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Forord 
 

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

forvaltningsrevisjon av kommunens kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenestene. Kontrollutvalgets 

plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkes-

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

mv. (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 Evenes kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke 

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

 

Vi benytter anledningen til å takke de involverte i Evenes kommune for samarbeidet i anledning 

denne forvaltningsrevisjonen. 
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Sammendrag 
 

KomRev NORD har på bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget i Evenes kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens hjemmetjenester med utgangspunkt i følgende tre 

problemstillinger:  

 

1) Har Evenes kommune dokumenterte rutiner og systemer som er egnet til å sikre kvalitet på 

hjemmetjenestene?  

2) Hvordan opplever ansatte, tjenestemottakere og pårørende kvaliteten på hjemmetjenestene 

levert av Evenes kommune?  

3) Hvor mye ressurser bruker Evenes kommune innenfor hjemmetjenesten sammenliknet med 

sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet?  

 

Dokumenterte systemer og rutiner for å sikre kvalitet på hjemmetjenestene 
Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Evenes kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har 

dokumenterte rutiner og systemer som er egnet til å sikre kvalitet på hjemmetjenestene. 

 

Revisor vurderer at  

• kommunen har rutiner for kartlegging av den enkeltes ønsker, behov og ressurser før 

hjemmetjenester innvilges 

• kommunen har rutiner for «løpende» å sikre at tjenester som ytes innen 

Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten, er i tråd med vedtak og tjenestemottakernes 

kartlagte behov 

• kommunen har dokumentert at det foreligger skriftlige rutiner for håndtering av 

legemidler i hjemmetjenestene som blant annet inkluderer prosedyrer for 

risikovurdering, evaluering, kontroll og avvikshåndtering 

• kommunen innen Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten har oversikt over ansattes 

kompetanse og sørger for at ansatte får tilstrekkelig opplæring  

• kommunen sørger for medvirkning fra ansatte i Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten i 

arbeidet med internkontroll 

• kommunen har et dokumentert system for melding og «lukking» av avvik 

Revisor vurderer imidlertid også at 

• kommunen kun til dels aktivt involverer tjenestemottakere og pårørende i 

forbedringsarbeidet i Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten  

• kommunen ikke gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger for hjemmetjenestene som 

leveres og heller ikke planlegger risikoreduserende tiltak på bakgrunn av slike vurderinger 

Opplevd tjenestekvalitet 
Når det gjelder ansatte, tjenestemottakere og pårørendes1 opplevelse av kvaliteten på 

hjemmetjenestene levert av Evenes kommune, jf. problemstilling 2, indikerer resultatene fra 

revisors spørreundersøkelser at denne på et overordnet nivå oppleves som god. Resultatene indikerer 

at grunnleggende faktorer som trivsel, respekt, selvbestemmelse og trygghet ivaretas på en god måte 

av tjenesteyterne, og et flertall av respondentene fra begge grupper synes å oppleve samsvar mellom 

vedtatte og tildelte tjenester. 

 

 
1 Tjenestemottakere og pårørende utgjør i denne sammenhengen én og samme respondentgruppe 
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Resultatene fra spørreundersøkelsen blant pårørende indikerer imidlertid et opplevd 

forbedringspotensial hva angår kommunikasjon generelt og gjennomslagskraft/innflytelse med 

hensyn til tjenestetilbudets utforming spesielt. Det samme gjelder kontinuitet med hensyn til hvem 

som konkret yter tjenester overfor tjenestemottakerne, personalets kompetanse sett opp mot 

tjenestemottakers behov, samt oppfølging fra lege.    

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant ansatte indikerer at disse gjennomsnittlig opplever å ha 

tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver – samt at arbeidsoppgavene er tydelig 

definert fra arbeidsgivers side. Videre indikerer resultatene at internkontrollen oppleves som relativt 

velfungerende ved Miljøtjenesten. For Hjemmetjenestens del indikerer resultatene på dette området 

et forbedringspotensial. Det samme gjelder spørsmål om opplevd grad av informasjonsutveksling 

innad i personalet om den enkelte tjenestemottaker.   

 

Revisor minner om at mens et klart flertall blant de ansatte ved de to tjenestene besvarte vår 

spørreundersøkelse, var svarprosenten 30 blant pårørende til personer som mottok tjenester fra én 

eller begge tjenestene. Vi understreker videre at den ovenstående oppsummeringen viser 

hovedtrekkene i resultatene. I resultatene blant både ansatte og pårørende inngår også enkelte svar 

som skildrer enkeltopplevelser av særlig høy eller særlig lav tjenestekvalitet på enkelte områder. 

 

Kommunens ressursbruk på hjemmetjenester målt mot sammenliknbare kommuners 
Evenes kommunes netto driftsutgifter til tjenester til hjemmeboende og aktiviserings-

/servicetjenester var i løpende priser nærmest uendrede fra 2016 til 2018. Netto driftsutgift ble 

redusert med 0,3 % i denne treårsperioden. Justert for lønns- og prisvekst er den reelle reduksjonen 

i netto driftsutgift større. Revisors gjennomgang viser moderat utvikling i de samlede lønnsutgiftene 

og antall årsverk ved de to tjenestene, reduserte utgifter til varer og tjenester og redusert egenutgift 

for kommunens del forbundet med ressurskrevende tjenester fra 2016 til 2018.   

 

Våre sammenlikninger av KOSTRA-tallene pleie- og omsorgstjenester i Evenes og i de to 

referansegruppene (KOSTRA-gruppe 6 og landet u/Oslo), viser at Evenes kommune i perioden 

2016-2018 hadde en høyere ressursbruk på hjemmetjenester enn gjennomsnittlig for 

sammenliknbare kommuner.  

I samme periode hadde Evenes en større andel innbyggere i alderen 67 år og eldre Evenes enn både 

KG6 og landet utenom Oslo – og relativt sett langt flere mottakere av tjenestene praktisk bistand 

(daglige gjøremål) og helse- og omsorgstjenester i hjemmet sammenliknet med landsgjennomsnittet 

u/Oslo.  

Både i 2016, 2017 og 2018 ser hjemmetjenestemottakerne i Evenes ut til samlet sett å ha hatt et noe 

større bistandsbehov enn gjennomsnittlig for KG6 og landet u/Oslo. Revisor vurderer at 

produktiviteten driften av hjemmetjenestene i Evenes fremstår økende - og om lag gjennomsnittlig 

sammenliknet med sammenliknbare kommuner - i perioden 2016 - 2018. 

 

 

På bakgrunn av revisors funn og vurderinger som fremgår av denne rapporten, anbefaler vi Evenes 

kommune å 

 

• styrke sin innsats for å involvere tjenestemottakere og pårørende i forbedringsarbeidet i 

hjemmetjenestene som leveres  

• gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger for hjemmetjenestene som leveres, samt 

planlegge risikoreduserende tiltak på bakgrunn av slike vurderinger 

  



 

 

Innholdsfortegnelse 

1 INNLEDNING .............................................................................................................. 7 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER ..................................... 7 
2.1 Problemstillinger ............................................................................................................ 7 
2.2  Om kvalitetsbegrepet ...................................................................................................... 7 

2.3 Revisjonskriterier ........................................................................................................... 8 
2.3. Overordnede krav i regelverket: internkontroll og brukermedvirkning ......................... 9 
2.3.1  Brukermedvirkning ......................................................................................................... 9 
2.3.2 Internkontroll – sentrale krav ....................................................................................... 11 

3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING ........................................... 14 

3.1 Metode og datamateriale .............................................................................................. 14 

3.1.1 Intervju og dokumentanalyse ........................................................................................ 14 

3.1.2 Spørreundersøkelse ...................................................................................................... 14 
3.1.3 KOSTRA ....................................................................................................................... 16 
3.2 Gyldighet og pålitelighet .............................................................................................. 18 

4 HJEMMETJENESTER I EVENES KOMMUNE .................................................. 20 

5 IVARETAKELSE AV TJENESTEMOTTAKERS BEHOV................................. 22 
5.1 Kartlegging før innvilgelse av hjemmetjenester .......................................................... 22 

5.2 Å yte tjenester i tråd med vedtak og tjenestemottakernes behov ................................. 25 
5.3 Medvirkning fra tjenestemottaker/pårørende ............................................................... 29 

6 LEGEMIDDELHÅNDTERING ............................................................................... 32 

7 KOMPETANSE, OPPLÆRING OG MEDVIRKNING ........................................ 34 
7.1 Opplæringsprosedyrer og kompetanseoversikt ............................................................ 34 

7.2 Ansattes medvirkning i tjenestenes internkontrollarbeid ............................................. 36 

8 RISIKO OG SÅRBARHET ...................................................................................... 39 

9 AVVIKSMELDING OG -HÅNDTERING .............................................................. 40 

10 OPPLEVELSER AV KVALITET I HJEMMETJENESTENE ............................ 42 

11 KVALITET I HJEMMETJENESTENE – OPPSUMMERING OG 

KONKLUSJON .......................................................................................................... 45 

12 RESSURSBRUK I HJEMMETJENESTENE ......................................................... 47 
12.1 Evenes kommunes ressursbruk på hjemmetjenesten 2016-2018 ................................. 47 

12.1.1 Utledete forventninger om Evenes kommunes ressursbruk .......................................... 47 
12.1.2 Hjemmetjenestenes omfang i Evenes kommune ........................................................... 47 
12.1.3 Regnskap ...................................................................................................................... 48 
12.1.4 Ressurskrevende tjenester ............................................................................................ 50 
12.1.5 Oppsummering ............................................................................................................. 51 

12.2 Sammenlignende KOSTRA-analyse ............................................................................ 51 
12.2.1 KOSTRA-indikatorer for prioritering .......................................................................... 51 
12.2.2 KOSTRA-indikatorer for dekningsgrader .................................................................... 52 
12.2.3  Utdypende tjenesteindikatorer ..................................................................................... 54 

13 RESSURSBRUK I HJEMMETJENESTENE - OPPSUMMERING .................... 57 

14 HØRING ..................................................................................................................... 58 

15 ANBEFALINGER ...................................................................................................... 59 



 

 

 



KomRev NORD IKS Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenestene  

 

  Side:  

 
7 

1 INNLEDNING 

 

I henhold til Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020 i Evenes kommune vedtok 

kontrollutvalget i sak 4/18 å bestille forvaltningsrevisjon innen temaet kvalitet og ressursbruk i 

hjemmetjenesten. I kommunens overordnede analyse for forvaltningsrevisjon fremkommer det at 

korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av pleie- og omsorgstjenester er høyere i Evenes 

kommune sett opp mot gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 6), 

kommuner i Nordland fylke samt landsgjennomsnittet u/Oslo. Det er ifølge analysen i hovedsak 

utgifter til hjemmetjenester som gjør at Evenes kommune har et høyere utgiftsnivå innen pleie- og 

omsorgstjenester enn KOSTRA-gruppe 6.  

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling behandles følgende problemstillinger i denne rapporten: 

 

1) Har Evenes kommune dokumenterte rutiner og systemer som er egnet til å sikre kvalitet på 

hjemmetjenestene?  

2) Hvordan opplever ansatte, tjenestemottakere og pårørende kvaliteten på hjemmetjenestene 

levert av Evenes kommune?  

3) Hvor mye ressurser bruker Evenes kommune innenfor hjemmetjenesten sammenliknet med 

sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet?  

2.2  Om kvalitetsbegrepet 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er en standardreferanse for definisjon av 

kvalitet i offentlige tjenester. Ifølge ISO utgjøres kvalitet av en helhet av egenskaper og kjennetegn 

som produktet/tjenesten har, og vedrører evnen til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er 

antydet.2  

 

Veilederen til kvalitetsforskriften3 definerer kvalitetsbegrepet på noenlunde samme måte som ISO. 

Ifølge veilederen har kvalitet å gjøre med å tilfredsstille beskrevne krav, forventninger og behov 

knyttet opp mot en helhet av egenskaper. Kravene kan komme fra staten i form av lover og 

forskrifter, fra kommunene selv, eller fra tjenestemottakere og pårørende. Videre påpeker veilederen 

(2004:7) 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.  

 
2 Fra Norsk Standard (NS-EN ISO 9000:2005) 
3 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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Det er vanlig å skille mellom ulike typer kvalitet slik som strukturkvalitet, prosesskvalitet, 

produktkvalitet og resultatkvalitet. I rapporten Bedre måling av kvalitet i kommunene4 argumenteres 

det for at det går et skille mellom struktur- og prosesskvalitet på den ene siden og produkt- og 

resultatkvalitet på den andre siden. Struktur- og prosesskvalitet fanger opp forhold som ressursbruk 

og organisering som har en mer indirekte effekt for tjenestemottakeren. Det vil si at struktur- og 

prosesskvalitet dreier seg om forhold vedrørende det å legge til rette for at tjenestemottakerne mottar 

tjenester av god kvalitet. Produkt- og resultatkvalitet har større nærhet til tjenestemottaker og dreier 

seg om egenskaper ved tjenesten som er viktig for tjenestemottakeren og resultatet tjenesten har for 

tjenestemottaker. I tillegg til å skille mellom ulike typer kvalitet kan det også skilles mellom 

objektive og subjektive kvalitetsindikatorer. Subjektive kvalitetsindikatorer beskriver opplevd 

kvalitet basert på tjenestemottakere/pårørende/ansattes vurderinger av hvor fornøyde de er med en 

kommunal tjeneste. Objektive kvalitetsindikatorer er basert på målinger i henhold til bestemte 

prosedyrer og kriterier. Under problemstilling 1 har revisor undersøkt struktur- og prosesskvalitet 

med bakgrunn i objektive kvalitetsindikatorer utledet fra regelverk som blir utdypet i neste 

delkapittel. Problemstilling 2 innebærer en kartlegging av tjenestekvaliteten slik pårørende 

/tjenestemottakere og ansatte opplever den; altså deres subjektive vurderinger av tjenestenes 

produkt- og resultatkvalitet.   

 

2.3 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. Problemstilling 2 og 3 er deskriptivt formulert som betyr at de 

besvares som rene beskrivelser av innsamlede og kartlagte data. Vi utleder ikke revisjonskriterier, 

og vi gjør derfor heller ikke vurderinger eller konklusjoner på bakgrunn av funnene. Under 

problemstilling 2 har vi gjengitt oppsummeringer og drøftinger av funnene fra spørreundersøkelsen 

som ble sendt til tjenestemottakere/pårørende og ansatte. Under problemstilling 3 har vi blant annet 

analysert og drøftet tallmaterialet fra kommunens reviderte regnskaper og laget oppsummeringer av 

dette.  

 

For problemstilling 1 har vi utledet revisjonskriterier fra følgende kilder: 

 

• Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

• Lov av 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. 

(helsetilsynsloven) 

• Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten 

• Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 

etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenestene i kommunene og etter lov av 13. 

desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften) 

• Forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og 

helsepersonell som yter helsehjelp 

• Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i 

helse- og omsorgstjenesten 

• Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter 

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, IS-1201, Sosial- og helsedirektoratet, 

2004 

 
4 SØF-rapport nr. 02/12, Senter for økonomisk forskning AS 
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• Veileder for saksbehandling – Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første 

ledd nr. 6, 3-6 og 3-8 

 

2.3. Overordnede krav i regelverket: internkontroll og brukermedvirkning 

 

Helse- og omsorgstjenester som ytes av kommunen, omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven. 

Det følger av loven § 3-1 første ledd at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i 

kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har ansvaret for alle pasient- 

og brukergrupper. Kommunens ansvar etter første ledd innebærer å planlegge, gjennomføre, 

evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav 

fastsatt i lov eller forskrift. Helsetilsynsloven § 3 pålegger alle 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.»  

 

Første januar 2017 trådte forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten i kraft.  Av 

formålsparagrafen følger det at: Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. Det følger av forskriftens § 7c at det i forbindelse med 

gjennomføring av virksomhetens aktiviteter skal utvikles og iverksettes nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen. 

 

I henhold til forskriftens § 5 skal styrings-/internkontrollsystemet dokumenteres, og 

dokumentasjonen skal være av den form og det omfang som er nødvendig i lys av virksomhetens 

art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og 

tilgjengelig. Det fremgår av veilederen til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring mv. at dersom 

virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i konkrete tilfeller ikke velger å følge nasjonale faglige 

retningslinjer for internkontrollarbeidet, bør dette begrunnes faglig og dokumenteres. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi avgrenset våre undersøkelser til å gjelde det vi anser for å være 

sentrale deler av et slikt internkontrollsystem. Revisjonskriteriene vi har utledet, fremgår av 

delkapittel 2.3.2 nedenfor. For enkelte av disse revisjonskriteriene hjemler det nasjonale regelverket 

et krav om skriftlighet, jf. problemstilling 1.  

