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Forord 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kåfjord kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av ressursbruk og kvalitet i kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner 

og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Kåfjord kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.  

Prosjektet har tatt lang tid å gjennomføre. Noe av forsinkelsen skyldes interne forhold i revisjonen 

som blant annet har inkludert skifte av prosjektleder og –medarbeidere. Gjennomføring av 

spørreundersøkelsen i to omganger, samt lang responstid fra Kåfjord kommune i deler av 

undersøkelsen har også medvirket til forsinkelsen. KomRev NORD ønsker å takke for god hjelp fra 

prosjektets kontaktperson og andre i Kåfjord kommune som har vært involvert i gjennomføringen 

av forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
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0 SAMMENDRAG 

Kontrollutvalget ønsket en vurdering av om Kåfjord helsesenter, sykehjemmet har et internkontroll-

system i henhold til kravene i regelverket. KomRev NORDs undersøkelse viser at internkontroll-

systemet ved sykehjemmet ikke beskriver virksomhetens hovedoppgave og mål, og hvordan ansvar, 

oppgaver og myndighet er fordelt. De ansatte er ikke sikret tilgang til lover og forskrifter som gjelder 

for virksomheten. Ledelsen ved sykehjemmet har til en viss grad sørget for at arbeidstakerne har 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor sitt fagfelt. Videre har ledelsen sørget for at 

arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Sykehjemmet har i liten grad 

gjort bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten. 

Sykehjemmet har i liten grad oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller 

mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Ledelsen har i liten grad utviklet, iverksatt, kontrollert, 

evaluert og forbedret nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å rette opp og 

forebygge overtredelser av helse- og omsorgslovgivningen. Ledelsen har heller ikke foretatt 

systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlige forbedring av virksomheten. Vi fant lite relevant dokumentasjon 

av sykehjemmets internkontrollsystem, og den dokumentasjonen som forelå, var ikke oppdatert. 

Med bakgrunn i våre funn og vurderinger konkluderer vi med at internkontrollsystemet ved 

sykehjemmet i liten grad er i henhold til kravene i regelverket. 

  

Kontrollutvalget ønsket også en kartlegging av hvordan beboere, pårørende og ansatte opplever 

kvaliteten på tjenestene ved sykehjemmet.  Kartleggingen er utført ved hjelp av intervjuer av 

beboere og spørreundersøkelser blant ansatte og pårørende. Kartleggingen viser at det på enkelte 

områder er noe variasjon mellom pårørendes og ansattes opplevelser av kvaliteten. Imidlertid 

indikerer resultatene fra spørreundersøkelsene at ansatte opplever at tjenestene som ytes 

sykehjemsbeboerne alt i alt er av god kvalitet. Videre indikerer resultatene at pårørende i stor grad 

er fornøyde med sykehjemmet.  De intervjuede beboerne gav inntrykk av å være tilfredse med 

kvaliteten på tjenestene de mottar ved sykehjemmet. 
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1 INNLEDNING 

 

KomRev NORD har på oppdrag fra kontrollutvalget i Kåfjord kommune gjennomført forvaltnings-

revisjon med fokus på ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg.  Prosjektet sto først på Plan for 

forvaltningsrevisjon i Kåfjord kommune 2012 – 2016 som ble vedtatt av kommunestyret 25.2.2013.  

Formålet med prosjektet har vært å sammenligne Kåfjord kommunes ressursbruk innen pleie og 

omsorg med sammenlignbare kommuner og forklare forskjeller. Videre har kontrollutvalget ønsket 

en vurdering av om Kåfjord helsesenter, sykehjemmet har et internkontrollsystem i henhold til 

kravene i regelverket, og en kartlegging av hvordan brukere, pårørende og ansatte opplever 

kvaliteten på tjenestene ved sykehjemmet.    

Det viste seg å være vanskelig for Kåfjord kommune å framskaffe pålitelige og tilstrekkelige data 

vedrørende ressursbruken innenfor PRO-området, noe som skyldes blant annet bytte av lønnssystem 

i 2012. Ifølge kommunen gjør dette at det er vanskelig å ta ut data fra det gamle lønnssystemet. 

Revisor har bedt kommunen om opplysninger om riktig antall årsverk i PRO, omfanget av 

kommunens feilrapporteringer i KOSTRA og regnskapsføring av lønn til ansatte ved Marielund 

etter at dette botilbudet ble nedlagt i 2012 og de ansatte ble overført til hjemmebaserte tjenester og 

PU. Etter gjentatte purringer til kommunen uten å ha mottatt de nevnte opplysningene, så revisor 

seg nødt til å avslutte arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet uten ressursbrukanalysen som 

inngikk i kontrollutvalgets bestilling. Den foreliggende rapporten omhandler av den grunn 

sykehjemmets internkontrollsystem, samt beboeres, ansattes og pårørendes opplevelser av 

kvaliteten på tjenesten som sykehjemmet leverer. 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Revisjonen har utledet følgende problemstillinger for undersøkelsen: 

 

1. Har Kåfjord helsesenter, sykehjemmet et internkontrollsystem i henhold til kravene i 

regelverket? 

2. Hvordan opplever beboere, pårørende og ansatte kvaliteten på tjenestene på Kåfjord 

helsesenter, sykehjemmet? 

2.2 Kvalitetsbegrepet  

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er en standardreferanse med hensyn til 

definisjon av kvalitet i offentlige tjenester. Ifølge ISO utgjør kvalitet en «helhet av egenskaper og 

kjennetegn et produkt/tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller 

behov som er antydet.»1  

 

Veilederen til kvalitetsforskriften2 definerer kvalitet på noenlunde samme måte som ISO, og 

poengterer at kvalitet har å gjøre med å tilfredsstille beskrevne krav, forventninger og behov knyttet 

                                                 
1 Fra Norsk Standard (NS-EN ISO 9000:2005) 
2 Veileder fra sosial- og helsedirektoratet (2004): Veileder til forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for 

tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. IS-1201 
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opp mot en helhet av egenskaper, og at kravene kan komme fra staten i form av lover og forskrifter, 

fra kommunene selv eller fra brukere og pårørende. Veilederen (s. 7) påpeker videre at: 

«Kvalitet vil bestå av en rekke egenskaper som kjennetegner tjenesten. Egenskaper som at 

tjenestene er virkningsfulle, trygge og involverer brukerne. Tjenestene skal leveres til rett tid, 

være tilgjengelige, samordnete og preget av kontinuitet slik at tjenestemottakeren opplever at 

tjenesten dekker fysiske og sosiale behov. 

Pleie- og omsorgstjenester handler ofte om å yte tjenester som griper inn i den enkeltes liv og 

hverdag. Kvalitet på tjenestene er derfor knyttet til brukernes opplevelse av livskvalitet og 

viktige verdier i den enkeltes liv. Tjenestene må derfor utformes slik at mottakerne opplever at 

de blir respektert og verdsatt.» 

 

Regelverket for de kommunale pleie- og omsorgstjenestene inneholder ingen uttrykkelig definisjon 

av kvalitetsbegrepet3.  

2.3 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav og forventninger som brukes i forvaltningsrevisjon for å vurdere praksisen 

i den reviderte virksomheten. Revisjonskriterier kan utledes fra lover, forskrifter, lovforarbeider, 

rettspraksis, administrative retningslinjer, statlige føringer, teori og så videre.  

 

Problemstilling 1 går ut på om Kåfjord sykehjem har et internkontrollsystem i henhold til kravene 

i regelverket. For å besvare dette spørsmålet har vi utledet revisjonskriterier fra følgende kilder: 

 LOV-2011-06-24-30- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 LOV–1984 -03-30-15 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 

(helsetilsynsloven) 

 FOR -2002 – 12-20-1731 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

(internkontrollforskriften) 

 Veileder fra Helsedirektoratet Hvordan holde orden i eget hus. Internkontroll i sosial- og 

helsetjenesten. Helsedirektoratets veileder IS-1183/2004 (siste versjon 2009) 

  

Kommunale helse- og omsorgstjenester er regulert av helse- og omsorgstjenesteloven. Etter § 3-1 

tredje ledd plikter kommunen å «(…) planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, 

slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift». 

Korresponderende pålegger helsetilsynsloven § 3 enhver som yter helse- og omsorgstjenester å «(…) 

etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, 

utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter». 

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (heretter kalt «internkontrollforskriften») 

angir konkrete krav til internkontrollsystemet. Forskriften § 1 fastslår at formålet med forskriften er 

å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester og at helse- og omsorgslovgivningen 

oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.  

 

                                                 
3 I forbindelse med utarbeiding av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ble det foreslått å lovfeste 

følgende definisjon på kvalitet: “[…] i hvilken grad helsetjenestens aktiviteter og tiltak øker sannsynligheten for at 

enkeltpersoner og grupper i befolkningen får en ønsket helserelatert velferd, og at tjenestene utøves i samsvar med 

dagens profesjonelle kunnskap”. Forslaget ble ikke fulgt opp i den endelige loven. Se Prop. L. 91 (2010-2011) pkt. 

21.2. 
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Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal 

sørge for at kravene som er beskrevet i internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstav a-h, blir 

oppfylt, dvs.: 

a. beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt 

hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt 

b. sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten 

c. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle 

fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll 

d. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 

e. gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av 

virksomheten 

f. skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse 

av myndighetskrav 

g. utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner 

eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og 

helselovgivningen 

h. foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer 

som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten 

 

Det følger videre av internkontrollforskriften § 5 at internkontrollen skal dokumenteres i den form 

og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og 

størrelse. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.    

Kravene til internkontrollen og til dokumentasjonen av den, slik disse følger av 

internkontrollforskriften §§ 4 og 5, utdypes ytterligere i Helsedirektoratets veileder «Hvordan holde 

orden i eget hus. Internkontroll i sosial- og helsetjenesten». Som det fremgår av denne rapportens 

kapittel 6, har vi lagt utdypningene i Helsedirektoratets veileder (heretter kalt veilederen) til grunn 

i våre vurderinger av sykehjemmenes internkontrollsystem. 

Veilederen peker på dokumentasjon som et virkemiddel som skal bidra til å sikre at internkontrollen 

fungerer som forutsatt. Ifølge veilederen er det virksomheten selv - ved den øverste lederen og 

medarbeiderne – som må avgjøre hvilke ordninger, arbeidsprosesser eller resultater som skal 

foreligge i skriftlig form, samt etablere rutiner som sikrer skriftlighet på disse områdene. Hva som 

skal dokumenteres, må avgjøres ut i fra virksomhetens egne interne behov. Selv om det ligger til 

virksomheten selv å avgjøre i hvilken grad internkontrollen skal dokumenteres skriftlig, har vi i våre 

vurderinger tatt utgangspunkt i veilederens eksempler og anbefalinger som beste praksis. 

Veilederen peker blant annet på flere elementer av internkontroll som av erfaring bør skriftliggjøres, 

samt at det bør tas hensyn til medarbeidernes, og spesielt vikarer og nyansattes behov mht. 

skriftliggjøring av faglige prosedyrer.  

 

Med bakgrunn i det ovenstående har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 Kåfjord helsesenter, sykehjemmet skal ha et internkontrollsystem som oppfyller kravene i 

internkontrollforskriften § 4 annet ledd bokstav a-h 

 Sykehjemmets internkontrollsystem bør dokumenteres 

 Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de ansatte 

 

Vi gjengir kravene og veilederens eksempler på dokumentasjon og tiltak i tekstbokser i kapittel 5.   
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Problemstilling 2 (kartlegging av opplevd kvalitet) er deskriptivt formulert og blir besvart med 

beskrivelser av kartlagte fakta. For slike deskriptive problemstillinger er det ikke relevant å utlede 

revisjonskriterier. Det følger av gjeldende revisjonsstandard at revisjonen ikke kan gjøre 

vurderinger uten revisjonskriterier. Vi gjør derfor ingen vurderinger og trekker ingen konklusjoner 

på grunnlag av funnene i tilknytning til problemstilling 2, men vi analyserer og oppsummerer 

dataene.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon4. I det følgende 

gjør vi rede for hvordan vi har gått fram i de ulike delene av prosjektet. 

 

Revisjonen avholdt oppstartmøte i prosjektet på Kåfjord helsesenter, sykehjemmet 3.4.2014. På 

møtet deltok rådmannen i Kåfjord og lederen for sykehjemmet. Sykehjemmets leder har vært 

revisjonens kontaktperson i prosjektet. Vår gjennomgang av internkontrollsystemet ved Kåfjord 

Helsesenter, sykehjemmet er avgrenset til å gjelde institusjonsbasert omsorg, dvs internkontrollen 

etter § 4 i «Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten» ved sykehjemmet. 

 

Sykehjemmets internkontrollsystem 

I problemstilling 1 har vi undersøkt hvorvidt Kåfjord kommune har et internkontrollsystem som 

skal bidra til å sikre kvalitet på tjenestene som ytes til beboerne på sykehjemmene, og vi har basert 

oss på dokumentanalyse av en perm kalt Kvalitetspermen. Permen inneholder dokumenter som 

omfatter rutinebeskrivelser, vedtaksmaler, oversikt over lover/forskrifter, maler for søknad om 

forskjellige tjenester og mal for registrering av muntlige henvendelser.5 Vi har i tillegg fått noen 

skriftlige og muntlige opplysninger fra sykehjemsledelsen som vedrører innhold og bruk av permen.  

 

Kartlegging av opplevd kvalitet på sykehjemmet 

I problemstilling 2 søker vi å kartlegge hvordan beboere, pårørende og ansatte opplever kvaliteten 

på tjenestene som ytes på sykehjemmet. Ettersom spørsmålet om kvalitet på tjenestene i stor grad 

vil være knyttet til brukernes opplevelse av livskvalitet og viktige verdier i eget liv (jf. kapittel 2.2) 

er det vesentlig at en kvalitetsundersøkelse søker å kartlegge brukernes opplevelse av tjenestene de 

mottar. Videre er det viktig at tjenesteyterne, som kan tenkes å ha ulike opplevelser av og 

forventninger til kvaliteten av tjenesten, får anledning til å si sine meninger om tjenestene. I en 

undersøkelse som omfatter kvaliteten på sykehjemmet, er det spesielt viktig at også pårørende får 

anledning til å uttale seg, da mange av sykehjemsbeboerne ikke har helse til selv å uttale seg. I 

revisjonens undersøkelse har derfor enkelte beboere blitt intervjuet, og pårørende og ansatte på 

sykehjemmet har fått anledning til å svare på en spørreundersøkelse.  

Spørreundersøkelse blant alle ansatte med arbeidsoppgaver tilknyttet pleie av beboerne på  

sykehjemmet er gjennomført i to omganger. Vi sendte 26.6.14 undersøkelsen elektronisk via 

QuestBack6 til e-postadressene til 38 ansatte. På grunn av ferieavviklingen satte vi svarfristen til 

11.8.14. Etter sju purringer i perioden 1.7. – 25.8. hadde vi fått inn åtte svar. På bakgrunn av nye 

opplysninger om at mange ansatte ikke bruker sin kommunale e-postadresse, og at heller ikke alle 

ansatte7 har kommunal e-postadresse, besluttet vi å gjennomføre undersøkelsen på nytt. Den 3.11.14 

sendte vi spørreundersøkelsen via QuestBack til 22 ansatte med privat e-postadresse og pr brev til 

198 ansatte, alle med arbeidsoppgaver innenfor pleie. Spørsmålene var uendret fra første gangs 

utsendelse, og ny svarfrist var 23.11.14. Vi gjorde mottakerne oppmerksomme på at dersom de 

hadde svart på undersøkelsen tidligere, skulle de se bort fra denne henvendelsen. I revisjonens 

spørreundersøkelser fikk vi til sammen 34 svar, noe som utgjør en svarprosent på ca. 83 av de 41 

ansatte som fikk tilsendt undersøkelsene. 

