurderinger
Velfungerende informasjonsflyt er avgjørende både for en effektiv utførelse av tjenesten,
for kontinuitet i pasientomsorgen og for at hjemmesykepleien skal kunne yte forsvarlige
tjenester.
Vi ser at det er utarbeidet relativt detaljerte rutiner og prosedyrer for samhandling
mellom ulike aktører og beskrivelse av hvordan og hvilken informasjon som skal gå fra
helseforetaket til vedtakskontoret og ut til sonene. Likevel oppgir hjemmesykepleien å
bruke mye tid til å innhente informasjon om brukere, for eksempel i forhold til endringer
av medisinlister. Det opplyses at samhandlingen internt i kommunen kan være vel så
utfordrende som samhandlingen med helseforetaket.
Mangelfull informasjon registreres likevel ikke som avvik eller dokumenteres på annen
måte, slik at man ikke kan være sikker på hvor omfattende problemet er, hvilken
informasjon som glipper og hvor problemene i hovedsak oppstår. Mangel på systematisk
kartlegging i så måte gjør det vanskelig å gjøre noe med problemet, da en forutsetning
for forbedringer er at man kan «ta problemet ved roten».
Vi er ikke kjent med at mangelfull informasjon har gått utover sikkerheten for brukerne,
eller at det har ført til kritiske situasjoner. Revisjonen bemerker likevel at dersom
hjemmesykepleien har mangelfull informasjon om brukerne, kan det være en risiko for at
denne mangelen går utover forsvarlighetskravet.
Vi mener at å gjøre en nærmere kartlegging av problemet både vil kunne bidra til en mer
effektiv og bedre hjemmesykepleie.

3.4 Konklusjon
Avtaler og detaljerte rutiner for samhandling har vært et viktig grunnlag i arbeidet med å
sikre god informasjonsutveksling mellom ulike parter i tjenesten. Det har vært på plass.
I perioden for vår undersøkelse har det forekommet svikt i informasjon. Det føres ikke
avvik, og vi kan derfor ikke si hvor omfattende problemet har vært.
Overgang til det elektroniske systemet E-link vil, når alle etter hvert blir påkoplet, kunne
eliminere denne type svikt.
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4 Klarer hjemmesykepleien å ta i mot utskrivningsklare
pasienter?
4.1 Vurderingskriterier
I samarbeidsavtalen mellom Vestre Viken HF og Asker kommune om henvisning,
behandling og utskrivning av pasienter med behov for somatiske helsetjenester heter det
at:
-

Kommunen har ansvar for å legge til rette for at pasienten kan overføres til
kommunen når pasienten er utskrivningsklar.

Fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar inntrer kommunens betalingsplikt,
som i dag er 4000 kroner for hvert ekstra døgn pasienten blir liggende på sykehus.
Kommunen har derfor et økonomisk insentiv for å ta i mot pasienter som er klare til å
skrives ut.
Fra HP 2012-2015 framkommer at hjemmebaserte tjenester må videreutvikles og
styrkes. Videre at:
-

En robust hjemmesykepleie er nødvendig med tanke på å redusere
sykehusinnleggelser og ta imot utskrivningsklare pasienter.

Følgende vurderingskriterier legges til grunn:


Hjemmesykepleien bør være utbygd slik at utskrivningsklare pasienter i størst
mulig grad kan reise hjem etter opphold i spesialisthelsetjenesten

4.2 Fakta
Vi får opplyst at kommunen ikke har et absolutt mål om å unngå betalingsplikten, det
viktigste er at pasienten blir ivaretatt og får nødvendig hjelp.
I figur 1 nedenfor viser vi utviklingen i utskrivningsklare pasienter og antall
betalingsdøgn for kommunen som helhet.33 Antall utskrivningsklare pasienter er de
pasientene som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud, det vil si de
som utløser betalingsplikten. Figuren viser alle pasienter som er kommunens ansvar,
ikke bare de som hjemmesykepleien skal yte tjenester til. Dette fordi dataene ikke skiller
mellom ulike mottakerenheter i kommunen.

33
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Figur 4.0: Antall betalingsdøgn og utskrivningsklare pasienter i 2012 og 2013 i Asker
kommune

Kilde: Styringsinformasjon i helse- og omsorg 2012-2013 fra vedtakskontorets rapportering.

Fra april-mai i 2013 har det vært en betydelig reduksjon i antall utskrivningsklare
pasienter. I gjennomsnitt har liggetid for utskrivningsklare pasienter gått ned fra 5,0
døgn i januar 2013, til 3,2 døgn i mars 2013. Til sammenlikning var gjennomsnittlig
liggetid i desember 2012 på 8,97 døgn og gjennomsnittet for 2012 var på 6,03 døgn.34
For 2012 har ikke revisjonen hatt tilgang til tall som sier hvor mange pasienter som er
varslet kommunen, men for 2013 ligger antallet på omlag 100 pasienter i måneden.
Det opplyses at hovedårsaken til at antall utskrivningsklare pasienter og betalingsdøgn
går ned, er at kommunen er blitt flinkere til å rullere på korttidsplassene. Kommunen har
ikke styringsdata som måler hvordan hjemmesykepleien har klart å ta imot
utskrivningsklare pasienter i perioden. Derimot vet vi at hittil i 2013 har antallet, som er
blitt skrevet ut til hjemmesykepleien, vært på rundt 20-30 personer i måneden.
Hjemmesykepleien opplyser at årsaken til at de ikke klarer å ta i mot utskrivningsklare
pasienter, er i hovedsak kort varsel og manglende tilrettelegging i hjemmet til brukeren.
Dersom brukeren blir meldt utskrivningsklar rett før helg eller kveldsvakt, kan det føre til
at hjemmesykepleien ikke klarer å gjøre de nødvendige omrokkeringer for å ta i mot
pasienten. I tillegg kan manglende kompetanse i enkelte tilfeller være årsaken til at
hjemmesykepleien ikke kan motta en pasient når vedkommende blir meldt
utskrivningsklar.
Det erfares at samhandlingsreformen har medført at hjemmesykepleiens brukere har et
større tjenestebehov og trenger mer avansert og utstyrskrevende behandling hjemme
enn før.35 Etableringen av forsterket sykepleieteam har bidratt til at hjemmesykepleien
har fått mulighet til å ta imot sykere pasienter enn før. Teamet har vært et bindeledd
mellom sykehus og kommunen og har tilrettelagt for en bedre overføring av pasienter.
Teamet benyttes både av vedtakskontoret og av hjemmesykepleien til å vurdere
pasienter og til opplæring i avansert medisinsk teknisk utstyr som brukerne trenger.
34

