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1. Sammendrag 
 
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har hatt oppdraget med å lede en gjennomgang av 
dimensjonering og organisering av pleie- og omsorgstjenesten i Lebesby kommune. 
 
Bakgrunn for oppdraget er en henvendelse fra rådmann med ønske om prosjektbistand for følgende 
områder: 
 

- Dimensjonering (bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten 
- Organisering av tjenestene, herunder organisering av ledelse (ref. kommunestyrevedtak 72/16 

om felles ledelse)1 
- Bruk av ressurser på tvers av avdelingene (spesielt sykepleieressurser) 

I oppstartsmøtet med rådmann og helse- og omsorgssjef 21.august 2017 ble oppdragets formål 
beskrevet som en gjennomgang av tjenesten og beslutningsgrunnlag for utvikling av framtidige 
løsninger av god kvalitet: 
 

1. Bærekraftige pleie- og omsorgstjenester i framtiden. 
2. Riktig dimensjonering innen sykehjem og hjemmetjenester. 
3. Bruk av ressurser som kan møte framtidig behov, faglig og økonomisk. 
4. Hensiktsmessig organisering av tjenestene – organisering av ledelsen. 
5. Bruk av ressurser på tvers. 

Lebesby kommune ønsker å legge til rette for å imøtekomme fremtiden på en bærekraftig måte, i en 
tid med vanskelig rekruttering og nye oppgaver.  
 
Dagens tjenesteprofil, nivå og omfang bør vurderes opp mot framtidens utfordringer og ønskede 
prioriteringer.  
 
En plan for dimensjonering av hvert enkelt trinn i en “omsorgstrapp” vil kunne bidra til en bevisst, 

planlagt og effektiv drift av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. RO vil anbefale at det bør satses 
mer på forebygging, hverdagsrehabilitering og tilgjengelige korttidsplasser. Kommunens manglende 
tilbud om heldøgns omsorgsplasser binder store ressurser til sykeheimen og hindrer utvikling i andre 
tjenester som kanskje er mer effektiv og med like god eller bedre kvalitet for framtidige brukere. RO 
vil anbefale at det jobbes videre med omsorgstrappa. Det vil styrke tverrfaglighet, vil involvere alle 
som jobber i de forskjellige trinnene, og gi en god flyt i tjenesten. 
 
RO har gjort en grundig vurdering av organisering av ledelsen i pleie- og omsorgsetaten. RO vil ikke 
anbefale endring av dagens organisering. RO mener dagens organisering er hensiktsmessig med tanke 
på kommunens størrelse og tjenestetilbud, samt ut fra antall ansatte og kommunens økonomibilde. 
Helhetsbildet blir godt ivaretatt av helse- og omsorgssjef, og når det er to avdelingsledere stilles det 
større krav til samarbeid mellom de to lederne. For å sikre et helhetlig pasientforløp og 
ressurseffektive tjenester må avdelingsledere bruke tiden på å lede og utvikle tjenenesten de er 
ansvarlig for, og i samarbeid med hverandre.  
 
Skal Lebesby kommune lykkes med å utvikle bærekraftige tjenester, må samarbeidet mellom enhetene 
bedres. Brukerperspektivet må være ledende for hvordan tjenesten innrettes.  
 

                                                 
1 Rådmannens forslag til kommunestyremøtet KST 72/16: 
«Organisering Helse – sykepleierturnus.  
For å utnytte sykepleierressursen på en bedre måte ønsker man en felles sykepleierturnus, med felles ledelse, på 
hjemmebasert og sykehjemmet innen mars 2017» 
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Sone Laksefjord har lav direkte brukertid (ref. Figur 14) på hjemmesykepleietjenesten. Vår analyse 
viser at det er betydelige kostnader knyttet til drift av omsorgssenteret, og større bemanning enn 
hjelpebehovet tilsier (basert på vedtakstimer). RO anbefaler en ny gjennomgang av sone Laksefjord 
med tanke på å redusere kostnader og effektivisere driften. 
Lebesby kommunes Pleie- og omsorgsplan 2017-2021 definerer aktiv omsorg som ett av flere områder 
det skal jobbes særlig med. RO støtter dette strategivalget, og mener at satsningen fra 
fysioterapeutenheten med bl.a. organisert trim for eldre er riktig. RO vil anbefale Lebesby kommune å 
sørge for at dagsentertilbudet organiseres og bemannes ihht vedtatte planer. Det er ikke tilfellet i dag. 
Fokus og plan på frivillighetsarbeid vil forsterke tilbudet om aktiv omsorg, og vil være et viktig ledd i 
arbeidet med å tilrettelegge for hverdagsmestring. 
 
Lebesby kommune vil, i likhet med mange mindre kommuner, i framtiden måtte løse sin oppgaver 
med større krav til kompetanse og færre yrkesaktive pr omsorgsmottaker. Det innebærer en felles 
benyttelse av den kompetansen som finnes. Det kan for eksempel gjøres gjennom en felles turnusplan. 
For å løse dette i en bærekraftig tjeneste, må man se på den totale kompetanse og bemanning pleie- og 
omsorg har. Skal man lykkes med dette er det viktig med en involverende prosess for begge enhetene 
det brukerperspektivet står i sentrum. 
 
 

2. Oppdraget 
 
RO har skissert en løsning der man i prosjektet vektlegger en hensiktsmessig organisering med bruk 
av ressurser som kan møte det nåværende behovet og også det framtidige behovet både faglig og 
økonomisk. 
 
Kommunens strategiske dokument Pleie- og omsorgsplan 2017-2021 danner grunnlag for 
prioriteringer som må hensynstas i utredingen. Planen gir oversikt på dagens status og RO har bistått 
kommunen med å vurdere tjenesten med henblikk på hva som gir framtidige bærekraftige løsninger. 
 
I samarbeid med kommunen har RO gjennom kvantitative og kvalitative metoder kartlagt innretning 
og organisering av sykehjem og hjemmebasert omsorgstjeneste. 
 
Følgende skal vurderes: 

 Bemanning og ressursfordeling mellom enhetene 

 Konkretisering av utfordringsbildet for pleie- og omsorgstjenesten framover gjennom analyse 
av informasjon og data 

 Gjennomgang av organisering/struktur av virksomheten 

 Kostnadseffektive og kvalitativt gode tjenester 

 
Avgrensing av oppdraget: De tjenesteområdene som skal vurderes er sykehjemmet og hjemmebasert 
tjeneste. 
 
Organisering av prosjektet 
Oppdragsgiver 
Rådmann Harald Larssen 
Helse- og omsorgssjef Muna Larsen 
 
Arbeidsgruppa 
Muna Larsen, Helse- og omsorgssjef 
Lill Britt Lauritsen, Avdelingsleder hjemmebasert omsorg 
Paula Ylinampa, Avdelingsleder Kjøllefjord sykehjem 
Tone Solberg, Saksbehandler  
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Toril Pedersen, Sykepleier 1 hjemmebasert omsorg 
Alice Normi, HTV Fagforbundet 
Maria Wik, HTV Sykepleieforbundet 
Åshild Ekhorn Pedersen, Hovedverneombud 
Gerd-Elin Øien, Sykepleier 
 
Solveig Tonning, plasstillitsvalgt Lebesby omsorgssenter var invitert og oppfordret til å delta 
i arbeidsgruppen. 
 
 
2.1 Gjennomføring og metode 
Rapporten bygger på følgende grunnlagsdata: 

 Lebesby kommunes planverk og styringsdokumenter. 

 Registerdata. 

 Individuelle samtaler og gruppeintervju med til sammen 25 informanter. 

⁻ Intervju med ledere, tillitsvalgte, verneombud, ansatte fra sykehjemmet og 
hjemmetjenesten, pasientorganisasjon og representanter for Helse (legetjenesten, NAV, 
fysioterapeut) 

 Resultatet av 4 arbeidsdager i arbeidsgruppa.  

 Informasjon innhentet fra felles personalmøte med til sammen 30 personer 

 Samtaler med Helse- og omsorgssjef, i alt fire møter. 

 
Arbeidet ble gjennomført i perioden 27. september til 24. november 2017. 
Rapporten presenteres for administrativt og politisk nivå i kommunestyret 18.desember 2017. 
 
Lebesby har engasjert RO til å utrede samhandling mellom sykehjemsdrift og hjemmebasert omsorg. 
Formålet med utredningen har vært å se på dagens organisering, tjenestenivå, turnusløsning og 
pleiefaktor med sikte på å foreslå en organisering av tjenestene, ledelse og samarbeid mellom 
enhetene. RO har sett på dagens innretning med dette som bakgrunn og med sikte på å foreslå tiltak 
som gir et tilfredsstillende og forsvarlig tjenestetilbud i et bærekraftig økonomisk fremtidsbilde. 
 
Tjenestene som ytes av Lebesby kommune skal være i henhold til de myndighetskrav som til enhver 
tid er gitt i form av lover, forskrifter og retningslinjer. For å oppnå dette er kommunen avhengig av at 
tjenester er effektive, både faglig og driftsmessig. Gjennom arbeidet har RO søkt å belyse om 
kommunen har en tjenestestruktur som legger til rette for at tjenestene tildeles og utføres på beste 
effektive omsorgsnivå (BEON), slik at økonomisk styring sikres innenfor gjeldende lovverk.  
 
RO har gjennomført en organisasjonsanalyse for å kunne gi kommunen råd om hvordan den kan 
innrette seg videre for å sikre et effektivt og forsvarlig tjenestetilbud både i dag og i forhold til framtid. 
 
For å skape en prosess som er gjennomarbeidet nok til å sikre implementering av forbedringstiltak og 
en evt. framtidig organisasjonsmodell i Lebesby kommune, er det søkt å bruke tid på å skape 
involvering, eierskap og forankring for et godt resultat. Herunder er det søkt å skape forståelse for 
utfordringsbildet.  
 
Det er lagt vekt på bred involvering av ledere, andre ansatte, tillitsvalgte og brukerorganisasjoner i 
prosessen med identifisering av endringsbehov og konkretisering av endringstiltak.  
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RO har hatt en kvantitativ og kvalitativ tilnærming til utredningsarbeidet.  I den kvantitative analysen 
har RO foretatt benchmarking-analyser basert på tilgjengelige registerdata. Relevante datakilder har 
vært KOSTRA, IPLOS2, SSBs befolkningsprognoser og Grønt hefte3. 
 
Analysene er gjennomført med utgangspunkt i KOSTRA-tall for år 2014-2016. Vi har sammenliknet 
kommunenes prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet innenfor de ulike tjenesteområdene.  
 
Det er foretatt en kvalitativ gjennomgang av tjenestene som er sammenholdt med funn fra den 
kvantitative analysen. For å få svar på spørsmål bl.a. knyttet til organisering og ledelse er det samlet 
informasjon gjennom intervju- og møteprogram i kommunen.  
 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har RO gjennomført en studie av mønstre i 
innretningen av norske kommuners omsorgstjenester4. RO benytter denne metoden fra dette arbeidet 
til å sammenligne Lebesby kommune sin tjenesteprofil med andre kommuner. Ved å gjennomføre ROs 
tjenesteprofilanalyse vil Lebesby kommune bli rangert fra 1-10 sammenlignet med landets øvrige 
kommuner. Profilen beskriver grad av: 

 Institusjonsorientering – hjemmetjenesteorientering. 

 Eldreomsorg – omsorg for yngre aldersgrupper. 

 Dekningsgrad – tjenesteintensitet/maksimumskapasitet. 

 Tilgjengelighet til langtidsplass – korttidsplass. 

 
Oppdraget omfatter også en ressurs- og driftsanalyse av sykehjemmet. Ut fra lang erfaring med 
lignende oppdrag i andre kommuner, vet RO at det er store forskjeller når det gjelder drift av sykehjem 
og at dette kan ha viktige konsekvenser for effektiv ressursutnyttelse også i tjenestene som helhet. 
 
RO har møtt representanter for overordnet ledelse, politikere, tjenesteledere, tillitsvalgte/vernetjeneste, 
brukerorganisasjoner og personale innen hele tjenesten, også representanter fra hjemmebasert tjeneste, 
sone Laksefjord. 
 
Resultatene fra den kvantitative statusgjennomgangen og den kvalitative informasjonsinnhentingen 
sammenstilles og munner ut i konkrete forslag til tiltak i denne sluttrapporten. 
 