                                                 
4 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
5 Oversikt over dokumentene foreligger i vedlegg 3 
6 Et nettbasert verktøy for spørreundersøkelser 
7 KomRev NORD har fått muntlig opplyst fra Kåfjord kommune at pga. kapasitetsproblemer i IT-systemet har ikke 

alle ansatte fått kommunal e-postadresse. Bl.a. skal assistenter ikke ha fått slik adresse. 
8 Dette er ansatte som enten ikke bruker e-post, eller hvor vi bare har fått oppgitt kommunal e-postadresse. 
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Spørreundersøkelsen blant pårørende er gjennomført ved at vi 26.6.2014 sendte ut spørreskjema 

pr post9 i ferdigfrankert svarkonvolutt til én pårørende pr. beboer med vedtak om langtidsplass som 

på tidspunktet for revisjonens henvendelse hadde en varighet på minst fire uker. Svarfristen på 

undersøkelsen var 11. august. Innen utgangen av august hadde vi mottatt ni svar som ble registrert 

elektronisk av revisor. Oversendelsesbrevet som fulgte spørreskjemaet, inneholdt tilbud om at de 

pårørende kunne få undersøkelsen tilsendt elektronisk dersom de ønsket det. En pårørende benyttet 

seg av dette tilbudet og svarte elektronisk.  Antallet pårørende som fikk tilsendt spørreskjema 

utgjorde til sammen 23. Ti innkomne svar gjør at vi får en svarprosent på ca. 43,5. 

Opplevd kvalitet blant beboere er kartlagt ved at vi intervjuet beboere som både hadde helse til å la 

seg intervjue, og som samtykket til å la seg intervjue. Vurderingen av beboernes helsetilstand og 

samtykkekompetanse var gjort av sykehjemmets ledelse. På tidspunktet for revisjonens besøk, 

8.10.2014, var det i alt sju som ble vurdert til å være i helsemessig stand til å bli intervjuet. Vi 

snakket med seks av dem (tre kvinner og tre menn), da én ikke ønsket å bli intervjuet. Revisor 

intervjuet beboerne enkeltvis på deres rom med utgangspunkt i en intervjuguide. Tema i intervjuene 

var blant annet mat/måltider, medbestemmelse, informasjon, trygghet, tilgang på 

lege/tannlege/fysioterapeut, tilfredshet med rom/fellesareal, og aktivitetstilbud/trivselstiltak. 

Beboerne fikk også et åpent spørsmål om det var noe de var misfornøyd med på sykehjemmet, og 

de ble avslutningsvis bedt om å gi samlet vurdering av sin avdeling. 

For å gjennomføre spørreundersøkelser om kvalitet, er det nødvendig å utarbeide spørsmål som er 

egnet til formålet, det vil si som kan bidra til å fange opp brukernes, pårørendes og ansattes 

opplevelser av kvalitet. Revisjonens spørreskjema er velutprøvde og reviderte, herunder drøftet med 

ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, i anledning tidligere undersøkelser av samme tema i andre 

kommuner. Da det kan være vanskelig å definere kvalitet har vi sett hen til kvalitetsforskriften10 og 

KS’ brukerundersøkelser innen pleie og omsorg når vi har utarbeidet spørsmål. Fra 

kvalitetsforskriften har vi i utformingen av spørsmål vektlagt at kommunen skal sikre 

tjenestemottakernes grunnleggende behov. Som grunnleggende behov menes fysiologiske behov, 

helse, trygghet, selvstendighet, respekt, individualitet og privatliv. Også fellesskap, aktivitet, 

valgfrihet og fleksibilitet betraktes som grunnleggende behov.11  

 

3.2  Gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.   

Sykehjemmets internkontrollsystem 

Leder ved helsesenteret opplyser at Kvalitetspermen brukes svært lite i enheten, og en gjennomgang 

av permen viser at ingen av dokumentene er utarbeidet eller revidert etter 2005. Etter vår vurdering 

er sykehjemmets kvalitetsperm derfor av begrenset relevans med hensyn til å vurdere 

internkontrollsystemet ved sykehjemmet i Kåfjord. Vi vurderer de muntlige opplysningene fra leder 

som mer relevante enn kvalitetspermen. Samlet sett vurderer vi imidlertid sykehjemmets 

kvalitetsperm og opplysningene fra lederen til å utgjøre et tilstrekkelig grunnlag for vurdering av 

Kåfjord sykehjems internkontrollsystem. 

                                                 
9 I samråd med sykehjemsledelsen vurderte revisjonen brev som den mest egnede kommunikasjonsformen. 
10 Forskrift om kvalitet i pleie – og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lv av 19. november 1982 nr. 66 om 

helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften) 
11 Innst. S. nr. 99 (2000 – 2003): Innstilling frå sosialkomiteen om innhald og kvalitet i omsorgstenestene. Omsorg 2000 
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Kartlegging av opplevd kvalitet på sykehjemmet 

Datamaterialet vedrørende ansattes opplevelse av kvaliteten på sykehjemstjenestene består av 

resultatene fra revisjonens spørreundersøkelse. Revisjonen anser disse dataene som relevante med 

hensyn til problemstilling 2. Vi er oppmerksomme på at utsendelse av samme undersøkelse to 

ganger med fire måneders mellomrom kan ha metodiske svakheter. Arbeidssituasjon og -belastning 

kan for eksempel oppleves forskjellig under ferieavvikling i juli/august enn i november. Vi anser 

likevel materialet som å gi interessant kunnskap med hensyn til hvordan ansatte opplever kvaliteten 

i sykehjemstjenestene. Når det gjelder tilstrekkelighet, mener vi at en svarprosent på ca. 83 medfører 

at resultatene fra spørreundersøkelsen kan vurderes som å gi viktige indikasjoner med hensyn til 

hvordan de ansatte opplever kvaliteten på sykehjemstjenestene. Vi tillegger imidlertid ikke 

resultatene representasjonskraft utover de ansatte som faktisk har besvart spørreundersøkelsen.  

 

Datamaterialet vedrørende pårørendes opplevelse av kvaliteten på sykehjemstjenestene består av 

resultatene av revisjonens spørreundersøkelse. Revisjonen anser disse dataene som relevante fordi 

de gir interessant kunnskap om pårørendes opplevelser av kvaliteten på sykehjemstjenestene. Når 

det gjelder tilstrekkelighet, gir en svarprosent på ca. 43,5 indikasjoner om hvordan en relativt stor 

minoritet av de pårørende som ble kontaktet av revisjonen, opplever kvaliteten.   

 

De intervjuede beboerne utgjør en liten andel av det totale antallet beboere ved sykehjemmet.12 

Imidlertid består vårt utvalg i Kåfjord kommune, med ett unntak, av tilgjengelige beboere. Det er 

vanlig med slike begrensninger i denne typen populasjoner på grunn av at sykehjemsbeboere ofte 

har store helsemessige problemer/utfordringer med hensyn til å uttrykke egne meninger. Selv om 

antallet respondenter er begrenset, er det likevel viktig at de (få) beboerne som faktisk har helse til 

å uttale seg, får anledning til å uttale seg som primærbrukere av tjenestene. Vi vurderer at våre 

intervjuer med sykehjemsbeboere gir relevante data med hensyn til problemstilling 2, og at 

datamaterialet er så tilstrekkelig som det etter forutsetningene kunne bli.  

  

Avsluttende om pålitelighet og gyldighet 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenlignet 

de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert faktafeil. På 

bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenligninger og verifiseringer forutsetter revisjonen at 

det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem.   

                                                 
12 Sykehjemmet i Kåfjord har 30 sengeplasser. Se for øvrig andre avsnitt s. 8 for nærmere informasjon om hvilke 

beboere som var aktuelle for intervju. 
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4  ORGANISERING KÅFJORD KOMMUNE 

Kåfjord kommunes tjenestetilbud er organisert som vist i figur 1. 

 

Fig. 1 Organisasjonskart Kåfjord kommune 
 

 
Kilde: Gaivuona suohkan/Kåfjord kommunes hjemmesider13 

 

Omsorgssektoren er delt inn i kommunehelsetjeneste, institusjonsbasert omsorg og hjemmebasert 

omsorg. Tjenestene er lokalisert til helsesenteret i Birtavarre. I denne undersøkelsen legger vi vekt 

på internkontroll og opplevd kvalitet innenfor den institusjonsbaserte omsorgen på Kåfjord 

helsesenter, sykehjemmet. 

Lederen opplyser at sykehjemmet tilsammen har 30 sengeplasser. Fordelingen mellom langtids-, 

korttids- og avlastningsplasser varierer etter behovet. Da spørreundersøkelsen pågikk, var det 23 

beboere med langtidsplass. Resterende sju plasser var korttids- og avlastningsplasser, inkludert en 

plass kalt «Øyeblikkelig hjelp døgnplass» etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5. 

 

  

                                                 
13 Gaivuona suohkan Kåfjord kommune-Kontakt oss - Administrativ ledelse - Organisasjonskart 
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5 SYKEHJEMMETS INTERNKONTROLLSYSTEM 

 
Har Kåfjord helsesenter, sykehjemmet et internkontrollsystem i henhold til kravene i regelverket?  

 

 

5.1 Internkontrollforskriften  
 

Nedenfor gjengir vi kravene i internkontrollforskriften § 4 andre ledd bokstav a-h. I tilknytning til 

hvert av kravene a-h viser vi også til relevante dokumenter og tiltak, jf. eksempler i 

Helsedirektoratets veileder14. Til hvert av kravene lister vi opp den dokumentasjonen fra 

sykehjemmet som er relevant med hensyn til forskriftskravene, samt en kort oppsummering av 

innholdet i dokumentene15. Noen av dokumentene er listet opp flere ganger, da disse er relevante 

for flere av kravene (a-h). 

a) Den/de ansvarlige for virksomheten skal beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, 

herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal 

fremgå klart hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.    

 

 

 

                                                 
14 «Hvordan holde orden i eget hus Internkontroll i sosial- og helsetjenesten» IS-1183. 
15 Se vedlegg 3 og 4 for nærmere informasjon om innholdet i dokumentene fra Kvalitetspermen. 

 

 Kåfjord helsesenter, sykehjemmet skal ha et internkontrollsystem som oppfyller kravene 

i internkontrollforskriften § 4 andre ledd bokstav a-h: 

 
a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt 

hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 
myndighet er fordelt  

b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten  

c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle 

fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll  

d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  

e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av 
virksomheten  

f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 
oppfyllelse av myndighetskrav  

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, 

rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og 
helselovgivningen,  

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer 

som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.  

 Sykehjemmets internkontrollsystem bør dokumenteres 

 

 Internkontrollen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for de ansatte 

 

Ifølge veilederen er organisasjonskart, delegasjonsreglement, funksjonsbeskrivelser, oversikt over 

ansatte, planer og budsjett relevante dokumenter under dette punktet.  
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Revisors funn 

«Kvalitetspermen» inneholder en liste over målsettinger for kvalitetsarbeid i helsetjenesten fra 2003. 

Målsettingene er signert Kvalitetsutvalget, og skulle vært revidert i 2005. Listen over målsettinger 

for kvalitetsarbeidet blir omtalt som kvalitetssystem, men skal ifølge innholdet også ivareta 

internkontrollen.  

I dokumentet «Plan for kvalitetsarbeid i helsetjenesten i Kåfjord kommune» står det blant annet at 

Kvalitetssystemet skal ivareta tre prinsipper. Prinsippet om internkontroll skal ivaretas ved å sikre 

forsvarlig tjeneste. Videre skal kvalitetssystemet ta hensyn til prinsippene Samhandling mellom 

avdelinger og sektorer og Brukermedvirkning. Dokumentet angir at planen baserer seg på vedtak i 

Hovedutvalg for oppvekst og omsorg sak 0075/00. Det framgår også av vedtaket at det skulle 

opprettes et kvalitetsutvalg. Organisering av kvalitetsutvalgets funksjon og oppgaver framgår av et 

eget dokument, og utvalgets ansvar og myndighetsområder framgår av et annet dokument. 

Det står at kvalitetspermen skal finnes på alle tjenestesteder i etaten, og et vedlegg viser utdelte 

permer fra 2006.  

I permen er det et dokument som spesifiserer dokumentasjonskrav og en egen mal for prosedyrer. 

Ruiner for revidering av prosedyrer er spesifisert; det skal gå maks to år mellom hver revidering.  

Ett av dokumentene beskriver Kvalitetsarbeid og ideologi og metodikk, et annet dokument fra 2004 

inneholder Målsetting for service på sykehjemmet. Videre finner vi dokumentet Målsettinger for 

PRO-tjenesten fra mai 2001, et organisasjonskart for helse- og sosial fra 2000 og organisasjonskart 

for sykehjemmet fra 2004. Udatert liste over fordeling av årsverk, diverse stillingsbeskrivelser fra 

2000 og budsjett for 2004 er dokumenter vi ikke går nærmere inn på. En oversikt over 

vaktordning/arbeidsfordeling fra 2004 angir bemanning for hver avdeling, samt ansvarsfordeling, 

og dokumentet Regler for ønsketurnus beskriver blant annet arbeidstidsordninger.  

 

Revisors vurdering 
Kåfjord helsesenter, sykehjemmet har hatt dokumenter som til en viss grad har beskrevet 

virksomhetens hovedoppgaver og mål, samt virksomhetens organisering, ansvarsfordeling og 

arbeidstidsordninger. Dokumentene er imidlertid mellom ti og tolv år gamle og er, etter hva 

revisjonen har fått opplyst, ikke reviderte etter første gangs utarbeidelse og heller ikke i bruk. Vi 

vurderer derfor revisjonskriteriet som framgår av internkontrollforskriftens § 4 andre ledd bokstav 

a) som ikke oppfylt. 

 

 

b) Den/de ansvarlige for virksomheten skal sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som 

gjelder for virksomheten   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Ifølge et eget dokument i «Kvalitetspermen» skal lover og forskrifter oppbevares i hylle ved 

sentralbordet. Det ligger en liste over lover og forskrifter fra 2004 som refererer til en rekke lover 

og forskrifter, men ikke til internkontrollforskriften. Ifølge opplysninger fra sykehjemmets leder er 

Ifølge veilederen er lov- og forskriftsamlinger, rundskriv, veiledere og faglige retningslinjer relevante 

dokumenter under dette punktet. Det oppgis som et minimumskrav at skriftlige eller elektroniske 

eksemplarer av lover og forskrifter inngår i internkontrollsystemet. Videre henvises det til at aktuelle 

rundskriv og veiledninger bør inngå.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Å gi medarbeidere tilgang til elektroniske 

regelverksamlinger. Å gi medarbeidere opplæring i å bruke tilgjengelige regelverksamlinger. 
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permen ikke i bruk. På revisjonens spørsmål om personalet har tilgang på skriftlige rutiner knyttet 

til internkontrollen fra andre kilder enn «Kvalitetspermen», svarer ledelsen ved sykehjemmet at 

personalet har tilgang til denne permen, men at siden rutinene ikke er oppdatert, blir permen ikke 

brukt.  

 

Revisors vurdering 
Personalet har ikke hatt tilgang til oppdaterte lover og forskrifter inkludert internkontrollforskriften 

verken i papirformat eller elektronisk form. Vi vurderer derfor revisjonskriteriet som framgår av 

internkontrollforskriftens § 4 andre ledd bokstav b) som ikke oppfylt. 
 

 

c) Den/de ansvarlige for virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap 

og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll  
 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Det fremgår av et dokument i «Kvalitetspermen» at alle ansatte skal ha lest gjennom den i januar 

hvert år og kvittere for gjennomlesingen. Ut fra den udaterte og gamle kvitteringslisten i permen har 

langt fra alle daværende ansatte lest gjennom innholdet og kvittert. Ansvaret for at dette ble 

gjennomført, var lagt til avdelingslederne ved sykehjemmet og i hjemmetjenesten.  