 

2.3.1  Brukermedvirkning 

I henhold til Veileder for saksbehandling – Tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven5 har 

pasienter og tjenestemottakere rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. 

pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav a, andre ledd. Denne bestemmelsen gir denne 

gruppen rettskrav på nødvendig hjelp med en forsvarlig standard basert på en individuell helse- og 

sosialfaglig vurdering. Kommunen står relativt fritt til å utforme tjenestetilbudet som dekker den 

enkeltes behov for nødvendige og forsvarlige tjenester, men tjenestemottakeren har rett til å 

medvirke i valget mellom ulike tjenester og tiltak, og kommunen skal så langt som mulig utforme 

tjenestetilbudet i samarbeid med tjenestemottakeren6. Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

punkt 6 bokstav a gjelder dette også helsetjenester i hjemmet.  

 
5 Veilederen gjelder for helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. 
6 Veileder for saksbehandling – Tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8, s. 

11-12. 
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Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) skal bidra til å sikre at 

personer som mottar pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt 

for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, jf. § 1. Forskriften § 3 

pålegger kommunen å etablere et system av prosedyrer som blant annet søker å sikre at den enkelte 

tjenestemottaker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, at kontinuiteten i tjenesten 

ivaretas, at den enkelte tjenestemottaker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige 

utførelse av tjenestene, og at tjenestemottakere eventuelt pårørende/(hjelpe)verge medvirker ved 

utforming eller endring av tjenestetilbudet. Veileder IS -1201 supplerer og utdyper bestemmelser i 

kvalitetsforskriften på punkter som er relevante for denne forvaltningsrevisjonen.  

 

I arbeidet med å tilpasse tjenestene etter mottakernes behov, på en helhetlig, samordnet og fleksibel 

måte, og hvor tjenestemottakere og eventuelt pårørende medvirker i utforming og endring av 

tilbudet, skal kommunen ifølge kvalitetsforskriftens § 3 «utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som 

søker å sikre at tjenestemottakere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende 

behov». Bestemmelsen inneholder blant annet følgende eksempler på hva som menes med 

«grunnleggende behov»:  

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 

- selvstendighet og styring av eget liv 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset 

den enkeltes tilstand 

- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere 

sine behov 

 

Grunnleggende behov omfatter flere forhold enn dem som fremstilles ovenfor, og ulike tjeneste-

mottakere har ulike behov. Vi legger til grunn at et tjenestetilbud som oppleves som forutsigbart og 

er tilpasset den enkeltes tilstand og behov, ivaretar den enkeltes grunnleggende behov.  

 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10, andre ledd, skal kommunen sørge for at 

virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven, etablerer systemer for 

innhenting av pasienters og tjenestemottakeres erfaringer og synspunkter.  

 

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal også i henhold til ovennevnte forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring § 7 bokstav e, sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, 

tjenestemottakere og pårørende. I kravet ligger det, ifølge veilederen, at det må innhentes 

informasjon om hvordan pasienter, tjenestemottakere og pårørende opplever tilbudet og de 

tjenestene de mottar samt hva de (eventuelt) mener bør forbedres. Pasienter, tjenestemottakere og 

pårørende skal aktivt involveres i forbedringsarbeidet. Kvalitetsforskriften § 3 pålegger kommunen 

å etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenestemottakere av pleie- og 

omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring 

av tjenestetilbudet. I veilederen til kvalitetsforskriften blir det poengtert at brukermedvirkning er et 

sentralt prinsipp innen helse- og sosialretten og innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig blir 

utformet i samarbeid med tjenestemottakeren, og dens ønsker. 

 

Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren § 8 bokstav d viser til 

plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter, som innebærer at virksomheten skal vurderes på 

bakgrunn av pasienter, tjenestemottakere og pårørendes erfaringer. Det fremgår av tilhørende 

veileder til forskriften at «hvordan virksomheten vurderes av pasienter, brukere og pårørende gir 

viktig informasjon om utfordringer og hvilke områder som det eventuelt må jobbes med for å bedre 

kvaliteten samt pasient- og brukersikkerheten.» 
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På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at 

• Evenes kommune skal ha rutiner for  

- kartlegging av den enkeltes ønsker, behov og ressurser før hjemmetjenester innvilges 

- å yte hjemmetjenester i tråd med vedtak og tjenestemottakers kartlagte behov  

- aktivt å involvere tjenestemottaker og pårørende i forbedringsarbeidet 

 

2.3.2 Internkontroll – sentrale krav 

Legemiddelhåndtering 

Det fremgår av veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

at «oppgaver i virksomheten som er særlig risikofylte krever mer styring i form av skrevne 

prosedyrer og rutiner». Videre beskrives legemiddelhåndtering som et eksempel på områder hvor 

svikt kan resultere i alvorlige hendelser.  

 

Det følger av forskrift om legemiddelhåndtering § 4 første ledd at virksomhetsleder skal sørge for 

at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter. I § 4 tredje ledd blir det påpekt at leder skal sørge for at helsepersonell som håndterer 

legemidler, har tilstrekkelig kompetanse. Helsepersonellets kompetanse må vurderes individuelt ut 

fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering 

kan utføres. Av § 4 sjette ledd bokstav a følger det at virksomhetsleder skal sørge for internkontroll, 

herunder å etablere og oppdatere skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering - som blant annet 

innebærer prosedyrer for risikovurdering, evaluering, kontroll og avvikshåndtering. Prosedyrene 

skal gjøres kjent i virksomheten.  

 

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterium at 

• Kommunen bør ha skriftlige rutiner for håndtering av legemidler i hjemmetjenestene 

som blant annet innebærer prosedyrer for risikovurdering, evaluering, kontroll og 

avvikshåndtering 

 

Kompetanse, opplæring og medvirkning fra ansatte 

I henhold til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 bokstav f, 

plikter virksomheten å ha oversikt over medarbeidernes kompetanse og behov for opplæring. Det 

er, ifølge veilederen, øverste leder som er ansvarlig for at slik oversikt foreligger, samt sørge for 

systemer som sikrer at medarbeiderne har kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Det 

forutsetter at virksomheten blant annet gjennomfører jevnlige kompetansekartlegginger og sørger 

for at ansatte får tilstrekkelig opplæring, samt etter- og videreutdanning. Ifølge kapittel 4.8 i 

veilederen til kvalitetsforskriften er det en rekke forhold som kan legge grunnlagetfor at 

tjenestemottakerne opplever respekt, forutsigbarhet og trygghet. Et punkt går på at brukerne blir 

møtt av fagpersoner som har den nødvendige faglige og menneskelige kompetansen, at 

virksomheten har et program for opplæring og utvikling av personalets kunnskap og kompetanse 

samt at de ansatte har en arena for refleksjon og får mulighet til å analysere feil som er begått.  

 

Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer ifølge forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring § 7 bokstav d, å sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at 

samlet kunnskap og erfaring utnyttes. I veiledningen til nevnte bestemmelse fremgår det at «for å 

lykkes i å styre og forbedre virksomheten er det avgjørende at medarbeiderne involveres aktivt». 

De ansatte kan besitte kunnskap om problemer og utfordringer som oppstår i den daglige driften, og 

i enkelte sammenhenger ha de beste forslagene til forbedringstiltak. Det er viktig at det i 

virksomheten legges til rette for samt oppmuntres til at medarbeidere kan komme med 

tilbakemeldinger om svikt og mulige forbedringsområder. Det kan legges til rette for medvirkning 
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ved etablering av forbedringsgrupper, medarbeidersamtaler, tavlemøter, forslagskasser, samt 

gjennom melde- og avviksbehandling og forbedringsarbeid. For å medvirke på en god måte i 

forbedringsarbeidet er det en forutsetning at medarbeidere har tilstrekkelig kunnskap om 

forbedringsarbeid og pasient- og brukersikkerhet.  

 

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at 

• Evenes kommune bør sørge for  

o at ansatte får tilstrekkelig opplæring, samt ha oversikt over ansattes kompetanse  

o medvirkning fra de ansatte i arbeidet med internkontroll 

 

Risiko og sårbarhet 

I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 6, bokstav d, innebærer plikten til å planlegge 

virksomhetens aktiviteter å ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller 

mangel på etterlevelse av myndighetskrav, og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring 

av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten. I kravet ligger det en plikt til å ha rutiner 

for systematiske gjennomganger av virksomhetens tjenester og resultater. Gjennomgangen skal 

identifisere de aktiviteter eller prosesser der det er fare for svikt eller brudd på regelverk. 

Risikovurderingen bør skje som en kontinuerlig prosess og det anbefales at den følger en kjent 

standard. Målet med kartleggingen er å identifisere områder der svikt kan inntre ofte, og områder 

der svikt kan få alvorlige eller uønskede følger for pasienter/tjenestemottakere/andre samt å 

forebygge svikt og uønskede hendelser. Øverste leder må sørge for å identifisere risikoer i 

virksomheten og definere risikonivået. Gjennom systematiske risikokartlegginger kan ledelsen 

identifisere aktiviteter og prosesser der det er fare for svikt eller brudd på regelverk. Risikofaktorer 

forbundet med samhandling og overganger internt og eksternt bør særlig vektlegges. Pasienter, 

tjenestemottakere, pårørende og medarbeidere vil kunne bidra med verdifull innsikt om risiko. Deres 

erfaringer og innspill bør systematisk etterspørres og brukes.  

 

Det fremgår av forskriften § 6, bokstav e, at virksomheten har en plikt til å planlegge hvordan risiko 

kan minimaliseres og særlig legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og 

eksternt. Bestemmelsen innebærer, ifølge veilederen, at det i praksis systematisk må foretas en 

gjennomgang av virksomhetens tjenester og resultater for å finne fram til de aktiviteter eller 

prosesser der det er fare for svikt eller brudd på regelverk. Kartleggingen og oversikten over risiko 

for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, beskrevet i § 6 d, vil også kunne avdekke 

forbedringsområder. Områdene bør prioriteres, og det må lages en plan for hvilke tiltak som skal 

iverksettes for å minimere risiko i fremtiden. Det skal legges særlig vekt på risikofaktorer forbundet 

med samhandling internt og eksternt. Planen bør inneholde målsetning, tiltak, oversikt over ansvar 

for gjennomføring og tidsplan.  

 

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterium at 

• Evenes kommune bør ha dokumenterte systemer for å gjennomføre risiko- og 

sårbarhetsvurderinger for hjemmetjenestene som leveres, samt planlegge risiko-

reduserende tiltak 

 

Avvik og klager 

Etter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten § 6, bokstav g, innebærer plikten 

til å planlegge virksomhetens aktiviteter å ha oversikt over avvik. Revisor anser at bestemmelsen 

impliserer at det bør foreligge skriftlig oversikt over uønskede hendelser, evalueringer, klager, 

tjenestemottakererfaringer og andre forhold som sier noe om virksomhetens arbeid med 

kvalitetsforbedring og brukersikkerhet samt om hvorvidt kommunens tjenester er faglig forsvarlige. 



KomRev NORD IKS Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenestene  

 

  Side:  

 
13 

I kravet ligger at øverste leder må sikre at det finnes dokumentert oversikt, og sørge for at slike 

tilbakemeldinger, erfaringer og evalueringer er tilgjengelige og trekkes inn i planleggingen av 

virksomhetens oppgaver. En godt innarbeidet kultur for innmelding av avvik i tillegg til et system 

hvor medarbeidere kan melde ifra om uønskede hendelser, er en forutsetning for å avdekke og 

forebygge avvik.  

 

På bakgrunn av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterium at kommunen bør ha dokumenterte 

systemer for melding av avvik og oppfølging av meldte avvik 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis også i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon7. I 

det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem i våre undersøkelser av 

problemstillingene. Vi drøfter også gyldighet og pålitelighet i datamaterialet.  

3.1.1 Intervju og dokumentanalyse 

For å besvare problemstillingen om hvorvidt Evenes kommune har dokumenterte rutiner og 

systemer som er egnet til å sikre kvalitet på hjemmetjenestene, har revisor innhentet både muntlige 

og skriftlige opplysninger fra faglederne ved hjemmetjenesten og miljøtjenesten samt konstituert 

helse- og omsorgsleder i Evenes kommune. Revisor intervjuet i juni 2018 begge faglederne 

enkeltvis, og de fikk muligheten til å gjennomgå intervjureferat i etterkant for å verifisere 

opplysningene samt komme med tilleggsinformasjon hvis de fant det nødvendig.  

 

Vi har etterspurt og fått dokumentasjon på Miljøtjenesten og Hjemmetjenestens 

prosedyrer/rutiner/systemer med relevans for hjemmetjenestene. Dokumentasjonen vi mottok, ble 

overlevert både i forbindelse med oppstartsmøtet og per e-post i løpet av den etterfølgende 

revisjonsdialogen. Ytterligere forespørsler om oversendelse av skriftlig dokumentasjon og andre 

opplysninger har foregått over telefon og e-post. Ifølge faglederne ved de to undersøkte tjenestene 

følger hjemmetjenesten i stor grad de samme rutinene som sykehjemmet, mens miljøtjenesten har 

sitt eget kvalitetssystem som er lokalt tilpasset etter tjenestemottakernes behov. Vi har også 

gjennomgått Evenes kommunes årsmeldinger for 2016, 2017 og 2018.  

 

3.1.2 Spørreundersøkelse 

I tillegg til gjennomgangen av dokumenterte rutiner ved tjenestene gjennomførte vi 

spørreundersøkelser som en del av kartleggingen av den opplevde kvaliteten på hjemmetjenestene. 

Disse ble sendt til de ansatte ved hjemmetjenesten og miljøtjenesten og til pårørende av 

tjenestemottakere med vedtak om hjemmetjenester. Spørsmålet om kvalitet i hjemmetjenestene vil 

blant annet være knyttet til tjenestemottakernes opplevelser av livskvalitet, forutsigbarhet og 

trygghet. Det er derfor vesentlig at en kvalitetsundersøkelse søker å kartlegge disse opplevelsene. 

Spørreskjemaene ble utformet på bakgrunn av en velutprøvd mal, men også tilpasset til denne 

forvaltningsrevisjonen. Spørsmål som ble rettet til både ansatte og pårørende/ tjenestemottaker, 

omhandlet blant annet opplevelser av kommunikasjon, tjenestemottakers involvering i tjeneste-

utformingen samt hvorvidt tjenestemottaker får tjenester i henhold til skriftlig vedtak. De ansatte 

ble i tillegg spurt om deres kjennskap til rutiner, bruk av avvikssystemet og andre sentrale områder 

knyttet til deres opplevelse av arbeidssituasjonen.  

 

I forbindelse med presentasjon og drøfting av resultatene fra spørreundersøkelsen bruker vi blant 

annet følgende begreper: 

o Respondentene: personer som har besvart undersøkelsen 

o Svarfordeling: hvordan respondentenes svar fordeler seg på de ulike svaralternativene på 

spørsmålene 

o N: det totale antallet personer som har svart på det enkelte spørsmålet i 

spørreundersøkelsen 

 
7 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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o Gjennomsnittsskår: gjennomsnittsverdien av respondentenes svar på de ulike 

svaralternativene når vi regner svaralternativene om til tallverdi  

 

Spørreundersøkelsen til de ansatte ble gjennomført høsten 2018 ved bruk av det nettbaserte 

dataverktøyet Questback8, og spørreskjemaet ble sendt per e-post. E-postadressene ble fremskaffet 

av kommuneadministrasjonen, og vi ba kommunen om å kvalitetssikre adressene før utsendelse av 

spørreundersøkelsen for å sikre at vi hadde riktig kontaktinformasjon til de ansatte ved de to 

tjenestene. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 50 mottakere, men to av respondentene oppga å ikke 

arbeide ved de to aktuelle enhetene. «Populasjonen» bestod derfor av 48 ansatte. Som vist i tabell 1 

nedenfor har et flertall av de ansatte ved begge tjenestene besvart spørreundersøkelsen.  

 
Tabell 1. Oversikt over antall ansatte ved hjemmetjenesten og miljøtjenesten, og svarprosent 

 Antall ansatte Antall respondenter Svarprosent 

Hjemmetjenesten 29 20 68,9 

Miljøtjenesten 19 11 57,9 

Samlet 48 31 64,6 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Den andre spørreundersøkelsen ble samme høst sendt til pårørende for tjenestemottakere som har 

vedtak om praktisk bistand eller hjemmesykepleie. Avgjørelsen om å sende spørreundersøkelsen 

direkte til de pårørende ble gjort på bakgrunn av opplysninger fra kommunen om at flere av 

tjenestemottakerne ville ha problemer med å besvare spørreskjemaet på egenhånd. I tillegg ønsket 

vi å unngå at de ansatte var involvert i besvarelsen av begge spørreundersøkelsene. 