Møte ØEE 6. mai 2013, vedlegg til sak 13/26, s. 8.
Revisjonen bemerker at definisjonen av utskrivningsklar pasient ikke er endret fra før samhandlingsreformen,
og at det er de økonomiske virkemidlene som er endret.
35
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Hjemmesykepleien opplyser at de ikke har nok sykepleiere til at tjenesten fullt ut skal
kunne oppfylle intensjonen med å ta i mot alle utskrivningsklare pasienter.
En mulig måte å måle hvorvidt hjemmesykepleien klarer dette, er å se på forekomsten
av reinnleggelser.36 Selv om årsakene kan være flere, anses for dårlig oppfølging i
kommunehelsetjenesten blant en av hovedårsakene til reinnleggelser.37 Det hjelper lite
om hjemmesykepleien er «flinke» til å ta imot ferdigbehandlede pasienter hvis
oppfølgingen av brukerne i ettertid ikke er tilstrekkelig.
Uønskede reinnleggelser i sykehus er hyppige. Hver 8. pasient som skrives ut fra
sykehus i Norge, reinnlegges i løpet av de første 30 dagene etter utskrivelse. Tall fra
2012 viser at i Vestre Viken HF blir 5 prosent av pasientene reinnlagt de første 7 dagene
etter utskrivelse, mens etter 30 dager er andelen 11 prosent. 38 Uønskede reinnleggelser
er mulig å forebygge. Amerikanske studier har vist at det er mulig å forebygge godt over
80 % av de reinnleggelsene som skjer innen 7 dager fra utskrivningsdato.39
I Asker kommune finnes det ikke oversikt over reinnleggelser for pasienter som mottar
kommunale helsetjenester.
Bærum sykehus har i samarbeid med Bærum og Asker kommune igangsatt et
pilotprosjekt om reinnleggelser. Prosjektet skal utprøve definerte samhandlingstiltak med
tilsiktet dokumentert effekt for å redusere antall reinnleggelser for pasienter innlagt med
hjertesvikt. Pilotprosjektet skal evaluere hvilke forbedringstiltak som faktisk ble fulgt opp
i praksis og hvilke av tiltakene som pasientene anså som mest betydningsfulle. 40

4.3 Revisjonens vurderinger
Kommunen har et mål om at hjemmesykepleien skal være utbygd slik at de kan motta
utskrivningsklare pasienter. Likevel fører kommunen kun oversikt over hvordan
kommunen som helhet klarer å motta utskrivningsklare pasienter. Ønsker kommunen at
hjemmesykepleien skal være utbygd slik at tjenesten klarer å motta utskrivningsklare
pasienter, bør det være en forutsetning at det finnes styringsdata som måler dette.
Som vi så i kapittel 2 har hjemmesykepleien kapasitetsproblemer. At dette har betydning
for evnen til å motta og eventuelt følge opp utskrivningsklare pasienter, er ikke
usannsynlig. Vi mener det kan være nyttig å inkludere eventuelt årsak (kapasitet eller
kompetanse) til at tjenesten ikke kan motta pasienten i virksomhetens styringsdata. Det
med tanke på hvilke framtidige tiltak som bør gjøres i tjenesten.

4.4 Konklusjon
Det finnes data som viser at det fra april-mai i 2013 har vært en betydelig reduksjon i
antall utskrivningsklare pasienter for kommunen samlet sett. Det registreres imidlertid
ikke for hjemmesykepleien separat, selv om det er uttalt at hjemmesykepleien er viktig i
denne sammenheng.

36

Reinnleggelse defineres gjerne som en ny, ikke planlagt innleggelse som øyeblikkelig hjelp i løpet av 30
dager etter siste utskrivelse.
37
Helse Sør-Øst (2012)
38
Helsedirektoratet (2013)
39
Helse Sør-Øst (2012)
40
Helse Sør-Øst (2012)
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5 Bidrar hjemmesykepleien til å nå målet om færre
sykehusinnleggelser?
5.1 Vurderingskriterier
Et av målene med samhandlingsreformen er å redusere antall innleggelser i sykehus.
Kommunal medfinansiering på 20 prosent av sykehusinnleggelser skal gi kommunen et
insentiv til å jobbe forbyggende og bygge opp gode tilbud.41
Omorgansieringen og styrkingen av hjemmesykepleien kan ses i lys av målet om å
redusere og utsette behovet for sykehusinnleggelser. Blant annet var ett av målene med
etablering av forsterket sykepleieteam at teamet skulle bidra til å forhindre
sykehusinnleggelser.42
I kommunestyresak 5/12 ble det påpekt at kommunen, slik det er i dag, i liten grad kan
påvirke de mekanismene som styrer sykehusinnleggelser, slik som fastlegenes
henvisningspraksis, sykehusets innleggelsespraksis og behandlingen som skjer på
sykehuset. Det ble derfor satt et forsiktig mål i 2012 om å redusere antallet
sykehusinnleggelser i kommunen med 1 prosent, det vil si ca 25 sykehusinnleggelser i
løpet av året.43
Følgende vurderingskriterium legges til grunn:


Hjemmesykepleien bør bidra til at målet om færre sykehusinnleggelser nås.

5.2 Fakta
Mål om å redusere sykehusinnleggelser har foreløpig ikke vært et prioritert område i
kommunen. Å redusere antall sykehusinnleggelser i kommunen må først og fremst ses i
et lengre tidsperspektiv, der særlig et langsiktig folkehelsearbeid spiller en rolle.
Sett i lys av årsaker til innleggelser på sykehus, er det sannsynlig at kommunehelsetjenesten, herunder hjemmesykepleien, skal kunne forhindre eller utsette enkelte av
innleggelsene. Nedenfor vises en oversikt over årsaker til innleggelse i sykehus oppgitt
av mottakende lege.44

41
42
43
44

Meld. St. 16, kap. 3.4.2
Kommunestyret møte 13.12.2011, sak 118/11.
Kommunestyret møte 31.01.2012, sak 5/12.
Grindaker (2012).
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Tabell 5.0: Årsaker til innleggelse i sykehus oppgitt av lege i mottakelsen
Mottakende lege
Medisinsk lege Kirurgisk lege i
Totalt for alle
i mottak
mottak
sykehusleger i
(n=115)
(n=60)
mottak
(n=175)
Nyoppstått sykdom
44 (38%)
21 (35%)
65(37%)
Nyoppstått skade
0 (0%)
20 (33%)
20 (12%)
Uklar tilstand som trenger
avklaring i sykehus
31(27%)
8(13%)
39 (22%)
Forverring av kjent lidelse
32 (28%)
4 (7%)
36 (21%)
Sosiale årsaker/pleiebehov
11 (10%)
6 (10%)
17 (10%)
Annen årsak
0 (0%)
2 (3%)
2 (1%)
Kilde: Kommunenes sentralforbund