Permen inneholder en beskrivelse av rutinen for opplæring av nyansatte i PRO-tjenesten fra 2004, 

og en annen fra 2006. Rutinen gir oversikt over hva de ansatte skal orienteres om, slik som 

arbeidsgiver, arbeidstid, taushetsplikt, kvalitetshåndbok, HMS-håndbok, timelister, tekniske 

hjelpemidler osv.  

Det framgår av dokumentet Internundervisning at sykehjemmet skal avholde personalmøter hver 

fjerde onsdag. Implisitt i dette framgår bestemmelsen om at sykehjemmet skal gi internundervisning 

de øvrige tre onsdagene i måneden. KomRev NORD får opplyst fra sykehjemmets leder at 

personalmøtene fortsatt blir gjennomført. Sykehjemmet har «onsdagstime» på ca. 45 minutter hver 

onsdag. Hver fjerde «onsdagstime» er avsatt til personalmøte, og på de andre timene er det 

forskjellige tema som blir tatt opp. Taushetsplikt, nærværsarbeid, tvang og tvangsvedtak, brann, 

smitte og dialyse blir av lederen nevnt som eksempler på aktuelle tema som kan bli tatt opp på 

møtene. Lederen for sykehjemmet lager en plan for onsdagstimene for et halvt år i gangen. Som 

regel blir den oppsatte planen fulgt med hensyn til tema, men det kan bli endringer dersom et tema 

må tas opp tidligere enn planlagt. 

En saksbehandlingsbeskrivelse fra 2004 inneholder opplæring i saksbehandling. Beskrivelsen 

foreligger også i en nyere versjon fra 2012. 

Kvalitetspermen inneholder en rutine fra 2004 som skal sikre at ansatte kjenner til taushetsplikten. 

I tillegg ligger det flere rutiner i permen for gjennomføring av konkrete oppgaver. Eksempler på 

slike oppgaver er forvaltning av pasientmidler, vederlagsberegning, arbeid med demente, innkjøp 

av utstyr. Også disse rutinene er fra 2004. 

 

 

Veilederen viser til følgende eksempler på relevante dokumenter: Funksjonsbeskrivelser, 

ansettelsesavtaler, kompetanseoversikter (CV), kartleggingsskjema for kompetansebehov, 

opplæringsplaner, oversikt over gjennomførte opplæringstiltak og deltakere.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Kurs, veiledning, etter- og videreutdanning, og 

mentorordninger.    
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Revisors vurdering  

«Kvalitetspermen» inneholder ikke oppdaterte og relevante dokumenter som viser at den/de 

ansvarlige for virksomheten har sørget for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og 

ferdigheter innenfor sitt arbeidsområde samt om virksomhetens internkontroll. Sykehjemmets 

praksis med «onsdagstimer» tre av fire onsdager i måneden er imidlertid et bidrag til å styrke 

arbeidstakernes kompetanse innenfor pleie og omsorg. Vi vurderer derfor bestemmelsene i 

internkontrollforskriftens § 4 andre ledd bokstav c) som til en viss grad oppfylt. 

 

 

d) Den/de ansvarlige for virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Som tidligere nevnt under bokstav c) viser dokumentet Internundervisning at det skal holdes 

personalmøter hver fjerde onsdag. Som også nevnt under bokstav c) får revisor opplyst fra 

sykehjemmets ledelse at personalmøtene blir holdt hver fjerde uke. Arbeidstakernes medvirkning 

blir også ivaretatt via den tidligere omtalte «onsdagstimen». Lederen for sykehjemmet trekker også 

fram at personalet er flinke til å skriftlig rapportere avvik som oppstår. De ansatte kommer også 

med forslag til forbedringer. Sykehjemmet har eget skjema for forslag til forbedringer. Det 

foreligger også et rutinedokument for avviksbehandling, som vi omtaler nærmere under bokstav f. 

 

Revisors vurdering 

Arbeidstakere på Kåfjord helsesenter, sykehjemmet får anledning til å medvirke til samlet utnytting 

av kunnskap og erfaring ved deltakelse på «onsdagstimer» og personalmøter, ved å rapportere 

observerte avvik i tjenesten samt komme med forslag til forbedringer. Selv om det ikke foreligger 

noe skriftlig dokumentasjon på tiltakene, vurderer revisor bestemmelsene i internkontroll-

forskriftens § 4 andre ledd bokstav d) som oppfylt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilederen peker på at medarbeidernes engasjement og deltakelse i prosesser bør motiveres og 

belønnes, tilbakemeldinger bør tas på alvor, påpekt svikt bør korrigeres og forslag til forbedringer bør 

følges opp gjennom konkrete tiltak. 
 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Skriftlig arbeidsgiverpolitikk med angivelse av hva 

som forventes av arbeidstakere og ledere. Rutiner for problemanalyser og problemløsning. 

Handlingsplaner.   
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Arbeidsgrupper, kvalitetssirkler, medarbeidersamtaler, 

forslagskasser, avviksbehandling og forbedringsarbeid. 
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e) Den/de ansvarlige for virksomheten skal gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere 

og pårørende til forbedring av virksomheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Dokumentet Pasientens medbestemmelse angir at det skal velges en talsrepresentant og en 

vararepresentant på en årlig pårørendekveld. Talsrepresentanten skal sikre pasientenes 

medbestemmelse over driften på sykehjemmet. Etter hva revisjonen får opplyst, blir slike 

pårørenderepresentanter valgt på sykehjemmets årlige pårørendekveld. 

Kommunen gjennomførte i 2011 to undersøkelser i egen regi innenfor PRO-området. En av 

undersøkelsene var rettet mot pårørende til beboere ved sykehjemmet.  

Dokumentet Tiltaksteamet viser at det skal være et tiltaksteam som skal sikre at de ansatte skaper 

trygghet hos brukerne og at de etablerer et tilfredsstillende tilbud. Teamet skal sikre rett tjeneste til 

rett tid. Tjenestetilbudet skal ivareta kontinuitet og være helhetlig, samordnet og fleksibelt. Brukere 

og eventuelt pårørende skal tas med på råd ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Leder 

ved sykehjemmet opplyser til revisjonen at kommunens tiltaksteam består av lege, leder på 

sykehjemmet og leder av hjemmebaserte tjenester. Teamet har møte hver onsdag og behandler da 

saker som omfatter hvilke tjenester pasienter skal innvilges, for eksempel tildeling av langtids- eller 

korttidsplasser. Sakene tiltaksteamet behandler, er på forhånd utredet av en saksbehandler.  

 

Revisors vurdering 

Valg av pårørenderepresentanter samt spørreundersøkelse blant pårørende er tiltak som har sikret 

virksomheten tilgang på erfaringer fra beboere og pårørende vedrørende tjenestene sykehjemmet 

leverer. Det tiltaksteamet kommunen har opprettet, synes å ha en annen funksjon enn hva 

dokumentet i Kvalitetspermen skisserer for et slikt team, og skal etter beskrivelsen ikke bidra med 

erfaringer fra pårørende/beboere. Ut fra det vi beskriver under revisors funn synes sykehjemmet 

ikke å ha så mange dokumenterte kilder til beboer-/pårørendeerfaringer til bruk i forbedring av 

virksomheten. Vi vurderer bestemmelsene i internkontrollforskriftens § 4 andre ledd bokstav e) som 

i liten grad oppfylt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilederen påpeker at virksomheten skal skaffe seg innsikt i hva tjenestemottakere, pasienter og 

pårørende mener om de tilbud og tjenester som ytes. Dette kan gjøres på flere måter. Erfaringene fra 

tjenestemottakerne/pasientene og pårørende bør brukes aktivt til forbedring av de deler av virksomheten 

som ikke fungerer godt nok. Brukererfaringene bør ses i sammenheng med annen kunnskap 

virksomheten har om de aktuelle områdene. 
 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Rutiner for innhenting og bruk av brukererfaringer. 

Rapporter fra kartlegginger eller undersøkelser om brukererfaringer.    

                                                  

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Brukerundersøkelser i egen regi ved enkle spørreskjema 

og «postkasse». Brukerundersøkelser i andres regi, pårørende- og brukerpanel, ombudsordninger, 

systematisering av innholdet i klager. 
 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i PRO 

 

Side 16 

 

f) Den/de ansvarlige for virksomheten skal skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det 

er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Rutinedokumentet Behandling av klager og tilbakemeldinger, feil – uhell – ulykker – avvik definerer 

hva avvik er, hvordan det skal meldes og hvilke tilbakemeldinger som skal gis. Det er også angitt at 

personalet skal orienteres om innkomne avviksmeldinger ca hvert månedsskifte. Orienteringen skal 

si noe om hvor mange avvik som er meldt og hvilken type de har utgjort. Personalet kan deretter 

drøfte løsninger.  

Kvalitetspermen inneholder et generelt skjema for registrering av avvik som feil, uhell og ulykker, 

klager og tilbakemeldinger, samt avvik fra vedtatte prosedyrer. Vi fant også et samledokument som 

beskriver avvik – (jf tilbakemeldingsskjema) for april 2003. Et tilsvarende skjema foreligger for 

perioden 1.1. – 29.9.2002.  

Leder for sykehjemmet opplyser til revisjonen at avvik blir registrert på et eget skjema som blir 

levert til henne. Personalet blir orientert om innkomne avvik på de månedlige personalmøtene. I 

tillegg gir lederen tilbakemelding til de som melder avvik. Tilbakemeldingene gjelder ifølge lederen 

hva som er gjort eller skal gjøres for å lukke avvikene. Personalet blir kontaktet i drøfting av 

løsninger på meldte avvik, og får komme med innspill til løsninger. 

 

Revisors vurdering 

Ved å orientere om innkomne avvik på de månedlige personalmøtene og deretter gi tilbakemelding 

til de som melder avvikene, følger sykehjemmet i noen grad veilederens anbefaling til bokstav f. De 

innmeldte avvikene blir dokumentert ved at de blir registrert på et eget skjema. Revisor vurderer 

imidlertid bestemmelsene i internkontrollforskriftens § 4 andre ledd bokstav f) som i liten grad 

oppfylt, fordi sykehjemmet ikke har dokumentert en systematisk gjennomgang av sine tjenester og 

resultater for å finne fram til aktiviteter eller prosesser der det er fare for svikt eller brudd på 

regelverk.  

 

 

 

 

 

 

Veilederen viser til at virksomheten må foreta en systematisk gjennomgang av sine tjenester og resultater 

for å finne fram til de aktiviteter eller prosesser der det er fare for svikt eller brudd på regelverk. Målene 

for kartleggingen er å finne fram til områder der svikt kan inntre oftere enn akseptabelt, finne fram til 

områder der svikt kan få alvorlige eller uheldige konsekvenser for klienter, pasienter eller andre, og å 

hindre at svikt skjer (Helsedirektoratet, 2004: 21).   
 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Rutine for avdekking av områder i virksomheten hvor 

det er fare for svikt, rutine for risiko- og sårbarhetsanalyse, rapporter fra risiko- og sårbarhetsanalyser, 

sjekklister.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Risiko- og sårbarhetsanalyser, etablere ordninger for 

registrering av feil og uønskede hendelser, bruk av avviksmeldinger i forbedringsarbeidet, systemer for 

håndtering av tilbakemelding fra brukere.  
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g) Den/de ansvarlige for virksomheten skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre 

nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og 

forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen   

 

 

 

Revisors funn 

Revisors vurdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors funn 

I Kvalitetspermen finner vi mange dokumenter som er relevante for bokstav g. Dokumentene 

omfatter rutinebeskrivelser, vedtaksmaler, oversikt over lover/forskrifter, maler for søknad om 

forskjellige tjenester og mal for registrering av muntlige henvendelser.  

 

Kvalitetspermen inneholder videre rutiner fra 2004 som omhandler gruppeleder og 

primærkontaktarbeid, journalrutiner, individuell plan, pasientens medbestemmelse, tilsynslege 

sykehjemmet, etikk, pleie og omsorg, ernæring, normal døgnrytme, sosial kontakt, tannbehandling, 

ved livets slutt og medisinhåndtering. Kvalitetspermen inneholder også rutiner for oppnevning av 

hjelpeverge, føring av pasientregnskap og vederlagsberegning.  

 

Kvalitetspermen med tilhørende rutiner er imidlertid, som tidligere nevnt, ikke i aktiv bruk. 

 

Leder for sykehjemmet opplyser at faglige krav til blant annet demensomsorg, pleie og omsorg, 

ernæring, normal døgnrytme med videre har vært basert på innarbeidet kultur, og ikke på skrevne 

rutiner. Ifølge lederen har institusjonen høsten 2014 startet et systematisk arbeid for å sikre at 

ernæring blir ivaretatt for den enkelte pasient. Dette arbeidet innebærer at institusjonen utarbeider 

en rutine for å ivareta ernæring. Sykehjemmets leder opplyser videre at taushetsplikt blir søkt sikret 

overholdt ved at de nyansatte får informasjon om hva taushetsplikt innebærer, og må skrive under 

på at den skal overholdes. Taushetsplikt er også tema på enkelte «onsdagstimer». 

 

Revisors vurdering 

Overtredelser av helse- og omsorgslovgivingen blir forhindret ved de rutinene sykehjemmet 

praktiserer med hensyn til informasjon om taushetsplikt ved nyansettelser, ved oppnevning av 

hjelpeverger og ved føring av pasientregnskap og vederlagsberegning. Det oppstartede arbeidet med 

å utarbeide rutiner som skal sikre riktig ernæring er nok et tiltak for å overholde bestemmelsene i 

den nevnte lovgivningen. Manglende skriftlige rutiner for pleie og omsorg som er erstattet med 

innarbeidet kultur for hvordan tjenestene skal utføres, oppfyller bare til en viss grad veilederens 

anbefalinger om at virksomheten bør sørge for at det iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og 

Ifølge veilederen utgjør dette punktet den største delen av en virksomhets internkontrollsystem. Punktet 

omfatter administrative og faglige rutiner generelt, samt avviksbehandling spesielt. I tiltakene inngår en 

vurdering av om de eksisterende ordninger, rutiner og praksis er tilfredsstillende, og eventuelt å utvikle 

og iverksette nye og forbedrede rutiner, instrukser, mv der det er behov for det. De ulike funksjoner og 

arbeidsprosesser bør gjennomgås og vurderes i et risiko- og sårbarhetsperspektiv. Veilederen anbefaler 

videre at virksomheten bør sørge for at det iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 

uønskede hendelser. Veilederen presiserer også at ansvaret for å avdekke svikt ikke er avgrenset til 

enkeltstående hendelser eller avvik, men er en generell plikt til å følge opp virksomhetens resultater. 
 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Faglige prosedyrer, administrative prosedyrer, 

instrukser, møtereferater, avviksrapporter, klageoversikter, resultat av prosess- og resultatmålinger 

(produktivitet, ventetider mv.), nødprosedyrer ved uhell, svikt, feil mv.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Rutinemessig rapportering fra medarbeiderne i for 

eksempel medarbeidersamtaler, personalmøter eller skriftlig rapportering. Overvåkning av avvik, klager, 

ventetider (eksternt og internt), ekstern kvalitetskontroll eller liknende. Gjennomgang av mål- og 

resultatoppnåelse. Praksisbesøk. 
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forebygge uønskede hendelser. Vi vurderer bestemmelsene i internkontrollforskriftens § 4 andre 

ledd bokstav g) som bare delvis oppfylt  

 

 

h) Den/de ansvarlige for virksomheten skal foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av 

internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 

virksomheten.    