Tjenestemottakernes opplevelser av kvaliteten på hjemmetjenestene de mottar, skal derfor i 

utgangspunktet være formidlet til oss gjennom pårørendes svar på spørreskjemaet – i den grad dette 

er mulig. Vi ba kommunen om å oversende oversikt over kontaktinformasjon til pårørende9. I vår 

forespørsel etterspurte vi e-postadresser, men i tilfelle kommunen ikke hadde dette tilgjengelig ba 

vi om å få postadresser, for oversendelse av spørreundersøkelsen i papirversjon. I alt mottok vi 

kontaktinformasjon til 63 pårørende, jf. tabell 2 nedenfor. Blant disse mottok 15 

spørreundersøkelsen på e-post, mens de resterende 48 fikk den tilsendt per post sammen med en 

ferdigfrankert konvolutt for returnering. Vi mottok 19 besvarelser som utgjør en svarprosent på 

omtrent 30 %.  

 
Tabell 2. Oversikt over antall pårørende og svarprosent 

 Antall pårørende Antall respondenter Svarprosent 

Pårørende 63 19 30,2 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Et klart flertall av respondentene er pårørende av eller verge til tjenestemottakere som mottar 

tjenester fra Hjemmetjenesten. I tre av tilfellene hadde tjenestemottaker selv medvirket i besvarelsen 

av skjemaet.10 Flertallet av tjenestemottakerne som de 19 respondentene uttalte seg på vegne av, 

mottar både praktisk bistand og hjemmesykepleie.  

 

I presentasjonen av resultatene fra spørreundersøkelsen i vår rapport, gjengir vi i tittelen til hvert 

diagram/hver tabell spørsmålet/påstanden respondentene ble bedt om å ta stilling i undersøkelsen. 

 
8 www.questback.com/no 
9 I tilfeller hvor pårørende manglet eller hvis enhetene opplevde at verge kjenner tjenestemottaker bedre enn 

pårørende, ba vi om postadresse til verge.  
10 I tre av tilfellene var spørreskjemaet besvart av (bl.a.) verge. Den lave svarprosenten blant pårørende til 

tjenestemottakere innen Miljøtjenesten har vi lagt til grunn for ikke å spesifisere gjennomsnittsscorene blant 

pårørende-respondentene ved de to tjenestene enkeltvis. 
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På de fleste spørsmålene ble respondentene bedt om å svare på spørsmålene/påstandene med ett av 

alternativene som er gjengitt i tabell 3. Som det fremgår av tabellen, er hvert svaralternativ tilordnet 

en tallverdi.   

 
Tabell 3. Svaralternativer i spørreundersøkelsen 

Verdi 

(tall) 

Svaralternativer Beregning av 

gjennomsnittskår 

1 I svært liten grad/Svært dårlig/Helt uenig 1 - 1,50 

2 I liten grad/Nokså dårlig/Nokså uenig 1,51 - 2,50 

3 I middels grad/Verken god eller dårlig/Verken uenig eller enig 2,51 - 3,50 

4 I stor grad/Nokså god/Nokså enig 3,51 - 4,50 

5 I svært stor grad/Svært god/Svært enig 4,51 - 5 

 

Av diagrammene/tabellene fremgår svarfordeling og gjennomsnittsskår på det aktuelle spørsmålet. 

Gjennomsnittsskåren er beregnet med utgangspunkt i tallverdiene som fremgår av tabell 1. I 

presentasjonen oppgis i tillegg hvilket svaralternativ gjennomsnittsskåren ligger nærmest. 

Respondentene hadde også anledning til å svare vet ikke, men dette svaralternativet er ikke tilordnet 

tallverdi og påvirker dermed ikke gjennomsnittsskåren. 

 

I tillegg til å benytte svaralternativene som fremgår av tabell 3, hadde respondentene anledning til 

å svare i fritekst ved å gi utdypende kommentarer på de aller fleste spørsmålene. Fritekst-

kommentarene fra respondentene framkommer ikke som direktesitater i rapporten, men vi 

oppsummerer og presenterer kommentarene til tilhørende diagram/tabell eller tema.  

 

3.1.3 KOSTRA 

Undersøkelsene av Evenes kommunes ressursbruk i hjemmetjenestene er begrenset til tidsrommet 

2016-2018. Kartleggingen av kommunens ressursbruk i kapittel 12 har vi basert på kommunens 

reviderte regnskaper for 2016, 2017, og 2018, kommunens sykefraværsstatistikk og årsmeldinger 

for de samme årene. Videre har vi fått informasjon fra kommuneadministrasjonen. Kartleggingen 

er også basert på kommunens registreringer i KOSTRA for årene 2016-2018.  

 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem administrert av 

Statistisk Sentralbyrå (SSB). I KOSTRA har SSB sammenstilt elektronisk innrapportert informasjon 

fra kommunene om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder. Systemet 

tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet og gir relevant informasjon til lokale og 

nasjonale beslutningstakere og øvrige interessenter.  

 

I fremstillingene i kapittel 12 sammenlikner vi Evenes kommune med fire sammenlikningsenheter 

på utvalgte indikatorer for hjemmetjenester. Landets kommuner er av SSB delt inn i KOSTRA-

grupper på bakgrunn av ulike kjennetegn ved kommunene, blant annet folkemengde, bundne 

kostnader per innbygger og frie disponible inntekter per innbygger. Evenes kommune tilhører 

KOSTRA-gruppe 6 (KG6), som består av små kommuner med middels bundne kostnader11 per 

innbygger og høye frie disponible inntekter. Vi sammenlikner Evenes kommune med 

gjennomsnittet for KG6 og landet utenom Oslo.   

 

 
11 Med «bundne kostnader» menes kommunens kostnader med å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver, og 

disse kostnadene varierer med geografiske, demografiske og sosiale forhold. «Frie disponible inntekter» er inntektene 

kommunen har til disposisjon etter at de bundne kostnadene er dekket – og dermed en indikasjon på kommunens 

økonomiske handlefrihet  (Statistisk Sentralbyrå 2019). 
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Drøftingen og fremstillingen av KOSTRA-tallene dreier seg om Evenes kommunes og 

sammenligningsenhetenes prioritering av, dekningsgrader i, samt produktivitet i hjemmetjenesten.  

 

Prioriteringsindikatorene 

Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye penger kommunen «velger» å bruke på de enkelte 

tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en relativt stor 

andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom 

ulike kommuner er det flere elementer som kan bidra til å forklare forskjeller:  

• Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis 

korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen 

(ulike målgrupper har ulike behov) blir ikke dette fanget opp fullt ut i KOSTRA. 

• Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få 

informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går 

til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å 

se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe.  

• Kommunen kan ha relativt høye inntekter.  

 

De tre overnevnte punktene bidrar til at forskjeller i utgifter pr. tjeneste fra kommune til kommune 

ikke utelukkende kan tolkes som et resultat av prioriteringer eller valg på lokalt nivå.  

 

Produktivitetsindikatorene 

Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten, i dette 

tilfellet kostnad pr. bruker. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold 

til produksjonen. Når produksjonen blir målt ved antall mottakere, blir det imidlertid ikke tatt hensyn 

til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til 

variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en 

kommune har høye utgifter per mottaker: 

• Produktiviteten er lav, dvs. man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken. 

• Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester. 

• Enhetskostnadene er høye, dvs. at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den 

kommunen vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, lange reiseavstander eller 

et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft. 

 

Dekningsgradsindikatorene 

En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste, eksempelvis 

andelen innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester.  

  

Når kommunene rapporterer til KOSTRA følges en funksjonskontoplan12, slik at rapporteringen 

skal bli lik i alle kommuner. Følgende funksjon(er) definerer tjenesteområdet helse- og 

omsorgstjenester til hjemmeboende: 

 

1) 234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser: 

Tjenester til eldre, personer med funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, 

utviklingshemming, mv.: Eldresentre og dagsentre13 for hjemmeboende, aktivitetssentre for 

personer med utviklingshemming m.m., andre dagaktivitetstilbud, aktivisering av 

 
12 Det gjøres endringer/oppdateringer av funksjonskontoplanen hvert år, slik at det kan være mindre endringer i hva 

som inngår i de ulike funksjonene fra år til år. Disse endringene er felles for alle kommunene. 
13 Aktivitetstilbud der brukerbetaling ikke er hjemlet i forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Utgifter til dagopphold på institusjon, dvs. tjenester innvilget ved enkeltvedtak, skal føres på 

funksjon 253 (SSB 2014) 
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funksjonshemmede barn utover aktivisering i forbindelse med grunnskoleundervisning, 

transporttjenester, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarm, vaktmester, vask av tøy 

for hjemmeboende utført av institusjon eller privat foretak, ferietilbud og andre velferdstiltak 

for eldre og personer med funksjonsnedsettelser, frivillighetssentraler og kommunale 

utgifter til frisør og fotpleie til eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

 

2) 254 – Bistand, pleie- og omsorg til hjemmeboende: Kommunale pleie- og omsorgstjenester 

ytt til personer som bor i eget hjem (inkl. tjenester til beboere i boliger for eldre og 

funksjonshemmede med eller uten fast bemanning). Funksjonen inkluderer utgifter til 

praktisk bistand og opplæring, brukerstyrt personlig assistent, avlastning utenfor institusjon, 

omsorgslønn samt helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie og psykisk helsetjeneste). 

 

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, og om datamaterialet er beheftet med feil. 

 

Revisors vurderinger av kommunens kvalitetssystemer i hjemmetjenestene baserer seg på 

dokumentasjon i form av tjenestenes skriftlige rutiner samt relevante muntlige og skriftlige 

tilleggsopplysninger fra faglederne i hjemmetjenesten og miljøtjenesten samt konstituert helse- og 

omsorgsleder. Vi har også sett hen til ansattes og pårørendes besvarelser av spørreundersøkelsene 

vedrørende opplevd kvalitet i tjenestene. Vi vurderer den skriftlige dokumentasjonen som relevant 

for å besvare problemstilling 1, fordi den omhandler systemer/ rutiner/prosedyrer som skal bidra til 

å sikre kvalitet i hjemmetjenestene. Muntlige og skriftlige opplysninger fra faglederne/helse- og 

omsorgsleder anser vi som relevante kilder til informasjon da de må forutsettes å ha innsikt i og 

oversikt over det her aktuelle området. I tillegg bidrar spørreundersøkelsesresultatene for både de 

ansatte og pårørende til å belyse dette området fra ytterligere perspektiver. Revisor vil imidlertid 

understreke at slike spørreundersøkelser er å anse som «øyeblikksbilder» - betinget som de er av 

respondentenes umiddelbare omgivelser på det tidspunktet spørreskjemaet besvares. 

 

Før utsending av spørreskjemaene framla vi dem for kommunen for kommentarer/innspill for å 

bidra til at spørsmålene var relevante og forståelige. Et flertall av de ansatte ved begge tjenestene 

svarte på spørreundersøkelsen - noe som bidrar til å styrke gyldigheten av resultatene. Det var mulig 

å hoppe over eller svare vet ikke på de aller fleste spørsmålene i spørreskjemaet dersom 

respondentene eventuelt følte de ikke hadde grunnlag for å besvare spørsmålene. Vi fikk et par 

kommentarer fra respondenter om at enkeltspørsmål var vanskelig å forstå. Sett i lys av at det var 

svært få av denne typen tilbakemeldinger, vurderer vi resultatene fra spørreundersøkelsen som både 

pålitelige og relevante 

 

Svarprosenten på spørreundersøkelsen blant pårørende var 30, og dette begrenser datamaterialets 

tilstrekkelighet sett i lys av formålet. Dataene fra spørreundersøkelsen blant pårørende må anses 

egnet til å gi interessante indikasjoner på hvordan pårørende opplever kvaliteten i hjemmetjenestene, 

selv om resultater fra denne typen spørreundersøkelser ikke kan tillegges representasjonskraft for 

andre enn dem som har besvart den enkelte spørreundersøkelse.  

 

Til sammen anser vi KOSTRA-tallene, regnskapstallene, sykefraværsstatistikken, kommunens 

årsmeldinger og informasjon fra kommuneadministrasjonen som et tilstrekkelig og relevant 

datamateriale for analysen av Evenes kommunes ressursbruk på hjemmetjenester i perioden 2016-

2018. Når det gjelder datamaterialets nøyaktighet, bruker vi KOSTRA-tallene med forbehold om at 



KomRev NORD IKS Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenestene  

 

  Side:  

 
19 

tallene kan inneholde feil. Det kan være forskjeller mellom kommunene i kvaliteten på rapportering 

til KOSTRA. Generelt har kvaliteten på innrapporteringen til KOSTRA blitt bedre de senere årene. 

De nyeste tallene inneholder dermed antakelig færre feil enn de eldste tallene. Det vil også kunne 

være variasjon i hva som registreres på de ulike funksjonene, eksempelvis hvor mye av 

tjenesteproduksjonen en regner som «administrasjon». For å sikre pålitelighet i datamaterialet ser 

vi informasjonen fra KOSTRA-tallene, regnskapene, årsmeldingene, sykefraværsstatistikkene samt 

opplysninger fra kommuneadministrasjonen i sammenheng. Vi kan ikke se vesentlige motsetninger 

mellom de ulike datakildene med hensyn til det overordnede bildet av ressursbruken i Evenes 

kommunes hjemmetjenester.  

 

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

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 eventuelle 

faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger 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 kvalitetssikringssystem. 
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4 HJEMMETJENESTER I EVENES KOMMUNE 

 
Figur 1. Organiseringen av helse- og omsorgstjenestene i Evenes kommune 

 

 
Figur 1 viser organiseringen av enheten Helse og omsorg i Evenes kommune. Hjemmetjenesten og 

miljøtjenesten leverer helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.  

 

Hjemmetjenesten 

Den kommunale hjemmetjenesten yter tjenester til hjemmeboende tjenestemottakere. 

Hjemmetjenesten har til sammen18 årsverk, og det er 22 ansatte som har en fast stillingsprosent. 

 

Miljøtjenesten 

Miljøtjenesten yter tjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Tjenestene gis 

etter enkeltvedtak. Tjenestene inkluderer heldøgnstilbud i bolig, avlastning, støtte-/fritidskontakt, 

aktivitets- og arbeidstilbud, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent (BPA)14, og koordinator 

og individuell plan. Tjenesten yter pr. august 2019 tjenester til ett barn og fire voksne 

tjenestemottakere. Tjenesten har ca. 11 årsverk fordelt på 16 stillinger og har base på Liland. 

Miljøpersonalet arbeider i todelt turnus, men noen ansatte har tredelt turnus etter eget ønske. Det er 

også egne nattevaktstillinger tilknyttet tjenesten.  

 

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 

Vi har i denne forvaltningsrevisjonen tatt utgangspunkt i to typer hjemmetjenester; 

hjemmesykepleie15 og praktisk bistand. Disse er nærmere beskrevet i Evenes kommunes 

Tjenestebeskrivelser Helse- og omsorgstjenesten.  

 

Hjemmesykepleie tilbys til kommunens faste og midlertidige innbyggere som på grunn av helsesvikt 

trenger behandling, helse- og omsorgshjelp, både av fysisk og psykisk art. Tjenestetilbudet omfatter 

blant annet hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning, tilrettelegging av måltider, assistanse til 

legemiddelhåndtering og sårbehandling. Søknader om hjemmesykepleie sendes til hjemmetjenesten 

 
14 Det er ifølge fagleder ingen tjenestemottakere i kommunen som mottar tjenesten brukerstyrt personlig assistent per 

juni 2018. 
15 Denne tjenesten benevnes i dag «helse- og omsorgstjenester i hjemmet» i KOSTRA.  
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for behandling. Hjemmesykepleie skal bidra til at tjenestemottakeren får ivaretatt grunnleggende 

helse- og omsorgsbehov, og formålet med tjenesten er å  

- forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 

funksjonsevne 

- fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale problemer 

- sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 

meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre 

 

Miljøtjenesten leverer praktisk bistand i hjemmet, og denne tjenesten skal styrke og/eller 

kompensere for egen mestring i å ivareta egenomsorg og klare dagliglivets gjøremål samt bidra til 

at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den praktiske bistanden kan være rettet mot 

daglige gjøremål, der formålet først og fremst å yte hjelp til oppgaver som er knyttet til dagliglivets 

praktiske gjøremål i hjemmet, egenomsorg og personlig stell, eller opplæring i dagliglivets gjøremål 

for å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet og/eller vedlikeholde ferdigheter. Det 

blir presisert at praktisk bistand og opplæring ofte vil kunne kombineres. Tjenesten tilbys til 

personer som ikke klarer å ivareta dagliglivets gjøremål og som helt eller delvis er avhengig av hjelp 

fra andre grunnet alder, funksjonshemming eller sykdom. Personer som av andre årsaker ikke er i 

stand til å utføre praktiske gjøremål, kan etter individuell vurdering også ha rett til tjenester om 

praktisk bistand. Bistanden består blant annet av hjelp til matlaging, renhold, ærender, husarbeid, 

hjelp til å ivareta egen helse, transport og økonomi.  