Kartleggingen viser at det kan være innleggelser som ikke nødvendigvis trenger
behandling i sykehus. En kan anta at kommunehelsetjenesten vil ha mulighet til selv å
behandle og pleie en del av pasientene som er innlagt i kategorien Forverring av kjent
lidelse og sosiale årsaker/pleiebehov.
I kartleggingen skyldes 10 % av innleggelsene sosiale årsaker eller pleiebehov, 21
prosent skyldes forverring av kjent lidelse. Forutsatt at Asker kommune representerer et
gjennomsnitt, kan denne oversikten si noe om potensial for færre innleggelser.
Som en observasjon mer enn en direkte sammenlikning, er det interessant å se det opp
mot kostnader kommunen har til medfinansiering. I 2012 viser offisielle kilder en
beregnet kostnad på 47,9 mill kr.45 Kommunens egen oversikt for de 8 første måneder i
2013 viser 34 mill kr i medfinansiering.
Som nevnt innledningsvis satte kommunen et mål om å redusere sykehusinnleggelser
med 1 prosent. Kommunen har imidlertid ikke hatt intensjon om å registrere
måloppnåelse.46
Vi har i intervjuene spurt de ulike aktørene om hjemmesykepleien er bedre rustet til å
forebygge/forhindre innleggelser i dag enn før samhandlingsreformen, samt hva som er
gjort og eventuelt skal til for at hjemmesykepleien skal bidra i så måte.
Det er bred enighet blant de som revisjonen har snakket med, at en styrking av
kompetansen er viktig for at hjemmesykepleien skal kunne bidra til å oppfylle mål om
færre sykehusinnleggelser. Kompetansen har da også blitt styrket, blant annet med
opprettelsen av forsterket sykepleieteam.47
Forsterket sykepleieteam har jobbet med prosedyrer og utstyr i forhold til innleggelse.
Hensikten er at hjemmesykepleien selv kan gjøre enkle undersøkelser, før det eventuelt
skal tas en avgjørelse om brukeren bør legges inn. Teamet skriver: «Gode observasjoner
og igangsetting av tiltak vil hindre sykehusinnleggelser. Legevakt og sykehus forventer at
sykepleier på stedet gjør grunnleggende observasjoner før de kontaktes.» Teamet er
således en pådriver for at sonene skal anskaffe og oppgradere medisinsk utstyr som
blodtrykksapparat, temperaturmåler, blodsukkerapparat og urinstix.
Det fremkommer at det ble kjøpt inn slikt medisinsk utstyr høsten 2012, slik at samtlige
biler i hjemmesykepleien skulle få hver sin utstyrssekk. Det ble også laget en perm med
prosedyre for utstyrssekken, sjekklister for vedlikehold av utstyret og
observasjonsskjema. Utstyret ble likevel ikke utlevert før i mai 2013, og da var det kun
45

Tallgrunnlag KMF pr 15.1.2013
Det registreres årlig antall sykehusinnleggelser. Målsettingen om en prosent færre sykehusinnleggelser er
likevel såpass lav at det ikke kan vites om dette skyldes kommunens arbeid for å redusere sykehusinnleggelser
eller er naturlige variasjoner.
47
Kommunestyret møte 13.12.2011, sak 118/11.
46
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to biler for hvert områdekontor som fikk utstyr. Det resterende utstyret oppbevares på
kontoret til forsterket sykepleieteam. Det opplyses at prosessen med utstyrssekkene har
vært/er tidkrevende fordi det ikke var noen fast møtestruktur mellom ledelsen og
teamet. Teamet har heller ingen beslutningsmyndighet. Forsterket sykepleieteam har fått
få tilbakemeldinger med hensyn til hvordan utstyrssekkene blir brukt og hvordan det
fungerer.
Hjemmesykepleien, inklusive forsterket sykepleieteam, kan gjøre observasjoner og enkle
tiltak. For å stille diagnose og sette i gang behandling trengs det derimot en lege.
Problemer med å få tak i fastlegene framstår som en hindring for å redusere
sykehusinnleggelser. Forsterket sykepleieteam skriver:
«Slik det er nå, er det varierende hvor mye fastlegene stiller opp, noen kommer
på hjemmebesøk, andre ikke. Det er også vanskelig å få telefonkontakt med
enkelte leger. Brukerne må i disse tilfellene legges inn på sykehuset for
utredning/behandling. (…) Det er ikke mulig for forsterket sykepleieteam å hindre
sykehusinnleggelser så lenge ikke en lege kan stille en diagnose (…).»
Et annet tiltak som framheves, er å benytte korttidsopphold på institusjon før brukeren
blir så dårlig at sykehusinnleggelse er nødvendig. Per i dag har hjemmesykepleien ingen
forsterkede plasser å legge brukerne inn på for å forhindre sykehusinnleggelser.
Det kommer fram i intervjuer at det trengs en kulturendring blant ansatte i
hjemmesykepleien med hensyn til å fokusere på tidlig innsats og å aktivisere brukerens
egne ressurser for å forhindre forverring av tilstander. Viktige faktorer i denne
sammenheng er tid og kompetanse til å kunne observere brukeren og se endringer i
dennes helsetilstand.

5.3 Revisjonens vurderinger
Revisjonen konstaterer at Asker kommune med hjemmesykepleien foreløpig ikke har hatt
samhandlingsreformens fokus på å redusere og forhindre sykehusinnleggelser som
hovedprioritet.
Ett av målene med å etablere forsterket sykepleieteam var at teamet kunne forhindre
sykehusinnleggelser. Teamet er tydelig på at dette er en vanskelig oppgave under
dagens forhold. En ordning med en samarbeidende lege ville åpne for muligheter.
Vi ser at ressurser i forsterket sykepleieteam ikke er nyttet fullt ut, og at det her ligger
muligheter. Det har tatt tid å få i gang samarbeidet mellom forsterket sykepleieteam og
sonene, og at systematikken i dette arbeidet kan bedres. Revisjonen mener at
kommunen bør jobbe for å bedre forutsetningene for at forsterket sykepleieteam får sin
tiltenkte funksjon.
Kartlegging av årsaker til innleggelse i sykehus viser at det med en kompetent,
tilstrekkelig bemannet og utstyrt hjemmesykepleie bør være mulig å hindre/utsette noen
innleggelser.

5.4 Konklusjon
I 2012 ble det satt et forsiktig mål om å redusere antallet sykehusinnleggelser i
kommunen med 1 prosent, det vil si ca 25 sykehusinnleggelser i løpet av året. Vi
konstaterer at kommunen ikke har prioritert dette målet.
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6 Hovedkonklusjon og anbefalinger
Kontrollutvalget ønsket en vurdering av hjemmesykepleien i lys av
samhandlingsreformen. Formålet har vært å undersøke om hjemmesykepleien har vært i
stand til å møte utfordringene som følger av reformen.
Vi mener at hjemmesykepleien har gjort viktige organisatoriske grep som kan sikre
robusthet, god samhandling og muligheter for å ivareta sykere brukere i
hjemmesykepleien. Vi opplever også at det er et engasjement i tjenesten for å få dette
til. Samtidig har revisjonen vist at tjenesten ikke er helt i mål.
Vi mener at undersøkelsen viser følgende hovedutfordringer:




Hjemmesykepleien har kapasitetsproblemer.
Kommunen har ikke fått full nytte av den ressursen som forsterket sykepleieteam
skal være.
Samhandling internt i kommunen skaper utfordringer for hjemmesykepleien.