 

 

 

 

 

Revisors funn 

Kvalitetspermen inneholder ikke noen dokumenter som ivaretar bestemmelsene under bokstav h) i  

Revisors funn 

Kvalitetspermen inneholder ikke noen dokumenter som ivaretar bestemmelsene under bokstav h) i 

Internkontrollforskriften § 4 a – h. Ledelsen ved sykehjemmet opplyser til revisjonen at de høsten 

2014 har tatt initiativ til å starte opp arbeidet med å få internkontrollen på plass, og har som tidligere 

nevnt, startet med ernæringsområdet. Sykehjemmet har tidligere ikke hatt noe system på 

overvåkning og gjennomgang av internkontrollen. 

 

Revisors vurdering 
Revisor vurderer bestemmelsene i internkontrollforskriftens § 4 andre ledd bokstav h) som ikke 

oppfylt. 

 

 

5.2 Dokumentasjon av internkontrollsystemet 

Revisors funn 

Innholdet i «Kvalitetspermen» som revisor har gjennomgått er i hovedsak utarbeidet/samlet i 2005 

og skulle ifølge opplysninger som framgår av et av dokumentene i permen, vært revidert i 2007. Ut 

fra det vi kan se, er ikke permen tilført nye dokumenter etter 2006. Vi kan heller ikke se at 

helsesenteret har gjennomført noen form for revidering av innholdet. Innledningsvis i denne permen 

ligger dokumentet «Internkontrollmatrisen» som gjenspeiler internkontrollforskriften § 4 og 

kravene i bokstav a – h. Permen inneholder også «Kvalitetsmatrisen» som refererer til § 3 i 

kvalitetsforskriften og «kravene» som punktvis listes opp der. Dokumentet/matrisen ser ut til å 

skulle fungere som en sjekkliste, men den er ikke utfylt. 

Permen inneholder fire kapitler. Kapittel 1 inneholder beskrivelse av arbeidet med kvalitetsmål, det 

vil si mål, plan, organisering av arbeidet, ansvar og myndighetsområder, dokumentasjon, 

oppdatering og ideologi/metodikk. I kapittel 2 finner vi informasjon om forskjellige tema som 

målsetting for service, lov/forskrift som regulerer tjenesten, organisasjonsplan, bemanningsplan, 

stillingsbeskrivelser, budsjett, opplæring, informasjon om ønsketurnus, fravær, avspasering eller 

permisjon, organisering av kvalitetsarbeidet, personalmøter og internundervisning.  

 

Revisors vurdering 

Den forelagte dokumentasjonen av sykehjemmets internkontrollsystem er ikke lenger relevant på 

grunn av manglende oppdatering/ajourføring. Revisjonskriteriet om at sykehjemmets intern-

kontrollsystem bør dokumenteres, er etter revisors vurdering ikke oppfylt. 

Veilederen påpeker at foregående punkt (bokstav g) omfatter tiltak for å sikre at krav til tjenestene gitt i 

sosial- og helselovgivningen, blir overholdt. Bokstav h har fokus på ledelsens ansvar og oppgaver når det 

gjelder oppfølging og kontroll med egen virksomhet. 

 

Eksempler på relevante dokumenter, jf. veilederen: Rutine for regelmessig gjennomgang av 

virksomheten, og dokumentasjon av resultatene. Sjekkliste for intern virksomhetsgjennomgang.    
 

Eksempler på relevante tiltak, jf. veilederen: Ledermøter, inspeksjonsrunder, systemrevisjoner. 
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5.3 Oppdatering og tilgjengelighet 

Revisors funn 

Som beskrevet i pkt 6.1 er Kvalitetspermen ikke vedlikeholdt siden 2006. Etter hva sykehjemmets 

leder opplyser til revisjonen, er permen kopiert i flere eksemplarer som oppbevares rundt omkring 

på institusjonen. 

 

Revisors vurdering 

Kvalitetspermen er tilgjengelig, men ikke oppdatert. Revisor vurderer permen som lite relevant 

dokumentasjon, og bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5 er dermed ikke oppfylt. 

 

5.4 Samlet vurdering 

Vi viser til vår redegjørelse i kapittel 5.1. Sykehjemmets internkontrollsystem oppfyller etter 

revisors vurdering krav i forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 bokstav d. 

Videre er vår vurdering at internkontrollsystemet delvis har utviklet prosedyrer, rutiner og andre 

tiltak for å forebygge overtredelser av sosial- og helselovgivningen (bokstav g). Bokstavene c, e og 

f har vi vurdert som bare oppfylt til en viss grad, mens kravene i bokstavene a, b, og h er vurdert 

som ikke oppfylt. De mangler vi har påpekt gjelder følgende forhold: 

 Internkontrollsystemet mangler beskrivelse av virksomhetens oppgaver og mål, samt mål 

for forbedringsarbeidet. 

 De ansatte har ikke tilgang til oppdaterte lover og forskrifter. 

 Det er ikke dokumentert systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for 

å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. 

Med henvisning til vår redegjørelse i kapittel 5.2 er vår vurdering at revisjonskriteriet om at 

sykehjemmets internkontrollsystem bør dokumenteres ikke er oppfylt. 

 

Det går fram av kapittel 5.3 at «Kvalitetspermen» er tilgjengelig, men ikke oppdatert. Revisor 

vurderer permen som lite relevant dokumentasjon og bestemmelsene i internkontrollforskriften § 5 

er dermed ikke oppfylt. 

 

5.5 Konklusjon 

Revisjonens konklusjon er at Kåfjord helsesenter, sykehjemmet i liten grad har et 

internkontrollsystem i henhold til kravene i regelverket.  
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6 OPPLEVD KVALITET PÅ SYKEHJEMMET 

 
Hvordan opplever beboerne, pårørende og ansatte kvaliteten på tjenestene som ytes på 

sykehjemmet?  

6.1 Presentasjon av kartleggingen  

I dette kapittelet framstiller og oppsummerer vi resultatene fra spørreundersøkelsene blant ansatte 

og pårørende om opplevd kvalitet på tjenestene ved sykehjemmet. Resultatene fra 

spørreundersøkelsene suppleres med innslag fra intervjuer med seks beboere. Intervjuene med 

beboerne må, som vist til i kapittel 3, sees som en kilde til eksempler på brukeropplevelser av 

kvaliteten på sykehjemmet. Vi supplerer også med fritekstkommentarer som ansatte og pårørende 

ga i spørreundersøkelsen der dette er aktuelt.  

 

Tittelen til det enkelte diagram/tabell gjenspeiler spørsmålet fra spørreundersøkelsen, slik det ble 

stilt til de ansatte. Vi gjengir spørsmålene slik de ble stilt til de pårørende i fotnoter. 

Gjennomsnittsskårene for ansatte og pårørende presenteres på de fleste spørsmålene. 

Gjennomsnittsskårene er beregnet på grunnlag av respondentenes valg mellom svaralternativene 

som er gjengitt i tabell 1.16  

 
Tabell 1: Svaralternativer i spørreundersøkelsen 

Verdi Betydning 

1 I svært liten grad / svært uenig 

2 I liten grad / nokså uenig 

3 I middels grad / verken enig eller uenig 

4 I stor grad / nokså enig 

5 I svært stor grad / svært enig 

 

For de spørsmålene som hadde andre alternativer, vil dette fremkomme i diagrammet/tabellen og 

teksten. Vi oppgir hvilket svaralternativ gjennomsnittsskåren til ansatte og pårørende ligger 

nærmest, i tilknytning til det enkelte spørsmål. Andelen svar fra ansatte og pårørende fordelt på de 

fem svaralternativene nevnt over, presenteres i diagrammene. På mange spørsmål hadde 

respondentene mulighet til å svare vet ikke. Svaralternativet vet ikke er ikke tillagt tallverdi, og vil 

dermed ikke påvirke gjennomsnittsskåren. Dersom det er en betydelig andel respondenter som har 

svart vet ikke, oppgis dette i teksten i tilknytning til diagrammet. 

 

Resultatene vi presenterer i dette kapittelet, viser hvordan respondentene har besvart en rekke 

spørsmål som omhandler kvalitet i tjenestene på sykehjemmet. Spørsmålene er delt inn i ulike tema 

som fremgår av tittelen til det enkelte delkapittel.    

  

I presentasjonen av funn fra spørreundersøkelsene bruker vi følgende begreper: 

 Ansatterespondenter: Ansatte ved Kåfjord sykehjem som har besvart spørreundersøkelsen 

 Pårørenderespondenter: Pårørende ved Kåfjord sykehjem som har besvart 

spørreundersøkelsen 

 Gjennomsnittsskår: Gjennomsnittsverdien av respondentenes svar når spørsmål ble besvart 

med tallverdi i henhold til skalaen presentert i tabell 1  

                                                 
16 Spørsmål som hadde andre alternativer er spørsmål til ansatte om trivselstiltak og mulighet til å komme ut (tabell 3), 

spørsmål til pårørende og ansatte om responstid (diagram 22) og de ansattes samlede vurdering av kvaliteten i 

tjenestene (diagram 30) 
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 Svarfordeling: Hvordan respondentenes svar fordeler seg på de ulike svaralternativene i 

spørsmålene 

 n: Antallet respondenter som har svart på bestemte spørsmål i spørreundersøkelsen 

Ved Kåfjord sykehjem var det 34 (83%) av de ansatte som besvarte spørreundersøkelsen. Av de 34 

hadde 33 arbeidet ved Kåfjord sykehjem i mer enn fem år da spørreundersøkelsen ble besvart. En 

ansatt hadde arbeidet ved sykehjemmet i mindre enn ett år. Det var elleve sykepleiere, fem 

assistenter og 18 helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgs(fag)arbeidere som besvarte 

undersøkelsen. 

 

Ti (43,5%) av de pårørende ved Kåfjord sykehjem besvarte undersøkelsen. De pårørende ble spurt 

om sin relasjon til beboeren. To pårørende var ektefelle/tidligere samboer, fire pårørende var barn 

av beboeren, mens fire hadde en annen relasjon til beboeren. Syv pårørende besvarte undersøkelsen 

alene, to besvarte den med innspill fra andre pårørende, mens én besvarte undersøkelsen i samarbeid 

med beboeren. Alle var pårørende til beboer som hadde oppholdt seg ved sykehjemmet i mer enn 

seks måneder.  

 

6.2 Måltider og mat 

Diagram 1: I hvor stor grad opplever du at maten som serveres beboerne er av god kvalitet (mht. bl.a. variasjon 

og ernæring)?17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Diagram 1 viser svarfordelingen blant ansatte og pårørende. Diagrammet viser at et flertall i begge 

respondentgruppene har svart at de i stor eller svært stor grad opplever at maten som serveres 

beboerne, er av god kvalitet. Gjennomsnittsverdien ligger nærmest alternativet i stor grad (jfr. 

tabell 1) for både ansatte og pårørende.  

 

Diagram 2 viser svarfordelingen til ansatte og pårørende på spørsmål om i hvor stor grad de opplever 

at maten som serveres, er tilpasset beboerens behov. Et klart flertall i begge respondentgruppene har 

svart med alternativene i stor grad eller i svært stor grad. For begge respondentgruppene ligger 

gjennomsnittsskåren nærmest alternativet i stor grad.  

                                                 
17 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at maten som serveres beboeren er av god kvalitet (mht. bl.a. variasjon 

og ernæring?) 
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Diagram 2: I hvor stor grad opplever du at maten som serveres er tilpasset beboernes behov (mht. bl.a. størrelse 

på porsjoner og ev. allergier)?18 
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Diagram 3. I hvor stor grad opplever du den sosiale rammen rundt beboernes måltider som god?19 
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Diagram 3 viser at det er noe variasjon i opplevelsene til både ansatte og pårørende når det gjelder 

i hvor stor grad de opplever den sosiale rammen rundt beboerens måltider som god. Blant ansatte 

har et flertall av respondentene svart med alternativet i middels grad. Pårørende opplever i 

gjennomsnitt den sosiale rammen rundt beboernes måltider som bedre enn ansatte. 

Gjennomsnittsskåren for ansatte ligger nærmest alternativet i middels grad og for pårørende ligger 

gjennomsnittsskåren nærmest alternativet i stor grad.  

 

                                                 
18 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at maten som serveres er tilpasset beboerens behov (mht. bl.a. størrelse 

på porsjoner og ev.allergier)? 
19 Pårørende: I hvor stor grad opplever du den sosiale rammen rundt beboerens måltider som god? 
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Respondentene hadde anledning til å utdype svarene på disse tre spørsmålene. En pårørende uttrykte 

at det er positivt at sykehjemmet har eget kjøkken. En annen uttrykte forståelse for at forhold rundt 

mat og allergi ikke er lett å handtere når det benyttes vikarer. 

 

Kommentarene fra ansatte dreide seg om at det er dårlig tid under måltidene, og at det er stressende. 

Personalet må gå til og fra fordi det er andre oppgaver som også krever oppmerksomhet. En ansatt 

påpekte at enkelte avdelingskjøkken er nedslitte. En annen kommenterte at det er vanskelig å få 

ønskekost.   

 
Hva mener beboerne? 

Alle seks beboerne vi intervjuet, var fornøyde med maten med hensyn til smak, variasjon og 

størrelse på porsjonene. De var også fornøyde med hvor ofte de fikk mat, og en beboer kommenterte 

at de kunne si fra hvis de ble sultne mellom de faste måltidene. Alle mente at de fikk nok tid til å 

spise. En beboer fikk ofte mat på rommet, og fikk spise i fred. 

 

Mat og måltider: Oppsummering 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at ansatte og pårørende gjennomsnittlig opplever 

kvalitet og tilpasning av maten til beboerne som god. De ansatte opplever gjennomsnittlig den 

sosiale rammen rundt beboernes måltider som middels god, mens de pårørende gjennomsnittlig 

opplever den som god.  

 

6.3 Medbestemmelse over måltider, døgnrytme og privatliv 

Dette delkapittelet inneholder fem diagrammer som viser respondentenes svarfordeling på fem 

spørsmål som omhandler beboernes medbestemmelse.  

 
Diagram 4. I hvor stor grad opplever du at beboerne får stå opp når de vil?20 
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20 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren får stå opp når hun/han vil? 
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Av diagram 4 fremgår respondentenes svar på spørsmålet om i hvor stor grad de opplever at 

beboerne får stå opp når de vil. I underkant av halvparten av respondentene blant ansatte har svart 

at de opplever at beboerne i stor grad eller svært stor grad får stå opp når de vil. Tre fjerdedeler av 

pårørende har svart med alternativene i stor grad eller svært stor grad. Blant pårørende har 12,5% 

svart vet ikke på dette spørsmålet. Gjennomsnittsverdien ligger nærmest alternativet i stor grad for 

begge respondentgruppene, men grenser til alternativet i middels grad for ansatte. 

 
Diagram 5. I hvor stor grad opplever du at beboerne får legge seg når de vil?21 
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Diagram 5 viser at blant pårørende svarte samtlige respondenter at de i stor grad eller svært stor 

grad opplever at beboerne får legge seg når de vil. Gjennomsnittsskåren reflekterer dette. Pårørende 

opplever gjennomsnittlig i større grad enn ansatte at beboerne har medbestemmelse over egen 

leggetid. Blant ansatte er det som diagrammet viser, noe større spredning i opplevelsen av i hvor 

stor grad beboerne får legge seg når de vil. Over halvparten av respondentene blant ansatte har svart 

at de i stor eller svært stor grad opplever at beboerne får legge seg når de vil. Gjennomsnittsskåren 

for ansatte ligger nærmest alternativet i stor grad. 