 

Praktisk bistand – hjemmehjelp er en tjeneste som tilbys for å gjøre tjenestemottakeren i stand til å 

bo i egen bolig til tross for midlertidig eller varig nedsatt evne til å ivareta renhold og nødvendige 

praktiske gjøremål. Hjemmehjelp gis til «de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller 

som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.» 

Søknader om hjemmehjelp saksbehandles av hjemmetjenesten.  
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5 IVARETAKELSE AV TJENESTEMOTTAKERS BEHOV 

 

 

5.1 Kartlegging før innvilgelse av hjemmetjenester 

Revisors funn 

Det fremgår av Evenes kommunes Helse- og omsorgsplan for 2017-2020 at brukermedvirkning skal 

utøves på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Det blir videre påpekt at dette innebærer at den 

enkelte som benytter seg av tjenestetilbudet, skal ha innflytelse på utforming og gjennomføring, at 

tjenestemottakere og/eller deres representanter inngår i et likeverdig samarbeid og er aktivt 

deltakende ved endring av tilbud og tjenester. Videre skal brukernes representanter være involvert 

i faste utvalg hvor politiske og administrative beslutninger tas.  

 

I kapittel 3.2 i kommunens Helse- og omsorgsplan for 2017-2020 er det presisert at tjenestetildeling 

og -yting i kommunen skal styres av BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå). Det fremgår 

at «tjenester skal tildeles ut fra hjelpebehovet til den enkelte innbygger», og tilbudene differensieres 

etter omsorgstrappas tolv trinn. Tildeling av tjenester bør, ifølge helse- og omsorgsplanen, foregå i 

så nær tilknytning til hjemmet som mulig, og saksbehandler skal sørge for at tiltak på lavere nivå er 

prøvd ut eller vurdert før mer omfattende tiltak settes inn.  

 

Målene for tjenestetildeling fremgår på side 12 i helse- og omsorgsplanen; «Evenes kommune skal 

ha økt fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak, samt dreie innsatsen mot hjemmebasert 

tjenesteyting ved å: legge til rette for tverrfaglig samarbeid og samhandling på tvers av tjenestene, 

med fokus på innbyggernes egen mestringsevne og muligheter; bruke hjemmebasert tjenester som 

basistilbud i helse- og omsorgstjenestene; drive et aktivt folkehelsearbeid i alle tjenesteområder.» 

Videre blir det påpekt at kommunen skal gi tjenester på riktig nivå og sørge for god 

ressursutnyttelse, blant annet gjennom å informere ansatte og innbyggere om omsorgstrappa samt 

tjenestebeskrivelsene.  

 

Ifølge kommunens helse- og omsorgsplan, ble det i 2016 gjennomført forbedringsarbeid i helse- og 

omsorgstjenesten for å sikre forsvarlig saksbehandling. Saksbehandlerne deltok på relevante kurs 

og jobbet med rutiner for bedre kartlegging og utmåling av tjenester. Parallelt med utarbeidelsen av 

nevnte helse- og omsorgsplan ble det også utarbeidet tjenestebeskrivelser som skal gi de ansatte og 

innbyggerne informasjon om de kommunale tjenestene. De ulike boformene i kommunen er 

illustrert i figur 2 som er hentet fra helse- og omsorgsplanen s. 14. Opphold på sykehjemmet er det 

høyeste omsorgsnivået og skal kun tilbys hvis det ikke er forsvarlig å yte helsehjelp utenfor 

institusjon.  

 

 

 

 

Revisjonskriterier  

• Kommunen bør ha rutiner for  

• kartlegging av den enkeltes ønsker, behov og ressurser før hjemmetjenester innvilges 

• å yte hjemmetjenester i tråd med vedtak og tjenestemottakers kartlagte behov  

• å aktivt involvere tjenestemottaker og pårørende i forbedringsarbeidet 

 
Kilder: Helse- og omsorgstjenesteloven, kvalitetsforskriften inkl. veileder, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

i helse- og omsorgstjenesten 
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Figur 2. Evenes kommune – helse- og omsorgstjenester ved boformer. 

 
Kilde: Evenes kommune 

 

Evenes kommune har felles saksbehandlingsrutiner for helse- og omsorgstjenestene i kommunen. 

Det fremgår at formålet med prosedyren er «å sikre at alle som har rett til helse- og omsorgstjenester 

i Evenes kommune gis en forsvarlig og lik saksbehandling, og tildeles tjenester etter behov, vurdert 

opp mot lovverket og godkjente tjenestebeskrivelser.» Definisjonen av «helse- og omsorgstjenester» 

omfatter omsorgsbolig, bolig med heldøgns omsorg og bemanning, støttekontakt, praktisk bistand, 

brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgslønn, avlastningstiltak, middagsombringing, 

trygghetsalarm, tilbud fra psykisk helsevern, eldrebolig, hjemmesykepleie, opphold i 

institusjon/sykehjem for behandling, utredning og rehabilitering, individuell plan/koordinator og 

dagaktivitetstilbud for personer med demens.  

 

Det følger av rutinene for saksbehandling at søknadsskjema skal være tilgjengelig hos kommunens 

servicetorg eller digitalt på kommunens hjemmesider16. Kommunen har veiledningsplikt når det 

gjelder å informere søker om aktuelle tjenester.  

 
Tabell 4. I hvilken grad opplever du/dere at Evenes kommune samlet sett har gitt tilstrekkelig informasjon til 

tjenestemottaker om kommunale tjenestetilbud? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår 

Vet 

ikke Respondenter ↓ 

Pårørende (n=18) 1 2 8 4 1 3,13 2 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Som det fremgår av tabell 4, svarte nær halvparten av pårørende-respondentene at de opplever at 

kommunen i middels grad har gitt tilstrekkelig informasjon til tjenestemottaker om kommunale 

tjenestetilbud.  

 

Etter at søknad er mottatt i postmottaket, leveres den videre til fagleder med saksbehandleransvar. 

Fagleder ved hjemmetjenesten og Evenes omsorgssenter har ansvar for kartlegging av pasienter og 

å skrive saksutredning. Det er pleie- og omsorgsleder som skriver vedtak (og står som 

saksbehandler), mens helse- og omsorgsleder fatter endelig beslutning. I miljøtjenesten er det 

fagleder som skriver vedtak og helse- og omsorgsleder som fatter endelig beslutning. Den samlede 

saksbehandlingstiden skal være tre uker, og fagleder skal blant annet avtale og gjennomføre 

hjemmebesøk, for å: 

 

 
16 Lenke til søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4497&externalId=1853 
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• kartlegge søkerens reelle behov 

• gi informasjon om søkerens rettigheter og plikter 

• informere om egenomsorg, bruk av egne ressurser og ansvar for egen situasjon 

• kartlegge søkers nettverk/privat hjelp 

• kartlegge behov for hjelpemidler 

• informere om saksbehandlingstid 

• informere om forutsetninger for å kunne motta tjenester (viser til skjema for 

arbeidsplasskartlegging med veiledning) 

• fylle ut IPLOS17,  

 

Rutinene tilsier at skjema for arbeidsplasskartlegging18 skal fylles ut i samarbeid med søker/ 

pårørende i de tilfellene der det er aktuelt. Saksbehandler/fagleder informerer tjenestestedet som 

skal utføre innvilget tjeneste. Som en del av kvalitetssikringen for saksbehandler inneholder også 

rutinedokumentet en egen del for evaluering i forbindelse med søknad og kommunens behandling 

av søknad.  

 

Hjemmetjenesten 

Fagleder for hjemmetjenesten opplyser at hun opplever tildelingspraksisen i kommunen som god. 

Som regel mottar de søknader hvorpå de gjennomfører kartleggingsbesøk hjemme hos søkeren. 

Ergoterapeut pleier også å være med på disse besøkene - spesielt i tilfeller der søkeren kan ha behov 

for hjelpemidler. Revisor har etterspurt og blitt forelagt rapporter fra slike hjemmebesøk. 

 

Etter fagleders mening er kartleggingsrundene i forkant av enkeltvedtakene med på å sikre at 

tjenestemottakeren får dekket grunnleggende behov fordi «alle behov blir gjennomgått» samt at det 

blir avholdt samarbeidsmøter med fastlege. Det er ifølge fagleder ikke alle pårørende som er fornøyd 

med at kartleggingen er en såpass omstendelig prosess.  

 

Miljøtjenesten 

Det er fagleder ved miljøtjenesten som utformer vedtak om hjemmetjenester, og på spørsmål om 

hvordan hun opplever tildelingspraksisen i kommunen svarer hun at de aller fleste søknadene de 

mottar, er forespørsler hvor det foreligger et reelt behov for hjemmetjenester. Hun opplyser at 

vedtakene treffes på bakgrunn av kartlagte behov, men at det ikke har vært ansett hensiktsmessig å 

opprette noe fast skjema for denne kartleggingen. Årsaken er at det ofte er kognitive funksjoner og 

tilsynsbehov som er styrende for hvilken bistand som er nødvendig, og det er informasjon fra 

pårørende, fastlege og habiliteringstjenesten som er sentral her. Ett standardisert skjema vil ikke 

dekke kompleksiteten i kartleggingsprosessen som er nødvendig.    

 

Vi ble forelagt Eksempel på skjema for vurdering av arbeidsplassen når arbeidet skjer i brukers 

hjem. Sjekkpunktene i skjemaet tar for seg en funksjonsvurdering av bruker, fysiske forhold i 

hjemmet samt medisinske, kjemiske og biologiske forhold, det psykiske arbeidsmiljøet og 

ergonomiske forhold. Det fremgår at det på bakgrunn av de kartlagte forholdene gjøres en samlet 

vurdering, blant annet om det trengs to ansatte for å utføre tjenesten, og hvilke ansvarsoppgaver som 

fordeles mellom tjenestemottakeren og kommunen.  

 

 
17 Individbasert helse- og omsorgsstatistikk. IPLOS er et nasjonalt register med data som beskriver ressurser og 

bistandsbehov til de som søker om eller mottar helse- og omsorgstjenester.  
18 I dette ligger en forståelse av søkerens bopel som potensiell arbeidsplass for ansatte i Hjemmetjenesten eller 

Miljøtjenesten. 
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Med tanke på hvilke tjenester som tildeles hver enkelt bruker, benyttes, ifølge fagleder ved 

Hjemmetjenesten, den såkalte «omsorgstrappa»: Hvis det ikke er tilstrekkelig å øke omfanget av 

hjemmetjenester/hjemmesykepleie, blir det kanskje nødvendig med omsorgsbolig, og til slutt 

sykehjem hvis man ser at det ikke fungerer. Slike vurderinger bygger på tilsyn hos tjenestemottaker- 

Antall tilsyn som gjennomføres, er avhengig av den enkelte tjenestemottakers utvikling og behov. 

Fagleder påpeker at tilstanden til tjenestemottakerne i mange tilfeller kan forverre seg etter at 

kartleggingsmøte har blitt avholdt, og de må da være i jevnlig kontakt med vedkommende, eller 

deres pårørende, om utviklingen og hvilke tiltak som trengs å iverksettes. Fagleder ved 

hjemmetjenesten fortalte at selv om tjenestemottakerne har enkeltvedtak som beskriver hva de skal 

motta av tjenester og på hvilken måte19, er de ansatte også nødt til å benytte observasjon som 

arbeidsmetode for å fange opp endringer og utvikling hos tjenestemottakerne. 

 

Revisors vurdering 

Kommunen har etter revisors syn fremlagt dokumentasjon som sannsynliggjør at det foreligger 

skriftlige systemer og rutiner for kartlegging av den enkeltes ønsker, behov og ressurser før 

hjemmetjenester innvilges, og for Hjemmetjenestens del vurderes derfor revisjonskriteriet som å 

være oppfylt.  

 

Også for Miljøtjenesten fremstår kartleggingen av tjenestemottakernes ønsker, behov og ressurser 

som å ha en «systematisk» form – selv om det ikke er ett fast skjema som benyttes (bortsett fra for 

vurdering av arbeidsplassen når arbeidet skjer i brukers hjem). Revisor anser derfor 

revisjonskriteriet som også å være oppfylt for Miljøtjenestens del.  

5.2 Å yte tjenester i tråd med vedtak og tjenestemottakernes behov 

 

Revisors funn 

 

Hjemmetjenesten 

Fagleder opplyser at i de tilfellene det er endringer i den enkelte mottakers tjenestebehov, gjør 

primærkontakt20 en ny kartlegging.  I tillegg til prosedyren Kartlegging av brukerbehov som 

benyttes i forbindelse med hjemmebesøk, inneholder rutinedokumentet også prosedyren 

Evalueringsskjema tjenester/behovsendring. Det er kun Hjemmetjenesten som har disse skjemaene. 

Av prosedyreskjemaet fremgår det at opplysninger i IPLOS samt dato for oppdatering skal 

registreres også i tilfeller hvor det ikke er endringer i tjenestetilbudet. De faglige vurderingene som 

gjøres ved endring/evaluering av tjenesten skal beskrives, herunder for eksempel faglige 

begrunnelser ved nye hjelpebehov, forbedringer i helsetilstand eller videreføring av tjenesten, 

tilleggsopplysninger, og målsetting for det videre tjenestetilbudet, samt forslag til utforming av 

tjenester. Hvem som har deltatt i evalueringssamtalen, skal også fremgå av skjemaet, og ved 

eventuell uenighet skal også dette fremkomme. Pleie- og omsorgsleder opplyser at dette skjemaet i 

praksis har blitt lite benyttet, og at notater/huskelapper i saksbehandlingssystemet «Profil» samt 

informasjon fra pasientjournaler er det en har basert seg på i slike sammenhenger. Kommunen har 

igangsatt en prosess for å forbedre blant annet evalueringen av vedtak, og en mal for evaluering av 

tjenestene er nå lagt inn i Profil. Revisor har blitt forelagt denne malen.   

 

 
19 Revisor har blitt forelagt eksempler på innstillinger til slike vedtak som viser innhold og omfang i tjenesten som 

anbefales. 
20 Det fremgår av kommunens rutinebeskrivelser at primærkontakter er ansatte som har et særlig ansvar overfor den 

enkelte tjenestemottaker, gjerne i form av bestemte administrative oppgaver og utbredt kontakt med 

tjenestemottakeren og pårørende/verge.  
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Skjemaet Kartlegging/videreføring av tjenestebehov i omsorgsbolig skal i utgangspunktet benyttes 

for lignende type evalueringer vedrørende tjenestemottakere som bor i omsorgsboliger. 

 

Revisor har blitt forelagt kommunens Funksjonsbeskrivelse for databehandler/helsepersonell. Der 

fremgår det at formålet med rutinen er å sikre forsvarlig helsehjelp til pasienter gjennom felles 

praksis omkring dokumentasjon av helsehjelp i elektronisk pasientjournal, og journalene skal til 

enhver tid inneholde korrekt og oppdatert informasjon om alle pasienter. Det er beskrevet hvilke 

plikter helsepersonellet har til å dokumentere, samt krav til innholdet i journalene og fremgangsmåte 

i Visma Unique profil21. Informasjon etter journalforskriften § 8 e, f, h og i skal danne grunnlaget 

for helsehjelpen pasientene får, herunder planlagt helsehjelp, bakgrunnen for helsehjelpen, hva som 

er gjort/ikke gjort, videre plan og bakgrunnen for dette. Ved nye problemstillinger hos 

tjenestemottaker skal tiltaksbeskrivelser avsluttes/opprettes/endres, hovedmål og delmål 

oppdateres, og det skal fylles ut tiltaksbeskrivelse for alle tiltak som gjennomføres. Videre har alle 

ansatte, ifølge fagleder, dokumentasjonsplikt når det gjelder arbeidsoppgaver som gjennomføres i 

løpet av en vakt, herunder blant annet renhold, medisin, stell, sårbehandling, interaksjon, aktiviteter 

og andre ting som de ansatte foretar seg i løpet av vakten. Fagleder opplyser at de i tjenesten har 

som grunnregel at det som ikke er registrert, har heller ikke blitt gjort. Fagleder opplever at de har 

blitt veldig mye bedre på dette punktet, men det er fortsatt noe de er nødt å jobbe kontinuerlig med 

for å holde det ved like. Endringer og forbedringer har tatt tid siden de er en stor gruppe med ansatte, 

men de er ifølge fagleder på riktig vei. 

 

Miljøtjenesten 

Fagleder opplever at de har et godt samarbeid med habiliteringstjenesten som ofte bidrar i arbeidet 

med å tilrettelegge tjenestene. Brukerne skal, i den grad det lar seg gjøre, medvirke i utformingen 

av tjenestetilbudet. Dette skjer gjennom deltakelse på husmøter i tillegg til ansvarsgruppemøter der 

også pårørende er til stede. Et husmøte gjennomføres i tjenestemottakerens egen bolig med ulike 

relevante instanser til stede – i tillegg til tjenestemottakeren selv. Noen av brukerne har begrenset 

språk, og ifølge fagleder er de ofte nødt å tolke seg fram til hva tjenestemottakeren ønsker. Fagleder 

opplyser at de har et stort fokus på nettopp dette ved tjenesten. Vi har blitt forelagt Rutinebeskrivelse 

Primærkontakter/sekundærkontakter/verge. Av denne følger en oversikt over primær- og 

sekundærkontakts ansvar, som blant annet omfatter «helsefaglig oppfølging». Sammen med denne 

rutinebeskrivelsen foreligger også en oversikt over den enkelte bruker og deres primær- og 

sekundærkontakt samt pårørende/verge.  