Hjemmesykepleien har kapasitetsproblemer.
Antall pleieårsverk har vært konstant, mens antall vedtakstimer som skal utføres har økt.
Samtidig har tjenesten hatt utfordringer med høyt sykefravær, vakante stillinger og
omfattende bruk av vikarer. Mål om fleksibel bruk av pleiepersonell er ikke nådd på
grunn av stram kapasitet i sonene. Tjenesten rapporterer om avlyste besøk som følge av
manglende kapasitet, men har ikke pålitelige registreringer av hvor ofte dette skjer.
Det er noen forskjeller mellom sonene i vedtakstimer. Vi mener kommunen bør følge
med på utviklingen i tildelte timer og undersøke om dette skyldes en reell forskjell i
tjenestebehov eller ulik tildelingspraksis.
Omtrent 50 prosent av den faste bemanningen er sykepleiere. Dette er høyt relativt til
andre kommuner. Vår gjennomgang av faktisk bemanning viser likevel at andelen
sykepleiere er lavere enn forventet. Ofte erstattes sykepleiere med ufaglært arbeidskraft.
Etter vår vurdering samsvarer dette dårlig med kravet om økt kompetanse.
Omorganiseringen skulle sikre en robust hjemmesykepleie som blant annet skal bidra til
å redusere sykehusinnleggelser og ta imot utskrivningsklare pasienter. Kommunen har
ikke styringsdata om hjemmesykepleiens evne i så måte. Kapasitetsproblemer kan ha
betydning for hjemmesykepleiens evne til å bidra til at disse målene nås.
Kommunen har ikke fått full nytte av forsterket sykepleieteam
Forsterket sykepleieteam ble etablert uten at det forelå noen konkret plan for hvordan
teamet skulle arbeide og samarbeide med hjemmesykepleien, vedtakskontoret, fastleger
og andre samarbeidspartnere. Det framkommer at det har tatt tid å etablere funksjonen.
Hensikten med forsterket sykepleieteam er å styrke helse- og omsorgstjenesten. Teamet
skal bistå sonene ved kompetansekrevende brukere i overgangen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder motta utskrivningsklare
pasienter og forhindre sykehusinnleggelser. Hittil har forsterket sykepleieteam ikke hatt
en posisjon der de kan arbeide aktivt mot målet. Dette blant annet fordi teamet ikke har
en samarbeidende lege, ingen vedtaksmyndighet og manglende forankring i ledelsen.
Samhandling internt i kommunen skaper utfordringer for hjemmesykepleien
Samhandlingsreformen vektlegger at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
må forbedre samhandlingen, men også internt i kommunen blir dette tilsvarende viktig.
Asker kommunerevisjon

29

Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen

Derfor er det blant annet utarbeidet en rekke rutiner som skal sikre informasjonsflyten,
både med helseforetaket og internt i kommunen. Likevel rapporterer hjemmesykepleien
om mangelfull og sen informasjon om brukerne. Hvor omfattende problemet er, er
uklart, siden det ikke er noen kultur for å rapportere avvik som gjelder informasjon.
Det fremkommer at hjemmesykepleien og vedtakskontoret ikke alltid er omforent om
hva som er riktig nivå av helsehjelp. Det synes også å være uenigheter knyttet til
hvordan hjemmesykepleien skal bruke korttidsplassene som de selv disponerer. Enighet
om disse forholdene er viktig for at hjemmesykepleien skal være i stand til å bidra til at
målene i samhandlingsreformen nås og en forutsetning for riktig dimensjonering av
tjenesten.
Basert på rapporten har vi følgende anbefalinger:





Kommunen bør undersøke bemanningssituasjonen nærmere for å komme fram til
hva som er en riktig dimensjonering av tjenesten.
Kommunen bør jobbe aktivt med forutsetningene som forsterket sykepleieteam
jobber under, for å få full nytte av kompetansen de representerer
Samhandlingen internt bør styrkes
For å sikre bedre styringsinformasjon, bør det sørges for pålitelig registrering av
avvik og andre hendelser.
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Revisors merknad: Statusrapport samhandlingsreformen følger som utrykket vedlegg.
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Forvaltningsrevisjon - Helsetjenester i hjemmet
Rådmannens svar
Rådmannen har mottatt rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet: «Helsetjenester i hjemmet i lys av
samhandlingsreformen». Revisjonen ønsket å undersøke om hjemmesykepleien har vært i stand til å møte
utfordringer som følge av Samhandlingsreformen. For å belyse dette er det definert 4 problemstillinger.
1.

Har hjemmesykepleien bemanning og kompetanse til å møte utfordringene som følger av
samhandlingsreformen?

2.

Får hjemmetjenesten nødvendig informasjon om nye brukere, herunder utskrivningsklare
pasienter?

3.

Klarer hjemmesykepleien å ta i mot utskrivningsklare pasienter?

4.

Bidrar hjemmesykepleien til å nå målet om færre sykehusinnleggelser?

Dette er sentrale og aktuelle problemstillinger. Metoden som benyttes blir imidlertid utfordrende da en liten
del av helhetlig tjenestekjede her isoleres og ikke sees i sammenheng med den øvrige tjenestekjeden. En av
hovedintensjonene med samhandlingsformen var nettopp å sikre helhetlige og koordinerte brukerforløp.
Rapporten gir en detaljert beskrivelse av deler av hjemmetjenestens virksomhet og påpeker flere områder hvor
det er behov for styrking, endring og utvikling. Rapporten gir inntrykk av at tjenesten ikke har vært godt nok
forberedt på innføringen av samhandlingsreformen
Rådmannen ønsker i det følgende å gi noen generelle kommentarer til samhandlingsreformens intensjon og
virkemiddel og Asker kommunes tilnærming til dette. Her gis en beskrivelse av relevante tiltak som er iverksatt
innen tjenesteområdet helse og omsorg som forberedelse på innføring av reformen. Dette viser at Asker
kommune har hatt en tilnærming til innfasing av samhandlingsreformen i tråd med nasjonale prioriteringer og
føringer.
Til slutt gis kommentar på de 4 hovedfunnene.

1

Generelle kommentarer

Rådmannen finner det problematisk at de definerte problemstillingene vurderes isolert for en deltjeneste i
Helse og omsorg. Dette gir et for begrenset bilde av hvordan kommunens tilnærming til reformen har vært.
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Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012. Dette er en retningsreform hvor kommunen tillegges flere
og nye oppgaver. Reformen innebærer økt satsing på forebyggende tjenester, folkehelsearbeid og en gradvis
overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene (St. Meld. 47, 2008-2009). Målet med
reformen er at vi skal tilrettelegge for mer forebygging, tidligere behandling og bedre samhandling. En av de
viktigste intensjonene med reformen er å sikre helhetlige og koordinerte brukerforløp og sikre at brukere tilbys
riktige tjeneste på rett nivå.
Reformen viser retning for helsetjenesten i Norge og innføringen skal fases inn over flere år. Første
implementeringsfase følger Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 – 2015.
Forebygging og behandling i kommunen skal lede til mindre sykdom og kostnadskrevende behandling i
spesialisthelsetjenesten. De viktigste tiltakene/føringene på nasjonalt nivå så langt har vært:
1.

Finansieringsansvaret flyttes fra staten til kommunene, gjennom




Kommunens medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenester – 20 % av innbyggernes forbruk
spesialisthelsetjenester
Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter – kr 4.000 pr døgn
Døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp.

2.

Oppgaveoverføring - økt satsning på kommunale tjenester ved å styrke og utvikle eksisterende
tjenester og etablere nye tjenester.

3.

Ny og endret kompetanse

4.