 

3. Brukerperspektivet i framtidig tjenesteyting 
Helse- og omsorgstjenestene skal gjøre det mulig for brukerne å klare seg selv i hverdagen. Omsorg 
20205 understreker «mestringsperspektivet» i tjenesteutforming og tjenesteyting i helse og omsorg. 
Dette innebærer at det er brukeren sine egne ressurser som skal mobiliseres for å endre, bedre eller 
takle egen livssituasjon. Dette innebærer at de som yter tjenestene, skal møte brukerne / pasientene ut 
fra et ressursperspektiv. 
 
Tjenesteyting i kommunal sektor har tradisjonelt tatt utgangspunkt i at de ansatte har en ekspertrolle 
og at tjenestemottakerne er passive mottakere av en tjeneste. Gjennom de siste revideringene av 
pasient- og brukerrettighetsloven er brukeren / pasienten tilkjent mer makt. Dette innebærer en endring 
som kan beskrives slik: 

                                                 
2 IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som danner grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og 
omsorgssektoren. IPLOS-registeret er etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: "Forskrift 
om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk". 
3 Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) viser fordelingen av rammetilskuddet for den enkelte kommune og 
fylkeskommune og legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S). 
4 Nygård, L & Breivik, I.(2013) «Mønstre og mangel på mønster i innretning av de kommunale omsorgstjenestene» 
5 Regjeringa sin plan for omsorgsfeltet 2015-2020 
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 Fra tjenestemottakere til likeverdige parter som er i stand til, og ønsker å ta ansvar for eget 
liv. 

 Fra aktive deltakere til likeverdige parter i alle saker som omhandler deres liv. 

 Fra en ansatte-rolle som «ekspert», til at rollen i mye større grad enn tidligere blir å dele 
kunnskap med brukeren. 

Det er lett å glemme mennesket bak sykdommen, diagnosen eller funksjonstapet. Vår helse- og 
omsorgslovgiving bygger på en faglig forståelse av at aktiv medvirkning i tjenesteutforming og 
tjenesteyting både er en rett og skal synes i praksis. Om vi trenger assistanse eller behandling, er vi 
mennesker med de samme grunnleggende følelser og behov for å høre til, og et ønske om å delta i 
fellesskapet.  
 
Utviklinga i helse- og omsorgstjenesten skal ha en innovativ retning6: 

 Morgendagens tjenestemottakere skal møtes med et ressursorientert perspektiv. 

 Morgendagens omsorgsfellesskap skal gi rom for pårørende, frivillige, ideelle og private 
tjenesteleverandører. 

 Morgendagens omsorgstjeneste spiller sammen med brukeren, familie og nettverk med god 
kompetanse både faglig og sosialt. 

 Morgendagens omsorgsarena er eget hjem med tekniske løsninger og assistanse som gir 
mestring i hverdagen og i fellesskapet, i et mangfold av løsninger. 

 
Gjennom Meld. St. 26 (2014-2015), Framtidas primærhelsetjeneste, ønsker regjeringa en langsiktig 
omstillingsprosess som kan sikre nyskaping og utvikling av nye og bedre løsninger i omsorgssektoren. 
Omsorg 2020 gir sentrale føringer og retning for omsorgsfeltet 2015-2020, med viktige tiltak for å 
styrke kvalitet og kompetanse i omsorgstjenesten. 
 
Framfor å heve terskelen for å få hjelp, må det i større grad utvikles tjenester som støtter opp under 
forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. For å utløse ressurser på tvers av og utenfor 
kommuneorganisasjonen, må det ses med nye øyne på hva en tjeneste skal være, og hvem som skal 
være med på å skape den.  
 
 

- Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens den det gjelder, bor hjemme. 
Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg nå?  

- Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmåte, og arbeidsinnsatsen er tverrfaglig. 
- Mestring er sentralt i hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering i Norge omtaler 

hverdagsmestring som et tankesett som vektlegger den enkeltes mestring uansett 
funksjonsnivå. Hverdagsmestring er både et rehabiliterende og et helsefremmende tankesett. 

 
Ei sterkere satsing på hjemmebasert omsorg og hverdagsrehabilitering, betinger endring i tankesett og 
arbeidsmåter som bygger opp om brukeren sine verdier og livskvalitet. Arbeidsmåter som 
tjenestedesign og bruk av velferdsteknologi vil påvirke innholdet i tjenestene. I tillegg til spesifikk 
fagkompetanse vil tjenesteyterne trenge fagovergripende kompetanser, som kommunikativ 
kompetanse og evne til samhandling. Med arbeidsplassen som læringsarena, kan ledere og 
medarbeidere involveres i den daglig utviklinga av ei ressurseffektiv helse- og velferdstjeneste. 
 
 
 

                                                 
6 Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012-2013) 



8

3.1 Generelt om innretning av pleie - og omsorgstjenesten i en
kommune

I Omsorg 2020 blir hjemmebaserte tjenester omtalt som «Den nye hjemmetjenesten» og «Brukeren sin
hjemmetjeneste». Da må brukernes egendefinerte behov stå i fokus ved tildeling av bistand og i
gjennomføring og utvikling av tj enestene. Dette utfordrer evnen til kommunikasjon, dialog og innsikt i
det reelle behovet for bistand, og målretta utmåling av tjenesten.

Generelt om h jemmebaserte tjenester er fundamentet i pleie - og omsorgstjenesten
Når det gjelder innretning av pleie - og omsorgstjenesten , er det hjemmebasert tjeneste som er
fundamentet. Ei bærekraftig hjemmetjeneste påvirkes av faktorer som terskel for tildeling av bistand i
starten, og terskel for flytting til høyere omsorgsnivå. Dersom terskel for å få hjemmetjeneste r er for
lav, kan dette like gjerne bli tilvenning til mer hjelp, som det blir målretta forebygging eller stimulans
til å vedlikeholde funksjoner og aktivitet.

Generelt om s ykehjemmets rolle og funksjon i en kommune
Sykehjemmets rolle og funksjon i den to tale tjenestekjeden er avgjørende for å unngå at det oppst år
flaskehalser i vekslingsfeltet mellom ulike tjenester eller tjenestenivå. Tilgjengelighet til
korttidsopphold, sikrer smidighet og fleksibilitet i tiltakskjeden. En velfungerende hjemmetjeneste e r
også avhengig av at det er etablert ambulerende nattjeneste.

Sykehjemmets rolle og funksjon er behandling, utredning og rehabilitering, enten brukeren bor
hjemme, i omsorgsbolig eller bofellesskap med heldøgns tjenester. På denne måten blir sykehjemmet
eller institusjonen en arena for korttidsopphold og spesialisert behandling. Dette innebærer en tydelig
målsetting fo r korttidsoppholdet og målrettet arbeid for behandling, rehabilitering og utredning.
Korttidsplassene kan også være nyttige når det gjelder overgangen mellom sykehuset og eget hjem.

Korttidsopphold er en tjeneste som er uavhengig av hvilke tjenester personen har fra før.
Korttidsopphold innebærer behandling, rehabilitering eller utredning for å takle egen livssituasjon,
eller for videre beha ndling på et annet nivå. Målet er å yte tjenester som gir personen støtte til å mestre
hverdagen, både for de med størst behov for lindring og pleie, og de som trenger assistanse gjennom
hele livet.

Grad av tilgjengelighet til korttidsplass sier noe om sa marbeidet mellom institusjonen og
hjemmebasert omsorg. Når behov for korttidsplass oppstår, er hovedspørsmålet om det er ledig plass.
Mer viktig enn tallet på plasser, er spørsmålet om hvordan plassene blir brukt og hvilke funksjoner
sykehjemmet fyller i d en samlede omsorgstjenesten i kommunen.

Langtidsplass i framtiden gis som heldøgns tjenester i omsorgsbolig / bofelleskap. Retten til egen heim
uavhengig av behov for bistand, er nedfelt i lovverket som regulerer helse - og omsorgstjenestene. De
siste tiår enes reformer innen omsorgstjenestene har hatt stort fokus på boliggjøringen av
omsorgstjenestene, også når det gjelder eldreomsorgen.

et forebyggende og
rehabiliterende tankesett

H VE R D AG SM E STRI N G
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Generelt om omsorgsbolig / bofellesskap med heldøgns tjeneste 
 
En omsorgsbolig med heldøgns tjenester er en bolig der beboeren får den assistansen som han / hun til 
enhver tid har behov for og som beskrives i enkeltvedtaket. Videre kan beboeren bo der livet ut, når 
vedkommende ønsker det, og det er faglig forsvarlig. Omsorgsboligen reguleres av husleieloven, noe 
som sikrer beboeren mot uønsket flytting. 
 
Når det gjelder avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid, kan disse tjenestene ytes 
i en omsorgsbolig. Slik kan tjenestemottaker fortsatt få tjenester fra hjemmetjenesten, på samme måte 
som hjemme, men med tillegg av de tjenestene som pårørende yter ellers i året. 
 

 
3.2 Hva påvirker ressursutnyttelse og tjenestekvalitet 
 
I dette kapitlet vil vi beskrive noen viktige faktorer som påvirker ressursutnyttelse og tjenestekvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. Vi vil ta for oss temaene innretning og profil. Disse 
faktorene danner også et faglig grunnlag for analyse og forslag til mulige organisatoriske endringer i 
Lebesby kommune. I kapitel 3.4 oppsummeres viktige kjennetegn ved kommuner som har lykkes med 
å få til tjenester av høy kvalitet. I hvilken grad Lebesby identifiseres med disse kjennetegnene går fram 
både av rapportens analyse, funn og vurderinger. 
 
Strategien for å nå god ressursutnyttelse og god tjenestekvalitet, er et godt tverrfaglig samarbeid med 
brukere og frivillig sektor gjennom å: 

 Gi riktige tjenester på riktig nivå til riktig tid.  

 Tilrettelegge for et godt tverrfaglig samarbeid 

 Prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og 
ansvarliggjøring av egen helse. 

 Legge til rette for god livskvalitet, felles sosiale møteplasser, velferdsteknologi, kultur og 
idrett. 

 Jobbe kunnskapsbasert, utvikle tverrfaglig kompetanse om helsetilstand, virkemidler og 
tiltak som har effekt. 

 

 
3.3 Innretning og profil 
Nyere forskning innen pleie- og omsorgstjenestene Brevik og Nygård (2013)7 viser at det er store 
variasjoner i innretning og profil på kommunale pleie- og omsorgstjenester.  Som eksempel på 
mangfoldet nevner Brevik og Nygård at i noen kommuner bor mer enn 25 prosent av gruppen 80 år og 
over på sykehjem med en gjennomsnittlig botid (liggetid) på sykehjemmet på over 3 år. Andre 
kommuner har ingen sykehjemsplass for langtidsopphold, de sykehjemsplassene kommunen rår over 
brukes som korttidsplasser for behandling og rehabilitering og med en gjennomsnittlig botid på bare 
noen uker.  
 
Brevik og Nygård hevder at noen kommuner har det vi kan kalle en forebyggende tjenesteprofil ved å 
gi litt hjemmetjenester til mange personer. Andre kommuner har det vi kan kalle en pleieprofil på 
hjemmetjenestene ved å gi mye hjelp til få personer. De hevder videre at vi i noen grad kjenner en del 
mønstre i variasjonen.  
 
I noen grad kjenner vi også kostnadsdriverne innen omsorgssektoren. Hagen med flere (2011)8 finner i 
tillegg til kommunale inntekter og alderssammensetning at følgende faktorer bidrar til å forklare 
                                                 
7 Mønstre og mangel på mønstre i innretningen av de kommunale omsorgstjenestene, Ivar Brevik og Lars Nygård, NIBR Norsk institutt for 
by- og regionforskning, NOTAT 2013:104. 
8 Utviklingen i kommunenes omsorgstjenester, Hegen m.flere 
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variasjoner i ressursbruk: standardiserte dødelighetsrater, andel enslige, andel med lav utdanning, 
andel sosialhjelpsmottakere, antall psykisk utviklingshemmede, folketall, befolkningstetthet og 
reisetid internt i kommunen.  
 
Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg slår fast følgende:  

 
«Hjemmetjenesteorientering framstår derfor som mer effektivt i den forstand at flere får et 
tilbud til mindre bruk av ressurser, og uten at det kan dokumenteres at tilbudet blir dårligere.» 
(Borge og Haraldsvik 2005) 
 

Også Sørheim og Paulsen (2012)9 finner at kommuner som i størst grad har omsorgstjenestenes 
brukere på institusjon, bruker mest ressurser per innbygger. Hjelmbrekke med flere (2011)10 finner at 
kommuner med ansatte hvor andelen med relevant høgskole-utdanning er stor, driver mer 
kostnadseffektivt enn kommuner hvor andelen med relevant utdanning er mindre. Hjelmbrekke finner 
også at ved å spesialisere heldøgns omsorg enten i institusjon eller i omsorgsboliger med heldøgns 
bemanning, har norske kommuner et estimert og uutnyttet kostnadsreduserende potensial gjennom 
stordriftsfordeler. 
 
 

3.4 Kjennetegn på tjenester som lykkes 
RO har sammenfattet viktige kjennetegn ved kommuner som har lykkes med å få til tjenester av høy 

kvalitet. Dette definert med fornøyde brukere og ansatte, få avvik fra tilsyn og god økonomisk drift. 

 

 
 En tjeneste som er gjennomsyret av fokus på forebygging, tilrettelegging og mestring. 

Behovsvurdering, enkeltvedtak og oppfølging av vedtakene i den daglige tjenesteytingen retter 
oppmerksomheten på mulighetene og motivasjonen for mestring hos den enkelte tjenestemottaker. I 
tillegg har kommunen økt satsing på fysisk tilrettelegging, sosial trening, nettverksbygging og 
varierte meningsfylte aktivitetstilbud. 

 God omsorg definert som målrettet og systematisk forskjellsbehandling. Alle tilbys tjenester ut i 
fra en grundig og individuell vurdering av den enkeltes særskilte behov og ressurser. 

 Ansatte med god evne til kommunikasjon. Dette betyr ansatte som er gode på å møte behovene 
hos den enkelte, utøve sitt faglige skjønn i det daglige møtet, motivere og skape positiv stemning, 
samt begrunne på en trygg måte både et ja og et nei. Dette forutsetter trygge kompetente fagpersoner 
som har et avklart verdigrunnlag som styring for sin daglige atferd. 

 Nærværende og tydelig lederskap. Tydelige ledere med handlingsrom. Ledere som ser 
medarbeideren, som er nær og har klare forventninger til tjenesteatferd. Som berømmer forslag til 
nye arbeidsformer og viser stolthet over det en lykkes med. Feil læres av og veiledning er 
systematisert.  

 En visjonær organisasjon med tydelige mål. Her finner vi ledere med visjoner om framtid og 
medarbeidere som våger å tenke nye tanker. En organisasjon som jobber målretta for å nærme seg 
visjonene.  

 Tydelig forventningsavklaring mot befolkningen. Tjenestene er beskrevet på en slik måte at 
innbyggerne skjønner hva som kan forventes av hjelp og støtte og hva som skal kjennetegne måten 
tjenesten skal ytes på.  

 Sykepleierne er lett tilgjengelig for hele tjenesten, men er gitt spesielt ansvar for 
sykehjemsfunksjonen. Sykepleiefaglig kompetanse er medisinsk spisskompetanse utviklet for å 
mestre en oppgradert helsetjeneste.  

 Sykehjemmets korttidsfunksjon er prioritert framfor sykehjemmet som boform. Disse 
kommunene klarer ”brasene” med stadig raskere utskrivningstakt fra sykehus. I tillegg unngås 

”unødvendige” sykehusinnleggelser, særlig av eldre som ellers får hjemmebaserte tjenester.  

                                                 
9 Sørheim, K.A. og Paulsen, B. (2012): Strukturell variasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Typologisering av kommuner. Sintef, Teknologi 
og samfunn. Helse. 
10 Hjelmbrekke, S., Løyland, K., Møller, G,. og Vardheim, I. (2011): Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren. Telemarksforskning. 
Rapport nr. 280. 
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 Omsorgsboligene er i hovedsak bygd som bofellesskap. I disse kommunene utgjør bofellesskap 
arenaen for tjenestemottakerne med de største behov for tjenester gjennom hele døgnet. Nærhet til 
personell og til fellesarena er tilnærmet lik som ved nybygde sykehjem. Bofellesskap nyttes også 
som arena for tilrettelagt tilbud for innbyggere med demens.  

 Arbeidsformene fra sykehjem er ikke overført inn i bofellesskapene. Daglige rutiner, 
arbeidsmåter, arbeidsplaner, grad av samhandling med pårørende etc. er forskjellig fra sykehjem. 
Vedtakene er individualisert og tjenestebeskrivende.  

 Har kvalifiserte bestillere med budsjettansvar. Kommunene har samlet forvaltningsoppgavene på 
få hender, oppkvalifisert disse slik at faglig skjønn utøves på et tryggere grunnlag, rettsikkerheten for 
tjenestemottakeren søkes bedre ivaretatt, etc. Bestillerne samhandler godt med de som utfører 
tjenestene, uten at tjenesteyterne mister fleksibiliteten.  

 God samhandling med den kommunale legetjenesten. Kommunene har avtaler med fastlegene i 
forhold til beboerne i bofellesskapene, både som tilbud til beboerne og i forhold til veiledning av 
ansatte. Legesamarbeidet er en kritisk suksessfaktor i forhold til korttidsfunksjonen som dekkes av 
sykehjemmet.  

 Åpner for nye kompetansegrupper inn i tjenesten. Tilsetter kulturarbeidere, miljøterapeuter, 
sosialarbeidere, pedagoger, etc. Øker mangfoldet av kompetanse for å gi bredde i tilbudet og for å 
møte andre typer behov sammenlignet med tidligere. 

 Kontinuerlig internopplæring med utgangspunkt i beste praksis. Bevissthet på å spre de gode 
erfaringene, lære av egen og andres suksess. Det å fokusere på ønsket praksis fører til mer av det 
samme. 
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3.5 Kompetanse og rekruttering 
 
Kompetanse og rekruttering påvirker ressursutnyttelse og tjenestekvalitet. Kravet til kommunenes 
kompetanse øker i takt med utvikling i demografi og økte forventninger til de kommunale tjenestene 
fra innbyggere og statlige myndigheter. Hilsen og Tønder (2013)11 forstår både rekruttering av 
nyansatte og læring og mobilisering på arbeidsplassen som tiltak som, hvis gjennomført på den rette 
måten, faller inn under kategorien kompetanseutviklende tiltak. Med mobilisering menes tiltak for å 
realisere organisasjonens ressurser på best mulig måte. 
 
Hilsen og Tønder (2013) peker på at det vil være et stort behov for faglærte og for personer med 
høyere utdanning i kommunesektoren i årene framover. Samtidig betyr de demografiske endringene i 
befolkningen at tilgangen på nyutdannet arbeidskraft ikke vil være stor nok til å erstatte de som går 
over i pensjon. Kompetanseutvikling for de arbeidstakerne man allerede har, blir derfor stadig 
viktigere. De hevder videre at kompetanseutvikling og rekruttering må ses i sammenheng og at 
muligheter for etter- og videreutdanning og for læring i det daglige arbeidet, vil være viktige 
rekrutteringstiltak. 
 
Hilsen og Tønder (2013) påpeker at samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner kan være en 
viktig måte å komme i kontakt med og rekruttere nye medarbeidere. I fagopplæringen har også 
lærlingordningen et utviklingspotensial som rekrutteringsordning. 
 
Kompetanseutvikling handler altså om å dekke kompetansebehov ved bevisst rekruttering av 
nyansatte, men det handler i enda større grad om å utvikle og beholde de arbeidstakerne man allerede 
har. Dermed blir det sentralt at alle medarbeidere involveres i løpende lærings-aktiviteter og at dette 
planlegges og følges opp i kommunens arbeidsutforming og årsplaner. 
 
 

4 Pleie og omsorg i Lebesby kommune i 2017 
 
Målet for Pleie- og omsorgsplanen 2017-2021: 
«Målet med pleie- og omsorgsplan 2017-2021 er at brukere skal kunne bo hjemme, så lenge som det 
er forsvarlig ut fra deres psykiske og fysiske helse jmf omsorgstrappen/tiltakskjeden og BEON-
prinsippet (beste effektive omsorgsnivå)» 
 
Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten er organisert i 2 soner; Kjøllefjord og Laksefjord, med totalt ca 90 brukere. Det gis 
både hjemmesykepleie og praktisk bistand. 
 
Sone Kjøllefjord. 
Sone Kjøllefjord har 15 ansatte. Det er 2 sykepleiere hvorav en 100 % stilling og en 80 % stilling. I 
tillegg er det en vakant 40 % sykepleiestilling. 
 
Kommunen har i dag 14 kommunale omsorgsboliger tilknyttet sone Kjøllefjord  
 
Det er et dagsenter i tilknytning til omsorgsboligene i Kjøllefjord. 4 av ukedagene er forbeholdt 
brukere med vedtak, og kommunen tilbyr hente-/bringetjeneste for disse. En dag i uken er dagsenteret 
tilgjengelig også for andre innbyggere i kommunen. 
 
 
 
 

                                                 
11 FAFO v/Anna Inga Hilsen og Anne Hagen Tønder, februar 2013, "Saman om" kompetanse og rekruttering – 
en kunnskapsstatus. Notat for programmet «Saman om ein betre kommune». 
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Sone Laksefjord 
Sone Laksefjord har 11 ansatte. Det er 1 sykepleier i 100 % stilling. Sonen har 7 kommunale 
omsorgsboliger tilknyttet omsorgssenteret i Lebesby. Her er det også et kjøkken som lager middag for 
beboerne samt at det tilbys matombringing til brukere i denne delen av kommunen. 
 
Avdelingsleder for hjemmebasert omsorg er leder for begge sonene. 
 
Institusjon 
Kjøllefjord sykehjem har 18,5 plasser, hvorav 16 langtidsplasser, 1korttidsplass,1 akuttplass 
(KAD/Sykestue) og 0,5 dag-/nattplass. 
 
Sykehjemmet har 29 ansatte hvorav 9 sykepleiere i 100 % stilling. 
 
I handlingsprogrammet for pleie- og omsorgsplanen skal kommunen redusere antall langtidsplasser til 
14, og øke antall korttidsplasser til 3 for å kunne tilby rehabilitering og regelmessig/rullerende 
avlastning. 
 
Lebesby kommune etablerte i 2016 en skjermet enhet forbeholdt de mest urolige pasientene med 
demenssykdom. Skjermet enhet fungerer ikke optimalt slik det er tilrettelagt nå. 
 
Kjøllefjord sykehjem har eget vaskeri i kjelleren, samt eget kjøkken for matproduksjon til beboere på 
sykehjemmet og hjemmeboende med vedtak om matombringing. 
 
Lebesby kommune har god legedekning og godt samarbeid med omkringliggende kommuner. 
 
Det er etablert en rekke tverrfaglige møter: 
 

 Inntaksmøte en gang pr måned mellom helse- og omsorgssjef, lege, avdelingsleder sykehjem, 
avdelingsleder hjemmebasert, sykepleier 1 hjemmetjenesten, fysioterapeut og saksbehandler.  

 Ukentlig møte på sykehjemmet mellom lege, sykepleier sykehjemmet, sykepleier 
hjemmebasert, avdelingsledere hjemmebasert og sykehjem og fysioterapeut 

 Ukentlig fagmøte mellom helse- og omsorgssjef, avdelingsledere sykehjem og hjemmebasert 
og saksbehandler. 

 
 
4.1 Lebesby kommune sin strategi for Pleie – og omsorg 
 
Pleie- og omsorgsplan 2017-2021 og beskriver retningen helse- og omsorgstjenesten i Lebesby skal 
innrette sitt arbeid etter. Kommunen står overfor store utfordringer både med hensyn til faglig drift og 
økonomisk forsvarlig drift. Planen konkluderer med at den største utfordringen er å rekruttere 
fagpersonell som forbereder Lebesby på de forventede faglige utfordringene som kommer som følge 
av samhandlingsreformen, samt erkjennelsen av økning av antall eldre over 80 år men forventet økte 
pleiebehov.  
Handlingsplanen legger opp til å nytte mulighetsrommet i årene fram til 2021 for å dreie tjenestene 
mot hverdagsmestring , forebygging og rehabilitering. 
 
