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Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret tar statusrapporten til følge. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

RO-rapport 

Tiltaksplan for pleie- og omsorgsplan 

Pleie- og omsorgsplan 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune ønsket prosjektbistand for følgende områder: 

 

- Dimensjonering (bemanning) innenfor sykehjem og hjemmetjenesten 

- Organisering av tjenestene, herunder organisering av ledelse (ref. 

kommunestyrevedtak 72/16 om felles ledelse) 

- 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. 

 

Ovenstående var mandatet for oppdraget til RO (ressurssenter for omstilling i kommunene). 

Det var ikke lagt inn økonomiske besparelser i mandatet til RO, da det ikke fremkom slikt i 

vedtaket fra kommunestyret (72/16). 

 

Oppsummert så la de frem 9. punkter som hovedutfordringer innen pleie- og 

omsorgstjenestene.  

Mange av anbefalingene som RO beskriver har vi også belyst i vår pleie- og omsorgsplan. 

Tiltakene i pleie- og omsorgsplanen er områder hvor vi skal jobbe med frem ut 2021.  

Tiltaksplanen er utarbeidet etter arbeidsgruppemøtene og personalmøtet som var høsten 17. 



Her er det ansatte og ledere selv som har satt tiltakene, noen av dem har vi gjennomført, noen 

er vi i gang med og noen vil ikke starte opp før i 2019. Enkelte tiltak vil vedvare over lengre 

tid, som f.eks felles personalmøter. 

 

Statusrapporten er lagt opp med utfordringspunktene fra RO-rapporten, med mine 

kommentarer under på hvor vi er i prosessen.  

 

1) Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og sykehjemmet. 
Har startet opp med felles personalmøter – skal gjennomføre to til i 2018 også vil det 

være fast 2 ganger pr år fra 2019. 

 

Har startet opp med små grupper inndelt i nasjonalitet for å gå gjennom 

arbeidsmiljøloven, hvilke forventninger og lojalitet til beslutninger som arbeidsgiver 

har til ansatte. Etter to grupper er det besluttet at slike smågrupper skal gjennomføres 

på hele personalgruppa i pleie- og omsorgstjenesten. 

 

Hospitering har startet. Dette for å bli kjent med arbeidsplassene på tvers, 

personalgruppa og arbeidsmetoder. Det å bli kjent med arbeidsmetoder og pasienter/ 

brukere, vil øke kompetansen til ansatte. Da de bruker ulik kompetanse og 

arbeidsmetodikk på de ulike avdelingene.  

Dette er en start for å få en felles forståelse og at personellet modnes i å ta i bruk 

felles turnus samt det å benytte riktig kompetanse på riktig sted. 

 

Det ble startet opp felles turnus for sykepleierne i pleie- og omsorg i første halvdel 

av 2017, jfr Kommunestyrevedtak. Det var sykepleiere fra sykehjemmet som jobbet 

ved hjemmebasert omsorg, og det var på frivillig basis. Det var vanskelig i perioder 

å gjennomføre p.g.a diverse fravær ved sykehjemmet. Vi er pålagt å ha sykepleier 

ved sykehjemmet p.g.a sykestueplassen. Denne «felles» turnusen ble stoppet når 

ferieavviklingen startet, og ble ikke videreført etter ferieavviklingen. Personalmangel 

og sykefravær gjør det svært vanskelig å lage en felles turnus som skal fungere for 

begge avdelinger. Det er vært valgt å benytte personell ved behov, samt at det er 

startet opp en hospitering på tvers av avdelingene. Det var en del motstand til dette i 

starten, men opplever nå en positiv vilje til å hospitere hos hverandre.  

 

Informasjon vedrørende planer/ avtaler som berører de ansatte er startet. Vil fortsette 

i de små arbeidsgruppene samt i personalmøter.   

 

Tjenestene gis der brukeren oppholder seg – er gjennomført. 

 

Viktig fremover er å gi god nok informasjon samt kvalitetssikre at personellet har 

forstått informasjon.  

 

2) Lederkompetanse 

Lederne delegerer i større grad enn tidligere operative arbeidsoppgaver til andre, for 

å frigjøre tid til å lede og til direkte personaloppfølging.  

 

Månedlige ledermøter hvor det jobbes med mål og strategier, samt utvikling ved 

avdelingene. 

 



Det jobbes med og utarbeidet en lederavtale, slik at forventninger og mål blir 

tydelig.  

 

Oppfølgingssamtaler med nyansatte.  

 

Faste møter med tillitsvalgte og verneombud. Dette vil gjennomføres 4 ganger i året 

avdelingsvis, samt to felles møter i året med avdelingsledere og helse- omsorgssjef. 