Samhandling

Innføring av Samhandlingsreformen skal skje over flere faser. I første fase arbeider Asker med flere virkemidler
for å ivareta den endrede kommunerollen. Oppmerksomhet rettes mot:
•

Rettslige virkemidler – lover og samarbeidsavtaler

•

Økonomiske virkemidler

•

Organisatoriske virkemidler

•

Faglige virkemidler

Målet har så langt vært å sikre gode løsninger for utskrivningsklare pasienter og at pasienter ikke legges inn på
sykehus hvis de kan få like god eller bedre behandling i kommunen.
Kommunestyret i Asker vedtok i januar 2013 «Helse og omsorg – strategi 2020» (utvalgssak 6/13). Dette er et
helhetlig, overordnet styringsdokument som klargjør og konkretisere de utfordringer kommunen står ovenfor.
Videre tydeliggjøres nødvendige strategiske grep for å møte disse. Planen bygger på Nasjonal helse og
omsorgsplan 2011 – 2015 og skisser et paradigmeskifte hvor ressursinnsats i helse og omsorgstjenesten snus
fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats.

1.1

Kommunal medfinansiering og betalingsplikt for utskrivningsklare
pasienter som virkemiddel.

Sykehusinnleggelser og forbruk av spesialisthelsetjenester styres av mekanismer som kommunene i dag i
relativt liten grad kan påvirke og kontrollere, slik som fastlegenes henvisningspraksis, sykehusets
innleggelsespraksis og den behandling og utskrivningspraksis som skjer på sykehuset. Forskning fra NTNU viser
at det kun er 25 % av pasientene som legges inn i sykehus fra kommunale helse - og omsorgstjenestene. 10 %
legges inn fra legevakten. 15 % legges inn fra hjemmesykepleien eller institusjoner/omsorgsboliger. De øvrige
pasientene legges inn fra sykehusets poliklinikk.
Departementet har iverksatt flere prosjekt som følger og evaluerer implementering av samhandlingsreformen,
bl.a effekten av finansieringsløsningene. Foreløpige funn viser at det kun er «reisevei til sykehuset», kapasitet
på heldøgnsplasser, sykepleiefaglig kompetanse og legedekning i sykehjemmene som har effekt. Funnene viser
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også at det heller ikke er så sterk økning i reinnleggelser som man tror. Resultatene av denne
prosessevalueringen forventes å foreligge innen utgangen av 2013.
Statistikkgrunnlag fra helsedirektoratet og egne kartlegginger gir oss mer kunnskaper om årsaker til
sykehusinnleggelser i dag enn for kort tid tilbake. Denne kunnskapen setter oss i stand til å innrette tjenestene
på en slik måte at vi i større grad kan forhindre sykehusinnleggelse enn tidligere. Dette er et arbeid som pågår
kontinuerlig.

2

Helse og omsorgstjenestens forberedelser til innføring av reformen

«Statusrapport, Samhandlingsreformen i Asker» er nå til politisk behandling. Her beskrives tjenesteområdets
helhetlige tilnærming til reformen. Rapporten viser hvordan Helse og omsorgstjenesten de siste årene har
arbeidet systematisk og målrettet med å styrke og videreutvikle eksisterende tjenester og etablere nye
tjenester for å sikre et faglig forsvarlig tjenestetilbud. Dette er tjenester som skal tilbys i stedet for
sykehusinnleggelse, før sykehusinnleggelse og etter sykehusinnleggelse. På sikt vil tiltakene også bidra til å
redusere sykehusinnleggelser. Det er et mål at tjenestene skal være faglig forsvarlige og at brukerne skal ha
trygghet for at de får nødvendig hjelp når de trenger det. Noen av de viktigste tiltakene som er iverksatt
beskrives kort her.

2.1

Prosjekt «Organisering og utvikling av hjemmebaserte tjenester»

Prosjektet ble iverksatt våren 2011 med mål om å utarbeide forslag til organisering av hjemmesykepleien i
Asker kommune slik at den framstår som effektiv, koordinert, fleksibel og hensiktsmessig. Endret
organisasjonsmodell for hjemmebaserte tjenester ble vedtatt av prosjektets styringsgruppe i september 2011.
Siste innfasing av tjenester inn i ny struktur skjedde først i 2013.
Rapporten påpeker at det ikke foreligger dokumenterte resultater av omorganiseringen.
Det er nødvendig å ta høyde for tidsaspekt ift endringsprosesser av denne karakter, og man vet at det tar flere
år før nye organisasjoner setter seg.
Effekter av omorganiseringen det kan vises til er:





2.1

Utvikling og status i antall utskrivningsklare pasienter som kommunen tar i mot. Hjemmesykepleien
tar i mot ca. 1/3 av disse
Likebehandlingsprinsippet – hvor det vises til at vedtakstimer pr ansatt er forholdsvis likt når det
korrigeres for nattjenesten.
IPLOS registreringen som gir informasjon om brukernes behov (volum) for pleie og omsorgstjenester
Brukerundersøkelsene. Resultater fra brukerundersøkelse 2013 viser at hjemmesykepleien har en
økning i gjennomsnittsscore innen kategorien Innhold og kvalitet og brukermedvirkning.

Lokalmedisinske tjenester

Kommunestyret fattet i desember 2011 (utvalgssak 0118/11) vedtak om å etablere forsterkede
(lokalmedisinske tjenester). Nye tjenester er etablert og eksisterende tjenester er videreutviklet og styrket. I
følge Helsedirektoratet har regjeringen i første fase av samhandlingsreformen lagt stor vekt på å styrke
heldøgnstjenester i form av bla korttidsplasser for å etablere faglig forsvarlige tilbud i kommunene. Asker
kommune har benyttet seg av statlige stimuleringstilskudd bla for å utrede og etablere forsterket
korttidsavdeling på Bråset bo – og omsorgssenter.

2.1.1 Ambulante lokalmedisinske tjenester
Som en del av ovennevnte prosjekt ble ambulante lokalmedisinske tjenester utredet og etablert. Forsterket
sykepleieteam, tilsetting av kreftkoordinator og organisering av kreftsykepleiere i team samt organisering av
demensteam er eksempler på dette. Rehabiliteringstjenestene er styrket og det er etablert flerfaglig
innsatsteam, med sykepleier, fysio – og ergoterapeuter som har fokus på opptrening og rehabilitering i
hjemmet.

2.1.2 Hverdagsrehabilitering
I tråd med helse og omsorgstjenestens Strategi 2020 er det ila høsten 2013 etablert et prosjekt med fokus på
hverdagsrehabilitering. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom hjemmesykepleien, forebygging og
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rehabilitering og Vedtakskontoret. Det vil først bli gjennomført et pilotprosjekt rettet mot sone nord i
hjemmesykepleien. Yrkesgrupper som vil bli involvert i utførelsen av prosjektet er ergo- og fysioterapeuter,
sykepleiere og helsefagarbeidere.