En sentral utfordring som trekkes fram i Pleie- og omsorgsplanen er å etablere et godt samarbeid 
mellom sykehjem og hjemmetjenesten om ett helhetlig pasientforløp. Det bemerkes at i de siste 20 
årene har utbygging av hjemmetjenester framfor institusjonsplasser vært et overordnet mål i Norge for 
å hjelpe den enkelte brukeren til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Denne satsningen har ikke 
kommet skikkelig i gang i Lebesby kommune før i 2015.  
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Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for kommunal 
tilrettelegging og tjenesteyting12. Pleie- og omsorgsplanen 2017-2021 presiserer tjenestens ideologi 
som å gi tjeneste i eget hjem, og å kunne bo hjemme lengst mulig, enten i opprinnelig hjem eller 
omsorgsbolig / bofellesskap med heldøgns tjeneste. 
 
De sentrale virkemidlene for utvikling av tjenestene som er beskrevet i Pleie- og omsorgsplanen, er 
prinsipper som er lagt til grunn i st.melding. 29: 

 bygger på et helhetlig menneskesyn 

 er basert på medbestemmelse, respekt og verdighet 

 er tilpasset brukernes individuelle behov 

 viser respekt og omsorg for pårørende 

 består av kompetente ledere og ansatte 

 vektlegger helsefremmende aktivitet og forebyggede tiltak 

 er fleksibel, forutsigbar og tilbyr koordinerte og helhetlige tjenester 

 er lærende, innovativ og nyskapende 

 

4.2 Omsorgstrappa i Lebesby kommune 
 

Omsorgstrappa brukes aktivt i utvikling, tilpasning   og organisering 
av tjenestetilbudet 

 TRINN 6 
 Sykehjem 
 Aldershjem 

Brukerne er ofte i flere trinn av trappa samtidig, 
med ulike kombinasjoner av tjenester. 
 
Samspill med andre kommunale tjenester foregår 
gjennom tverrfaglige møter, individuell plan. 

 TRINN 5 
 HDO/HDU 
(Heldøgns omsorg i bolig) 

Samspill med bruker / pasient, 
pårørende, frivillige lag og 
organisasjoner. 

 TRINN 4 
 Hjemmetjenesten 
  Korttidsopphold 

  TRINN 3 
Hjemmetjenesten : 
 Praktisk bistand 
 Hjemmesykepleie. 

 
Brukere i vanlig bolig (BoligKode1), Kommunal bolig (BK2), Omsorgsbolig (BK3) 

 TRINN 2 
 Substitusjonstjenester 
 Trygghetsalarm 
 Matombringing 

TRINN 1 
 Ikke behov 
 Egenomsorg 
 Intro-besøk 

 
 
I dag mangler Lebesby trinn 5 i omsorgstrappen; Heldøgns bemannet omsorgsbolig. 
                                                 
12 Kommuneplan for Lebesby kommune 2018-2035 
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5. Kvantitativ analyse 
 
 
5.1 Befolkningsframskriving  
For å kunne få et bilde av kommende utfordringer og føringer for kommunen, har RO hentet ut 
prognose for befolkningsutviklingen fra SSB i 5-årsintervaller mellom 2015 og 2040 (også kalt 
befolkningsframskrivingen). 
Tabell 4.1 viser antall innbyggere i ulike aldersgrupper samt den totale befolkningen for Lebesby 
kommune i tidsperioden 2017 til 2040 under forutsetning om middels nasjonal vekst. 
 

Figur 1. Befolkningsframskriving i Lebesby kommune 2017 – 2040. 
 
Antall innbyggere forventes å gå reduseres med 72 personer i perioden 2017 til 20140. Gruppen 20-66 
år går mest ned, fra 783 i 2017 til 672 i 2040. Dette er 14,5 % nedgang i yrkesaktive innbyggere i 
Lebesby kommune. Gruppen 80-89 øker med 44 personer og denne økningen skjer i perioden 2030 til 
2040, mens gruppen 90 år øker i siste del av dette tidsvinduet. 
 
Kommentar: Den sentrale problemstillingen her er hvilke følger det får for pleie- og 
omsorgstjenestene i kommunen når det blir langt færre igjen i aldersgruppen 20-66 år som skal sørge 
for inntekter og bosetningsgrunnlag og "ta seg av" sine eldre i familien.  
 
 

 
 
Figur 2 Antall personer i yrkesaktiv alder (16-66 år) per antall eldre i gruppen 67 år og mer. 
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Befolkningsframskriving Lebesby kommune 2017 - 2040 

  2017 2020 2025 2030 2035 2040 

0-19 år 289 266 239 240 243 252 

20-66 år 783 769 746 725 687 672 

67-79 år 177 188 205 197 202 199 

80-89 år 62 68 68 83 103 106 

90+ år 14 8 13 16 17 24 

Totalt antall innbyggere 1325 1299 1271 1261 1252 1253 

Kilde: Befolkningsframskriving (SSB 2017 alternativ MMMM)   
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Aldersbæreevne som fremstilt i Figur 2 viser forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen (16-66 
år) og innbyggere 67 år og eldre. Den er interessant i forhold til finansiering av pensjoner, reduserte 
skatteinntekter, velferdstilbud og helse- og sosialtjenester.  
Tabellen viser at det var 3,39 personer i yrkesaktiv alder per eldre i 2017, og at koeffisienten for 
aldersbæreevne reduseres til 3,19 i 2020 og 2,20 i 2040. Til sammenlikning var det på landsbasis 4,6 
personer i yrkesaktiv alder per eldre i 2017. Aldersbæreevnen reduseres til 3,5 i 2030 og 2,9 i 2040. 

 
 
Framskriving av antall omsorgs-ytere (50-66 år) per antall eldre (85+ år). 
 

 

Figur 3. Antall personer i aldersgruppen 50-66 år per person i aldersgruppen 85 år og over (Familieomsorgskoeffisienten). 2017 – 2040.   

FNs familieomsorgskoeffisient eller forholdet mellom antall personer over 85 år og antall personer i 
alderen 50–66 år, og er et demografisk uttrykk for potensiell omsorgsevne. 
 
I 2017 har Lebesby 9,26 personer i aldersgruppen 50-66 år per eldre i alderen 85 år. Det ligger på 
landsgjennomsnittet. Dette tallet forventes å være stabilt fram mot 2020 for deretter å synke kraftig, og 
betydelig større nedgang enn på landsgjennomsnittet. 

Kommentar: Endringer i befolkningens alderssammensetning har betydning for hvor mange 
familieomsorgsgivere de aller eldste kan støtte seg på og vil kunne påvirke framtidige 
familieomsorgsmønstre. 
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Framskriving av demens

Figur 4 Framskriving av demens i Lebesby kommune Kilde: Engedal 2009, Helsedirektoratet 2014.

Å framskrive omfanget av demens er svært usikkert. Tabell XX viser et mulig fremtidsbilde.

Tallet på personer med demens øker med økende alder. Ut fra befolkningsframskrivingen har RO gjort
et estimat av tallet som statistisk kan få diagnosen demens i peri oden 2017 - 2040. Dersom forekomst
av demens forblir på samme nivå som i dag, vil utfordringen innen demensomsorgen i Lebesby
kommune øke fra 2030 og framover. Det må bemerkes at dette er svært usikre tall og tallene i seg selv
sier lite om hvilke omsorgstje nenester som vil være de beste i framtiden.

Dette vil ha betydning en rekke områder i en kommunes planlegging for framtidig innretning og
tjenestetilbud:

Hjemmetjenester
Behandlingsplasser
Demensomsorg
Boliger med heldøgns bemanning
Frivillighet
Teknologi
Pårørende
Hverdagsrehabilitering
Psykiatri
Boligpolitikk
Kompetanse

Hva sier så disse framskrivningene om antall omsorgstrengende. Framskrivningen gir i utgangspunktet
bare en prognose på potensielle omsorgstrengende. Hvor mange som faktisk blir omsorgst rengende,
hvilket omfang og hvilke behov som skal dekkes sier prognosene lite om. Her er det en rekke faktorer
som spiller inn. Det kan være:
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 Forventet økning i levealder 

 Forventet bedring i helsetilstand 
 Boligbygging og bedring i boligstandard (universell utforming 

 Kapasitet i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestene 

 Teknologis utvikling 

 Medisinsk- og omsorgsfaglig utvikling 

 Nasjonale føringer og standarder 
 Tilgang på ressurser (økonomi og kompetanse 

 Bosettingsstruktur 

Disse faktorene vil i stor grad åvirke behovet for framtidig omsorg og det kan beskrives flere scenarier 
for framtidige omsorgsbehov. Det er ingen fasit og det må erkjennes at det er vanskelig å planlegge på 
lang sikt. RO erfarer at innretning og dimensjonering av tjenester er forskjellig i norske kommuner og 
at det gjerne er politiske, faglige og ideologiske prioriteringer som bestemmer omfang og hvilke 
tjenester som skal ytes. 

Når en skal forutsi framtidig omsorgsbehov er det altså ikke tilstrekkelig kun å legge 
befolkningsframskrivinger til grunn. En kan heller ikke ensidig ta utgangspunkt i dagens innretning 
eller dimensjonering da dette er ulikt fra kommune til kommune.  

5.2 KOSTRA-statistikk for pleie- og omsorgstjenesten  
 
I samråd med oppdragsgiver har vi i denne rapporten sammenliknet KOSTRA-data fra Lebesby 
kommune med data fra KOSTRA-gruppe 6 (K6) og kommunene Loppa, Måsøy, Gamvik og 
Nordkapp. RO erfarer at dette er kommuner Lebesby kommune ofte sammenligner seg med. 
 
Under har vi valgt ut noen tabeller og figurer som beskriver sentrale faktorer i pleie- og 
omsorgstjenestene i Lebesby, sammenliknet med ovennevnte kommuner og KOSTRA-gruppe.  Disse 
kommenteres hver for seg. Avslutningsvis i dette kapitlet oppsummeres flere sentrale funn fra 
KOSTRA- analysen med noen kommentarer. Alle tabeller og figurer ligger som vedlegg 1. 
 
Tall fra sentrale registerdatabaser gir sammenstilling av innmeldte data fra kommunene. Rapportene 
som tas ut forutsetter at tallgrunnlaget er riktig. Vi vet av erfaring at det kan meldes inn forskjellige 
data fra kommunene og er ikke alltid sammenlignbare. Men statistikken gir et bilde på hvilket nivå 
man driver tjenesten i dag og er det bærekraftig i framtiden.  
 
Brukt på den riktige måten er KOSTRA en nyttig kilde til å forstå hvordan prioriteringen, 
produktiviteten og dekningsgradene i den enkelte kommune er. KOSTRA gir den enkelte kommune 
muligheten til å vurdere egen tjenesteproduksjon og hvordan man løser sine oppgaver, i 
sammenligning med andre kommuner.  
 
RO har sammenstilt rapporter for enkeltområder i Lebesby kommune for å kunne bistå kommunen i 
vurdering av utviklingen på egen tjenesteproduksjon over tid. 
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Andel til pleie og omsorg av totale driftsutgifter  

 

Figur 5. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. 

Figur 5. viser at Lebesby kommunes netto driftsutgifter til pleie og omsorg i 2016 utgjør 34,1 % av 
kommunen totale netto driftsutgifter. Lebesby kommune har en lavere andel av kommunens netto 
driftsutgifter enn tilsvarende i nabokommunene med unntak av Nordkapp, og betydelig lavere enn 
f.eks. Måsøy. Andelen er litt mindre enn andelen i K6. For Lebesby er det små variasjoner mellom 
årene 2014 og 2016, med en nedgang isolert i 2015. 
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Prioritering i pleie- og omsorgstjenestene. Prosentfordeling. 

 

Figur 6 Prioritering i pleie- og omsorgstjenesten 

Tabellen viser at Lebesby har litt høyere prioritering på institusjonsdrift enn hjemmetjenester  
(50,6 % / 48,8%). Ser vi på sammenlignbare kommuner har Lebesby lavere institusjonsorientering enn 
disse, og også lavere enn Kostragruppe 6. 
Aktivitetstilbud beskrives i Kostra under funksjonskode 234 som Aktiviserings- og servicetjenester 
overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Tjenester til eldre, personer med 
funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, utviklingshemming som tilbud om blant annet dagsenter, 
andre dagaktivitetstilbud, velferdsteknologi, fotpleie m.m. 
Det er stor differanse mellom Lebesby og landet for øvrig. RO har ikke gått nærmere inn på årsakene i 
dette prosjektet. Det kan også ha sammenheng med hvordan man rapporterer inn.  
 
 
Produktivitet i hjemmetjenesten  
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester som gir et bilde på kostnadene knyttet 
til enheten. 