 

Videre ble ansatte og pårørende spurt om i hvor stor grad de opplever at det legges til rette for at 

beboerne får spise hvis de er sultne utenom faste måltider. Diagram 6 viser svarfordelingen på dette 

spørsmålet. Av diagrammet ser vi at samtlige pårørende, og det store flertallet av ansatte, har svart 

at de i stor eller svært stor grad opplever at det legges til rette for at beboerne får spise hvis de er 

sultne utenom faste måltider. Gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet i stor grad for begge 

respondentgruppene (grenser til i svært stor grad for pårørende). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren får legge seg når han/hun vil? 
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Diagram 6. I hvor stor grad opplever du at det legges til rette for at beboerne får spise hvis de er sultne utenom 

faste måltider?22 
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Diagram 7. I hvor stor grad opplever du at det legges til rette for at beboerne får komme med ønsker om hva de 

vil spise?23 
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Diagram 7 viser at snaut to tredjedeler av pårørende har svart at de i stor eller svært stor grad 

opplever at det legges til rette for at beboerne får komme med ønsker om hva de vil spise, og 

gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet i stor grad. Av diagrammet ser vi at 

svarfordelingen blant ansatte er noe mer spredt, og gjennomsnittsskåren for ansatte ligger nærmest 

alternativet i middels grad.   

 

                                                 
22 Pårørende: I hvor stor grad opplever du at det legges til rette for at beboeren får spise hvis han/hun er sulten utenom 

faste måltider? 
23 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at det legges til rette for at beboeren får komme med ønsker om han 

han/hun vil spise? 
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Diagram 8. I hvor stor grad opplever du at beboerne har mulighet til å være for seg selv når de ønsker det?24 
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Diagram 8 viser at samtlige respondenter blant pårørende, og det store flertallet blant ansatte, har 

svart at de i stor grad eller svært stor grad opplever at beboerne har mulighet til å være for seg selv 

når de ønsker det. Gjennomsnittsskåren til ansatte ligger nærmest alternativet i stor grad, mens 

gjennomsnittsskåren til pårørende ligger nærmest alternativet i svært stor grad. 

 

Respondentene hadde anledning til å gi utdypende kommentarer til spørsmålene som dreier seg om 

medbestemmelse over måltider, døgnrytme og privatliv. De ansatte som valgte å gi kommentar 

mente det er vanskelig å etterkomme ønsker i forhold til mat. En pårørende kommenterte at beboeren 

blir liggende lenge i senga på morgenen, og at frokost ikke tilbys før kl. 11. En annen pårørende 

opplyste at beboeren har enerom, noe som gir fleksibilitet.   

 
Hva mener beboerne? 

De seks beboerne vi intervjuet svarte at de selv bestemmer når de skal stå opp og når de skal legge 

seg. De intervjuede beboerne hadde enerom, og de bestemte stort sett selv når de skulle være alene 

eller sammen med andre. 

 

Medbestemmelse over måltider, døgnrytme og privatliv: Oppsummering 

Resultatene fra spørreundersøkelsene viser at ansatte og pårørende gjennomsnittlig opplever at 

beboerne ved sykehjemmet i stor grad har medbestemmelse over når de vil stå opp og når de vil 

legge seg. Begge respondentgruppene opplever gjennomsnittlig i stor grad at det legges til rette for 

at beboerne får spise hvis de er sultne utenom faste måltider. Ansatte opplever gjennomsnittlig i 

middels grad at beboerne har medbestemmelse over hva de vil spise, mens pårørende 

gjennomsnittlig i stor grad opplever at beboerne har medbestemmelse på dette området. Begge 

respondentgruppene opplever gjennomsnittlig at beboerne har gode muligheter til å være for seg 

selv når de ønsker det.   

 

                                                 
24 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren har mulighet til å være for seg selv når han/hun ønsker 

det? 
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6.4 Tilgang på lege, tannlege og fysioterapeut 

 
Diagram 9. I hvor stor grad opplever du at beboerne, når det etter personalets vurdering er behov for det får  

komme til lege?25 
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Diagram 9 viser at samtlige pårørende, og det klare flertallet av ansatte, opplever at beboerne i stor 

eller svært stor grad får komme til lege når det etter deres vurdering er behov for det. 

Gjennomsnittsskåren til ansatte ligger nærmest alternativet i stor grad, mens pårørendes 

gjennomsnittsskår ligger nærmest alternativet i svært stor grad.  

 

Videre ble ansatte og pårørende spurt om i hvor stor grad de opplever at beboerne, når det etter deres 

vurdering er behov for det, får komme til tannlege. Av diagram 10 ser vi at samtlige pårørende, og 

flertallet av ansatte har svart med alternativene i stor grad eller svært stor grad. Ansatte opplever 

gjennomsnittlig at beboerne i stor grad får komme til tannlege, når det etter personalets vurdering 

er behov for det. Gjennomsnittsskåren til pårørende ligger nærmest alternativet i svært stor grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 10. I hvor stor grad opplever du at beboerne, når det etter personalets vurdering er behov for det får 

komme til tannlege?26 

                                                 
25 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren når det etter din/deres vurdering er behov for det, får 

komme til lege? 
26 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren, når det etter din/deres vurdering er behov for det, får 

komme til tannlege?  
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Diagram 11. I hvor stor grad opplever du at beboerne, når det etter personalets vurdering er behov for det får 

komme til fysioterapeut?27 
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I diagram 11 ser vi at det er noe ulike opplevelser blant både ansatte og pårørende når det gjelder i 

hvor stor grad beboerne, når det etter deres vurdering er behov for det, får komme til fysioterapeut. 

Blant pårørende har 30% svart vet ikke på dette spørsmålet, mens 5,9% av respondentene blant 

ansatte har gjort det samme. Av diagrammet ser vi at omtrent halvparten av de ansatte har svart at 

de i stor eller svært stor grad opplever at beboerne ved behov får komme til fysioterapeut, mens 

nærmere en fjerdedel av de ansatte opplever dette i liten eller svært liten grad. 

Blant pårørende er det ytterpunktene, i svært stor grad og i svært liten grad som er henholdsvis 

hyppigst og nest hyppigst valgt. Det indikerer at pårørende har ulike opplevelser av i hvor stor grad 

beboeren får komme til fysioterapeut, når det etter deres vurdering er behov for det. 

Gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet i middels grad for begge respondentgruppene.   

                                                 
27 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren, når det etter din/deres vurdering er behov for det, får 

komme til fysioterapeut? 
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I de utdypende kommentarene til spørsmålene i dette delkapittelet er det en ansatt som har påpekt 

at det mangler kommunal fysioterapeut. Andre kommentarer blant ansatte er at beboerne altfor 

sjelden får fysioterapi og at ventetiden er for lang. En pårørende kommenterte at han/hun er usikker 

på om den medisinske behandlingen er tilfredsstillende.    

 
Hva mener beboerne?  

Beboerne som ble intervjuet, uttrykte at de er tilfredse med tilgangen på lege, tannlege og 

fysioterapeut. En av beboerne kommenterte at det er lege på huset, og uttrykte at det er positivt med 

nærhet til lege, mens en annen kommenterte at han/hun får komme til fysioterapeut ved behov. 

 
Tilgang på lege, tannlege og fysioterapeut: Oppsummering 

Resultatene fra spørreundersøkelsene viser at pårørende gjennomsnittlig i svært stor grad opplever 

at beboerne får komme til lege og tannlege når det etter deres vurdering er behov for det. Ansatte 

opplever gjennomsnittlig at tilgang på lege og tannlege i stor grad er god. Både ansatte og pårørende 

opplever gjennomsnittlig at beboeren i middels grad får komme til fysioterapeut ved behov.  

 

6.5 Bistand til personlig hygiene 

Pårørende ble spurt om i hvilken grad de opplever at beboerne får tilstrekkelig hjelp til å ivareta 

personlig hygiene.  

 
Tabell 2. I hvor stor grad opplever du/dere at beboerne får tilstrekkelig hjelp til… 

 Gjennomsnittsskår «Vet ikke» n 

…a) å gå på do/ivareta naturlige funksjoner? 4,56 

≈i svært stor grad 

0% 9 

… b) kroppsvask/dusj? 4,75 

≈ i svært stor grad 

0% 8 

… c) tannpuss/munnhygiene? 4,14 

≈ i stor grad 

22,2% 9 
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Tabellen oppgir gjennomsnittsskåren til pårørende på de ulike spørsmålene vedrørende bistand til 

personlig hygiene, samt hvilket alternativ gjennomsnittsskåren ligger nærmest. Pårørende opplever 

gjennomsnittlig at beboeren i svært stor grad får tilstrekkelig hjelp til å gå på do/ivareta naturlige 

funksjoner, samt kroppsvask/dusj. Gjennomsnittsskåren gjenspeiler at samtlige pårørende hadde 

valgt alternativene i stor grad eller i svært stor grad på spørsmål a) og b).  

 

På spørsmål om i hvor stor grad pårørende opplever at beboerne får tilstrekkelig hjelp til 

tannpuss/munnhygiene ligger gjennomsnittsskåren nærmest alternativet i stor grad, og gjenspeiler 

at det store flertallet av pårørende har svart med alternativene i stor grad eller i svært stor grad. 

Imidlertid har 11% av pårørende svart med alternativet i svært liten grad. Det indikerer at pårørende 

har noe ulike opplevelser av i hvor stor grad beboerne får hjelp til tannpuss/munnhygiene.  

 

I kommentarene har en pårørende stilt spørsmålstegn ved hvor hyppig beboeren blir dusjet. En 

annen pårørende oppga å være fornøyd med personalet.  
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Hva mener beboerne? 

En beboer svarte at vedkommende gjorde alt slikt sjøl, og en annen svarte at det var mulighet til å 

dusje/bade når vedkommende ville det. 

6.6  Tilpasning av rom og fellesarealer 

Diagram 12 og 13 viser svarfordelingen til ansatte og pårørende på spørsmål vedrørende tilpasning 

av beboernes rom og fellesarealer.  

 
Diagram 12. I hvor stor grad opplever du at du beboernes rom er tilpasset deres behov?28 
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Diagram 12 viser at majoriteten av de ansatte har svart at de i middels grad opplever at beboernes 

rom er tilpasset behovene deres. Relativt mange av ansatte har imidlertid svart med alternativene i 

liten grad eller svært liten grad. Blant pårørende svarte et flertall at de i stor grad eller svært stor 

grad opplever at beboernes rom er tilpasset deres behov. Gjennomsnittsskåren for pårørende 

ligger nærmest alternativet i stor grad, mens gjennomsnittsskåren for ansatte ligger nærmest 

alternativet i middels grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboerens rom er tilpasset beboerens behov? 
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Diagram 13. I hvor stor grad opplever du at beboernes fellesareal er tilpasset deres behov?29 
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I diagram 13 ser vi at majoriteten av ansatte opplever at beboernes fellesareal i middels grad er 

tilpasset beboernes behov, mens en tredjedel av ansatte har svart med alternativene i liten eller svært 

liten grad. Et flertall av pårørende opplever at beboernes fellesareal i stor eller svært stor grad er 

tilpasset beboernes behov. Gjennomsnittsskåren for ansatte ligger nærmest alternativet i middels 

grad, mens gjennomsnittsskåren for pårørende ligger nærmest alternativet i stor grad. 

 

I tilknytning til fellesareal var det en pårørende som kommenterte at det gjerne kunne vært ei 

fellesstue til, hvor det er litt roligere. Blant ansatte var det to kommenterer om at enkelte rom og bad 

er små og trange. En påpekte at det renner vann til andre rom ved dusjing. To ansatte mente bygget 

bør utbedres/renoveres. 

 

Hva mener beboerne? 

Alle seks beboerne var fornøyde med rommet sitt. En beboer var spesielt fornøyd med å ha 

enkeltrom, og ingen ønsket å klage på noe.  

 
Tilpasning av rom og fellesarealer: Oppsummering 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at pårørende gjennomsnittlig opplever at rom og 

fellesareal i stor grad er tilpasset beboerens behov. Pårørendes gjennomsnittskårer er høyere enn 

ansattes gjennomsnittsskårer, ansatte opplever gjennomsnittlig at beboernes rom og fellesareal i 

middels grad er tilpasset beboernes behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboernes fellesareal er tilpasset beboerens behov? 
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6.7 Trivsel og trygghet 

Diagram 14 viser svarfordelingen på spørsmål til ansatte og pårørende om i hvor stor grad de 

opplever at beboerne trives sammen med personalet. Et klart flertall av ansatte og samtlige av 

pårørende har svart at de i stor grad eller i svært stor grad opplever at beboerne trives sammen med 

personalet. Dette reflekteres i gjennomsnittsskåren for pårørende, som ligger nærmest alternativet i 

svært stor grad. Gjennomsnittsskåren for ansatte ligger nærmest alternativet i stor grad. En 

pårørende kommenterte at han/hun opplever at personalet har en god tone med beboeren. 

 
Diagram 14. I hvor stor grad opplever du at beboerne trives sammen med personalet?30 
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Diagram 15. I hvor stor grad opplever du at beboerne trives sammen med hverandre?31 
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Av diagram 15 ser vi at majoriteten av ansatte opplever at beboerne i middels grad trives sammen 

med hverandre, mens i overkant av en tredjedel har valgt alternativet i stor grad. 

                                                 
30 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren trives sammen med personalet? 
31 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren trives sammen med de andre beboerne? 
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Gjennomsnittsskåren for de ansatte ligger nærmest alternativet i middels grad. Svarfordelingen til 

pårørende viser større variasjon med hensyn til hvorvidt de opplever at beboerne trives sammen 

med hverandre. Halvparten av pårørenderespondentene har svart med alternativet i middels grad, 

mens omtrent en tredjedel har valgt alternativet i svært stor grad. For pårørende ligger 

gjennomsnittsskåren nærmest alternativet i stor grad. 

 
Diagram 16. I hvor stor grad opplever du at beboernes trygghet ivaretas på din arbeidsplass? 32  
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Av diagram 16 ser vi at et klart flertall blant både ansatte og pårørende har svart at de i stor grad 

eller i svært stor grad opplever at beboernes trygghet ivaretas på sykehjemmet. Gjennomsnitts-

skåren for begge respondentgruppene ligger nærmest alternativet i stor grad.  

 

En pårørende kommenterte at beboerne ofte er alene på oppholdsrom over lengere tid, noe de som 

pårørende ikke synes er forsvarlig. En ansatt kommenterte at beboere som bør skjermes på grunn av 

langt utviklet demens, bor sammen med andre beboere i vanlig avdeling. 

  

Hva mener beboerne? 

Alle de intervjuede beboerne gav uttrykk for å trives på fellesstua, og to sa det var fint å kunne prate 

med andre av og til. Fem beboere svarte at de følte seg trygge på sykehjemmet, mens den sjette 

svarte «vet ikke». 

 

Trivsel og trygghet: Oppsummering 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at pårørende gjennomsnittlig i svært stor grad opplever at 

beboerne trives sammen med personalet, i stor grad trives sammen med hverandre, og at tryggheten 

til beboeren i stor grad er ivaretatt ved sykehjemmet. Ansatte opplever at beboerne i stor grad trives 

sammen med personalet, i middels grad trives sammen hverandre, og at beboernes trygghet i stor 

grad er ivaretatt ved sykehjemmet. 

 

                                                 
32 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at beboerens trygghet er godt ivaretatt på sykehjemmet/institusjonen?  
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6.8 Trivselstiltak og mulighet til å komme ut. 

De ansatte fikk spørsmål om hvordan de opplever hyppigheten på trivselstiltak33 for beboerne, samt 

hvor ofte de opplever at beboerne har mulighet til å komme ut i frisk luft dersom de ønsker det. 

 
Tabell 3. Hyppighet på trivselstiltak og mulighet til å komme ut i frisk luft34 

 Sjeldnere 

enn én dag i 

måneden 

Én dag i 

måneden 

Flere dager i 

måneden 

Én dag i 

uka 

Flere 

dager i 

uka 

«Vet 

ikke» 

 

n 

Trivselstiltak 0% 15,2% 60,6% 18,2% 6,1% 0% 33 

Mulighet til 

å komme ut i 

frisk luft 

 

41,2% 

 

17.7% 

 

8,8% 

 

0% 

 

2,9% 

 

29,4% 

 

34 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Tabell 3 viser at flertallet av ansatte har svart at de opplever at det er trivselstiltak flere dager i 

måneden. Når det gjelder muligheten til å komme ut i frisk luft, har to tredjedeler av ansatte svart at 

de opplever at beboerne har mulighet til å komme ut i frisk luft én dag i måneden eller sjeldnere.  