2.2

Tjenester i institusjon /heldøgns omsorg

I tråd med vedtakene fra sak 0118/11, er forsterket korttidsavdeling etablert på Bråset bo – og omsorgssenter.
Rehabiliteringsavdelingen og lindrende enhet er videreført og styrket.
Forsterket korttidsavdeling skal kunne tilby observasjon og behandling til:



Utskrivningsklare pasienter som behøver en viderebehandling og vurdering av funksjonsnivå etter
sykehusinnleggelse.
Pasienter som kommunene selv har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg for i stedet for
innleggelse i sykehus og hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt eller bedre
enn innleggelse i sykehus.

Det er videre etablert ytterligere 28 korttidsplasser og 28 langtidsplasser ved Søndre Borgen sykehjem. I tillegg
til forsterket sengepost på Bråset skal det opprettes 2 akuttplasser knyttet til korttidsavdeling på Søndre
Borgen (2013). Ambulant sykepleieteam kan legge brukere direkte inn på disse plassene uten at det fattes
vedtak i forkant. Videre er det 1 akuttplass og 4 ”Subakuttplasser” på Solgården sykehjem. Dette er plasser som
hjemmesykepleien disponerer i tett samarbeid med sykehjemmet.
Asker har i dag en relativt god dekning av heldøgns plasser. En styrking av kapasitet på korttidsplasser og en
tydelig differensiering av plassene har bidratt til bedre flyt i brukerforløpene. Andelen korttidsplasser er i dag
25,7 %. Dimensjonering av plassene blir kontinuerlig vurdert og tilpasset forutsetninger og behov. Brukere får i
større grad enn tidligere tildelt tjenester ut fra de hjelpebehov de faktisk har.
Dette illustrerer hvordan helse og omsorgstjenesten har arbeidet med å endre ressursbruken mer mot tidlig
innsats, både for å forhindre sykehusinnleggelser (tidlig innsats) og for å ta i mot utskrivningsklare pasienter.
Prinsippet om å tilby tjenester før – i stedet for og etter sykehusinnleggelse har her vært førende. Gjennom
dette reduseres presset på spesialisthelsetjenesten og brukere mottar gode tjenester i egen kommune.
Dette viser at Askers tilnærming til forberedelse av Samhandlingsreformen har vært riktig og nødvendig i
forhold til de funn som departementets følgeforskning viser.
2.3

Vedtakskontoret

Asker kommune skiller ansvaret for myndighetsutøvelse og ansvar for tjenesteutøvelse innen helse og omsorg i
en administrativ bestiller – utfører modell. Vedtakskontoret ble skilt ut som egen enhet fra 1. januar 2013 og er
det forvaltningsorganet i kommunen som ivaretar tildeling av tjenestene. I praksis betyr det utmåling av retten
til tjenester i henhold til gjeldende myndighetskrav med utgangspunkt i god og riktig saksbehandling.
Virksomhetene har oppgaver og ansvar knyttet til tjenesteutøvelsen. I praksis betyr det å yte tjenester i det
volum og med den kvalitet som vedtakene forutsetter. Denne organisatoriske modellen stiller store krav til
styring, samhandling og gode rutiner mellom Vedtakskontoret og utfører slik at det blir gitt kvalitetsmessige og
effektive tjenester innenfor innvilget budsjettramme.

2.4

Meldingsutveksling og helsenett

Rapporten viser til E-linksamarbeidet. Rådmannen går ut fra at det her henvises til prosjektet Meldingsløftet, i
regi av Kommunehelsesamarbeidet. Målet med prosjektet er bla å få på plass den elektroniske
meldingsutvekslingen mellom spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse og omsorgstjenestene og
fastlegene. Asker har deltatt i pilotprosjektet «Meldingsløftet». Det forventes at alle tjenester er koplet på
innen utgangen av 2013. Dette innebærer en betydelig forbedring når det gjelder informasjonstilgang og
informasjonsflyt. Som pilotkommune er Asker kommune den første kommunen i Vestre Vikens helseområde
som får elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetaket og kommunen på plass innen alle
tjenesteområdene. Det rapporteres om gode erfaringer så langt.
Asker kommune ble tilknyttet norsk helsenett i 2012.
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3.

Kommentarer til rapportens 4 anbefalinger

I det følgende gis kommentarer på de 4 anbefalingene i rapporten. Videre skisseres oppfølging av revisjonens
anbefalinger. Dette er tiltak som allerede er i prosess.

3.1
Kommunen bør undersøke bemanningssituasjonen nærmere for å komme fram til
hva som er en riktig dimensjonering av tjenesten.
3.1.1 Styrking av hjemmesykepleien
Hjemmesykepleien er styrket, både i forhold til faktiske ressurser (antall årsverk)– og kompetanse. Etablering
av forsterket sykepleieteam, tilsetting av kreftkoordinator og organisering av kreftsykepleiere i team samt
organisering av demensteam er eksempler på dette. Dette bidrar også til å flytte kompetanse dit bruker er.
Hjemmebaserte tjenester vil naturlig nok også være et satsningsområde de kommende årene (jfr. Temaplanen:
Omsorgstjenester for eldre 2015 – 2030, KST. Sak 71/12).
Budsjettøkningen i 2012 – 2013 er på totalt 19,7 millioner inkludert forsterket sykepleieteam.

3.1.2 Riktig kompetanse på rett sted
Regjeringen og KS har gjennom avtalen om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten, forpliktet seg til å
utvikle strategier for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i sektoren gjennom blant annet å øke andelen
med høgskoleutdanning. Gitt dagens nivå på utdanningskapasitet ved høgskolene hadde regjeringen som mål i
2005 å øke andelen personell med høyere utdanning med 10 prosentpoeng, fra 24 prosent i 2005 til 34 prosent
i 2015. Tilgangen på høgskoleutdannet personell må også sees i forhold til utdannings -kapasitet.
Asker har en god dekning av fagpersonell med relevant helsefaglig utdanning i tjenestene. Med dette menes
høgskoleutdannede (her: sykepleiere og vernepleiere), og ansatte med fagutdanning (hjelpepleiere,
omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere). De fleste tjenesteområdene har i dag en fagdekning på rundt 70 %.
Hjemmesykepleien, som er en kompetanseintensiv virksomhet, har en andel høgskoleutdannede på 48 %.
Tabellen under viser hvordan situasjonen i Asker er sammenlignet med Drammen og Bærum kommuner. Selv
om den faktiske bemanningen er slik det er angitt i rapporten, har likevel Asker kommune en høyere andel
høgskoleutdannede enn det som ligger til grunn i de nasjonale føringer og det vi finner hos sammenlignbare
kommuner.

Kommune

%-vis i forhold til antall ansatte

Faktisk bemanning slik det er angitt i
rapporten

Asker

48 %

38,1%

Drammen

31 %

Ikke tilgjengelige tall

Ikke tilgjengelige tall

22 %

Bærum

Det er et klart mål å øke andelen høgskoleutdannede.
•

Gjennom prosjektet Strategisk kompetanseutvikling har Helse og omsorgstjenesten utviklet et verktøy
for å planlegge, gjennomføre, evaluere og fornye tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte
medarbeider nødvendig kompetanse.