 

Figur 7 Produktivitet i hjemmetjenesten 
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Tabellen viser at Lebesby har hatt en nokså jevn utvikling i driftsutgifter i hjemmebasert omsorg per 
justert innbygger. For 2016 ligger Lebesby under Loppa og Gamvik, og noe høyere enn Nordkapp og 
Måsøy. Lebesby ligger ca 3 % lavere enn landsgjennomsnitt og Kostragruppe 6. At Lebesby har lavere 
driftsutgifter per justert innbygger enn de andre kan ha flere forklaringer. 

 

Produktivitet i institusjonsdrift. Korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal plass. 

 

Figur 8 Produktivitet i institusjonsdrift 

Tabellen viser at Lebesby har kr 1 547 875 i driftsutgifter pr institusjonsplass i 2016. Det er kun 
Gamvik av de sammenlignbare kommunene som har høyere kostnad pr plass. Lebesby kommune har 
40 % større utgifter pr institusjonsplass enn Kostragruppe 6. RO har i denne rapporten pekt på høy 
pleiefaktor, høye kostnader på institusjonskjøkkenet. Ressursanalysen for sykehjemmet viser også stor 
kostnad på variabel lønn og overtid. 

Det gjøres oppmerksom på at de kommunene vi sammenligner med i denne analysen har 
sykestuefunksjon på samme måte som Kjøllefjord sykehjem. Denne faktoren kan spille inn på 
kostnadsbildet, i betydning av å gi høyere kostnader som følge av kompetanse-, ressurs- og 
utstyrsbehov av medisinske årsaker. RO mente ut fra denne erkjennelsen at det har betydning å 
sammenligne med kommuner som har tilsvarende tilbud. 
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Prosentfordeling av fagutdanning i brukerrettede tjenester (2016-tall) 

 

 
Figur 9 Prosentfordeling fagutdanning 

Figur 9 viser at andelen høyskole- og universitetsutdannede ansatte i Lebesby kommune er på 25 % av 
totalt ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i Lebesby. Det er den nest laveste i våre sammenligninger.  

Andelen årsverk uten fagutdanning i er vesentlig høyere enn de kommunene vi sammenligner med.  

Tallene er hentet fra Kostra og er de tallene som er innrapporter fra kommunene. Helse- og 
omsorgssjef opplyser at tallene ikke er riktige. Disse bør gjennomgås slik at man har korrekte tall. I 
vårt arbeide med tjenesten kan det se ut som sykepleiedekningen er 33-34 % i Lebesby kommune i 
2017. 
 

Tjenesteprofil 

Tjenesteprofilen kjennetegner kommunens profil av tjenesten og forholdene som beskriver 
tjenesteprofilen er: 

1. Forbruk hjemmetjenester yngre. Dvs. andel av kommunens befolkning som mottar 
hjemmetjenester i gruppen yngre (0-66). 

2. Forbruk hjemmetjenester eldre. Dvs. andel av kommunens befolkning som mottar 
hjemmetjenester i gruppen eldre (80+). 

3. Institusjonsorientering yngre. Dvs. andel av kommunens befolkning som bor på 
institusjon i gruppen yngre (67+). 

4. Institusjonsorientering eldre. Dvs. andel av kommunens befolkning som bor på 
institusjon i gruppen eldre (80+). 

5. Tilgjengelighet korttidsplass. Dvs. antall utskrivninger per år per korttidsplass per 
innbyggere over 80 år. 

6. Tilgjengelighet institusjon samlet. Dvs. antall utskrivninger per år per sykehjemsplass 
samlet per innbyggere over 80 år. 

7. Omfattende bistandsbehov (intensitet) yngre. Dvs. andel av hjemmetjeneste-mottakere 
som har omfattende bistandsbehov i gruppen yngre (0-66). 

8. Omfattende bistandsbehov (intensitet) eldre. Dvs. andel av hjemmetjeneste-mottakere 
som har omfattende bistandsbehov i gruppen eldre (67+). 
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Figur 10 Tjenesteprofil Lebesby kommune 

Kommentar: Lebesby kommune gir hjemmetjenester til mange mottakere, men ikke så mye til hver. 
Den konklusjonen kan vi trekke ut fra at Lebesby kommune ligger i det øvre sjikt bland landets 
kommuner når det kommer til å yte hjemmetjenester (10). Det er likt for alle aldergrupper. Tallet sier 
ingen ting om innholdet i tjenesten, kun andel av befolkningen som mottar tjenester. 

Et annet funn er at Lebesby kommune ligger under gjennomsnittet på tilgjengelighet på korttidsplass 
og generelt på tilgjengelighet på institusjonsplass. Tilgjengelighet måles her i antall utskrivninger pr år 
pr plass pr innbygger over 80 år. Ofte bruker man dette tallet til å beskrive hvor lenge en bruker bor på 
institusjon, med andre ord et mål på hvor ofte en institusjonsplass blir ledig. Det gjøres oppmerksom 
på at dette er tall fra 2015 og at det kan være et litt annet bilde i 2017.  

Institusjonsorientering er antall 80 år og over som bor på institusjon i prosent av antall innbyggere 80 
år og over. Lebesby kommune er litt over gjennomsnittet institusjonsorientert (6). 

 
5.3 Ressurs- og driftsanalyse sykehjem 
 
5.3.1 Sammenliknende analyse Kjøllefjord sykehjem 
RO har i 20 år gjort sammenlignende analyser av organisering, tjenesteutøvelse og ressursbruk i 
kommunenes pleie- og omsorgstjenester.  Gjennom mange slike oppdrag har RO erfart at det er 
vanskelig å finne tall for ressursbruk som er direkte sammenlignbare.  Etter hvert har KOSTRA-
tallene blitt kvalitetssikret slik at de i større grad kan brukes til sammenligning.  Men fremdeles er det 
slik at kommuner rapporterer forskjellig når det gjelder å plassere utgifter.  KOSTRA-tallene er også 
aggregerte tall på kommunenivå og man må gå inn på avdelingsnivå for å kunne sammenligne 
sykehjem med hverandre. 
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På grunn av denne erfaringen har RO utarbeidet et rapporteringsskjema som danner grunnlag for 
sammenlignende driftsanalyser av sykehjem.  I tillegg til Kjøllefjord sykehjem har RO så langt tall fra 
ca 50 andre sykehjem som kan brukes i denne sammenhengen. Lebesby har svart på det samme 
skjemaet som de andre sykehjemmene slik at RO har samme grunnlag for alle sykehjemmene som 
sammenlignes. 

Sammenligningene gjøres i hovedsak gjennom kroner per døgnplass. I noen tilfeller gjennom 
prosentandeler. 

Som grunnlag for en sammenlignende kartlegging og økonomianalyse av ressursbruk i sykehjem, 
anvender RO altså innsamlede data fra kommunen. Det er benyttet standardisert rapporteringsskjema 
og Kjøllefjord sykehjem sammenliknes med andre sykehjem fra forskjellige kommuner. Utvalget av 
sammenligningssykehjem er gjort i forhold til sykehjem som har lignende dimensjon på tjenesten med 
henblikk på antall plasser. Alle tall er hentet fra regnskapstallene for 2016. Tall for sammenlignbare 
kommuner er indexregulert til 2016-tall. 
 

Ressurs og driftsanalyse av pleie- og omsorg i sykehjem, en sammenligning av Kjøllefjord sykehjem og utvalgte 
sykehjem fra fem kommuner (2016-tall).  
 

 
 
Kommune Lebesby A M1 U1 X1 P3 

Antall plasser 18,5 20 28 27 24 28 

Samlet sykefravær (i %) 7,16 11,5 9,85 4,7 8,5 7,0 
Brutto lønnsutgifter pr. plass pr. år 
brukerrettet 

716 461 832 350 638 791 563 969 674 000 655 485 

Kostnader mat pr. plass pr. år 138 592 85 900 104 252 86 755 53 333 84 041 

Vask av tøy pr. plass pr. år 27 372 16 100 15 764 28 958 17 500 10 701 
Medisinsk forbruksmateriell pr. plass pr. 
år 

15 188 46 800 9 496 11 626 19 583 22 370 

Andre driftsutgifter pr. plass pr. år 11 700 123 500 25 905 42 318 14 458 14 393 
Direkte brukerrettet innsats i % av 
totalen 

78,79 75,35 80,43 76,87 86,54 83,29 

Overtid pr. plass pr. år 65 225 55 900 14 878 17 041 2 166 12 997 

Variabel lønn i % av totalen 30,99 13,35 15,52 15,15 15,83 34,05 

Antall administrative årsverk ledelse 
(styrer, avdelingsleder) 

1,4 0,5 1,00 2,2 1,0 1,0 

Figur 11 Drifts- og ressursanalyse Kjøllefjord sykehjem  

Kommentar: 
Av figur 11 fremgår det at sykehjemmet i Lebesby kommune har et noe avvikende resultat fra 
sykehjemmene i sammenligningen, spesielt på matkostnader og variabel lønn. 

Kostnader til mat regnet per plass varierer mye fra sykehjem til sykehjem og Lebesby ligger i øvre 
sjikt. Det er tatt hensyn til at sentralkjøkkenet produserer mat for hjemmeboende, og dette er trukket 
fra kostnadsberegninger. Det betyr at kostnaden på kr 138 592 pr plass pr år er innberettet som direkte 
kostnad for sykehjemmets beboere. Kommune A er geografisk sammenlignbar og her er det en 
vesentlig forskjell i kostnadsbildet.       

Brukerrettet innsats kan sies å være virksomhetens primære funksjon, mens øvrige funksjoner (tøy, 
forbruksmateriell osv.) kan anses mer som sekundære funksjoner. Ut fra denne synsvinkelen anses det 
som et mål at størst mulig andel av samlede driftsutgifter er innenfor brukerrettet innsats.  
Sykehjemmet i Lebesby kommune har en brukerrettet innsats i prosent av samlede driftsutgifter på 
78,79 % og som ligger litt under middels.  

En planlagt virksomhet skal i svært sjeldne tilfeller måtte leie inn vikarer som krever overtid. Overtid 
skal normalt kun være nødvendig i ekstraordinære situasjoner der det viser seg at inngåtte avtaler må 
gjøres om i siste liten. I sykehjemsanalysen måles overtid som overtid i kroner per døgnplass. 
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Sammenlignet med sykehjemmene fra sammenligningskommunene har Lebesby vesentlig høyere 
kostnad forbundet med overtid. Her kan man se på hvordan turnusplanen lagt opp, om den er tilpasset 
brukerbehovet i tilstrekkelig grad. Hvis ikke kan det være en mulig forklaring på bruk av overtid.    

Variabel lønn i prosent av brutto lønnsutgifter innenfor brukerrettet innsats er vikarer og ekstra innleie. 
For Lebesby kommune utgjør denne 30,99 % av totale lønnskostnader. Sammenlignet med de andre 
sykehjemmene har Lebesby en høyere andel variable lønnsutgifter enn snittet. 

 
Vi ser at tjenestene har lavt sykefravær og likevel et høyt forbruk av variabel lønn og overtid. Ofte har 
dette sammenheng med innleiepraksis på den ene siden og hvordan arbeidstiden er organisert på den 
andre siden. 

 

 
5.4 Bemanning og pleiefaktor 
 
Heltid / Deltid 

Enhet Årsverk Personer Utnyttelse 

Kjøllefjord Sykehjem 20,4 29 70 % 

Hjemmetjenesten sone Kjøllefjord 12,1 15 81 % 

Hjemmetjenesten sone Laksefjord 6,9 11 63 % 
Figur 12 Heltid/deltid Lebesby kommune 

Kommentar: Målingen er foretatt i mai 2017. Pleie- og omsorgstjenesten i Lebesby kommune har bra 
dekning på heltidsstillinger, spesielt på sykepleiere. RO anser at Lebesby kommune har en bra 
heltidskultur. Det kan fortsatt jobbes med å få opp antall heltidsstillinger av øvrige ansatte. 
 
I en rapport fra programmet "Saman om ein betre kommune"13 tas det opp hvordan faktoren 
heltidskultur kan påvirke ressursutnyttelse og tjenestekvalitet.  
 