Formålet er å få på plass informasjonsflyt og samhandling mellom ledergruppen og 

ansatte.   

 

Medarbeidersamtaler ble gjennomført på alle ansatte i 2017 og skal gjennomføres 

årlig. 

 

Lederutdanning/ utvikling på mellomledernivået – skal gjennomføres i planperioden 

til pleie- og omsorgsplan. 

 Helse- og omsorgssjef har startet med lederutvikling. 

3) Organisering av ledelse 

I RO-rapporten anbefales det å beholder dagens lederstruktur. 

 

Kontinuerlig jobbing for at ledelse skal ha en omforent strategi og formidler ut det 

samme på begge avdelinger. 

 

4) Systematikk 

Systematisk opplæring/ noe kursing vedrørende IPLOS-data og saksbehandling, vil 

gjennomføres frem rapportering 2019. Det er startet med opplæring av sykepleiere, 

men skal legges inn i plan som skal utarbeides i ledergruppen for gjennomføring. 

 

Viser også til punkt 2 ovenfor. 

 

5) Manglende tilbud om heldøgns omsorgsbolig. 

Dette vil vi det jobbes med i planperioden til pleie- og omsorgsplan. 

 

6) Dagsentertilbud som ikke fungerer etter intensjonene. 

Ansatt har startet opp. Aktivitør fra sykehjemmet skal ha 2 arbeidsdager hver uke ved 

Dagsenteret. De skal utarbeide plan for rutiner og over faste aktiviteter, samt en 

informasjonsbrosjyre, som skal sendes med vedtak og distribueres til lag og 

foreninger.  

 

Det er laget liste over innkjøp av nødvendig inventar og utstyr. 

 

Faste møter med kontaktperson fra hjemmetjenesten med miljøarbeiderkompetanse er 

satt i gang. Målet med disse møtene og gi råd og veiledning i forhold til 

pasientgruppen og ulike tiltak. 

 

 
7)  

Kompetansestrategi og kompetansemobilisering. 

Kompetansekartlegging pågår i hele helse- og omsorgssektoren.  Dette skal benyttes i 



evalueringen av kompetanseplan som også har startet. 

 

Det er nå andre pulje av ansatte (ca. 10 stk. i Kjøllefjord og Lebesby)som har startet 

med demensomsorgen ABC og ca. 6 ansatte gjennomfører miljøperm, dette er 

kompetanseheving i miljøarbeid.  

 

Det gjennomføres internundervisninger med ulike temaer, hvor den interne 

kompetansen blir delt og benyttet av andre. Her får alle i sektoren anledning til å 

delta, samt melde inn temaer.  

 

Det er kjøpt tilgang til e-læringsportalen Qudos for 1 år (mai til mai). Dette er et 

klinisk fagstigende kurs som er godkjent av fagforbundet og sykepleierforbundet. Et 

nytt digitalt verktøy for fagutvikling i helsetjenesten. Det er frikjøpt en sykepleier 

ved sykehjemmet i en 20 % stilling, for å få gjennomført e-læringskursene hos 

ansatte i pleie- og omsorg, samt skal lage/oppdatere rutiner ved sykehjemmet. 

 

Fysioterapeut tar videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (ferdig våren 2018) 

 

Ansatte oppfordres til å hospitere både internt og eksternt, men dette forutsetter at vi 

har personell som kan erstatte den som drar på hospitering. 
 

 

8) Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. 

Det er lyst ut internt i pleie- og omsorgstjenesten mulighet for å ta fagbrev i 

hverdagsmestring. Det vil settes vilkår til de som får muligheten til å ta denne 

videreutdannelsen skal videreformidle sin kunnskap til øvrige ansatte. 

 

9) Frivillighetsarbeid 

Det er samarbeid med lag og foreninger, men skal formaliseres og utvikles i løpet av 

planperioden.   

 

 

Vurdering: 

Det vurderes at anbefalingene som fremkommer i RO-rapporten er et systematisk og et 

langsiktig arbeid. Videre vil vi se RO-rapporten og anbefalingene der sammen med vedtatte 

pleie- og omsorgsplan. Noen av anbefalingene i RO-rapporten tas med i planperioden og 

noen anbefalinger er allerede iverksatt.  

Det vurderes at det er mange prosesser som er startet, men det er viktig at vi bruker 

planperioden for å kunne involvere ansatte, tillitsvalgte mfl., slik at implementeringen i 

avdelingene skjer på en god måte, før man går over på nye prosesser.   

 

 