3.1.3 Tidsstudie som grunnlag for tjenestedimensjonering
Våren 2013 ble det over 2 perioder a 5 dager gjennomført en tidsstudie i hjemmesykepleien. Ansatte har i
periodene registrert tidsbruk fordelt på aktiviteter som direkte bruker-tid (tid tilbrakt sammen med bruker for
å oppfylle vedtak), indirekte brukertid, kjøretid, tid til administrasjon, pauser og tid uten registrert aktivitet.
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Analysefasen av dataene skjer nå, og har som formål å finne et måltall for forventet direkte
brukertid. Den direkte brukertiden er ment å skulle brukes for å beregne bemanningsbehov i
forhold vedtakstid, sett opp i mot aktuell bemanningsplan til enhver tid. Dette vil gi et måltall
for dimensjonering av tjenesten.

3.1.4 Sykefravær
Revisjonsrapporten viser til utfordringer knyttet til høyt sykefravær. Kommunestyret behandlet i november
2011: « Fra sykefravær til økt tilstedeværelse – kunnskap om årsaker og mulige tiltak» (sak 102/12) .
Gjennom vedtaket ber kommunestyret rådmannen vurdere «å sette i gang et forsøksprosjekt med å øke
grunnbemanningen innen en enhet for å se hvilken effekt dette har på sykefraværet».


Det iverksettes nå forsøk med økt grunnbemanning i en av hjemmesykepleiens soner.

3.2
Kommunen bør jobbe aktivt med forutsetningene som forsterket
sykepleieteam jobber under, for å få full nytte av kompetansen de representerer
Forsterket sykepleieteam ble etablert 01.10.12 i tråd med vedtak i Prosjekt lokalmedisinske tjenester på Bråset.
Forsterket sykepleieteam er av de første ambulante sykepleieteam i sitt slag som er knyttet til
kommunehelsetjenesten i Norge. Erfaringer fra 2 lignende team (etablert i spesialisthelsetjenesten)viser at de
har brukt opptil 5 år på å etablere seg og bli en naturlig samarbeidspartner for kommunens helsetjenester.
Erfaringer i Asker er at det er behov for tid til å etablere og implementere tilbudet ut i tjenesten. Aktivitetsdata
viser at antall oppdrag har økt vesentlig ila det siste halve året.
Det vil naturlig nok ta noe tid før teamets funksjon og rolle «setter seg». I desember 2012 ble det utarbeidet
en funksjonsbeskrivelse for teamet, og det pågår nå evaluering av tjenesten med utgangspunkt i denne.


3.3

Resultatene av evalueringen vil brukes til å vurdere teamets funksjon, sikre informasjon om
teamets rolle og finne gode samhandlingsarenaer både i forhold til legetjenester og øvrige
helse og omsorgstjenester.

Samhandling internt bør styrkes

3.3.1 Koordinering av brukerforløp
Styring og kontroll av «pasientflyt» og «pasientforløp» og tett dialog mellom vedtakskontor og
økonomiavdelingen er nødvendig for å sikre riktig ressursbruk. Oppgavefordelingen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunens helse og omsorgstjenester endres, derfor må også samhandling og
samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten styrkes. Kontakten med helseforetaket
og lokalsykehuset må koordineres for å sikre de gode pasientforløpene. Vedtakskontoret ble fra 2012 styrket
med en koordinator som også innehar en controllerfunksjon. Funksjonen er spesielt knyttet mot kvalitetssikring
av avtaler, følge med på utskrivingspraksis, oppfølging av betalingsforpliktelser opp mot helseforetaket og sikre
en optimal koordinering og styring av kommunens helse og omsorgstjenester.

3.3.2 Rutiner og prosedyrer for samarbeid og samhandling i
bestiller/utførermodellen
Rapporten viser til at hjemmesykepleien rapporterer om mangelfull og sen informasjon om brukerne. En
omfattende prosess i regi av Vedtakskontoret har ført til utarbeidelse av 16 rutiner som sikrer god koordinering
av samhandlingen mellom sykehuset, Vedtakskontoret, fastlegene og virksomhetene innen helse og omsorg.
Det er imidlertid ikke etablert tilsvarende rutiner som beskriver samarbeidet og samhandlingen mellom
hjemmesykepleien og øvrige virksomheter, f.eks korttidsavdelingene.


Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en rutine som regulerer samarbeid og
samhandling rundt pasienter på korttidsavdelingen på Søndre Borgen.
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I rapporten pekes det på uenighet mellom Vedtakskontoret og hjemmesykepleien knyttet til hvordan
hjemmesykepleien skal bruke korttidsplassene for personer med demens på Solgården. Uenigheten er knyttet
til hvordan tildelingen av disse plassene organiseres, ikke hvordan de brukes.


Det er nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider videre med dette.

For hjemmesykepleien er samarbeidet med fastlegene kritisk for å sikre rask og korrekt informasjon om
pasientene, spesielt ift legemidler. Det ble utarbeidet en samarbeidsrutine med fastlegene i 2011.



Hjemmesykepleien tar initiativ for å evaluere denne i begynnelsen av 2014.
Hjemmesykepleien deltar i et kvalitetsforbedringsprosjekt med fokus på
legemiddelgjennomganger på enkeltpasienter i tett samarbeid med respektive fastleger.
Dette er en del av den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen.

Rapporten beskriver at hjemmesykepleien og Vedtakskontoret ikke alltid er omforent om hva som er riktig nivå
av helsehjelp.





Som en del av arbeidet med å implementere Strategi 2020 er tjenesten i startfasen med å utarbeide
en verdihåndbok som skal ha utgangspunkt i bla. Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien. Dette
arbeidet forutsetter drøftinger som vil bidra til en felles plattform i forhold til faglig forsvarlighet.
Andre tiltak som vil bli iverksatt er:
Felles seminar med tema «nødvendig helsehjelp»
Felles seminar med tema: «Hvorfor vi lykkes». Her inviteres også korttidsavdelingene inn

3.4
For å sikre bedre styringsinformasjon, bør det sørges for pålitelig
registrering av avvik og andre hendelser.
3.4.1 Ressursstyring
Det har de siste årene pågått et omfattende arbeid for å sikre en optimal koordinering og styring av
kommunens tilbud om helse og omsorgstjenester. For å bedre oversikten over de til enhver tid gjeldene
ressursrammer for virksomhetene pågår et arbeid med å utvikle et databasert ressursstyringsverktøy som kan
trekke ut styringsdata fra de ulike fagsystemene. Hensikten er å sikre oppfølging, kontroll og rapportering med
fokus på «pasientflyt», økonomi og eventuelle kvalitetsavvik. Foreløpig benyttes et manuelt verktøy som legger
grunnlag for en videreutvikling av den IKT-baserte datavarehusløsningen for virksomhetsstyring, Bicon. Målet
er å sikre
1.

God virksomhetsstyring i Helse og omsorg

2.

Effektiv ressursutnyttelse i Helse og omsorg

3.