«Både partene i arbeidslivet og myndighetene er enige om å normalisere heltidsarbeid, og 
redusere omfanget av deltid. Dette fører til at arbeidstakerne ikke lenger er alene om å definere 
«uønsket deltid». Dette følger av at både arbeidsgiverinteresser og brukerinteresser kan 
oppfatte deltid som uønsket der ansatte har ment at det har vært ønsket. 
I et arbeidsgiverperspektiv gir deltidsstillinger muligheter for såkalt numerisk fleksibilitet. Det 
betyr at arbeidskraften tilpasser seg variasjoner i arbeidsbehovet og varierer arbeidstid og 
arbeidsmengde deretter. Ulempen er at små stillinger kan skape problemer med å rekruttere og 
beholde kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsplasser som ikke kan tilby hele stillinger, svekker 
både bransjen og fagets omdømme blant fremtidige utdannings- og arbeidssøkere. De små 
stillingene stjeler også ressurser fra ledere og erfarne kollegaer som kunne ha vært brukt mer 
produktivt. For å unngå disse ulempene kan arbeidsgivere fremme den såkalte funksjonelle 
fleksibiliteten, eksempelvis ansatte som varierer arbeidsoppgaver og arbeidstid slik at 
jobbinnholdet varierer.» 

 
Forholdet mellom arbeidstid og tjenestekvalitet har lenge stått i skyggen av spørsmål om 
arbeidstakerrettigheter og arbeidsgivers fastlønnsutgifter. I den senere tids debatt er også 
kvalitetsperspektivet i ferd med å stå fram som det kanskje viktigste argumentet for å utvikle nye 

                                                 
13 KRD Saman om ein betre kommune, Deloppdrag 1 – Gjennomgang av kommunenes årsrapportering 2012, 
pulje 1, rapport 19. mars 2013. 
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arbeidstidsordninger i pleie - og omsorgssektoren. I Fafo - rapporten Heltid - deltid – en kunnskapsstatus
(2013)14, hevdes det at:

«Små stillinger bidrar til en fragmentert tjeneste og virker direkte negativt inn på
tj enestekvaliteten når omfanget er stort. Mange av brukerne har behov for stabile
tjenesteutøvere som de kjenner og som kjenner dem. En virksomhet som satser på
heltidsstillinger har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og holde på den. Den vi l
ha lettere for å utvikle gode fagmiljøer, og for å legge opp en tjeneste «med bruker i sentrum".
Dermed sikres både kompetent arbeidskraft og en mer brukervennlig anvendelse av
arbeidskraften.»

De fleste alternative arbeidstidsordninger kan være gode v irkemidler for å redusere omfanget av
uønsket deltid blant ansatte med fag - og høyskoleutdanning. Det er imidlertid store forskjeller mellom
de ulike arbeidstidsordningenes potensial for heltidsstillinger og for å redusere det som måtte være av
uønsket del tid sett fra et tjeneste - og brukerperspektiv.

Jobbing på tvers av tjenestesteder er en annen måte å benytte de ansattes ressurser mer fleksibelt ved å
øke den ansattes oppgavebredde. Svært mange kommuner oppgir å ha forsøkt kombistillinger som
ledd i arbeidet med å redusere uønsket deltid. Tilbud om opplæring og kompetanseutvikling og ledere
med gode motivasjonsevner kan komme godt med.

5.4.1 Sykefravær

*Tall innmeldt fra Lebesby kommune pr mai 2017.
Figur 13 Sykefravær

Sykefravær i hjemmebasert omsorg er i snitt på 6,82 % pr mai 2017. Det er betydelig forbedring fra
2016 (snitt 8,14%). Siden det er få ansatte vil et fravær gi ganske stort utslag i prosent. RO har ikke
gått nærmere inn på denne problemstillingen.

Sykefraværet i hjemmebaserte omsorgstje nester i Norge i 2016 var på 11,7 %. Laveste målte
sykefraværi hjemmebaserte tjenester var på 2,4% mens høyest målte kommune hadde et
fravær på 26,8%15.

Sykefraværet blant ansatte på Kjøllefjord sykehjem var i 2016 på 7,16 % og vesentlig lavere enn
landsgj ennomsnittet som var på 11,4 %. Laveste målte sykefravær ved et norsk sykehjem var i 2016
på 2,2 % og høyeste målte var på 22,6 %. Det er store forskjeller i Norge, og Kjøllefjord sykehjem
ligger godt an.Tall pr mai 2017 viser et betydelig lavere tall; fr a 7,16 % til 3,36 %. RO har fått
dette tallet verifisert av økonomisjef i kommunen.

14 Leif E. Moland, Heltid - deltid – en kunnskapsstatus, Begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid
og organisere for heltidsansettelser. Fafo - rapport 2013:27.
15 www.helsenorge.no
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5.4.2 Pleiefaktor i sykehjem 
 

Pleiefaktor beregnes ut fra årsverk i brukerrettet tjeneste per plass på sykehjemmet. 

I Norge varierer pleiefaktoren på sykehjem mellom 0,65-1,20 

 

Kjøllefjord sykehjem har: 20,4 årsverk* : 18,5 plasser = 1,10 
* Ifølge godkjent turnus 
 

Pleiefaktor er et upresist begrep, eller det kan være vanskelig å sammenlikne pleiefaktor fordi det 
erfaringsmessig er forskjellige grunnlagstall som legges til grunn for beregningen i forskjellige 
institusjoner. 
 
I en rapport16 etter en forvaltningsrevisjon definerer kommunerevisjonen i Oslo begrepet slik: 
 
“Pleiefaktor er en måleenhet for forholdet mellom registrerte årsverk til pleie og beboerne på 

institusjon. Det finnes ikke standard for pleiefaktor i sykehjem, verken i lov eller forskrift. I følge en 
rapport fra Helsetilsynet i 2000, refereres det til en allment brukt norm på ca. 0,70. Pleiefaktor er 
imidlertid bare en parameter som kan indikere en sammenheng mellom pasientantall og kvalitet, og 
må brukes som sådan.” 
 
Pleiefaktor er altså et tall som angir forholdet mellom antallet registrerte årsverk i pleien og antall 
beboere eller pasienter. Dersom det er 20 årsverk i en institusjon som har 20 pasienter er pleiefaktoren 
1,0. Dersom det er 18 årsverk i den samme institusjonen, er pleiefaktoren 0,9.  Fagorganiserte har 
jobbet for at det skal fastsettes en statlig norm for pleiefaktor i sykehjem uten å nå igjennom.  RO 
registrerer at det er stor forskjell mellom sykehjem i Norge når det gjelder dette og har skrevet om det 
i mange rapporter.  I en rapport til Grimstad17 har RO for eksempel sagt dette om pleiefaktor i 
sykehjem: 
 
“Institusjonstjenestene er som RO har påpekt i KOSTRA-gjennomgangen og som støttes av Agenda, 
dyre i drift i Grimstad.  Etter hva RO kan se har tjenestene en pleiefaktor på ca. 0,8 – 0,9 noe som er 
omtrent på linje med registrerte gjennomsnittstall for sykehjem i Norge.” 
 
På den ene siden finnes det altså ikke noen “norm” for pleiefaktor, på den annen side finnes det 

registrerte tall for pleiefaktor slik at det er mulig å si noe om et “gjennomsnitt”.  For å gi et bilde av 

hvordan det er ellers i landet, har RO her altså gjengitt tall for pleiefaktor fra forskjellige kilder.  Her 
tas også med tall fra en forskningsrapport18 RO og Sintef Helsetjenesteforskning utarbeidet på 
bestilling fra Norsk Sykepleieforbund, Fagforbundet og Den norske Lægeforening i 2004. Om 
pleiebemanning konkluderer forskerne bak rapporten slik: 
 

Det er stor spredning i antall pleieårsverk per døgnplass i avdelingene. Laveste antall 
årsverk per døgnplass er 0,62 mens høyeste er 0,90.  Gjennomsnittet er 0,79 
pleieårsverk per døgnplass. 

 

                                                 
16 Kvalitet i sykehjem. Langerud sykehjem. Oslo kommune, kommunerevisjonen. Rapport 8/2005. Lokalisert på: 

http://www.kommunerevisjonen.oslo.kommune.no/getfile.php/kommunerevisjonen/Internett/Dokumenter/doku
ment/forvxrevxrapp/Rapport%20nr%208.pdf         

17 Utredning av fremtidens pleie- og omsorgstjenester i Grimstad med forslag til tiltak. Rapport fra RO (2009). 
Lokalisert på: http://www.grimstad.kommune.no/PageFiles/8305/Utredning%20av%20framtidens%20pleie-
%20og%20omsorgstjenester%20i%20Grimstad.pdf  

18 Paulsen B, Harsvik T, Halvorsen T og Nygård L: Bemanning og tjenestetilbud i sykehjem. Rapport Sintef, 
Helsetjenesteforskning, Trondheim september 2004. 

http://www.kommunerevisjonen.oslo.kommune.no/getfile.php/kommunerevisjonen/Internett/Dokumenter/dokument/forvxrevxrapp/Rapport%20nr%208.pdf
http://www.kommunerevisjonen.oslo.kommune.no/getfile.php/kommunerevisjonen/Internett/Dokumenter/dokument/forvxrevxrapp/Rapport%20nr%208.pdf
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Vi forutsetter at Kjøllefjord sykehjem har en bemanningsplan med 20,4 årsverk og disse årsverkene 
sørger for pleien til 18,5 pasientplasser..  Dette gir altså en pleiefaktor eller bemanningsfaktor på 1,10.  
Dette betyr altså med henvisning til det som er sagt tidligere i dette avsnittet at Kjøllefjord sykehjem 
har en pleiefaktor som ligger godt over både landsgjennomsnittet og det som refereres som 
Helsetilsynets «norm» på «ca. 0,7».  
 
RO erfarer at det ikke nødvendigvis er slik at lav eller høy pleiefaktor sier noe om kvaliteten på de 
tjenestene som ytes på institusjonen, så lenge denne faktoren er noenlunde rundt gjennomsnittet. 
 
RO har erfaringstall fra flere sykehjem i Finnmark som også har sykestuefunksjon. Vi mente det var 
riktig å sammenligne pleiefaktor med disse da det er en kjensgjerning at en sykestueplass kan kreve 
høyere bemanning enn en ordinær sykehjemsplass. For disse sykehjemmene ligger pleiefaktor mellom 
0,8 -1,34. 
 
I sitatet ovenfor fra revisjonsrapporten fra Oslo kommune (henvisning: fotnote nr.16) sies det at 
pleiefaktor er en “parameter som kan indikere en sammenheng mellom pasienttall og kvalitet”. At det 

faktisk kan påvises en slik sammenheng, var også grunnlaget for den tidligere siterte rapporten fra 
Sintef Helsetjenesteforskning (henvisning: fotnote nr.9).  
 
Oppdragsgiverne antok i utgangspunktet at det ville være mulig å dokumentere en sammenheng 
mellom kvalitet og bemanning i sykehjem.  Forskerne valgte å måle kvalitet i denne sammenhengen 
som den kvaliteten som rapporteres av de ansatte på et sett med kvalitetsindikatorer.  Konklusjonen 
om dette gir imidlertid grunn til forundring, i det ingen slik sammenheng kunne påvises.  Rapporten 
konkluderer slik om dette: 
 
For ukedagene ellers, og for kveld/natt, er det ingen sammenhenger mellom faktisk bemanning og de 
ansattes vurderinger av bemanningssituasjonen. Det er en klar bivariat sammenheng mellom den 
subjektive vurderingen av bemanningssituasjonen og samtlige kvalitetsmål: ved avdelinger der de 
ansatte generelt opplever at bemanningen er tilstrekkelig skåres tilbudet til beboerne høyt på alle 
kvalitetsmål.  Vi fant ingen tilsvarende bivariate sammenhenger mellom faktisk pleiebemanning og 
mål på kvalitet. 
 
Dette stemmer godt overens med det RO har erfart gjennom mange år. Gitt at pleiefaktoren ligger 
rundt gjennomsnittstallet (ca. 0,8), viser ikke målinger av pasienttilfredshet at det er noen entydig 
sammenheng mellom opplevd kvalitet og pleiefaktor. Konkret betyr dette at sykehjem i Norge driftes 
med like god kvalitet uavhengig av om pleiefaktoren er 0,7 eller 1,2. 
 