 

To ansatte kommenterte at det er for lite tid til å hjelpe beboerne ut, mens to ansatte uttrykte at noen 

pasienter burde hatt større muligheter til å komme seg ut i frisk luft. En tredje ansatt kommenterte 

at hyppigheten varierer med årstid.    

 

Videre ble de pårørende spurt om i hvor stor grad de opplever at beboeren er fornøyd med 

trivselstiltakene og muligheten til å komme ut i frisk luft. 
 

Diagram 17 viser at det er noe variasjon i pårørendes opplevelser av i hvor stor grad de opplever at 

beboerne er fornøyde med trivselstiltakene på sykehjemmet. Halvparten av pårørende har svart med 

alternativene i stor grad eller i svært stor grad.  Blant pårørende svarte 10% vet ikke på dette 

spørsmålet. Gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet i middels grad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Trivselstiltak er i undersøkelsen definert som tiltak som har til formål å øke tjenestemottakerens trivsel, f.eks. 

høytlesning, sang-/samlingsstunder, underholdning eller ulike former for fysisk aktivisering (i den grad beboeren har 

helse til dette). 
34 Spørsmålene slik de ordrett ble stilt i undersøkelsen: 

- Hvor ofte opplever du at institusjonen har trivselstiltak for beboerne? 

- Hvor ofte opplever du at beboerne har mulighet til å komme ut i frisk luft hvis de selv skulle ønske det? 
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Diagram 17. I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren er fornøyd med trivselstiltakene på 

sykehjemmet/institusjonen? 
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Diagram 18. I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren er fornøyd med muligheten til å komme ut i frisk 

luft hvis han/hun selv skulle ønske det? 
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Av diagram 18 ser vi at over halvparten av pårørende i stor grad eller i svært stor grad opplever at 

beboeren er fornøyd med muligheten til å komme ut i frisk luft hvis han/hun selv skulle ønske det. 

Gjennomsnittsskåren på 3,5 ligger mellom alternativene i middels grad og i stor grad.  

 

I tilknytning til spørsmålene om trivselstiltak og muligheten til å komme ut har en pårørende 

kommentert at trivselstiltak er lite kjent for pårørende, og at de har inntrykk av at det er sporadisk. 

En annen pårørende har kommentert at beboeren er svært lite ute i regi av sykehjemmet.  

 
Hva mener beboerne? 

Beboerne som ble intervjuet ga uttrykk for at de har muligheter til å komme ut dersom de ønsker 

det, og at de i så fall får hjelp av personalet til å komme ut.  
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Trivselstiltak og mulighet til å komme ut: Oppsummering 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at majoriteten av ansatte opplever at beboerne sjelden har 

mulighet til å komme ut. Pårørende opplever i gjennomsnitt at beboerne i middels grad har mulighet 

til å komme ut når de selv ønsker det. Når det gjelder trivselstiltak, opplever ansatte gjennomsnittlig 

at dette skjer flere ganger i måneden, mens pårørende i middels grad (grenser til i stor grad) 

opplever at beboeren er fornøyd med trivselstiltakene ved sykehjemmet. 

 

6.9 Utførelse av arbeidsoppgaver 

De ansatte fikk spørsmål om i hvor stor grad de opplever å få utført sine arbeidsoppgaver på en 

tilfredsstillende måte. Spørsmålet var rettet mot tre typer oppgaver35;  

 beboernes primære behov (mat, drikke, toalettbesøk, vask/dusj o.l.) 

 beboernes livskvalitet (lufteturer, aktivisering, samtale o.l.)  

 praktiske oppgaver (oppgaver som ikke er direkte rettet mot beboerne: renhold, rydding o.l.) 

Tabell 4. I hvor stor grad opplever du at du får utført følgende arbeidsoppgaver på tilfredsstillende måte? 

 Gjennomsnittsskår n 

Arbeidsoppgaver tilknyttet beboernes 

primære behov 

3,75 

≈i stor grad 

33 

Arbeidsoppgaver tilknyttet beboernes 

livskvalitet 

2,09 

≈ i liten grad 

33 

Praktiske arbeidsoppgaver  2,45 

≈ i liten grad 

33 

Kilde: QuestBack/KomRev NORD  

 

Av tabell 4 ser vi at ansatte i gjennomsnitt opplever at de i stor grad får utført arbeidsoppgaver 

tilknyttet beboernes primære behov på tilfredsstillende måte, mens gjennomsnittsskåren for 

arbeidsoppgaver tilknyttet beboernes livskvalitet og praktiske arbeidsoppgaver ligger nærmest 

alternativet i liten grad. For arbeidsoppgaver tilknyttet beboernes livskvalitet kan dette ses i 

sammenheng med svarene under delkapittel 7.8, der ansatte har oppgitt at de opplever at beboerne 

relativt sjelden har mulighet til å komme ut. Når det gjelder praktiske arbeidsoppgaver, har ansatte 

noe ulike opplevelser av i hvor stor grad de får utført disse på tilfredsstillende måte. Selv om 

gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet i liten grad, er det også respondenter som har svart 

med alternativene i stor grad og i svært stor grad på dette spørsmålet.     

 

I kommentarene var det ansatte som kommenterte at det er mangel på personale, noe som fører til 

at det ofte bare er de primære behovene til pasientene som blir utført, mens det blir dårlig tid til 

andre oppgaver. En annen ansatt kommenterte at det varierer i hvor stor grad han/hun opplever at 

de ulike oppgavene blir utført på tilfredsstillende måte. En tredje ansatt uttrykte at kjøkkentjeneste 

går utover pasienttiden.  

 

 

 

 

                                                 
35 De ansatte ble bedt om å svare vet ikke, dersom dette ikke inngikk i deres arbeidsoppgaver. 
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6.10 Respekt, verdighet, taushetsplikt og kommunikasjon 

Diagram 19. I hvor stor grad opplever du at personalet behandler beboerne med respekt?36 
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Diagram 19 viser at et stort flertall av både ansatte og pårørende i stor grad eller svært stor grad 

opplever at personalet behandler beboerne med respekt. Gjennomsnittsskåren for begge 

respondentgruppene ligger nærmest alternativet i stor grad. 

 

Diagram 20 viser at et klart flertall av ansatte opplever at personalet i stor eller svært stor grad 

ivaretar beboernes verdighet. Blant pårørende svarte 11,1% vet ikke på dette spørsmålet, mens 

omtrent to tredjedeler av pårørende opplever at personalet i stor eller svært stor grad ivaretar 

beboernes verdighet. Gjennomsnittsskåren for begge respondentgruppene ligger nærmest 

alternativet i stor grad. 

 
Diagram 20. I hvor stor grad opplever du at personalet ivaretar beboernes verdighet?37 
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36 I hvor stor grad opplever du/dere at personalet behandler beboeren med respekt? 
37 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at personalet ivaretar beboerens verdighet? 
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Diagram 21. I hvor stor grad opplever du at personalet overholder taushetsplikten?38 
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Av diagram 21 ser vi at flertallet av både ansatte og pårørende opplever at personalet i stor eller 

svært stor grad overholder taushetsplikten. Blant pårørende har 20% av respondentene valgt 

alternativet vet ikke. Gjennomsnittlig opplever både ansatte og pårørende at personalet i stor grad 

overholder taushetsplikten. 

 

To respondenter blant ansatte ga uttrykk for at det bør være mer fokus på taushetsplikt.  

 

I hvor stor grad opplever du at personalet snakker klart og tydelig til beboerne?39 

Blant pårørende svarte samtlige respondenter at de i stor eller svært stor grad opplever at personalet 

snakker klart og tydelig til beboerne. Dette reflekteres i gjennomsnittsskåren (4,5), som ligger 

mellom de to alternativene. Blant ansatte svarte et klart flertall at de i stor grad opplever at 

personalet snakker klart og tydelig til beboeren, og gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet 

i stor gra.  

 
Hva mener beboerne? 

Alle seks intervjuede beboere svarte at de er fornøyde med måten personalet behandler dem på. 

 
Respekt, verdighet, taushetsplikt og kommunikasjon: Oppsummering 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at både ansatte og pårørende gjennomsnittlig i stor grad 

opplever at personalet behandler beboerne med respekt, ivaretar deres verdighet, samt overholder 

taushetsplikten. Ansatte og pårørende opplever gjennomsnittlig i stor grad at personalet snakker 

klart og tydelig til beboerne.  

 

 

 

 

 

                                                 
38 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at personalet overholder taushetsplikten? 
39 Pårørende: I hvor stor grad opplever du/dere at personalet snakker klart og tydelig til beboeren? 
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6.11 Responstid  

Diagram 22. Hvordan opplever du den gjennomsnittlige ventetiden for beboerne når de tilkaller personalet?40 
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Diagram 22 viser at omtrent to tredjedeler av ansatte opplever den gjennomsnittlige ventetiden for 

beboerne som svært kort eller nokså kort når de tilkaller personalet. Blant pårørende er det 22,2% 

av respondentene som har svart vet ikke på dette spørsmålet. I underkant av halvparten av pårørende 

har svart at de opplever ventetiden som svært kort eller nokså kort når beboerne tilkaller personalet. 

Gjennomsnittsskåren for begge respondentgruppene ligger nærmest alternativet nokså kort.  

 

I tilknytning til dette spørsmålet kommenterte en ansatt at det er for lite personale. En pårørende 

kommenterte at beboer på grunn av helsetilstand ikke tilkaller personalet, men at personalet ofte er 

innom beboeren for å undersøke om det er noe beboeren trenger.  

 
Hva mener beboerne? 

To beboere mente det aldri er noe problem å få tak i personalet når de trenger bistand til noe, mens 

to beboere uttrykte at de sjelden opplever det som vanskelig. Én beboer svarte at det noen ganger 

kan være vanskelig å få tak i personalet når vedkommende hadde behov for hjelp. Én beboer visste 

ikke hva han/hun skulle svare. På spørsmål om beboerne opplever at personalet har dårlig tid når de 

skal hjelpe beboerne, svarte tre beboere at de aldri opplever det. To sa det sjelden hender, og én 

mente personalet noen ganger har dårlig tid. De mente for øvrig at personalet tar den tiden de trenger. 

Om kveldene kan det være et kjør, når mange skal stelles og legges samtidig. I helgene er det færre 

på vakt, samtidig som de er samme antall beboere som i ukedagene. Én kommenterte at: «Det har 

skjedd at jeg har måttet vente hvis personalet ser at det er noe som ikke haster, fordi noen andre 

har hatt mer behov for hjelp med en gang. Det er greit.»  

 

 

 

 

 

                                                 
40 Hvordan opplever du/dere den gjennomsnittlige ventetiden for beboeren når han/hun tilkaller personalet? 
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6.12 Informasjon  

Diagram 23. I hvor stor grad opplever du at beboerne får informasjon om tjenestetilbudet?41 
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Diagram 23 viser at flertallet av pårørende opplever at beboerne i stor eller svært stor grad får 

informasjon om tjenestetilbudet. Blant ansatte svarte 18,2% av respondentene vet ikke på dette 

spørsmålet, mens en tredjedel opplever at beboerne i stor grad får informasjon om tjenestetilbudet. 

Svarfordelingen viser at det er noe variasjon med hensyn til hvorvidt både ansatte og pårørende 

opplever at beboerne får informasjon om tjenestetilbudet. 

Gjennomsnittsskåren for ansatte ligger nærmest alternativet i middels grad, mens 

gjennomsnittsskåren for pårørende ligger nærmest alternativet i stor grad.  

 
Diagram 24. I hvor stor grad opplever du at pårørende får informasjon om tjenestetilbudet?42 
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41 I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren får informasjon om tjenestetilbudet? 
42 I hvor stor grad opplever du/ dere at pårørende får informasjon om tjenestetilbudet? 
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Av diagram 24 ser vi at det er spredning i svarfordelingen til både ansatte og pårørende, noe som 

betyr at begge respondentgruppene er delte i sin opplevelse av i hvor stor grad de pårørende får 

informasjon om tjenestetilbudet. På dette spørsmålet har 18,2% av ansatte svart vet ikke, mens 

11,1% av pårørende har svart vet ikke. Gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet i middels 

grad for begge respondentgruppene.   

 
Diagram 25. I hvor stor grad opplever du at beboerne er kjent med muligheten til å klage?43 
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Diagram 25 viser at det er delte opplevelser i begge respondentgruppene av hvorvidt beboerne er 

kjente med muligheten til å klage. En forholdvis stor andel av pårørende, 40%, svarte vet ikke på 

dette spørsmålet, mens 21,9% av ansatte svarte vet ikke. Det gjør vet ikke til det hyppigst valgte 

alternativet blant pårørende, mens i stor grad er nest hyppigst valgt. Blant ansatte er alternativet i 

middels grad hyppigst valgt. Gjennomsnittsskåren for ansatte ligger nærmest alternativet i middels 

grad, mens gjennomsnittsskåren for pårørende ligger mellom alternativene i middels grad og i stor 

grad. 

 

Diagram 26 viser at det er noe ulike opplevelser blant både ansatte og pårørende også når det gjelder 

i hvor stor grad respondentene opplever at pårørende er kjent med muligheten til å klage. Blant 

ansatte har 21,2% svart vet ikke på dette spørsmålet, mens 10% av pårørende har gjort det samme. 

Over to tredjedeler av pårørende har svart at de i stor eller svært stor grad opplever at pårørende er 

kjent med muligheten til å klage, og gjennomsnittsskåren for pårørende ligger nærmest alternativet 

i stor grad. Blant ansatte opplever i underkant av halvparten av respondentene i stor eller svært stor 

grad at pårørende er kjent med muligheten til å klage, og gjennomsnittsskåren ligger nærmest 

alternativet i middels grad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 I hvor stor grad opplever du/dere at beboeren er gjort kjent med muligheten til å klage? 
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Diagram 26. I hvor stor grad opplever du at pårørende er kjent med muligheten til å klage?44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Diagram 27 viser at et flertall av pårørende og ansatte i stor eller svært stor grad opplever at 

avdelingen tar hensyn til eventuelle klager fra beboere. Det var henholdsvis 30% (pårørende) og 9% 

(ansatte) som svarte vet ikke på dette spørsmålet. Gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet i 

stor grad for begge respondentgruppene.  

 
 

Diagram 27. I hvor stor grad opplever du at avdelingen tar hensyn til eventuelle klager fra beboere?45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 I hvor stor grad opplever du/dere at pårørende er gjort kjent med muligheten til å klage? 
45 I hvor stor grad opplever du/dere at avdelingen tar hensyn til eventuelle klager fra beboeren? 
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Diagram 28. I hvor stor grad opplever du at avdelingen tar hensyn til eventuelle klager fra pårørende?46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Av diagram 28 ser vi at et flertall av både ansatte og pårørende i stor grad eller svært stor grad 

opplever at avdelingen tar hensyn til eventuelle klager fra pårørende. Henholdsvis 6% (ansatte) og 

20% (pårørende) svarte vet ikke på dette spørsmålet. Gjennomsnittsskåren ligger nærmest 

alternativet i stor grad for begge respondentgruppene.  

 

To pårørende ga utdypende kommentar til spørsmålene om informasjon. En påpekte at for å ta 

stilling til hvorvidt klager tas til følge, er pårørende avhengige av å få tilbakemelding fra 

personalet/sykehjemmet om hva som er gjort med en eventuell klage. Den andre pårørende 

kommenterte at klager ikke blir tatt til følge, og at det ikke nytter å ta opp ting. Denne pårørende 

kommenterte også at beboeren har uttrykt at hun/han ikke tør klage, fordi de ansatte kan bli «sinte».  