Økt kvalitet i tjenesteproduksjonen i Helse og omsorg

I rapporten peker revisjonen på den ulike mengden vedtakstimer i snitt per bruker i de ulike sonene. Dette er
en ulikhet som både hjemmesykepleien og Vedtakskontoret er oppmerksom på, og som kan ha litt ulike
årsaker. IPLOs data gir viktig informasjon på individnivå og viser til brukernes behov for tjenester ut fra
funksjonsnivå. Dette kan være varierende og kan være en forklaring. IPLOS data gir viktig informasjon
Her vil det også være nødvendig å korrigere for nattjenesten, som er samlet i en av sonene. I rapportens s. 12
står det slik: «Vi ser det ikke er betydelig forskjell mellom sonene i antall brukere og vedtakstimer når det
korrigeres for natt».
Tiltak som pågår:
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Vedtakskontoret har i 2013 endret praksis for tildeling av hovedsaksbehandler, slik at alle
saksbehandlere forholder seg til alle soner/mellomledere, og vi tror at dette vil medføre en større grad
av likhet over noe tid.
Hjemmesykepleien ble i 2012 organisatorisk samlet under en felles ledelse. Dette vil på sikt påvirke
praksis.
Både Vedtakskontoret og hjemmesykepleien har etter hvert mer kunnskap om og fokus på
styringsdata, noe som synliggjør ulikheter og setter i gang konstruktive diskusjoner rundt egen praksis.

3.4.1.1

Utskrivningsklare pasienter

Revisjonsrapporten peker på at det ikke foreligger styringsinformasjon som sier noe om hjemmesykepleiens
kapasitet på mottak av utskrivningsklare pasienter. Betegnelsen «utskrivningsklar pasient» beskriver pasienter
som er i behov av kommunal tjeneste. Kommunens ansvar er å ta i mot utskrivningsklare pasienter og sikre at
de får et faglig forsvarlig tjenestetilbud. Som det går fram av tidligere beskrivelser i dette dokumentet, har
fokus i hovedsak vært rettet mot heldøgns tilbud. Erfaringer viser at mange av de brukere som skrives ut fra
spesialisthelsetjenesten vil ha behov for ytterligere 3 – 8 døgn observasjon og behandling før de kan reise hjem
med hjemmesykepleie.
Tabellen under viser hvor de utskrivningsklare pasientene overføres til etter sykehusinnleggelse.

Her gis en god og oversiktlig dokumentasjon på hvilket tilbud pasienter som skrives ut fra sykehus skrives ut til.
Dette viser at hjemmesykepleien til en hver tid tar i mot rundt 1/3 av de utskrivningsklare pasientene.
Det er imidlertid ingen registrering av antallet pasienter som hjemmesykepleien evt ikke kan ta imot. I følge
Vedtakskontoret registreres ikke dette da det ikke har vært opplevd som et problem.

Tabellen under viser status utskrivningsklare pasienter i 2013.
Samhandlingsdata - utskrivningsklare 2013
Antall bet. døgn
Antall usk. pas.
Antall varsled pasienter
Gj. Liggetid
Antall avmeldte pasienter

jan.13
275
55
125
5,00
14
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febr. 13
100
27
94
3,70
6

mar.13
157
48
99
3,27
11,00

apr.13
29
10
98
2,90
5

mai.13
0
0
100
-

jun.13
5
1
78
1,00
3

jul.13
1
1
95
1,00
3

aug.13
5
2
85
2,50
6

sep.13
32
9
98
3,56
7

okt.13

3
3
115
1,00
9

sum h.i.å -13
607
156
987
2,39
64,00
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Utviklingen som her skisseres viser at de tiltakene som helse og omsorgstjenesten har iverksatt har effekt.

3.5

Avvik og avviksregistrering

Revisjonsrapporten påpeker at det ikke registreres avvik. Helse og omsorgstjenesten benytter 3 forskjellige
former for avviksregistrering:






Internettbasert klagemodul i Vestre Viken helseforetak. Her kan pasienter, pårørende og
helsepersonell i primærhelsetjenesten registrere klager, avvik og forbedringsforslag direkte inn i
sykehusets avvikssystem.
Asker Dialogen videreutviklet med underkategorier ved avviksregistering, noe som letter oversikt og
gir større muligheter for statistikk og analyse. Det skal meldes avvik i Askerdialogen dersom det er
avvik knyttet til samhandlingsrutinene (prosess 4.5 i felles ledelsessystem). Hjemmesykepleien har
gjennomført opplæring med alle i å melde avvik i Asker Dialogen, betydningen av å melde avvik,
hvordan avslutte og evaluere avvik. Det planlegges opplæring av mellomlederne i behandling av avvik,
årsaksanalyse, korrigerende tiltak, implementering og å følge opp effekt.
Det systematiske kvalitets- og forbedringsarbeidet i henhold til lov og forskrift er videreutviklet
gjennom FOU modellen, som er etablert i alle virksomheter for å bidra til god avvikshåndtering og
læringssløyfer i forbedringsarbeidet (vedlegg 3: Status fag og kvalitet). Det arbeides med en
systemforståelse i forbedringsarbeid med bla etablering av kvalitetsråd som skal jobbe med forbedring
bla med utgangspunkt i avvik.

Antallet avvik i forhold til forventet tjenestevolum i hjemmesykepleien er også en viktig parameter for
styringsinformasjon. Avvik på samlet volum på tjenester registreres månedlig, men det foreligger mangelfull
registrering av avvik og andre hendelser på enkeltpasienter.


For å sikre oversikt på pasientnivå er det iverksatt et arbeid med å utarbeide og etablere endrede
rutiner for å sikre riktig registrering av avvik i Gerica. På den måten kan korrekte rapporter / statistikk
på kapasitetsavvik (225 journal) genereres.
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Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse
Rådmannen finner det utfordrende at forvaltningsrevisjonen fokuserer på en deltjeneste i
Helse og omsorg, og ikke ser denne i sammenheng med den øvrige tjenestekjeden. Vårt
oppdrag, jmf. Kontrollutvalgets vedtak i sak 26/2013, var å undersøke helsetjenester i
hjemmet i lys av samhandlingsreformen, avgrenset til hjemmesykepleien.
En av hovedintensjonene med samhandlingsreformen er å sikre helhetlige og koordinerte
brukerforløp. Det er vår oppfatning at for å sikre dette, er det nødvendig at alle ledd i
tjenestekjeden fungerer tilfredsstillende. Vårt mandat har vært å se på
hjemmesykepleien som ett av disse leddene.
Det er uttalt at hjemmesykepleien har en viktig rolle i forbindelse med å nå intensjonene
i samhandlingsreformen. Vi mener at det er gjort viktige grep i hjemmesykepleien for å
gjøre tjenesten i stand til å møte utfordringene som følger av samhandlingsreformen.
Samtidig mener vi, som rådmannen også skriver i sin statusrapport, at det fortsatt er
behov for å videreutvikle og styrke hjemmesykepleien.
Forvaltningsrevisjonen gir, slik rådmannen påpeker, kun en begrenset innsikt i hvordan
kommunen som helhet har tilpasset seg og møtt samhandlingsreformen. Som en del av
rådmannens uttalelse til rapporten følger «Statusrapport for Samhandlingsreformen i
Asker». Denne gir en oversikt over hva som er oppnådd i forbindelse med reformen som
helhet og hvilke planer som foreligger.

28. november 2013

Brita Arvidsen
kommunerevisor
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