 

Fagleder Miljøtjenesten opplyser videre  

 
«Vi har få tjenestemottakere og god oversikt over hvilken bistand de til enhver tid trenger. Bistanden blir 

justert fortløpende, da dette ofte er nødvendig for denne brukergruppen. Ved større endringer i bistandstimer 

er det ofte gjort en grundig kartlegging fra habiliteringstjenesten i forkant.» 
 

Nedenfor presenterer vi resultater fra våre spørreundersøkelser blant ansatte og pårørende. 

Spørsmålene og respondentenes svar må anses relevante med hensyn til kommunens 

tjenesteutøvelse sett i forhold til brukernes behov og foreliggende vedtak. Det er verdt å merke seg 

at mens ansatte-respondentene må antas å ha besvart spørsmålene med henblikk på 

tjenestemottakerne generelt (som gruppe), må pårørende-respondentene antas å ha besvart 

spørsmålene med henblikk på den konkrete tjenestemottakeren de er pårørende (eller verge) overfor.  
  

 
21 Programvare for opprettelse og oppdatering av helseopplysninger i elektronisk pasientjournal.  
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Tabell 5. I hvilken grad opplever du/dere at kommunikasjonen mellom tjenestemottaker og tjenesten er 

tilfredsstillende? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår 

Vet ikke 

Respondenter ↓ 

Ansatte (n=31) 0 0 3 23 5 4,06 0 

Pårørende (n=19) 1 0 6 7 4 3,72 1 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,05), Miljøtjenesten (4,09) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

På spørsmål om i hvilken grad ansatte og pårørende opplever at kommunikasjonen mellom tjeneste-

mottaker og tjenesten er tilfredsstillende, tilsvarte gjennomsnittsskårene for begge respondent-

gruppene alternativet i stor grad, jf. tabell 5. Et flertall, men ikke alle, av respondentene blant de 

pårørende virker å være fornøyd med kommunikasjonen mellom tjenestemottaker og tjenestene 

(sine representanter). Det samme gjelder det store flertallet blant ansatte-respondentene.  

 

Når det gjelder informasjonsutvekslingen mellom personalet og pårørende/verge om den enkelte 

tjenestemottaker, indikerer resultatene i tabell 6 på neste side blandede opplevelser – særlig blant 

pårørende. 

 
Tabell 6. I hvilken grad opplever du/dere informasjonsutvekslingen mellom personalet og pårørende/verge om 

den enkelte tjenestemottaker som tilfredsstillende? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår 

Vet 

ikke Respondenter ↓ 

Ansatte (n=31) 0 1 7 19 4 3,84 0 

Pårørende (n=19) 2 1 3 8 2 3,24 2 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (3,65), Miljøtjenesten (4,18) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

På spørsmål om i hvilken grad de pårørende opplever at tjenesten tar hensyn til tilbakemeldinger fra 

dem om tjenestetilbudet, indikerer resultatene i tabell 7 blandede oppfatninger blant respondentene. 

Gjennomsnittsskåren tilsvarer alternativet i middels grad. Dette gir indikasjoner på at det er 

pårørende som opplever å ikke bli hørt når de gir tilbakemeldinger angående tjenestetilbudet.  

 
Tabell 7. I hvilken grad opplever du/dere at tjenesten tar hensyn til tilbakemeldinger fra deg/dere om 

tjenestetilbudet?  

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennom-

snittsskår 

Vet ikke 

Respondenter ↓ 

Pårørende (n=19) 2 3 6 5 2 3,11 1 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Som det fremgår av resultatene i tabell 8 på neste side, svarte et klart flertall av de ansatte at de i 

stor grad eller i svært stor grad opplever at informasjonsutvekslingen om tjenestemottakerne innad 

i personalet som tilfredsstillende. Her er det imidlertid en klar forskjell mellom de to tjenestene med 

tanke på gjennomsnittsskårene. Ved Miljøtjenesten besvarte alle respondenter med svaralternativet 

«i stor grad» eller «i svært stor grad». For hjemmetjenesten fremstår resultatene noe mer uensartede.  
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Tabell 8. I hvilken grad opplever du/dere informasjonsutvekslingen om tjenestemottaker(e) innad i personalet 

som tilfredsstillende?  

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Ansatte (n=31) 0 2 6 19 4 3,81 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (3,50), Miljøtjenesten (4,36) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Respondentene blant både ansatte og pårørende ble gitt anledning til å utdype sine svar på 

spørsmålene som fremgår av tabell 5-8 ovenfor. Noen få respondenter blant pårørende benyttet seg 

av denne muligheten, og flertallet av kommentarer fra disse inneholdt skildringer av opplevelser av 

ikke å bli hørt, av dårlig kommunikasjon mellom tjenestemottaker og ansatte, av for hyppige bytter 

av personal som yter tjenester overfor tjenestemottaker, og av ansatte som ikke fremstår med 

tilstrekkelig kompetanse.  

 

Det ble i fritekstkommentar fra enkeltansatte ved hjemmetjenesten kommentert at det kan være 

vanskelig å oppnå kontakt med verge og at det kan føles utfordrende å være ekstrahjelp på grunn av 

utilstrekkelige kommunikasjonsrutiner.  

 

Som det fremgår av tabell 9 på neste side, svarte flertallet – men ikke alle – av de pårørende at de i 

stor eller svært stor grad opplever at oppfølgingen fra lege er tilfredsstillende med hensyn til 

tjenestemottakerens behov. To av respondentene svarte imidlertid at de i svært liten grad opplever 

at oppfølgingen fra lege er tilfredsstillende.  

 
Tabell 9. «I hvilken grad opplever du/dere at oppfølgingen fra lege er tilfredsstillende med hensyn til 

tjenestemottakers behov?» 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Pårørende (n=16) 2 0 4 8 2 3,50 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

På spørsmål om hvorvidt de opplever at tjenestemottaker(ne) får tjenester i henhold til skriftlig 

enkeltvedtak, svarte et klart flertall av de ansatte ved begge de aktuelle tjenestene ja, jf. tabell 10 

nedenfor. Også blant pårørende svarte flertallet «ja» på spørsmålet. 

 
Tabell 10. Opplever du at tjenestemottaker(ne) får tjenester i henhold til skriftlig vedtak? 

Respondenter Ja Nei Vet ikke 

Hjemmetjenesten (n=20) 14 (70 %) 3 (15 %) 3 (15 %) 

Miljøtjenesten (n=10) 10 (100 %) 0 0 

Pårørende (n=19) 12 (63 %) 4 (21 %) 3 (16 %) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I fritekstkommentarer fra enkeltansatte ved hjemmetjenesten ble det vist til at det kan oppstå 

konflikter i tilfeller hvor flesteparten av de ansatte yter tjenester i henhold til vedtak, mens 

enkeltansatte yter tjenester utover det tjenestemottakere har krav på etter vedtakene. Videre ble det 

kommentert at det kan oppstå situasjoner der tjenestemottaker motsetter seg helsehjelp, eller ikke er 

hjemme når hjemmetjenesten besøker vedkommende. Det var syv pårørende som kommenterte sine 

svar på spørsmålet som er gjengitt ovenfor, og kort oppsummert ble det vist til manglende eller 

dårlig renhold og at tjenestemottaker ikke mottar det antallet timer med bistand de har vedtak på.  
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Revisors vurderinger 

Etter revisors syn indikerer resultatene i tabell 10 på forrige side at et flertall – men ikke alle – 

ansatte i Hjemmetjenesten opplever at alle tjenestemottakere får tjenester i henhold til skriftlig 

vedtak. Fra ansatte ved Hjemmetjenesten vises det til at enkelte yter tjenester utover vedtakets 

omfang. Enkelte blant det mindretallet av pårørende som faktisk besvarte revisors 

spørreundersøkelse, synes å oppleve at tjenestemottaker ikke (fullt ut) mottar tjenester i tråd med 

vedtaket.  

 

Når det gjelder rutiner for det å yte tjenester i tråd med vedtak, opplyses det fra Hjemmetjenesten at 

det foreligger en «dokumentasjonsplikt» tilknyttet de daglige arbeidsoppgavene som utføres av de 

ansatte i tjenestemottakernes hjem. Vi anser imidlertid at dokumentasjonsplikten som er beskrevet 

fra kommunens side, innebærer at kommunen har rutiner for å sikre at tjenestene som ytes er i tråd 

med vedtak.  

 

Som det fremkommer i revisors funn ovenfor, legger kommuneadministrasjonen (naturlig nok) til 

grunn at tjenestemottakeres behov kan endre seg over tid. Revisor blitt forelagt 

maler/rutinebeskrivelser fra Hjemmetjenesten for observasjon/evaluering av nettopp sike endringer, 

men samtidig indikerer muntlige opplysninger fra pleie- og omsorgsleder at disse ikke brukes 

konsekvent. Det synes likevel å foreligge en form for skriftliggjort praksis for løpende evaluering 

og endring i tjenestetilbudet – i saksbehandlersystemet Profil. 

 

Revisor anser derfor revisjonskriteriet om å ha rutiner for å sikre at det ytes tjenester i tråd med 

vedtak og tjenestemottakernes kartlagte behov, som oppfylt for Hjemmetjenestens del. 

 

Hva angår Miljøtjenesten, indikerer tabell 10 på forrige side at alle ansatte-respondentene fra 

Miljøtjenesten synes å oppleve at tjenestemottakerne mottar tjenester i tråd med vedtak. Revisor har 

blitt forelagt skriftlige rutiner som viser at primær- og sekundærkontakt spesifikt er tildelt ansvar 

for blant annet helsefaglig oppfølging av tjenestemottakerne. Revisor anser at dette må være 

tilstrekkelig til å anse revisjonskriteriet om at tjenesten skal ha rutiner (i form av en klar 

«ansvarsmatrise») for å sikre at det ytes tjenester i tråd med vedtak og tjenestemottakernes kartlagte 

behov som oppfylt.  

 

5.3 Medvirkning fra tjenestemottaker/pårørende  

Revisors funn 

Hjemmetjenesten 

Ifølge fagleder ved hjemmetjenesten kan de pårørende komme med klager og tilbakemeldinger 

enten til henne eller til helse- og omsorgsleder. Hvis det er noe fagleder ikke kan svare på, sender 

hun det videre til den rette instansen. Hun opplyser at hjemmetjenesten sjelden mottar klager fra 

tjenestemottaker og/eller pårørende, men at de pårørende ofte kontakter tjenesten fordi de av ulike 

grunner er bekymret for tilstanden til tjenestemottaker. I slike situasjoner forsøker hjemmetjenesten 

å imøtekomme bekymringene på en måte som er til tjenestemottakers beste. Fagleder foretrekker å 

møte de pårørende heller enn at denne kommunikasjonen foregår i papirform, og hun legger til at 

de pårørende gjennom denne dialogen kan være en god ressurs med tanke på det videre arbeidet hos 

tjenestemottaker.  

 

Fagleder ved hjemmetjenesten opplyser at også Pensjonistforeningen deltar gjennom å gi 

tilbakemeldinger i forbindelse med utforminga av hjemmetjenestene eller kommer med spørsmål 

hvis det er noe de lurer på.  
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Miljøtjenesten 

Det er ikke gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser ved miljøtjenesten, men tjenestene de 

yter blir angivelig vurdert på ansvarsgruppemøter/husmøter. Fagleder opplyser at «for noen 

tjenestemottakere er dette møter med pårørende/verge, primærkontakt, miljøterapeutkontakt og 

fagleder til stede. For andre tjenestemottakere kan slike møter inkludere representant for dagtilbud, 

fastlege og andrelinjetjenesten også. Hvem som deltar på slike møter er avhengig av involverte 

instanser, samt behov [hos bruker]». Det er, ifølge fagleder, primærkontakten til den enkelte bruker 

som har ansvar for å gjennomføre vurderingene/ evalueringene. I dette arbeidet skal det fokuseres 

på hvordan ting fungerer inne hos tjenestemottakeren, og da kan tjenesten ta kontakt med pårørende 

for å inkludere innspill fra dem. Brukerne har i begrenset omfang vært i stand til å uttale seg om 

denne typen forhold. På ansvarsgruppemøtene gjennomfører de også evalueringssamtale med 

pårørende der det snakkes om veien videre. Fagleder opplyser videre at de ikke har systemer for 

medvirkning fra brukerrepresentanter, verken i form av bruker- eller pårørendeutvalg. Som følge av 

god dialog med pårørende og tett oppfølging av brukerne har det ifølge fagleder ikke vært behov 

for dette.  

 

På spørsmål om i hvilken grad ansatte og pårørende opplever at tjenestemottaker og/eller 

pårørende/verge har innflytelse på/involveres i utformingen av tjenestetilbudet, var «i middels grad» 

det hyppigst benyttede svaralternativet blant både ansatte og pårørende, jf. tabell 11 på neste side.  

 
Tabell 11. I hvilken grad opplever du/dere at tjenestemottaker og/eller pårørende/verge har innflytelse 

på/involveres i utformingen av tjenestetilbudet? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Ansatte (n=30) 0 4 13 8 5 3,47 

Pårørende (n=19) 1 5 10 2 1 3,37 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (3,42), Miljøtjenesten (3,55) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

En oppsummering av fritekstkommentarer fra pårørende viser at et flertall av dem virker å være 

fornøyd med den graden av innflytelse de har på tjenestene - i lys av tjenestemottakers situasjon – 

Enkelte respondenter har kommentert at de opplever at de ikke blir hørt når de forsøker å gå i dialog 

med tjenestene om tilbudet.  

 

Et klart flertall av både de ansatte og de pårørende har svart at de opplever at tjenestemottaker i stor 

eller i svært stor grad bestemmer over sitt eget liv22, jf. tabell 12.  

 
Tabell 12. I hvilken grad opplever du/dere at tjenestemottaker(ne) bestemmer over eget liv? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Ansatte (n=30) 0 1 5 16 8 4,03 

Pårørende (n=19) 0 0 3 15 1 3,89 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,05), Miljøtjenesten (4,00) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

  

 
22 I forbindelse med dette spørsmålet påpekte vi i spørreundersøkelsen at det skulle vurderes hvorvidt det er lagt til 

rette for at tjenestemottaker i størst mulig grad kan foreta valg ut fra egne forutsetninger. 
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Revisors vurdering 

Etter revisors syn sannsynliggjør de ovenfor beskrevne funnene at det er dialog mellom kommunen 

som tjenesteyter og de pårørende på vegne av tjenestemottakerne. Revisors vurdering er imidlertid 

at den fra kommunens side beskrevne praksisen ikke kan anses tilstrekkelig i lys av 

kvalitetsforskriftens krav om etablering systemer og prosedyrer som søker å sikre at 

tjenestemottakere og pårørende aktivt involveres i forbedringsarbeidet. Vurderingen bygger blant 

annet på at relevante tiltak/fora som brukerundersøkelser og brukerutvalg ikke er gjennomført eller 

opprettet. Resultatene fra revisors spørreundersøkelser blant ansatte og pårørende styrker inntrykket 

av et forbedringspotensial på området. Revisor vurderer dermed revisjonskriteriet om aktivt å 

involvere tjenestemottaker og pårørende i forbedringsarbeidet som til dels oppfylt både for 

Hjemmetjenesten og Miljøtjenestens del.  
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6 LEGEMIDDELHÅNDTERING 

 
 

Revisors funn – rutiner for legemiddelhåndtering 

 

Revisor har blitt forelagt dokumentet «Retningslinjer for legemiddelhåndtering», og pleie- og 

omsorgsleder opplyser at dette er under revidering. Retningslinjene gjelder hele helse- og 

omsorgstjenesten. Dokumentet er godkjent av kommuneoverlege, og har som uttrykt formål «å sikre 

riktig og god legemiddelhåndtering i helse- og omsorgstjenesten i Evenes kommune. Dette 

innebærer å sikre at den enkelte pasient får riktig legemiddel, til riktig tid, på riktig måte og ut fra 

legens ordinering.» Revisors gjennomgang av dokumentet viser at retningslinjene oppsummert 

inneholder:  

 

• Henvisninger til nasjonalt regelverk 

• Skissering av kommunens «ansvarsmatrise» tilknyttet legemiddelhåndtering 

• Redegjørelser for hvilken kompetanse(tilegnelse) som kreves for håndtering av legemidler 

• Rutiner for opplæring i legemiddelhåndtering 

• Bestemmelser for fullmakt til legemiddelhåndtering 

• Bestemmelser for internkontroll og avvikshåndtering innen legemiddelhåndtering 

• Konkrete retningslinjer for hvordan legemiddelhåndteringen i praksis skal gjennomføres 

• Særskilte retningslinjer for kontroll av A- og B-preparater23, herunder også rutiner for hva 

som gjøres ved mistanke om svinn eller tyveri 

• Rutiner for legemiddelberedskap, hygiene og HMS 

 

Fagleder ved hjemmetjenesten opplyser å ha skriftlig oversikt over hvem som har tatt medisinkurs 

og hvem som skal på oppdateringskurs som skjer annethvert år. Revisor har på forespørsel blitt 

forelagt denne oversikten. 