 

På spørsmålet «Har du/dere deltatt på en planlagt samtale om beboeren med 

pleiepersonalet?», svarte 70% av pårørende ja. Av de som hadde deltatt på en planlagt samtale om 

beboeren med pleiepersonalet opplevde 57% i stor grad at denne samtalen var nyttig, mens 43% i 

svært stor grad opplevde at denne samtalen var nyttig. En pårørende kommenterte at personalet tar 

kontakt ved behov. 

 

Hva mener beboerne? 

Beboerne fikk ikke spørsmålene om informasjon. 

 

Informasjon: Oppsummering 

Både ansatte og pårørende opplever i gjennomsnitt i stor grad at avdelingen tar hensyn til klager 

fra både pårørende og ansatte. Begge respondentgruppene opplever i gjennomsnitt i middels grad 

at beboerne er kjent med muligheten til å klage, mens pårørende i gjennomsnitt i stor grad 

opplever at pårørende er kjent med muligheten til å klage. Når det gjelder informasjon om 

tjenestetilbudet opplever både ansatte og pårørende gjennomsnittlig i middels grad at pårørende 

får informasjon om dette. Ansatte opplever i gjennomsnitt i middels grad at beboerne får slik 

informasjon, mens pårørende gjennomsnittlig i stor grad opplever at beboerne får slik informasjon. 

 

 

                                                 
46 I hvor stor grad opplever du/dere at avdelingen tar hensyn til eventuelle klager fra pårørende? 
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6.13 Kompetanse og kvalitetsfokus 

 
Tabell 5. Spørsmål til ansatte: Hvor enig er du i følgende påstander? Jeg opplever at… 

Påstand Gjennomsnittsskår «Vet ikke» n 

a)…pleiepersonalet på min arbeidsplass 

samlet sett har tilstrekkelig kompetanse til å 

utføre sine arbeidsoppgaver  

4,27 

≈nokså enig 

 

4,2% 

33 

b)…jeg har tilstrekkelig kompetanse til å 

utføre mine arbeidsoppgaver 

4,62 

≈ svært enig 

0% 34 

c)…jeg har tilgang til skriftlige rutiner som 

støtter meg i mitt arbeid  

4,0 

≈ nokså enig 

0% 33 

d)…jeg har tilgang til nødvendige 

hjelpemidler til bruk i mitt arbeid 

4,21 
≈ nokså enig 

0% 34 

 

Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

De ansatte ble bedt om å ta stilling til fire påstander som er gjengitt i tabell 4. På samtlige påstander 

sa et klart flertall av respondentene seg nokså enig eller svært enig. I tabellen presenteres de ansattes 

gjennomsnittlige vurderinger av påstandene, samt hvilket svaralternativ gjennomsnittsskåren ligger 

nærmest.  

 

I tilknytning til disse spørsmålene kommenterte tre ansatte at det er for mye ufaglært personell, og 

at det trengs mer fagpersonell. En ansatt kommenterte at det til tider er for lite 

kompetanse/spesialkompetanse på skjermet avdeling.  

 

 

Spørsmål til ansatte: Hvor enig er du i følgende påstand? «Jeg opplever at ansatte på min 

arbeidsplass er opptatt av kvalitet i tjenestene som ytes beboerne». 

 

Et klart flertall av ansatte svarte med alternativene nokså enig eller svært enig. Gjennomsnittsskåren 

på 4,38 indikerer at ansatte gjennomsnittlig er nokså enig i at de ansatte på deres arbeidsplass er 

opptatt av kvalitet i tjenestene som ytes beboerne.  
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6.14 Avviksrutiner 

De ansatte ble bedt om å ta stilling til fire påstander knyttet til rutiner ved avvik, og hvorvidt de 

opplever at disse rutinene følges i praksis. I tabell 6 presenteres gjennomsnittsskåren for de ulike 

spørsmålene. 

  
Tabell 6. Hvor enig er du i følgende påstander? 

Påstand Gjennomsnittsskår «Vet ikke» n 

a)Min avdeling har skriftlige rutiner for å 

melde fra om avvik knyttet til medisinering av 

beboerne 

4,91 

≈svært enig 

 

0% 

 

33 

b)… og disse rutinene følges i praksis  3,73 

≈ nokså enig 

0% 33 

c)Min avdeling har skriftlige rutiner for å 

melde fra om andre avvik knyttet til beboerne 

4,61 

≈ svært enig 

4,5% 32 

d)…og disse rutinene følges i praksis 4,07 
≈ nokså enig 

9,1% 32 

 

Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Vi ser i tabell 6 at ansatte i gjennomsnitt er svært enig i påstandene om at avdelingen har skriftlige 

rutiner for å melde fra om avvik knyttet til medisinering av beboerne og andre avvik47 knyttet til 

beboerne, og reflekterer at et klart flertall av respondentene har sagt seg nokså enig eller svært enig 

i de to påstandene. Når ansatte skal oppgi hvor enige de er i at disse rutinene følges i praksis, synker 

gjennomsnittsverdien noe. Dette reflekterer at noen flere respondenter har valgt alternativene 

«verken enig eller uenig» og «nokså uenig». Det er likevel et stort flertall som er nokså enig eller 

svært enig i at rutinene følges i praksis, og gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet nokså 

enig. Ansatte er altså i gjennomsnitt nokså enig i at rutiner for å melde fra om avvik knyttet til 

medisinering av beboerne og andre avvik knyttet til beboerne, følges i praksis. 

 

En ansatt kommenterte at han/hun er svært uenig i at assistenter har fått ansvar for medisinutlevering 

etter medisinkurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 I spørreundersøkelsen er det opplyst om at det med avvik menes skader, uønskede situasjoner eller kritikkverdige 

forhold som berører beboerne. 



KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i PRO 

 

Side 46 

 

6.15 Samlet vurdering 

 
Diagram 30. Alt i alt, hvordan opplever du kvaliteten på tjenestene til beboerne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: QuestBack/KomRev NORD 

 

Vi ser av diagram 30 at et klart flertall av ansatte har svart at de alt i alt opplever kvaliteten på 

tjenestene til beboerne som god eller svært god. Gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet 

som god. 

 

I kommentarene var det to ansatte som trakk frem at det er positivt med ny leder ved sykehjemmet. 

En respondent kommenterte at det er mangel på faglig kompetanse, og at dette problemet kan øke i 

årene som kommer. Dermed ville det vært positivt om kommunen kunne bidratt med finansiering 

til grunnleggende utdanning. En annen respondent kommenterte at det er mye fokus på dårlig 

økonomi, og denne respondenten savner fokus på etikk og holdninger til brukerne. 

 
Diagram 31: Alt i alt, i hvor stor grad er du/dere fornøyd med sykehjemmet/institusjonen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: QuestBack/KomRev NORD 
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Diagram 31 viser at et klart flertall av pårørende i stor eller svært stor grad er fornøyd med 

sykehjemmet.  Gjennomsnittsskåren ligger nærmest alternativet i stor grad.  

I kommentarene fra pårørende var det fire respondenter som ga uttrykk for at de er fornøyde med 

sykehjemmet. Forhold som ble trukket frem var at personalet er flinke med beboerne og at det 

oppleves trygt å ha en av sine nærmeste på sykehjemmet. En respondent kommenterte «Det er mulig 

at vi her snakker om en av de aller beste institusjoner av sitt slag». En pårørende kommenterte at 

inntrykket av sykehjemmet er positivt, men at det er rom for forbedringer. En annen respondent 

kommenterte at det kun finnes et sykehjem i kommunen, og at man dermed ikke kan benytte seg av 

alternativer dersom en ikke er fornøyd.   

 

 

Andre kommentarer 

 

Helt til slutt fikk respondentene muligheter til å gi andre innspill eller kommentarer til kvaliteten i 

tjenestene på sykehjemmet/institusjonen. Blant ansatte var det to respondenter som kommenterte 

bygningsmessige utfordringer; nedslitt bygg, trange rom og at det ved dusjing renner vann inn på 

andre rom. To respondenter kommenterte at det er positivt at det blir gjennomført en 

spørreundersøkelse. En respondent mente at uteareal bør prioriteres og at det bør være et økt fokus 

på taushetsplikt og holdninger overfor beboere.  

 

Blant pårørende var det en respondent som kommenterte at han/hun er fornøyd med tjenestene og 

personalet, men at sykehjemmet bør rustes opp og at personalet bør få tilgang til flere hjelpemidler 

som vil lette arbeidet deres. En pårørende ga uttrykk for å være svært fornøyd med sykehjemmet. 

En respondent kommenterte at fagkompetansen på demens bør styrkes.  

 

 

 

Resultater fra spørreundersøkelsene: Oppsummering 

 

Her følger en oppsummering av resultatene fra spørreundersøkelsene om opplevd kvalitet ved 

sykehjemmet. Oppsummeringen gjengir de gjennomsnittlige opplevelsene til ansatte og pårørende 

av de ulike temaene som spørreundersøkelsene omhandlet. 

 

Mat og måltider 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at ansatte og pårørende opplever kvalitet og 

tilpasning av maten til beboerne som god. Pårørende opplever den sosiale rammen rundt beboernes 

måltider som god, mens de ansatte i middels grad vurderer den som god.    

 

Medbestemmelse over måltider, døgnrytme og privatliv 

Pårørende og ansatte opplever i stor grad at beboerne har medbestemmelse over egen døgnrytme, 

samt at det i stor grad legges til rette for at beboerne får spise hvis de er sultne utenom faste måltider. 

Ansatte opplever i middels grad at beboerne har medbestemmelse over innholdet i måltidene, mens 

pårørende opplever at beboerne i stor grad har medbestemmelse over dette. Når det gjelder privatliv 

opplever både ansatte og pårørende at beboerne har gode muligheter til å være for seg selv. 

 

Tilgang på lege, tannlege og fysioterapeut 

Pårørende og ansatte opplever at beboerne har god tilgang på lege og tannlege ved behov. Begge 

respondentgruppene opplever tilgangen til fysioterapeut som dårligere, og vurderer tilgangen til 

fysioterapeut til å være middels god.  
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Bistand til personlig hygiene 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at pårørende opplever at beboerne får tilstrekkelig hjelp 

til å ivareta personlig hygiene.  

 

Tilpasning av rom og fellesareal 

Ansatte opplever i middels grad at beboernes rom og fellesareal er tilpasset beboernes behov. I 

kommentarene ble det nevnt trange rom og problemer ved dusjing. Pårørende opplever i stor grad 

at rom og fellesareal er tilpasset beboernes behov. 

 

Trivsel og trygghet 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at pårørende og ansatte opplever at beboernes trygghet er 

godt ivaretatt og at beboerne trives sammen med personalet. Begge respondentgruppene vurderer 

beboernes trivsel sammen med hverandre noe lavere.  

 

Trivselstiltak og mulighet til å komme ut 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at ansatte opplever at beboerne sjelden har mulighet til å 

komme ut. Pårørende har en mer positiv opplevelse av beboernes muligheter til å komme ut. Når 

det gjelder trivselstiltak, opplever ansatte at det er trivselstiltak for beboerne flere dager i måneden, 

mens pårørende i middels grad opplever at beboerne er fornøyde med trivselstiltakene. 

 

Utførelse av arbeidsoppgaver 

Ansatte opplever at de i stor grad får utført arbeidsoppgaver tilknyttet beboernes primære behov på 

en tilfredsstillende måte, mens de i liten grad opplever at de får utført praktiske arbeidsoppgaver og 

arbeidsoppgaver tilknyttet beboernes livskvalitet.  

 

Respekt, verdighet, taushetsplikt og kommunikasjon 

Både ansatte og pårørende opplever at personalet i stor grad behandler beboerne med respekt og 

ivaretar beboernes verdighet, samt overholder taushetsplikten. Begge respondentgruppene opplever 

at personalet kommuniserer tydelig med beboerne. 

 

Responstid 

Både pårørende og ansatte opplever at responstiden er nokså kort når beboerne tilkaller personalet. 

 

Informasjon 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at ansatte i middels grad opplever at beboere og pårørende 

får informasjon om tjenestetilbudet, og er kjent med muligheten til å klage. Pårørenderespondentene 

opplever at pårørende er godt kjent med klagemuligheten, mens de i middels grad opplever at 

beboerne er kjent med klagemuligheten. Pårørende opplever i stor grad at beboeren får informasjon 

om tjenestetilbudet, og at de selv i middels grad får informasjon om tjenestetilbudet. Begge 

respondentgruppene opplever i stor grad at avdelingen tar hensyn til eventuelle klager fra både 

beboere og pårørende.  

 

Kompetanse og kvalitetsfokus  

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at ansatte mener at de har tilgang til rutiner og 

hjelpemidler som støtter dem i arbeidet. Ansatte er svært enig i at de selv har tilstrekkelig 

kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver, mens de er nokså enig i at pleiepersonalet samlet sett 

har tilstrekkelig kompetanse. Ansatte opplever at de ansatte på deres arbeidsplass er opptatte av 

kvalitet i tjenestene som ytes beboerne.  
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Avviksrutiner 

Ansatte er svært enig i at avdelingen deres har skriftlige rutiner for å melde fra om avvik knyttet til 

medisinering og andre avvik knyttet til beboerne. Ansatte sier seg nokså enig i påstanden om at disse 

rutinene følges i praksis.  

 

Respondentenes samlede vurdering 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at ansatte opplever at tjenestene som ytes 

sykehjemsbeboerne alt i alt er av god kvalitet. Pårørende er i stor grad fornøyde med sykehjemmet.  
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7 OPPSUMMERING  

 

Kontrollutvalget ønsket en vurdering av om Kåfjord helsesenter, sykehjemmet har et internkontroll-

system i henhold til kravene i regelverket. KomRev NORDs undersøkelse viser at internkontroll-

systemet ved sykehjemmet ikke beskriver virksomhetens hovedoppgave og mål, og hvordan ansvar, 

oppgaver og myndighet er fordelt. De ansatte er ikke sikret tilgang til lover og forskrifter som gjelder 

for virksomheten. Ledelsen ved sykehjemmet har til en viss grad sørget for at arbeidstakerne har 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor sitt fagfelt. Videre har ledelsen sørget for at 

arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Sykehjemmet har i liten grad 

gjort bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten. 

Sykehjemmet har i liten grad oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller 

mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Ledelsen har i liten grad utviklet, iverksatt, kontrollert, 

evaluert og forbedret nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å rette opp og 

forebygge overtredelser av helse- og omsorgslovgivningen. Ledelsen har heller ikke foretatt 

systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlige forbedring av virksomheten. Vi fant lite relevant dokumentasjon 

av sykehjemmets internkontrollsystem, og den dokumentasjonen som forelå, var ikke oppdatert. 

Med bakgrunn i våre funn og vurderinger konkluderer vi med at internkontrollsystemet ved 

sykehjemmet i liten grad er i henhold til kravene i regelverket. 

  

Kontrollutvalget ønsket også en kartlegging av hvordan beboere, pårørende og ansatte opplever 

kvaliteten på tjenestene ved sykehjemmet.  Kartleggingen er utført ved hjelp av intervjuer av 

beboere og spørreundersøkelser blant ansatte og pårørende. Kartleggingen viser at det på enkelte 

områder er noe variasjon mellom pårørendes og ansattes opplevelser av kvaliteten. Imidlertid 

indikerer resultatene fra spørreundersøkelsene at ansatte opplever at tjenestene som ytes 

sykehjemsbeboerne alt i alt er av god kvalitet. Videre indikerer resultatene at pårørende i stor grad 

er fornøyde med sykehjemmet.  De intervjuede beboerne gav inntrykk av å være tilfredse med 

kvaliteten på tjenestene de mottar ved sykehjemmet. 
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8 EVENTUELLE ANBEFALINGER 

 

Med bakgrunn i revisors funn, vurderinger og konklusjoner gir KomRev NORD følgende 

anbefalinger til administrasjonen i Kåfjord kommune: 

 

 Kåfjord kommune bør sikre at internkontrollsystemet til Kåfjord helsesenter, sykehjemmet, 

videreutvikles på en slik måte at det oppfyller kravene i regelverket. 