Det er ROs erfaring at sykehjem i Norge er bygd opp fysisk og organisatorisk med forutsetningen om 
gruppestørrelser på 8 eller 9 pasienter. Dette betyr at det er 8 – 9 pasienter i en naturlig enhet som 
korridor, fløy eller etasje.  Pleiepersonalet forholder seg til “sine” pasienter og arbeidsplaner er bygd 

opp rundt dette.  Det har vært vanlig å operere med grupper på 8 – 9 og husbanken har tidligere 
anbefalt dette ved bygging av sykehjem.   Det er anbefalt også i myndighetsføringer, gjerne 
spissformulert som “smått er godt”, for eksempel sa tidligere statssekretær i HOD, Rigmor Aasrud det 

slik i en tale i 200719: 
 
I likhet med Knut Engedal har vi også troen på at smått er godt. Vårt mål er å utforme tjenestetilbudet 
med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker. Vi vet at de tradisjonelle sykehjemmene ikke er bygd og 
tilrettelagt for demente. Dette er det bred støtte i fagmiljøene på. I Omsorgsmeldinga varslet vi et nytt 
investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Vi tror det blir viktig å legge til rette for at 
sykehjem og omsorgsboliger som bygges og moderniseres med penger fra dette tilskuddet blir tilpasset 

                                                 
19 Lokalisert på hjemmesidene til Helse- og omsorgsdepartementet: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/statssekretar_rigmor_aasrud/2007/smatt-er-
godt.html?id=488533 
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og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Da handler det i hovedsak om at ”smått er 

godt”. Det betyr små enheter både bygningsmessig og organisatorisk. Små bofellesskap og avdelinger 

med tilgang til gode uteareal er i denne sammenheng bedre enn tradisjonelle sykehjem i flere etasjer 
med lange korridorer og store avdelinger. 
 
 
 
5.4.3 Direkte / indirekte brukertid i hjemmetjenesten 
 

  Timer til disp. 
pr uke  

Vedtakstimer 
pr uke 

Timer til disp. pr 
vedtakstime 

Direkte 
brukertid  

Kjøllefjord: 
    

Hjemmesykepleie 423,50 * 238,10 1,78 56,2 % 

Praktisk bistand 36,10 ** 16,03 2,25 44,4 % 

Laksefjord: 
    

Hjemmesykepleie 203,00 77,35 2,62 38,2 % 

Praktisk bistand 14,00 9,20 *** 1,5 66,7 % 

*    =  12,1 årsverk i turnus   
**  =    0,93 årsverk  
*** = 40,0 timer / måned = 480 timer / år = 9,2 t /uke (16 brukere 40 t / måned) 

Figur 14 Brukertid 

 
RO ville se på sammenhengen mellom antallet årsverk som beskriver den tilgjengelige 
personalressursen, og antall vedtakstimer pr. tjenestemottaker. Dette kan gi et bilde på sammenhengen 
mellom tilgjengelig personalressurs og vedtakstimer. En slik analyse kan gi oss et grunnlag for å 
avdekke hvor mange direkte brukertimer kommunen kan «frigjøre» ved å redusere den indirekte 
brukertiden.  

Hva er rett tidsbruk når vi vurderer forholdet direkte/indirekte tid i hjemmetjenesten? Det fins ingen 
vedtatt norm eller nasjonal standard på dette forholdet.  

Målinger som er gjennomført i enkelte kommuner og rapporter som beskriver forholdet kan gi en 
pekepinn om erfaringstall.  

Vi kan anslå at et grovt gjennomsnitt kan være ca. 1,4 arbeidstime per vedtakstime hjemmesykepleie 
og ca. 1,25 arbeidstime på praktisk bistand (hjemmehjelp/opplæring).  

Ut fra denne logikken kan gjennomsnittlig direkte brukertid hjemmesykepleie være 60 prosent og 75 
prosent for praktisk bistand.  
 
RO har tatt utgangspunkt i Lebesby kommunes egen innrapportering av vedtakstimer, fordelt på 
hjemmesykepleie og praktisk bistand. Vi har valgt å skille på sone Kjøllefjord og sone Laksefjord da 
det som følge av geografisk avstand er driftsmessig større forskjell på sonene i Lebesby kommune enn 
det vi ser i en del andre kommuner.  
 
Som det framkommer av tabellen bruker man 56,2 % av arbeidstiden på direkte brukerrettet innsats i 
hjemmesykepleien i sone Kjøllefjord. For sone Lebesby er det nede i 38,2%. 
Gjennomsnittsberegninger på landsbasis viser som nevnt en direkte brukertid for hjemmesykepleien 
på ca 60 %. Man kan da fastslå at nivået i sone Kjøllefjord er tilnærmet landsgjennomsnitt, men for 
sone Laksefjord er det betydelig lavere.  
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Driver man tjenesten effektivt? Det er en kjensgjerning at store avstander gjør at direkte brukerrettet 
tid for de med lengst kjøreavstand blir lavere da tiden det tar å komme seg hjem til innbyggerne er 
betydelig lengre enn i mer sentrale strøk. Vi ser også at det er bemannet bolig med full turnus i 
Laksefjord sone, selv om man ikke har heldøgns omsorgsbolig. RO erfarer at behovet til de som bor 
her tilsier en mye lavere bemanning. 
 
For praktisk bistand yter Lebesby kommune også betydelig lavere direkte brukerrettet tid enn 
gjennomsnittstallet på 75 %; målt til 44,4 % i sone Kjøllefjord og 66,7 % i sone Laksefjord. 
 

Som et utgangspunkt skal ingen brukere motta tjenester som ikke er hjemlet i vedtak. Endres behovet 
skal også vedtaket endres. En bruker kan som utgangspunkt kun klage på innholdet i et skriftlig 
vedtak. Manglende skriftlige vedtak reduserer dermed rettsikkerheten for brukeren.  

Manglende tydeliggjøring over hvilke tjenester brukeren er innvilget kan også føre til at den enkelte 
tjenesteyter selv definerer dette. Enten på et selvstendig faglig grunnlag eller i dialog med brukeren, 
uten at dette er begrunnet i de vurderinger som lå til grunn når vedtaket ble fattet. Da oppstår det som 
kan beskrives som «privat praksis eller skjulte tjenester». Det betyr at tjenesteytere selv begynner å 
disponere tiden de har til rådighet og ikke følger det planlagte dagsopplegget. Det samme gjelder om 
en leder ikke arbeider for å sikre en helhetlig helse- og omsorgstjeneste. Men kun er opptatt av sitt 
eget arbeidsområde.  Hvilke konsekvenser kan privat praksis eller skulte tjenester føre til?  
 

Gjelder både ledere og tjenesteytere. 
 

 

6. Kvalitativ analyse 
 
6.1 Intervjuer 
 
RO gjennomførte intervju av ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud, brukerorganisasjoner, 
folkevalgte, eldreråd og representanter for Helse-enheten (legetjenesten, NAV, fysioterapeut). 
Intervjuene ble gjennomført 27.-28.september 2017. RO utarbeidet et intervjuprogram som ble 
godkjent av oppdragsgiver og ble formidlet til alle informanter i forkant av intervjuene (vedlegg xx) 
 
Fokuset under intervjuene var å få fram synspunkter og vurderinger ut fra de punktene kommunen 
ønsket vi skulle kartlegge i prosjektet: 

- Dimensjonering/bemanning  
- Organisering av tjenestene, herunder organisering av ledelse 
- Bruk av ressurser på tvers (spesielt sykepleiere) 

Under gjengir vi hovedinnhold i de uttalelsene som kom fra under intervjuene. De gir et godt bilde av 
de enkeltes egne vurderinger av dagens forhold til tjenesten.  
 

 Mangelfullt samarbeid og samhandling mellom sykehjemmet og hjemmetjenesten 
o Strategi/mål/plan – felles retning? 
o Mistillit mellom tjenestene, «vi og dem»- problematikk 

 Lite systematikk og struktur på organisering av arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling  
 Mangelfullt arbeide med kompetansekartlegging og kompetansemobilisering 
 Informasjon og kommunikasjon er for sporadisk og ikke systematisk 
 Felles turnus ble igangsatt sommer 2017, men ikke videreført 
 Dårlig tillit til avdelingsledere 

Detaljer fra intervjuene finnes i Vedlegg 1. 
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6.2 Gruppeoppgaver 
RO gjennomførte gruppeoppgaver med arbeidsgruppen og senere med medarbeidere i et felles 
personalmøte. Målet med gruppeoppgavene var at alle skulle jobbe med problemstillinger knyttet til 
samarbeid og samhandling på tvers av tjenestene, samt kompetanseutfordringer man ser i framtiden. 
 
6.2.1 Resultat fra gruppeoppgavene  
Gjennom gruppearbeid ble arbeidsgruppen og ansatte utfordret til å diskutere hvilke forhold 
som fremmer og hemmer organisasjonen slik de ser det i dag. Gruppene fremførte de viktigste 
synspunktene i plenum. Resultat av gruppeoppgavene i både arbeidsgruppen og på 
personalmøtet er oppsummert i en matrise / handlingsplan som Helse- og omsorgssjef får 
tilgang på i sitt videre arbeid. 
Hovedinnholdet fra dette arbeidet er referert under.  
 
 
 
6.2.2 Organisering, samarbeid, drift, ledelse 
Gruppene ble bedt om å diskutere hvordan man kan samhandle og samarbeide på tvers slik at 
pleie- og omsorgstjenestene skal bli best mulig og være i tråd med mål og planer 
  
Viktig å ha en god kommunikasjon 

- Hjemmetjenesten skal gi opplysning om brukeren 
- Felles personalmøte både for felles informasjon og for å styrke samholdet 
- Tilbakemelding av pleie til brukerne / informere 
- Respekt mellom pleiepersonalet 
- Samarbeid mellom personalet 
- Viktig med dokumentasjon så alle kan få informasjon om brukere 
- Gi best mulig pleie til brukere 
- Løfte hverandre opp 
- Gi konstruktiv kritikk 
- Lære oss å øve på å si VI 

Tydelig ledelse 
- Samarbeid mellom lederne er ikke godt nok 

- Ledelsen må gå foran! Motiver til samarbeid, være tydelig i sin ledelse 

- Unngå misforståelser 

- Informasjon 

- Sykepleietjenesten på natt dimensjoneres slik at den er i stand til å ivareta alvorlig syke 

hjemmeboende 

Hospitering 
- Forståelse av oppgaver, rutiner 
- Bli kjent med nye brukere 
- Bli bedre kjent med personalet 
- Frivillig hospitering (men vi bør) 
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Ordskyen visualiserer hvordan ansatte på sykehjemmet og i hjemmebasert omsorg i Lebesby
kommune drøftet og beskrev hvordan man skal oppnå godt samarbeid og god samhandling mellom
tjenestene . Informasjon , kommunikasjon og felles personalmøter synes å være sentralt for alle.

5.2.3 Kompetanse
Gruppene ble bedt om å diskutere h vordan kan vi få et godt læringsmiljø der flest mulig får
brukt sin kompetanse og samtidig få utviklet ny kompetanse .

Oppdatering og vedlikehold av eksisterende:
- Tilrettelegge for oppdatering av faglig kompetanse og mulighet til å få brukt sin kompetanse
- alle skal få delta på k urs/oppdatering/informasjon om kurs, ALLE skal få anledning til å

«søke» plass
- Internundervisning
- Godt arbeidsmiljø gir godt læringsmiljø
- Hospitering
- Refleksjon i arbeidsdagen + informasjon
- Øke tilbudet til internundervisning (Qudos)
- Bruk kompetansen som e r innad i kommunen og gi vedkommende tid til å sette seg mer inn i

det og videreformidle, internundervisning til personalet.

Organisering av kompetanse:
- Rett person på rett plass, det må organiseres riktig
- Kompetanseoversikt
- Dele erfaring etter deltagelse på kurs
- Ledere må motivere ansatte til videreutdanning
- Hospitere på sykehus, DPS, andre sykehjem, andre hjemmetjenester (ny erfaring, øke

kompetanse, dele vår kompetanse)
- Trenger flere fagarbeidere, eks ergoterapeut, fotterapeut
- Opplæring fra fysioterapeut om mobile sitting, lufting, forflytning
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Ordskyen oppsummerer hvordan arbeidsgruppen og personalmøtet vurderer den faglige 
utfordringen emn ser i dag og for framtiden. Kurs og internundervisning utmerker seg. Det 
kom også tydelig fra at hospitering er et virkemiddel for å oppnå bedre deling av eksisterende 
kompetanse. 
 