 

Revisor har også mottatt oversikt over ansatte som har gjennomført medisinkurs ved Miljøtjenesten 

fra 2013 fram til inneværende år. Kommunen baserer seg nå på nettbaserte medisinkurs med årlig 

frist 15.9 for de som skal ta slikt kurs.  

 

Revisors funn - spørreundersøkelsesresultater 

I spørreundersøkelsen fikk de ansatte et innledende spørsmål om hvorvidt de bistår 

tjenestemottakere med legemiddelhåndtering. Respondentene kunne benytte svaralternativene ja 

eller nei. Et stort flertall av respondentene svarte ja, og disse fikk oppfølgingsspørsmål om dette 

temaet. 

 

Et klart flertall av respondentene blant de ansatte opplever at det i stor eller i svært stor grad 

foreligger oppdatert oversikt over legemiddelbruken til tjenestemottakerne, jf. tabell 13 nedenfor.  
 

 
23 A- og B-preparater er legemidler som er sterkt vanedannende og dermed forbundet med fare for misbruk. 

Revisjonskriterium  

• Kommunen bør ha skriftlige rutiner for håndtering av legemidler i hjemmetjenestene som blant 

annet innebærer prosedyrer for risikovurdering, evaluering, kontroll og avvikshåndtering 
 

Kilder: Kvalitetsforskriften inkl. veileder, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
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Tabell 13. I hvilken grad opplever du at det foreligger oppdatert oversikt over legemiddelbruken til 

tjenestemottaker(ne)? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Ansatte (n=30) 0 1 2 14 13 4,30 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,16), Miljøtjenesten (4,55) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Av tabell 14 nedenfor fremgår det at et flertall, men ikke alle, blant respondentene fra hjemme- og 

miljøtjenesten har svart at de i stor eller svært stor grad opplever at oversikter over 

tjenestemottakeres legemiddelbruk inneholder tilstrekkelig informasjon. Gjennomsnittsskårene 

indikerer noe større grad av tilfredshet ved miljøtjenesten enn ved hjemmetjenesten. 

 
Tabell 14. I hvilken grad opplever du at eventuelle oversikter over tjenestemottakeres legemiddelbruk 

inneholder tilstrekkelig informasjon? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Ansatte (n=29) 0 0 9 10 10 4,03 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (3,74), Miljøtjenesten (4,60) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Resultatene som fremgår av tabell 15, indikerer at det store flertallet av respondentene fra begge 

tjenestene i stor eller i svært stor grad opplever å ha tilstrekkelig kompetanse til å bistå 

tjenestemottakerne med deres legemidler.  

 
Tabell 15. I hvilken grad opplever du at du har tilstrekkelig kompetanse til å bistå tjenestemottaker(ne) med 

deres legemidler? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Ansatte (n=29) 0 0 7 12 10 4,10 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,05), Miljøtjenesten (4,20) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

De pårørende ble spurt om i hvilken grad de opplever at tjenestemottaker får nødvendig bistand fra 

hjemmetjenestene med tanke på legemiddel- og medikamenthåndtering, og det store flertallet svarte 

i stor grad eller i svært stor grad, jf. tabell 16. 

 
Tabell 16. I hvilken grad opplever du/dere at tjenestemottaker får nødvendig bistand fra hjemme-

/miljøtjenesten, med tanke på legemiddel-/medikamenthåndtering? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Pårørende (n=16) 0 0 1 9 6 4,31 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har kommuneadministrasjonen dokumentert at det foreligger skriftlige 

rutiner for håndtering av legemidler i hjemmetjenestene som blant annet innebærer prosedyrer for 

risikovurdering, evaluering, kontroll og avvikshåndtering, og revisjonskriteriet anses derfor å være 

oppfylt.  
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7 KOMPETANSE, OPPLÆRING OG MEDVIRKNING 

 

 
 

7.1 Opplæringsprosedyrer og kompetanseoversikt 

 

Hjemmetjenesten 

Evenes kommune har felles prosedyre for opplæring av nyansatte ved Evenes omsorgssenter (EOS) 

og i hjemmetjenesten, og revisor har mottatt Informasjonshefte til deg som er ny hos oss24. 

Opplæringsprosedyrene som fremkommer av heftet, er i hovedsak rettet mot nyansatte ved 

omsorgssenteret, men fagleder for hjemmetjenesten opplyser at det er elementer i prosedyren som 

også er relevante for de ansatte ved sistnevnte tjeneste. Pleie- og omsorgsleder opplyser at nyansatte 

får praktisk opplæring «én til én», og i forkant må de gjennomføre et e-læringskurs på NHI25. 

Sommervikarer gis innføring i basale smittevernrutiner, innføring i omsorgsyrket og grunnkurs i 

legemiddelhåndtering. 

 

Fagleder viser til at en av utfordringene hjemmetjenesten står overfor, er at de ansatte må bli flinkere 

til å etterspørre etterutdanning og ta initiativ til å utvikle seg. Hun har tro på at når flere av de ansatte 

blir mer trygge på arbeidsoppgavene sine, vil dette ha positive ringvirkninger i form av at de kan 

bistå kolleger i arbeidssituasjoner i mye større grad. Tjenesten deltar i en nasjonal satsing i regi av 

Folkehelseinstituttet og KS, Gode pasientforløp26, i tillegg til at de deltar i et prosjekt om 

velferdsteknologi.  

 

Miljøtjenesten 

Revisor mottok fra fagleder mal for Pålagt opplæring av nytilsatte, vikarer og studenter som den 

ansatte er nødt å signere på, etter at de har fått all påkrevd opplæring og har kjennskap til de ulike 

rutinene og instruksene ved tjenesten. Blant annet skal den nyansatte signere på at han eller hun har 

lest gjennom internkontrollpermen og vet hvilken informasjon som finnes der.  

 

Ifølge fagleder har de ved tjenesten «tydelige og gode rammer for hvordan de jobber», og de har 

heller ikke særlige utfordringer med tanke på bemanning. Når det gjelder kompetanse har 

miljøtjenesten et miljøterapeutteam som består av seks ansatte, hvorav fem er vernepleiere og én 

miljøterapeut. Tjenesten har en egen rutinebeskrivelse for situasjoner der det er behov for bistand 

på natt og når fagleder skal kontaktes utenfor arbeidstiden, og revisor har blitt forelagt begge disse. 

De inneholder kontaktinformasjon og fremgangsmåte dersom det oppstår akutte situasjoner på 

nattevakt, og angivelse av hvilke situasjoner som krever at de ansatte på jobb skal/burde kontakte 

 
24 Det fremkommer av heftet at prosedyrene er sist revidert 23.06.2017. 
25 Norsk Helseinformatikk 
26 Folkehelseinstituttet: «I denne satsingen er arbeidet konsentrert om å finne utfordringer i tjenestebildet ved å lære 

av pasienter/brukeres opplevelser. Oppmerksomheten er rettet mot tjenester i kommuner og sykehus og i overgangene 

mellom nivåer og tjenester, der det handler om at brukeren/pasienten opplever en helhet og sammenheng i tilbudet. 

Læringsnettverkene bidrar med metoder og verktøy for å forbedre dagens praksis.» 

Revisjonskriterier  

• Kommunen bør sørge for 

o at ansatte får tilstrekkelig opplæring, samt ha oversikt over ansattes kompetanse  

o medvirkning fra de ansatte i arbeidet med internkontroll 

 
Kilder: Kvalitetsforskriften inkl. veileder, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
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fagleder, som for eksempel dødsfall, brann/branntilløp og bruk av beordring. Det fremgår også at 

de ansatte kan melde fra til fagleder gjennom en beskjedbok.  

 

Det foreligger oversikt over den formelle kompetansen hos de ansatte både i Hjemmetjenesten og 

Miljøtjenesten.  

 

De ansatte ble i spørreundersøkelsen presentert for en rekke forskjellige påstander om deres 

arbeidssituasjon, hvorpå de kunne svare med alternativer mellom helt uenig og helt enig.  

 

Som det fremkommer av tabell 17 nedenfor, svarte alle respondentene fra de to tjenestene at de er 

helt eller nokså enige i en påstand om at det er helt tydelig for dem hvilket ansvar de har. Særlig 

indikerer svarene blant ansatte ved miljøtjenesten opplevelser av tydelig avklarte ansvarsforhold. 

 
Tabell 17. Angi hvor enig/uenig du er i følgende påstander om din arbeidssituasjon: 

Svaralternativer → Helt uenig Nokså 

uenig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Nokså 

enig 

Helt enig Gjennomsnitts-

skår Respondenter: ansatte (n=31) 

«Det er helt tydelig for meg 

hvilket ansvar jeg har» 
0 0 0 16 15 4,48 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,35), Miljøtjenesten (4,73) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Et klart flertall, men ikke alle, av respondentene ved begge tjenestene oppgir å være helt eller nokså 

enige en påstand om at det er tydelig for dem hvilke oppgaver de har, jf. tabell 18 nedenfor. 

 
Tabell 18. Angi hvor enig/uenig du er i følgende påstander om din arbeidssituasjon: 

Svaralternativer → Helt uenig Nokså 

uenig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Nokså 

enig 

Helt enig Gjennomsnitts-

skår Respondenter: ansatte (n=31) 

«Det er helt tydelig for meg 

hvilke oppgaver jeg har» 
0 1 2 16 12 4,26 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (3,95), Miljøtjenesten (4,82) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Hva angår ansattes vurdering av egen kompetanse sett i forhold til deres arbeidsoppgaver, viser 

tabell 19 nedenfor at et stort flertall har sagt seg nokså eller helt enig i en påstand om at de opplever 

denne som tilstrekkelig. Et lite mindretall har imidlertid svart at de er «verken uenig eller enig» i 

denne påstanden. 

 
Tabell 19. Angi hvor enig/uenig du er i følgende påstander om din arbeidssituasjon: 

Svaralternativer → Helt uenig Nokså 

uenig 

Verken 

enig eller 

uenig 

Nokså 

enig 

Helt enig Gjennomsnitts-

skår Respondenter: ansatte (n=31) 

«Jeg opplever at jeg har 

tilstrekkelig kompetanse til å 

utføre mine arbeidsoppgaver» 

0 0 4 17 10 4,19 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,05), Miljøtjenesten (4,45) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

De ansatte fikk muligheten til å utdype svarene sine, og enkelte respondenter ved begge tjenestene 

viste til behov for mer oppfølging og undervisning med tanke på oppgaver i det daglige arbeidet; 

blant annet sårstell og førstehjelp.  
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De pårørende ble også spurt om de opplever at personalet har tilstrekkelig kompetanse til å 

imøtekomme tjenestemottakers behov. Resultatene er presentert i tabell 20 og viser at drøyt 

halvparten av respondentene har svart med svaralternativet i middels grad – som også er det 

svaralternativet gjennomsnittsskåren ligger nærmest.  

 
Tabell 20. I hvilken grad opplever du at personalet har tilstrekkelig kompetanse til å imøtekomme tjeneste-

mottakers behov? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår 

Vet 

ikke Respondenter ↓ 

Pårørende (n=19) 0 2 10 6 1 3,32 0 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Enkelte pårørende utdypet sine svar på dette spørsmålet ved å vise til variasjoner personalet imellom 

hva angår kompetanse og nøyaktighet/engasjement.  

 

Ved begge de to tjenestene svarte et flertall av de ansatte at de i stor grad eller i svært stor grad 

opplever å ha tilgang på nødvendige opplysninger om tjenestemottakerne, jf. resultatene i tabell 21. 

Gjennomsnittsskårene tilsvarer også dette alternativet og indikerer at dette er et område hvor både 

hjemmetjenesten og miljøtjenesten har systemer som sikrer at de ansatte har tilgang på denne typen 

informasjon.  

 
Tabell 21. I hvilken grad opplever du at: 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter: ansatte (n=31) 

du har tilgang på nødvendige 

opplysninger om tjeneste-

mottaker(ne)?  

0 0 2 22 7 4,16 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,05), Miljøtjenesten (4,36) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Revisors vurdering 

Revisor har funnet at det for begge tjenestene foreligger oversikt over de ansattes formelle 

kompetanse. Selv om enkelte skildringer fra pårørende (i vår spørreundersøkelse) tilsier variasjon i 

kompetansen hos de ansatte, har revisor ingen holdepunkter for å anta at kommunen som 

arbeidsgiver ikke sørger for at ansatte får tilstrekkelig opplæring. Revisor anser dermed 

revisjonskriteriet om at kommunen bør sørge for at ansatte får tilstrekkelig opplæring, samt ha 

oversikt over ansattes kompetanse, som oppfylt. 
 

7.2 Ansattes medvirkning i tjenestenes internkontrollarbeid 

Revisors funn 

Som det fremkommer av tabell 22 nedenfor, oppga et flertall av respondentene at de i stor grad 

opplever at de medvirker i forbedringsarbeidet knyttet til tjenestetilbudet ved tjenesten. Én 

enkeltrespondent benyttet alternativet i svært liten grad.  
 

Tabell 22. I hvilken grad opplever du at du medvirker i forbedringsarbeid knyttet tjenestetilbudet ved enheten? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Ansatte (n=29) 1 0 8 16 4 3,76 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (3,53), Miljøtjenesten (4,20) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Hjemmetjenesten 

Fagleder ved hjemmetjenesten opplyser at de ansatte bidrar i internkontrollen ved at de tar opp saker 

med verneombud, tillitsvalgt eller fagleder, og på personalmøtene. Hun viser til at hun er avhengig 

av at de ansatte melder fra, og hun opplever at kommunikasjonen mellom henne og de ansatte er 

god på dette området. Det skal gjennomføres medarbeidersamtale én gang i året, og det er helse- og 

omsorgsleder som har ansvar for dette. Revisor har blitt forelagt innkallingsliste for januar i år. De 

ansatte har også mulighet til å kontakte fagleder skriftlig gjennom posthylla hennes. Videre har (som 

nevnt ovenfor) alle ansatte dokumentasjonsplikt når det gjelder arbeidsoppgaver som gjennomføres 

i løpet av en vakt, herunder blant annet renhold, medisin, stell, sårbehandling, interaksjon, aktiviteter 

og andre ting som de ansatte foretar seg i løpet av vakten. Andre ting som skal dokumenteres er 

tjenestemottakeres sinnsstemning i løpet av vakta, samt avvik. Fagleder informerer at de i tjenesten 

har som grunnregel at det som ikke er registrert, har heller ikke blitt gjort. Fagleder opplever at de 

har blitt veldig mye bedre på dette punktet, men det er fortsatt noe de er nødt å jobbe kontinuerlig 

med for å holde det ved like.  

 

De ansatte har ifølge fagleder en arena for refleksjon over avvik og lignende på personalmøtene. 

Tidligere har de leid inn en ruskoordinator til å delta på personalmøter i forbindelse med en krevende 

tjenestemottaker. På personalmøtene kan de ansatte snakke sammen i gruppe om de forholdene som 

gjelder flere - i tillegg til at de har mulighet til å ta opp saker direkte med fagleder eller helse- og 

omsorgsleder hvis det er behov for det.  

 

Miljøtjenesten 

Ifølge fagleder ved miljøtjenesten er de ansatte i veldig stor grad delaktige i arbeidet med 

internkontroll, utarbeiding av rutiner og avviksrapportering. Det er de ansatte som kommer med 

forslag til endringer til internkontrollsystemet, og fagleder oppdaterer systemet forløpende samt ved 

to faste tidspunkter i løpet av året. De ansatte må signere på at de har lest og forstått innholdet i 

internkontrollsystemet og eventuelle nye rutiner. Fagleder opplever at de ansatte benytter kvalitets- 

og avvikssystemet som forutsatt. Som følge av at alle ansatte er nødt til å sette seg så godt inn i 

systemet, fører dette, ifølge fagleder, til et tettere samarbeid og felles forståelse for arbeidet som 

gjøres ved tjenesten, i tillegg til at de har klart definerte ansvarsområder: «Det føles som vi arbeider 

med forbedringsarbeid kontinuerlig, siden de ansatte er såpass delaktig i revidering av systemer og 

rutiner.» 