 

 Selv om den opplevde kvaliteten i Kåfjord kommunes sykehjemstjenester på flere områder 

fremstår som god eller svært god, anbefaler revisor kommunen å fokusere på ytterligere 

forbedringer av tjenestetilbudet. Dette gjelder særlig de områdene der resultatene indikerer 

av kvaliteten oppleves som noe lavere. 
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9 HØRING 

 

Rapporten ble sendt til Kåfjord kommune 30.4.2015 med invitasjon til rådmannen om å kommentere 

rapporten i sin helhet. Kommunen fikk frist til å svare i løpet av 11.5.2015, og KomRev NORD 

mottok rådmannens høringsuttalelse innen fristen. Uttalelsen er gjengitt i sin helhet i kapittel 11. 

 

Revisor finner det nødvendig å kommentere to utsagn i rådmannens høringsuttalelse: 

 
1. «Under kap 1, innledning, fremkommer det at var vanskelig for Kåfjord kommune å fremskaffe 

pålitelige og tilstrekkelige data vedrørende ressursbruk innen PRO-området, bla annet pga bytte 

av regnskapssystem i 2012. Rådmannen vil til dette bemerke at regnskapstall, årsverksoversikt 

mv fra og med 2013 er lett tilgjengelig. Det samme gjelder KOSTRA-tall også fra årene før 

2013. Slikt sett ville man kunnet gjøre sammenligningsanalyser i alle fall for 2013 og 2014.» 

 

Revisors kommentar: 

Kåfjord kommune har opplyst at det har forekommet feilrapporteringer i KOSTRA, og KomRev NORD 

fant det nødvendig å kontrollere kommunens egne data mot opplysningene i KOSTRA for å ha et korrekt 

grunnlag for analysene. Vi hadde bl. a. behov for opplysninger om hvorvidt stillinger innenfor PRO-

området er regnskapsført på riktig sted, om hvorfor det var manglende overensstemmelse mellom 

regnskapet og antall stillinger, og vi måtte få avklart usikkerhet med hensyn til antall årsverk innenfor 

PRO-området. 

 

En ressursbrukanalyse bør gå over minst tre år for å kunne gi et inntrykk av utviklingen innenfor det 

undersøkte området over en tid.  Ressursbrukanalysen i denne undersøkelsen skulle i utgangspunktet 

gjelde årene 2011 – 2013. En analyse som bare gjelder 2012 og 2013 vil gi en snever informasjon om 

utviklingen av ressursbruken innenfor PRO-området. Reviderte KOSTRA-tall for et år foreligger i juni 

året etter det aktuelle regnskapsåret, og for 2014 vil sikre tall ikke foreligge før i juni 2015. 

Undersøkelsen foregikk i stor grad i løpet av 2014, og reviderte tall for dette regnskapsåret var av den 

grunn ikke tilgjengelig på undersøkelsestidspunktet. Av regnskapsrelaterte årsaker var det derfor ikke 

mulig for revisjonen å gjennomføre en analyse som omfattet 2014 uten å forsinke rapporten ytterligere. 

 

2. «Når det gjelder botilbudet Marielund har dette tjenestetilbudet ikke vært regnskapsført inn 

under sykehjemmet.»  
 

Revisors kommentar: 

Ressursbrukanalysen skulle dekke hele PRO-området, ikke bare sykehjemmet. Det var derfor 

relevant å etterspørre data som vedrører Marielund i forbindelse med den nevnte analysen. 
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10 REFERANSER 

 

 LOV-2011-06-24-30- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 LOV–1984 -03-30-15 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 

(helsetilsynsloven) 

 FOR -2002 – 12-20-1731 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

(internkontrollforskriften) 
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 Rundskriv om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (Sosial- og helsedirektoratets 

rundskriv I-13/97) 

 Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter 
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11 VEDLEGG 

 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra Kåfjord kommune 

 

 

«Høringsuttalelse Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kvalitet og ressursbruk innen pleie, 

rehabilitering og omsorg" i Kåfjord kommune 

 

Det vises til brev av 30.4.2015 med vedlagte høringsutkast til rapport vedrørende det aktuelle 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

Under kap 1, innledning, fremkommer det at var vanskelig for Kåfjord kommune å fremskaffe 

pålitelige og tilstrekkelige data vedrørende ressursbruk innen PRO-området, bla annet pga bytte 

av regnskapssystem i 2012. Rådmannen vil til dette bemerke at regnskapstall, årsverksoversikt mv 

fra og med 2013 er lett tilgjengelig. Det samme gjelder KOSTRA-tall også fra årene før 2013. 

Slikt sett ville man kunnet gjøre sammenligningsanalyser i alle fall for 2013 og 2014. Når det 

gjelder botilbudet Marielund har dette tjenestetilbudet ikke vært regnskapsført inn under 

sykehjemmet. 

 

Vedrørende de undersøkte problemstillingene, jfr pkt 2.1 har ikke rådmannen noe å bemerke med 

unntak av at spørreundersøkelsene, jfr kap 3, side 7, ble igangsatt og utført under 

ferieavviklingen. Det faste personellet var derfor fraværende i store deler i nevnte tidsvindu. 

Forøvrig gir rapporten et inntrykk av et grundig arbeid utført av revisjonen. Rapporten vil være 

nyttig i det videre arbeidet med å styrke arbeidet med internkontroll i kommunens tjenesteapparat. 

Rådmannen finner det relevant å opplyse at Kåfjord kommune pr nå deltar i KS sitt 

effektiviseringsnettverk for rådmannens internkontroll. Siste samling i nettverket er i mai 2015. 

Temaet internkontroll har allerede vært tatt opp som sak i ledermøter tidligere i år. 

 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

 

 

Einar Pedersen 

Rådmann 

Direkte innvalg: 777 19 225» 
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Vedlegg 2: Nærmere om revisjonskriteriene  

Ifølge lov om statlig tilsyn i helsetjenestene (helsetilsynsloven) § 3 første ledd skal enhver som 

yter helsetjeneste etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og 

tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 

lover og forskrifter.  

Kravene til internkontrollsystemet i helse- og sosialtjenesten følger av forskrift 20. desember 2002 

nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten (internkontrollforskriften). Forskriften er 

opprettet med hjemmel i blant annet helsetilsynsloven og helse- og omsorgstjenesteloven48. 

Formålet med internkontrollforskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester 

og at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og 

kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.  Det handler således om virksomhetens interne styring 

og egen kontroll for å sikre at brukerne får forsvarlige tjenester.  

Virksomhetene som er bundet av internkontrollforskriften, kan være svært ulike med hensyn til 

størrelse, organisering, ansatte, brukere og oppgaver. Forskriften skal derfor ikke oppfattes som en 

standardmal for hvordan internkontrollen i den enkelte virksomhet skal være utformet, men i 

internkontrollforskriften § 4 første ledd bokstav a til h blir det konkretisert hva virksomhetens 

internkontrollsystem skal bestå av. Helsedirektoratets veileder om internkontroll i sosial- og 

helsetjenesten “Hvordan holde orden i eget hus”49 gir utfyllende fortolkninger av forskriften. 

Veilederen inneholder også forslag til praktiske løsninger og illustrasjoner på hvordan 

internkontroll kan etableres og utvikles, samt eksempler på tiltak og dokumenter. I det følgende 

redegjør vi for den enkelte bestemmelse i forskriften og de anbefalinger som fremgår av 

Helsedirektoratets veileder: 

Bokstav a: Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgave og mål, herunder mål for 

forbedringsarbeidet, samt hvordan virksomheten er organisert 

For virksomheten innebærer bestemmelsen at det skal foreligge oversikt over hvordan tjenestene 

og eventuelt deltjenestene er organisert. Oversikten bør vise lederstrukturen, og hvordan oppgaver, 

ansvar og myndighet er fordelt50.  

 

Bokstav b: Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten 

Ledere og øvrige medarbeidere skal ha tilgang til de deler av sosial- og helselovgivningen som 

gjelder for virksomheten eller virksomhetens ansatte. Regelverket kan være tilgjengelig 

elektronisk eller i papirformat. I tillegg til selve lov- og forskriftstekstene, bør aktuelle rundskriv, 

veiledninger og lignende finnes tilgjengelig. Under dette punktet bør det gjøres en vurdering av 

hvilke myndighetskrav som er relevant for virksomheten. 

Bokstav c: Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

det aktuelle fagfeltet, samt om virksomhetens internkontroll 

Forskriftens krav innebærer at virksomheten må kartlegge kompetansebehov og rekruttere 

personell med nødvendig kompetanse samt sørge for at alle medarbeiderne får tilstrekkelig 

opplæring og etterutdanning51. 

 

Bokstav d: Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes 

                                                 
48 Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. trådte i kraft 1.1.2012. Ifølge lovens § 13-2 er ikke 

forskrift om internkontroll opphevet. 
49 IS-1183 
50 Veileder Hvordan holde orden i eget hus, s. 18 
51 Veileder, s. 19 
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Medarbeidernes engasjement og deltakelse i prosesser bør motiveres og belønnes, 

tilbakemeldinger bør tas på alvor, påpekt svikt bør korrigeres og forslag til forbedringer bør følges 

opp gjennom konkrete tiltak52 

 

Bokstav e: Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til 

forbedring av virksomheten 

Eksempler på tiltak for å oppfylle forskriftens krav, kan være å gjennomføre brukerundersøkelser, 

ha ombudsordninger og/eller systematisere innholdet i klager53.  

Bokstav f: Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller 

mangel på oppfyllelse av myndighetskrav 

Bestemmelsen innebærer at virksomheten må foreta en systematisk gjennomgang av sine tjenester 

og resultater for å finne frem til de aktiviteter eller prosesser der det er fare for svikt eller brudd på 

regelverk. Eksempler på tiltak etter bestemmelsen kan være risiko- og sårbarhetsprosedyrer, 

ordninger for registrering av feil og uønskede hendelser og bruk av avviksmeldinger i 

forbedringsarbeidet54.   

Bokstav g: Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

sosial- og helselovgivningen 

Bestemmelsen omhandler faglige og administrative rutiner generelt, samt avviksbehandling 

spesielt. Tiltakene som nevnes i bestemmelsen utgjør den største delen av virksomhetens 

internkontrollsystem. I tiltakene inngår en vurdering av om de eksisterende ordninger, rutiner og 

praksis er tilfredsstillende, og eventuelt utvikle og iverksette nye og forbedrede rutiner, instrukser, 

mv. der det er behov for det55.  

Bokstav h: Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at 

den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten 

Det stilles her krav til at ledelsen må ha tilstrekkelig innsikt i hva som fungerer bra og hva som 

bør forbedres, og at ledelsen setter i verk nødvendige forbedringstiltak ved behov. Virkemidler for 

systematisk overvåking og gjennomgang av drift og resultater kan være intern rapportering, 

muntlig eller skriftlig, eller mer systematiske gjennomganger som f.eks. interne revisjoner56. 

Internkontrollen skal dokumenteres, jf. internkontrollforskriften § 5. Dokumentasjon skal sørge 

for at internkontrollen fungerer som forutsatt. Virksomheten selv må vurdere i hvilket omfang og 

hvordan internkontrollen skal dokumenteres. 

 

 

                                                 
52 Veileder, s. 20 
53 Veileder, s. 21 
54 Veileder, s. 21 
55 Veileder, s. 21 
56 Veileder, s. 23 
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Vedlegg 3: Oversikt over dokumenter i Kvalitetspermen kapittel 3 

 

 Telefon, post og kontorrutiner inneholder en rutinebeskrivelse. 

 Datautstyr, nettverk inneholder ingen rutiner.  

 Saksbehandlingsrutiner inneholder rutinebeskrivelse som også inkluderer «sjekkliste» for 

hva man skal gjøre ved ulike typer henvendelser. I tillegg finner vi vedtaksmaler, oversikt 

over lover/forskrifter, mal for søknad om pleie- og omsorgstjenester og mal for registrering 

av muntlige henvendelser. 

 Tiltaksteamet er beskrevet tidligere, under bokstav e).  

 Taushetsplikt er ivaretatt ved en rutinebeskrivelse og et skjema for taushetsløfte. 

  Vaktordninger/arbeidsfordeling er beskrevet under bokstav a). 

  For Oppnevning av hjelpeverge er det utarbeidet rutinebeskrivelse som viser oppgaver og 

oppnevning.  

 Pasientøkonomi – forvaltning av pasientmidler – rutinen inneholder rutinebeskrivelse, 

orienteringsbrev til pårørende og/eller hjelpeverge, vedtaksmaler og mal for informasjon til 

pårørende om beboerregnskap. Vi finner også fullmakt til å disponere konto, avtale om 

disponering av kontantytelse og melding om midler til skifteretten ved avdød pasient. 

 Vederlagsberegning: Permen inneholder rutinebeskrivelser både for første gangs 

beregning og for etterberegning.  

 Demensomsorgen inneholder blant annet utarbeidet rutine for demensutredning.  

 Behandling av klager og tilbakemeldinger, feil – uhell – ulykker – avvik er beskrevet under 

bokstav f). 

 For dokumentet Innkjøp av utstyr viser vi til omtale under bokstav a). 
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Vedlegg 4: Kvalitetspermen kapittel 4: Rutinebeskrivelser vedrørende ansattes omgang med 

og stell av pasienter/beboere med utgangspunkt i Kvalitetsforskriften 

 Individuell plan inneholder en rutinebeskrivelse. 

  Pasientens medbestemmelse er beskrevet under bokstav e).  

 Tilsynslege, sykehjemmet skal sikre den medisinske oppfølgingen for pasientene på 

sykehjemmet, jf Kvalitetsforskriften.  

 Dokumentet Etikk skal sikre respekt, angir omgangstone/folkeskikk og hvordan man kan 

utøve respekt overfor pasientene – jf Kvalitetsforskriften.  

 Beskrivelsen av Pleie og omsorg skal sikre at beboerne får ivaretatt personlig hygiene, får 

hjelp til av- og påkledning og til å ivareta egenomsorg – jf Kvalitetsforskriften.  

 Rutinen vedrørende Ernæring skal sikre grunnleggende fysiologiske behov, variert og 

helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet når det gjelder mat – jf Kvalitetsforskriften. 

  Normal døgnrytme for pasientene skal sikres i henhold til Kvalitetsforskriften.  

 Sosial kontakt for pasientene skal også bli ivaretatt og sikret i henhold til kvalitetsforskriften. 

Rutinen angir en rekke tiltak for sosial kontakt/aktivisering.  

 Tannbehandling, munnhygiene for pasientene skal være sikret i henhold til 

kvalitetsforskriften.  

 Ved livets slutt foreligger en overordnet rutinebeskrivelse som henviser til 

kvalitetsforskriften.  

 Medisinhåndtering. Også her foreligger en overordnet rutinebeskrivelse som henviser til 

egen perm for medisinhåndtering/avviksregistrering.  

 Dokumentet Gruppeleder og primærkontakt stadfester hvordan primærkontaktene skal 

fordeles, og hva deres ansvar er.  

 I Journalrutiner ligger rutinebeskrivelsen for føring og oppbevaring av opplysninger om 

pasientene.  
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Kåfjord kommune: 

Offentlige anskaffelser, 2004 

Iverksetting av politiske vedtak, 2005 

Selvkost innen VAR-området, 2007 

Psykiatrisatsingen i kommunen, 2009 

Byggesaksbehandling, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 31 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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