Oppsummeringen over er ytringer og vurderinger som ble notert av hver enkelt gruppe og er 
som sådan ikke et uttrykk for en sannhet eller som en konklusjon fra arbeidet. De gir 
imidlertid et bilde av vurderinger som de ansatte selv gjør av forhold til de to 
hovedproblemstillingen gruppene jobbet med; samarbeid på tvers og kompetanse. Resultatet 
av gruppeoppgavene danner sammen med de andre analysene utgangspunkt for hvilke 
forbedrings- og effektiviseringstiltak RO vil fokusere på. 
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7. Vurdering, konklusjoner og forslag til tiltak 
 
Utfordringsbildet 
 
Hvorfor er det behov for omstilling i årene som kommer? 

• Bærekraftige tjenester 
• Befolkningsutvikling 
• Økonomi 
• Kompetansekrav 
• Krav fra brukere og pårørende 
• Nasjonale og lokale føringer for tjenestetilbudet 
• Kvalitetskrav 

 
 
7.1 Hovedutfordringene  
 
På bakgrunn av innhentet informasjon gjennom intervjuprogrammet i forbindelse med oppdraget, 
Lebesby kommunes styringsdokumenter20 arbeidet i arbeidsgruppa og felles personalmøte, vil RO 
beskrive utfordringsbildet innen helse og omsorg i Lebesby kommune som følger:  
 

1) Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og sykehjemmet. 
RO opplever til dels fraværende samhandling mellom tjenestene og at samarbeidet på 
avdelingsledernivå ikke er godt nok utviklet. ROs oppfatning er at denne situasjonen er 
kanskje den største årsaken til at men ikke lykkes med et smidig og velfungerende samarbeid 
om brukerne. 
RO registrer at lederoppgaver blir nedprioritert framfor operative arbeidsoppgaver. Vi tolker 
dette som manglende delegering og for lite myndiggjøring av medarbeidere. 
Man har ikke etablert felles turnus for tjenestene. Det ble igangsatt et prøveprosjekt med 
frivilling felles turnus for sykepleiere sommer 2017. Dette ble ikke videreført, men RO 
anbefaler at dette arbeidet tas opp igjen til ny vurdering, og da etter et planmessig forarbeide 
som involverer alle berørte parter. 
Samarbeidet om enkeltbrukere mellom sykehjemmet og hjemmesykepleien kompliseres ved at 
mottakere av hjemmetjenester som har korttidsopphold på sykehjemmet, fortsatt er 
hjemmetjenestens ansvar og ikke sykehjemmet. Dette resulterer i at brukeren må vente med 
hjelp og bistand til ansatte fra hjemmetjenesten kommer til sykehjemmet. Dette er ikke vanlig 
praksis slik RO kjenner det fra andre kommuner. RO vil anbefale at man endrer praksis slik at 
brukeren får hjelp der den oppholder seg, av de som arbeider der. I løpet av perioden RO har 
vært tilstede i Lebesby kommune har dette arbeidet allerede blitt igangsatt som et strakstiltak. 
Det tilrådes at denne omstillingen videreføres gjennom planmessig karlegging, 
ressursplanlegging og evaluering.  

 
2) Lederkompetanse 

På bakgrunn av intervju, arbeidsgruppemøter og gruppeoppgaver vurdere RO at tjenesten 
mangler noe på lederkompetanse. Det er behov for tydeliggjøring av hvilke krav og 
forventninger man har til å være leder i Lebesby kommune, hvilke kriterier har kommunen for 
hva som er god ledelse. Ut fra våre funn vurderer vi at dette er mangelfullt, og vi ser også at 

                                                 
20 Pleie- og omsorgsplan 2017-2021; Kompetanseplan for helse- og omsorg i Lebesby kommune 2014-2017 
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lojalitet til beslutninger svikter i enkelte sammenhenger. Det skaper en mindre framtidsrettet 
organisasjon. Man må ha en helhetlig ledelse for å sikre helhetlig pasientforløp. 
Her viser vi til gjeldende Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring21 som ble innført 
1.1.2017. I veilederen til forskriften er leder- og medarbeideransvaret tydelig beskrevet22.  
Formålet med forskriften (§1) er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 
omsorgslovgivningen etterleves.  
 
Hovedansvaret er tillagt den som har det overordna ansvaret. Dette er beskrevet i §3 hvor det 
står «Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og 
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og 
at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette». 
Under veiledningen til forskriften (§1) er begrepet kvalitet beskrevet på følgende måte: 
«Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne og gir dem 
innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er 
tilgjengelige og rettferdig fordelt».  
Det betyr at ledelsen, øverste leder sammen med avdelingsledere, her har et overordna ansvar 
for å sørge for en helhetstenkende organisasjon. Likeså at vedtak om hvilke tjenester som skal 
ytes den enkelte bruker er tydeliggjort, både for bruker, eventuelt pårørende og tjenesteyter.  
Dette forutsetter at det er etablert gode saksbehandlingsrutiner som sikrer dette. Rutiner som 
ikke avsluttes når vedtaket er fattet, men som bygger på kvalitetsforskriften, hvor 
lederansvaret blant annet består i å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Dette 
kvalitetskravet gjelder for all tjenesteyting. 
 
De som innehar lederansvar innen helse og omsorgstjenesten i Lebesby skal sørge for at 
tjenestene er samordna og rettferdig fordelt. Det betyr blant annet at de økonomiske og 
personellmessige ressursene nyttes på en helhetlig og effektiv måte. Som igjen forutsetter at 
ledere samhandler tett og er lojale overfor hverandre. Behovet for større fokus på helhetlige og 
samordna tjenester er også beskrevet i Meld. St. 26 (2014-2015) - Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.  

 
3) Organisering av ledelse 

I dag er pleie- og omsorg organisert med en avdelingsleder for sykehjemmet og en 
avdelingsleder for hjemmebasert omsorg, med en Helse- og omsorgssjef over. Det er gjort et 
kommunestyrevedtak (KSV 72/16) der administrasjonen skal utrede felles ledelse. 
RO har lest kommunestyrevedtaket og gått inn i problemstillingen, og kan ikke se at felles 
ledelse vil løse samarbeidsutfordringene som er kartlagt. Bedre samarbeid er nødvendig for en 
helhetlig ledelse. Det behøves et betydelig tettere samarbeid mellom avdelingslederne for at 
målene i pleie- og omsorgsplanen om dreining av tjenesten skal oppnås, slik det er nærmere 
begrunnet i pkt 2.  
RO mener at organiseringen er riktig for å lykkes med nærhet til medarbeidere og brukere, 
samt for å klare sunne omstillingsprosesser som skal inkludere alle involverte.  
 
 

                                                 
21 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250 
22 https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Ledelse%20og%20kvalitetsforbedring.pdf 
 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Ledelse%20og%20kvalitetsforbedring.pdf
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4) Systematikk 
Tjenesten har noe å gå på med hensyn til systematikk, struktur, informasjon og planmessighet.  
Det framkommer også at gjennomføringsevne av beslutninger som er tatt har et 
forbedringspotensial.  
Både gjennom kvalitative analyser og ved gjennomgang av innmeldte data, viser det 
manglende struktur og kompetanse på registering av IPLOS-data. Det blir opplyst at man er 
klar over at det er feil i opplysningene som ligger inne i dag. 
 

5) Manglende tilbud om heldøgns omsorgsbolig. 

I Helse- og omsorgsplan 2017-2021 er det gjort en beskrivelse av omsorgstrappen og 
hvilke tjenester man har innplassert for hvert trinn. Tjenesteutvikling – 
samfunnsutvikling, statlige føringer og reformer krever endringer i struktur og innhold av 
tjenesteproduksjonen, basert på BEON-prinsippet, Beste Effektive Omsorgs Nivå23.  

I dag har ikke Lebesby kommune tilbud om heldøgns omsorgsbolig (trinn 5). ROs 
vurdering er at det gjennom tildelingspraksis, tildeles plass på sykehjemmet i fravær 
av heldøgns bemannet omsorgsplasser. Dette skaper press på institusjonsplassene. Vi 
ser at det i dag er til dels overbelegg på sykehjemmet, og det er ikke nok kapasitet på 
korttidsplass.   
RO vil anbefale en generelt strengere tildelingspraksis. 
 

6) Dagsentertilbud som ikke fungerer etter intensjonene. 
RO er gjort kjent med at det er en vakant stilling i 50 % som aktivitør av dagsenteret. 
Situasjonen har vedvart over en tid, og til tross for intervjurunder av søkere er det ikke pr 
desember 2017 tilsatt ny aktivitør. Det er en forventning blant brukere og innbyggere om flere 
aktiviteter på dagsenteret, blant annet gjennom bruk av frivillige organisasjoner, slik at man 
får utnyttet dagsentertilbudet og innholdet i aktivitetstilbudet blir optimalt. 
 

7) Kompetansestrategi og kompetansemobilisering. 
Lebesby kommune har middels dekning på sykepleierkompetanse. Rekruttering av sykepleiere 
til hjemmesykepleien er betydelig vanskeligere enn til sykehjemmet. Gjeldende 
kompetanseplan beskriver noe om hvordan man skal innrette tjenesten ut fra et 
kompetanseperspektiv, men det synes å mangle noe på plan og strategi for arbeidet med å 
kartlegge hva man har i dag, hva man tror mangler i framtiden, og hvordan man skal nå 
målene.  
RO vil også påpeke viktigheten av å mobilisere og motivere også andre fagarbeidere enn 
sykepleiere til å ta etterutdanning for å imøtekomme framtidige krav. Lebesby kommunes 
ideologi om at man skal få bo hjemme lengst mulig vil kreve at man har en kontinuerlig 
kompetanseutvikling i alle ledd i tjenesten. 
 

8) Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. 
Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring innebærer et grunnprinsipp om at man «jobber 
med hendene på ryggen» i de forstand at brukerens egne ressurser og muligheter vektlegges, 
framfor sykdom og begrensninger. 
RO vil anbefale Lebesby kommune å sette hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i en 
planmessig struktur. Fysioterapeuttjenesten har igangsatt et program med variert 

                                                 
23 Stortingsmelding 47 (2008 – 2009) – Samhandlingsreformen   
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treningstilbud til eldre i kommunen. RO anser dette som bra og svært viktig for å bidra til 
bedre hverdagsmestring.  
RO er kjent med at Lebesby kommune har igangsatt et prosjekt om innføring av 
velferdsteknologi og at arbeidet er startet med kartlegging og innkjøp. Dette viktige arbeidet 
bør organiseres på en slik måte at det blir kontinuitet og utvikling i arbeidet.  
Januar 2017 publiserte Helsedirektoratet en gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger 
gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram24. På bakgrunn av nye erfaringer anbefaler 
Helsedirektoratet nå følgende teknologiområder integrert i kommunens ordinære helse- og 
omsorgstjenester: 

o Varslings- og lokaliseringsteknologi (også benevnt som GPS-teknologi) 
o Elektronisk medisineringsstøtte 
o Elektroniske dørlåser 
o Digitalt tilsyn 
o Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem (passiv varsling fra beboerrom) 
o Logistikkløsninger for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester (integrert 

med kommunal pasientjournal er under utvikling) 

 
9) Frivillighetsarbeid 

Frivillige enkeltpersoner og lag / foreninger er et viktig og positivt bidrag til helse- og 
omsorgstjenestene. RO ser ikke at dette er planmessig i Lebesby kommune. RO opplever at 
det er en bra frivillighetskultur i Lebesby kommune, men man har ikke lykkes godt nok i å 
utnytte det potensial som ligger her.  

 
Hvordan utfordringene kan møtes oppsummert 
 

 Tydelige lederforventninger. 

 Felles turnus der det er hensiktsmessig. 

 Organisere tjenesten etter BEON-prinsippet. Omsorgstrappen i Lebesby kan med fordel 
gjennomgås på nytt med fokus på å beskrive innholdet fra hele helse-, pleie og 
omsorgstjenesten i hvert trinn. 

 Avdelingsledere skal lede, og delegere operative oppgaver til andre. 

 Samarbeid mellom sykehjem og hjemmetjenesten styrkes ved felles møtearena der ansatte og 
ledelse møtes for å finne felles løsninger. 

 Hospitering planlegges i samarbeid med tjenestene, og prosessen må involvere ledere 
tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte. 

 Kommunikasjon må styrkes og informasjonsflyt bedres. Tverrfaglige møter må gjennomføres 
som planlagt. 

 Skolering, kursing, opplæring, gjerne internt ved bruk av eksisterende kompetanse. 

 
 

                                                 
24 Helsedirektoratet «Andre gevinstrealiseringsprogram med anbefalinger» (2017) 