 

Revisor mottok fra fagleder eksempler på rutinebeskrivelser for varsling av kritikkverdige forhold, 

samt tjenestens eget rutineskjema for rapportering av kritikkverdige forhold. Vi mottok også Skjema 

for intern oppfølging av varsling om kritikkverdige forhold, som blant annet inneholder beskrivelser 

av saken, hvem som skal involveres, undersøkelser som er gjennomført, informasjon til de 

involverte, forslag til tiltak, tilbakemelding og arkivering.  

 

Videre har vi blitt forelagt resultater fra Anonymt spørreskjema for psykososialt arbeidsmiljø i miljø-

tjenesten for både 2016 og 2017, og det er flere av spørsmålene i skjemaet som omhandler 

forbedring av kvaliteten på tjenestene som de leverer. Dette gjelder blant annet spørsmål om 

tilbakemeldinger på utførte arbeidsoppgaver, behov for opplæring, samarbeid med kolleger og 

forslag til forbedringer ved avdelingen.  

 

Revisors vurdering 

Et sentralt premiss for vurderingen av tjenestenes styringssystem, jf. forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, er at kommunen eksplisitt er tilkjent et visst 

handlingsrom hva angår å tilpasse dette styringssystemet etter «virksomhetens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold» samt å vurdere hvilket «omfang som er nødvendig».  
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Revisor anser at det fra både hjemmetjenestens og miljøtjenestens side er beskrevet en praksis som 

impliserer at ansatte har mulighet til å medvirke i arbeidet med tjenestenes internkontroll. Revisor 

finner ikke grunnlag for å gjøre vurderinger av om hvorvidt det – gitt virksomhetenes egenart og 

risikoforhold – burde ha vært etablert ytterligere/andre arenaer eller tiltak for slik medvirkning fra 

de ansatte. Med henvisning også til funnene som fremgår av kapittel 9 nedenfor – angående 

avviksmelding og -håndtering, anser revisor revisjonskriteriet om at kommunen bør sørge 

medvirkning fra de ansatte i arbeidet med interkontroll, som oppfylt.  
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8 RISIKO OG SÅRBARHET 

 

 
 

Revisors funn 

Pleie- og omsorgsleder opplyser at den type risiko- og sårbarhetsvurderinger som forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring helse – og omsorgstjenesten foreskriver27, ikke er gjennomført. 

Kommunen er i gang med en kvalitetsforbedringsprosess som også antas å ha relevans for 

gjennomføringen av slike analyser, men ingenting er i skrivende stund ferdigstilt.  

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av opplysningen om at risiko – og sårbarhetsvurderinger etter forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse – og omsorgstjenestene ikke er gjennomført, vurderer revisor at 

revisjonskriteriet om gjennomføring av slike ikke er oppfylt.   

 
27 Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med henblikk på HMS-arbeid ved hjemmetjenesten i 2017 samt 

vernerunder ved miljøtjenesten i 2016 og 2017, men disse har begrenset relevans for den type analyser revisor her har 

etterlyst.  

Revisjonskriterier  

Kommunen bør ha dokumenterte systemer for 

• å gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger for hjemmetjenestene som leveres, samt 

planlegge risikoreduserende tiltak 
 

Kilder: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
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9 AVVIKSMELDING OG -HÅNDTERING 

 

 
 

Revisors funn 

Av tabell 23 fremgår det at et knapt flertall av ansatte-respondentene har svart at de i stor eller svært 

stor grad opplever at rapporterte avvik bidrar til å forbedre tjenestene og forebygge svikt. 

Gjennomsnittsscoren ved hjemmetjenesten ligger imidlertid nærmest svaralternativet «i middels 

grad».  

 
Tabell 23. I hvilken grad opplever du at rapporterte avvik bidrar til å forbedre tjenestene og forebygge svikt? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Ansatte (n=30) 0 5 9 7 9 3,67 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (3,16), Miljøtjenesten (4,55) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I fritekstkommentarer fra respondenter ved Hjemmetjenesten vises det til at det kan være vanskelig 

å bli hørt når det gjelder forbedringsarbeid på grunn av stort arbeidspress, at ikke alle avvik tas like 

alvorlig, og at personale kan bli flinkere på å skrive avvik når de oppstår.  

 

Pleie- og omsorgsleder opplyser at det den 1. mai i år ble tatt i bruk et nytt system – Compilo – for 

registrering av avvik, og dette er felles for hele kommunen. Her vil den som melder avviket samt 

verneombud ha mulighet til å følge gangen i behandlingen av avviket. Den enkelte leder har frist på 

inntil 21 dager å behandle avviket før det blir sendt videre i systemet til leder på neste nivå, og på 

denne måten skal sikrer man at avvik behandles. I hjemmetjenesten har det blitt tatt i bruk 

«forbedringstavle». Fagleder tar fortløpende opp innmeldte avvik på morgenmøter. 

 

Revisor har blitt forelagt en skriftlig rutinebeskrivelse for «pasientavvik» samt avviksstatistikk for 

hjemmetjenesten for 2017 og 2018 (til og med 22.08.18). Av statistikken fremgår det at det i 2017 

var 49 avvik, mens det fra januar til august 2018 hadde vært 29 avvik. Avvikene er fordelt etter 

liten, middels og stor alvorlighetsgrad, og er nærmere beskrevet i tabell 24 nedenfor. Revisor har 

også fått se flere konkrete avviksmeldinger.  

 

Som man kan se av tabellen, er det innenfor kategoriene annet, fallulykke m/skade og 

feilmedisinering at det har forekommet flest avvik ved nevnte tjenestested, både i 2017 og (t.o.m. 

22.8) 2018. Over halvparten av alle registrerte avvik er kategorisert med liten alvorlighetsgrad, mens 

de som er kategorisert som middels eller stor alvorlighetsgrad, utgjør henholdsvis om lag 25-30 % 

og 15 % av de totale avvikene. Helse- og omsorgsleder opplyser at kategorien annet utgjør en 

potensiell feilkilde. Kategorien et er en «sekkepost» hvor mange av de registrerte avvikene egentlig 

ikke har vært reelle avvik ved nærmere ettersyn.  

 
  

Revisjonskriterium 

 

Kommunen bør ha dokumenterte systemer for melding av avvik og oppfølging av meldte avvik 

 
Kilder: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
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Tabell 24. Avviksstatistikk, hjemmetjenesten i Evenes kommune, 2017 og (t.o.m. 22.8) 2018.  

2017 Alvorlighetsgrad  

Avvik Liten Middels Stor Total 

Nekter å ta medisin 1 1 - 2 

Feilmedisinering 2 5 4 11 

Prosedyreavvik 3 - - 3 

Annet 10 2 3 15 

Fallulykke m/skade 11 2 1 14 

Feil i dosett - 1 - 1 

Fallulykke u/skade 2 1 - 3 

Samlet 29 12 8 49 

2018 Alvorlighetsgrad  
Avvik Liten Middels Stor Total 

Feilmedisinering 2 3 1 6 

Prosedyreavvik - 1 1 2 

Annet 6 3 2 11 

Fallulykke m/skade 7 - - 7 

Feil i dosett - 1 - 1 

Fallulykke u/skade 1 1 - 2 

Samlet 16 9 4 29 

Kilde: Evenes kommune 

 

Miljøtjenesten 

Miljøtjenesten har, ifølge fagleder, hatt et eget avvikssystem. Som resten av kommunen, har 

tjenesten f.o.m. 1. mai gått over til å registrere avvik i programmet «Compilo». I kapitlene 13.2 og 

13.3 i Internkontrollhåndboken for miljøtjenesten foreligger det skjema for henholdsvis 

rapportering av avvik, og registrering av avvik relatert til legemiddelhåndtering. I tillegg til dette 

foreligger det også skjema for melding av vold utøvet av bruker, melding om skadeavvergende tiltak 

i nødsituasjoner, skademeldingsskjema, varsling om og skjema for rapportering av kritikkverdige 

forhold samt skjema/system for oppfølging av varsling av slike forhold.  

 

Fagleder utarbeider årlig en oversikt over alle avvik, og revisor ble forelagt oversikten for 2017 som 

viste at det ble meldt 31 avvik, hvorav 26 var i forbindelse med legemiddelhåndtering. 

Alvorlighetsgraden for disse avvikene varierer noe og omfatter i stor grad at tabletter har falt i gulvet 

eller at det er forsinkelser på tidspunkt for utdeling av medisiner. Videre skal vedkommende som 

registrerte avviket, bli fulgt opp. Fagleder opplever at det er noe overrapportering av forhold som 

ikke nødvendigvis regnes som avvik, men som heller kan anses som «irritasjonsmomenter» for de 

ansatte. Hun legger til at systemet fungerer godt ved at det fanger opp det aller meste som skjer ved 

tjenesten, og hun følger opp avvikene i den grad det er nødvendig. 

 

Revisors vurdering 

Revisor har med hensyn til både hjemme- og miljøtjenesten blitt forelagt dokumentasjon som viser 

at de to tjenestene har et system for melding av avvik og overordnet registrering av slike meldinger. 

Programvaren kommunen nå benytter, er innrettet slik at «lukking» av avvik skal sikres i det enkelte 

tilfelle. Revisor anser dermed revisjonskriteriet om at kommunen skal ha et dokumentert system for 

melding og «lukking» av avvik, som oppfylt.  
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10 OPPLEVELSER AV KVALITET I HJEMMETJENESTENE 

Hvordan opplever ansatte, tjenestemottakere og pårørende kvaliteten på hjemmetjenestene 

levert av Evenes kommune?  
 

I det følgende presenterer vi flere av resultatene fra vår spørreundersøkelse blant ansatte og 

pårørende ved hjemmetjenesten/miljøtjenesten i Evenes. Vi minner om at mens de ansatte må antas 

å ha besvart spørsmålene med henblikk på tjenestemottakerne generelt (som gruppe), må de 

pårørende/vergene antas å ha besvart spørsmålet med henblikk til den konkrete tjenestemottakeren 

de er pårørende/verge for.  

 

Trygghet, trivsel og respekt 

Et klart flertall, men ikke alle, av de pårørende som besvarte spørreundersøkelsen, har svart at de i 

stor eller i svært stor grad opplever tjenestetilbudet som trygt for tjenestemottaker, jf. tabell 25. 

Gjennomsnittsskåren tilsvarer alternativet i stor grad.  

 
Tabell 25. I hvilken grad opplever du/dere tjenestetilbudet som trygt for tjenestemottaker?  

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennom-

snittsskår 

Vet 

ikke Respondenter ↓ 

Pårørende (n=19) 0 2 4 10 3 3,95 0 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Et stort flertall blant både de ansatte og de pårørende som har besvart spørreundersøkelsene, har 

svart at de i stor eller svært stor grad opplever at tjenestemottakere trives sammen med personalet, 

jf. tabell 26. Gjennomsnittsskåren er høyest blant de ansatte i miljøtjenesten og tilsvarer alternativet 

i svært stor grad.  

 
Tabell 26. I hvilken grad opplever du/dere at tjenestemottaker trives sammen med personalet? 

Svaralternativer → I svært 

liten 

grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår 

Vet 

ikke Respondenter ↓ 

Ansatte (n=31) 0 0 1 22 8 4,23 0 

Pårørende (n=19) 0 0 4 12 3 3,95 0 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,05), Miljøtjenesten (4,55) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Av tabell 27 nedenfor, fremgår det at de store flertallene blant både ansatte og pårørende som har 

besvart revisors spørreundersøkelser, gir uttrykk for i stor eller svært stor grad å oppleve at tjenesten 

tar hensyn til tjenestemottakers privatliv.  

 
Tabell 27. I hvilken grad opplever du/dere at tjenesten tar hensyn til tjenestemottakers privatliv? 

Svaralternativer → I svært 

liten 

grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår 

Vet 

ikke Respondenter ↓ 

Ansatte (n=31) 0 0 4 14 13 4,29 0 

Pårørende (n=19) 0 0 4 11 4 4,0 0 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,10), Miljøtjenesten (4,64) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

På spørsmål om i hvilken grad tjenesten behandler tjenestemottaker med respekt, har samtlige av de 

ansatte ved begge tjenestene benyttet alternativene i stor grad eller i svært stor grad, jf. tabell 28.  
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Blant de pårørende som besvarte spørreundersøkelsen, har et flertall av respondentene valgt de 

høyest rangerte alternativene, men her har enkeltrespondenter også svart «i middels grad» eller «i 

liten grad».  

 
Tabell 28. I hvilken grad opplever du/dere at tjenesten behandler tjenestemottaker med respekt? 

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår 

Vet 

ikke Respondenter ↓ 

Ansatte (n=31) 0 0 0 17 14 4,45 0 

Pårørende (n=19) 0 1 4 7 7 4,05 0 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,40), Miljøtjenesten (4,55) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Resultatene i tabell 29 indikerer nokså varierende opplevelser pårørende imellom hva angår 

kontinuiteten med hensyn til hvem i konkret forstand yter tjenester til tjenestemottakerne – og 

hvorvidt denne kontinuiteten oppleves tilfredsstillende. Av tabellen fremgår det at respondentene 

blant ansatte i de to tjenestene – og særlig i miljøtjenesten – gjennomsnittlig har vurdert 

kontinuiteten som å være bedre enn hva pårørende har vurdert den som å være.  

 
Tabell 29. I hvilken grad opplever du at kontinuiteten i personalet er tilfredsstillende for den enkelte 

tjenestemottaker?  

Svaralternativer → I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I middels 

grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennomsnitts-

skår 

Vet 

ikke Respondenter:  

Ansatte (n=31) 0 1 12 14 4 3,68 0 

Pårørende (n=18) 1 4 7 5 0 2,94 1 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (3,40), Miljøtjenesten (4,18) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I spørreundersøkelsen fikk ansatte og pårørende spørsmål om deres samlede vurderinger av 

hjemmetjenestene i Evenes kommune.  

 

Både ansatte og pårørende fikk følgende spørsmål: «Når det gjelder hjemmetjenestene til 

tjenestemottaker; er det noe som etter din vurdering ikke fungerer godt nok?»28 I kommentarer 

fra enkelte ansatte ved hjemmetjenesten ble det påpekt viktigheten av kommunikasjon og 

informasjon, både innad i personalet og mellom tjenesten og tjenestemottakere. Blant annet ble det 

antydet at kommunikasjon og informasjonsutveksling ved overlevering av rapport mellom vakter 

kan bli bedre. Andre kommentarer fra enkeltansatte gikk på at det er mangel på faglærte vikarer 

med tilstrekkelig kompetanse, utfordringer knyttet til å overholde tiden avsatt til hver enkelt 

tjenestemottaker, og at tjenestemottaker blir betjent av for mange forskjellige ansatte. Enkeltansatte 

ved miljøtjenesten viste til at tjenestemottakere kan velge å motstå bistand/veiledning i forbindelse 

med husvask og personlig hygiene, og dette kan føre til at disse områdene ikke blir fulgt opp i 

tilstrekkelig grad.  

 

Flere av de pårørende svarte også på dette spørsmålet om hva som ikke fungerer godt nok. Det ble 

blant annet vist til stor utskifting av personalet, bortfall av tjenester som følge av sykefravær, 

tjenestemottakere som ikke får dekket behov for sårstell, ønske om mer rengjøring i brukerens hjem, 

manglende tilbud om omsorgsbolig og tidvis dårlig kommunikasjon/samarbeid mellom tjenesten og 

 
28 Respondentene ble bedt om å beskrive så konkret som mulig eventuelle forhold ved tjenestetilbudet de mente ikke 

fungerer godt nok eller burde forbedres.  
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tjenestemottaker. Det ble også påstått at ansatte har for dårlig håndhygiene i forbindelse med 

utdeling av medisiner til bruker.  

 

Videre fikk både pårørende og ansatte fritekstspørsmålet: «Når det gjelder hjemmetjenestene til 

tjenestemottaker; er det noe som etter din vurdering fungerer veldig bra?» Flertallet av de 

ansatte ved hjemmetjenesten som svarte på dette viste til kvaliteten på tjenestene, og at de ved 

tjenesten er i stand til å yte tjenester som er i tråd med vedtak og rutiner. De ansattes evne til å yte 

omsorg overfor tjenestemottakerne ble fremhevet som positiv. Ytterligere kommentarer viste til at 

tjenestene fungerer bra når tiden strekker til, at informasjonsutvekslingen mellom ansatte, 

tjenestemottaker og pårørende blir bedre av at tjenestemottakerne har primær- og sekundærkontakt, 

og at et godt samhold innad i personale gjør at de kan levere gode tjenester. Enkeltansatte viste til 

at ledere ikke alltid gir uttrykk for å sette pris på innsatsen de ansatte legger i arbeidet. Ved 

miljøtjenesten kommenterte enkeltansatte at det var positivt å jobbe én-til-én, ved at det gir mer tid 

til hver enkelt tjenestemottaker. Videre ble det vist til at det var gode rutiner og bra samarbeid i 

personalet, som gjør at utfordrende forhold på arbeidsplassen fanges opp og håndteres, samt en 

generell opplevelse av at tjenestemottakerne får det de har krav på. En oppsummering av de 

pårørendes svar på dette spørsmålet viser at de opplever at flere av de ansatte er hyggelige 

mennesker, og det ble av enkeltrespondenter vist til at renhold som gjøres er tilfredsstillende og at 

tjenestemottaker har et godt forhold til ansatte.  

 

Av tabell 30 fremgår det at nesten samtlige respondenter blant de ansatte ved de to tjenestene har 

svart at de totalt sett opplever kvaliteten på hjemmetjenestene som gis til tjenestemottakerne, som 

nokså god eller svært god. Blant pårørende er det svaralternativet «nokså god» som har blitt klart 

hyppigst benyttet. 

 
Tabell 30. Hvordan opplever du totalt sett kvaliteten på hjemmetjenestene som gis til tjenestemottakerne? 

Svaralternativer → Svært 

dårlig 

Nokså 

dårlig 

Verken god 

eller dårlig 

Nokså 

god 

Svært 

god 

Gjennomsnitts-

skår Respondenter ↓ 

Ansatte (n=31) 0 0 1 15 15 4,45 

Pårørende (n=18) 1 1 1 12 3 3,83 

Gjennomsnittsskårer blant ansatte: Hjemmetjenesten (4,30), Miljøtjenesten (4,72) 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I fritekstkommentarene fra ansatte ble det vist til at arbeidsmengden ved tjenesten kan være veldig 

omfattende, og at dette gjør at man er nødt til å bortprioritere visse oppgaver. Enkeltansatte viste til 

at det meste fungerer bra, men at dette er «til tross for rutiner og tildelte ressurser ved tjenesten». 

Av de pårørende som kommenterte sine svar, virket flere å være fornøyd med tjenesten som 

mottaker fikk, til tross for enkelte områder hvor det ble bemerket at ansatte virket å ha dårlig tid til 

å gjennomføre oppgaver.  

 

Avslutningsvis kunne respondentene komme med andre kommentarer knyttet til spørre-

undersøkelsen og/eller undersøkelsens tema. Enkeltrespondenter kommenterte at omsorgen som 

ytes overfor brukerne er god, men at oppgavene ikke alltid samsvarer med tilgjengelige ressurser, 

og at det er behov for gjennomgang og oppdatering av interne rutiner. Videre ble det av 

enkeltrespondenter blant annet vist til at brukerne virker å være fornøyde med tjenestene og 

personalet. Andre kommenterte at Evenes kommune ved miljøtjenesten har god kvalitet på 

tjenestene de yter. I kommentarer fra pårørende ble det blant annet vist til forbedringsbehov i 

forbindelse med renhold, og behov for flere vikarer til hjemmetjenesten. Det var også 

enkeltrespondenter blant de pårørende som kom med positive bemerkninger til arbeidet som gjøres, 

både ved hjemmetjenesten og miljøtjenesten.   
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11 KVALITET I HJEMMETJENESTENE – OPPSUMMERING OG 
KONKLUSJON 

 

Basert på funnene og vurderingene som fremgår av kapittel 5,6,7,8 og 9 ovenfor, er revisors 

konklusjon på problemstilling 1 at Evenes kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har dokumenterte 

rutiner og systemer som er egnet til å sikre kvalitet på hjemmetjenestene. 

 

Revisor vurderer at  

• kommunen har rutiner for kartlegging av den enkeltes ønsker, behov og ressurser før 

hjemmetjenester innvilges 

• kommunen har rutiner for «løpende» å sikre at tjenester som ytes innen 

Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten, er i tråd med vedtak og tjenestemottakernes 

kartlagte behov 

• kommunen har dokumentert at det foreligger skriftlige rutiner for håndtering av 

legemidler i hjemmetjenestene som blant annet inkluderer prosedyrer for 

risikovurdering, evaluering, kontroll og avvikshåndtering 

• kommunen innen Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten har oversikt over ansattes 

kompetanse og sørger for at ansatte får tilstrekkelig opplæring  

• kommunen sørger for medvirkning fra ansatte i Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten i 

arbeidet med internkontroll 

• kommunen har et dokumentert system for melding og «lukking» av avvik 

 

Revisor vurderer imidlertid også at 

• kommunen kun til dels aktivt involverer tjenestemottakere og pårørende i 

forbedringsarbeidet i Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten  

• kommunen ikke gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger for hjemmetjenestene som 

leveres og heller ikke planlegger risikoreduserende tiltak på bakgrunn av slike vurderinger 

 

Når det gjelder ansatte, tjenestemottakere og pårørendes29 opplevelse av kvaliteten på 

hjemmetjenestene levert av Evenes kommune (jf. problemstilling 2), indikerer resultatene fra 

revisors spørreundersøkelser at denne på et overordnet nivå oppleves som god. Resultatene indikerer 

at grunnleggende faktorer som trivsel, respekt, selvbestemmelse og trygghet ivaretas på en god måte 

av tjenesteyterne, og et flertall av respondentene fra begge grupper synes å oppleve samsvar mellom 

vedtatte og tildelte tjenester. 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant pårørende indikerer imidlertid et opplevd 

forbedringspotensial hva angår kommunikasjon generelt og gjennomslagskraft/innflytelse med 

hensyn til tjenestetilbudets utforming spesielt. Det samme gjelder kontinuitet med hensyn til hvem 

som konkret yter tjenester overfor tjenestemottakerne, personalets kompetanse sett opp mot 

tjenestemottakers behov, samt oppfølging fra lege.    

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen blant ansatte indikerer at disse gjennomsnittlig opplever å ha 

tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver – samt at arbeidsoppgavene er tydelig 

definert fra arbeidsgivers side. Videre indikerer resultatene at internkontrollen oppleves som relativt 

 
29 Tjenestemottakere og pårørende utgjør i denne sammenhengen én og samme respondentgruppe 
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velfungerende ved Miljøtjenesten. For Hjemmetjenestens del indikerer resultatene på dette området 

et forbedringspotensial. Det samme gjelder spørsmål om opplevd grad av informasjonsutveksling 

innad i personalet om den enkelte tjenestemottaker.   

 

Revisor minner om at mens et klart flertall blant de ansatte ved de to tjenestene besvarte vår 

spørreundersøkelse, var svarprosenten 30 blant pårørende til personer som mottok tjenester fra én 

eller begge tjenestene. Vi understreker videre at den ovenstående oppsummeringen viser 

hovedtrekkene i resultatene. I resultatene blant både ansatte og pårørende inngår også enkelte svar 

som skildrer enkeltopplevelser av særlig høy eller særlig lav tjenestekvalitet på enkelte områder.  
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12 RESSURSBRUK I HJEMMETJENESTENE 

 

Hvor mye ressurser bruker Evenes kommune innenfor hjemmetjenesten sammenliknet 

med sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet?  
 

12.1 Evenes kommunes ressursbruk på hjemmetjenesten 2016-2018 

12.1.1 Utledete forventninger om Evenes kommunes ressursbruk 

Basert på befolkningssammensetningen i en kommune, kan vi utlede forventinger om kommunens 

ressursbruk på ulike tjenesteområder. Som forklart i kapittel 3, sammenliknes Evenes kommune i 

denne rapporten med gjennomsnittene for KOSTRA-gruppe 6 (KG6) og landet uten Oslo. KG6 er 

den klart mest relevante og viktigste sammenlikningsenheten.  

 

Innbyggere i alderen fra 67 år og oppover utgjør i utgangspunktet hovedmålgruppen for pleie- og 

omsorgstjenester. Tabell 31 viser andelen av befolkningen som var 67 år og eldre i Evenes og i KG6 

i perioden 2016-2018. Tabellen viser en økende andel innbyggere i både Evenes kommune og KG6 

f.o.m. 2016 t.o.m. 2018 og at andel innbyggere over 67 år var høyere i Evenes enn gjennomsnittlig 

for KG6 og landet u/Oslo gjennom hele perioden.  

 
Tabell 31. Andel av befolkningen som er 67 år eller eldre, 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Evenes kommune 23 % 23,7 % 24,7 % 

KG6 20,6 % 21,6 % 22,2 % 

Landet u/Oslo 15,1 % 15,4% 15,7 % 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

At en kommune har en relativt høyere andel av sine innbyggere i målgruppen for et tjenesteområde 

er et forhold som ofte medfører en høyere prioritering av – eller større ressursbruk på - dette 

tjenesteområdet: Befolkningssammensetningen som fremkommer av tabell 31 gir grunn til å forvente 

at Evenes kommunes ressursmessige prioritering av pleie- og omsorgstjenester generelt i 

treårsperioden var noe høyere enn gjennomsnittet i KG6.  

 
Tabell 32. Faktisk og estimert befolkningssammensetning i 2017, 2020, 2030 og 2040 i Evenes kommune 

Aldersgruppe 2018 2030 2040 

F.o.m. 0 t.o.m. 64 år 1008 (73 %) 949 (70 %) 962 (70 %) 

F.o.m. 65 år 379 (27%) 407 (30 %) 417 (30 %) 

Totalt 1387 1356 1379 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

Tabell 32 er basert på Statistisk Sentralbyrås prognose for befolkningsutviklingen i Evenes 

kommune. Den anslår at andelen innbyggere i alderen 65 år eller eldre vil øke noe frem til 2030 og 

deretter stabilisere seg på om lag 30 %. 

 

12.1.2 Hjemmetjenestenes omfang i Evenes kommune 

Av tabell 33 på neste side fremgår det det totalt var 94 mottakere av hjemmetjenester i Evenes i 

2018. Fra 2016 til 2017 var det en relativt stor økning i antall mottakere; fra 82 til 95. 

Tjenestemottakere under 66 år utgjorde en andel på 41 % i Evenes i 2018. Dette var noe lavere enn 

gjennomsnittlig for landet utenom Oslo; der denne aldersgruppen utgjorde 47,5 % av 
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hjemmetjenestemottakerne samme år. Det var 35 tjenestemottakere som mottok både 

hjemmetjenester og aktiviserings-/støttetjenester fra Evenes kommune i 2018.  

 
Tabell 33. Antall mottakere av hjemmetjenester i Evenes kommune – 2016-2018 

Evenes kommune 2016 2017 2018 

Mottakere av hjemmetjenester  82 95 94 

Hjemmetjenester – brukere 0-66 år 32 45 39 

Brukere med både hjemmetjenester og aktiviserings-/støttetjenester 31 30 35 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

Pleie- og omsorgstjenestene utgjør de fleste kommuners kostnadsmessige største tjenesteområde og 

er regulert av et regelverk som gjør at kommunen i mange tilfeller ikke kan unnlate å gi 

tjenestemottakerne et tilbud – selv om budsjettet er i ferd med å bli overskredet. 

Brukersammensetningen innenfor tjenesteområdet kan endre seg relativt raskt, og det samme 

gjelder behovene til brukermassen. Disse forholdene kan gjøre det vanskelig å forutse utviklingen i 

pleie- og omsorgstjenestene.  

 

Tabell 34 viser at når det gjelder tjenester som sorterer under KOSTRA-funksjonen 254 

hjemmetjenester, har det totale forbruket av disse tjenestene gått ned fra 2016 til 2018 i Evenes 

kommune.  

 
Tabell 34. Forbruk av omsorgstjenester i timer i løpet av året, tjenestetype, Evenes kommune, 2016-2018. 

 2016 2017 2018 

Helsetjenester i hjemmet 18 447 8159 8 800 

Praktisk hjelp: daglige gjøremål 36 759 46 084 36 641 

Praktisk hjelp: opplæring – daglige gjøremål 0 0 0 

Praktisk hjelp: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 0 0 0 

Dagaktivitetstilbud 2 615 3 559 3 173 

Støttekontakt 2 699 2 015 2 122 

Omsorgsstønad 3 575 3 432 3 340 

Avlastning i institusjon 0 0 0 

Avlastning utenfor institusjon 0 0 0 

TOTALT 64 095 63 249 54 076 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

12.1.3 Regnskap 

Evenes kommunes årsmelding for 2018 inneholder kun helt overordnet informasjon om driften av 

kommunens pleie- og omsorgstjenester i 2018. Av årsmeldingen fremgår det imidlertid at det var 

«mindreforbruk på hjemmesykepleie».  

 

Av tabell 35 på neste side fremgår det at Evenes kommunes netto driftsutgifter til tjenester til 

hjemmeboende (KOSTRA-funksjon 254) og aktiviserings-/servicetjenester (KOSTRA-funksjon 

234) var nærmest uendrede fra 2016 til 2018. Netto driftsutgift ble redusert med 0,3 % i denne 

treårsperioden. Justert for lønns- og prisvekst er den reelle reduksjonen i netto driftsutgift større.  
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Tabell 35. Netto driftsutgifter til tjenester til hjemmeboende30 og aktiviserings- og servicetjenester31 

(f234+f254) i Evenes kommune 2016-2018 

  

  R 2016 R 2017 R 2018 Endring i % Art 

            

  Utgifter         

010-019 Fast lønn 16 376 298 17 558 215 16 475 495 0,6 % 

            

020-029 Vikar 2 835 057 3 195 658 3 664 274 29,2 % 

            

030-039 Ekstrahjelp 784 295 734 637 707 668 -9,8 % 

            

040-049 Overtid 508 806 428 228 392 785 -22,8 % 

            

050-089 Annen lønn og godtgjørelse 821 490 669 555 696 310 -15,2 % 

            

090-098 Pensjon m.m. 3 439 339 3 559 651 4 141 573 20,4 % 

            

099 Arbeidsgiveravgift 1 049 839 1 181 316 1 182 631 12,6 % 

            

010-099 SUM LØNNSUTGIFTER 25 815 124 27 327 260 27 260 736 5,6 % 

            

100-489 Varer og tjenester 11 524 575 9 597 038 9 244 094 -19,8 % 

            

550 Avsetning til bundet driftsfond 0 1 000 0   

            

590 Avskrivninger 38 702 0 0 -100,0 % 

            

100-489 + 590 SUM ANDRE UTGIFTER  11 563 277 9 598 038 9 244 094 -20,1 % 

            

  Refusjoner/inntekter         

600-699 Salgsinntekter 890 209 3 528 031 957 125 7,5 % 

710-719 
Sykelønnsrefusjoner og 
svangerskapsref. 

2 605 086 2 079 982 2 155 032 -17,3 % 

700-709,720-899 Øvrige inntekter 5 345 283 2 647 386 4 920 537 -8 % 

            

600-899 SUM INNTEKTER 8 840 578 8 255 399 8 032 694 -9 % 

            

  NETTO DRIFTSUTGIFT  28 537 823 28 669 899 28 472 136 -0,3 % 

Kilde: Reviderte kommuneregnskap for 2016, 2017 og 2018, Evenes kommune.  

 

Tabell 35 viser at de totale lønnsutgiftene økte med 5,6 % i perioden. Justert for lønns- og prisvekst 

er økningen høyst moderat. Utgiftene til overtidslønn, ekstrahjelp og annen lønn og godtgjørelse 

 
30 Praktisk bistand og opplæring, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn og helsetjenester i hjemmet, herunder 

hjemmesykepleie og psykisk helsetjeneste. 
31 Aktivitetssentre for personer med utviklingshemming m.m., transporttjenester, støttekontakt, matombringing og 

velferdsteknologiske innretninger som trygghetsalarm (kjøp, installering, vedlikehold og drift av teknologien, ikke 

utrykninger (funksjon 253). 
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ble redusert i perioden. Utgiftene til fast lønn økte i løpende priser med 0,6 %, noe som i realiteten 

innebærer en reduksjon når en tar lønns- og prisveksten (inflasjon) med i betraktningen.  

 

Kommunens utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift økte med henholdsvis 20,4% og 12,6 % i 

løpet av de tre årene. 

 

Sykefraværsrapportene vi har mottatt fra Evenes kommune, tyder på en økning i antall ansatte 

registrert på regnskapsansvarene Miljøtjenesten, Hjemmesykepleie og Hjemmehjelp fra totalt 49 til 

55 i løpet av de tre årene. Antall årsverk har også økt noe, men ikke like mye.32 Pleie- og 

omsorgsleder opplyser at det ved Hjemmetjenesten ble opprettet en ny stilling i 2017 og lønnen på 

denne stillingen fremkommer som utgifter til «vikar» i regnskapet.   

 

Utgifter til varer og tjenester ble redusert i treårsperioden med ca. 2,3 millioner kroner.  

 

Når det gjelder «inntektssiden», viser tabell 35 en reduksjon i refusjoner tilknyttet sykelønn og 

svangerskapspermisjoner på ca. en halv million fra 2016 til 2018. Det totale sykefraværet ved 

Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten økte fra 15,1 % til 16,7 % i de tre årene. Reduksjonen i 

refusjonene skyldes i hovedsak at det i 2018 – i motsetning til i 2016 – ikke var noen ansatte som 

hadde foreldrepermisjon. 

 

Øvrige inntekter ble redusert med ca. 425 000 kr fra 2016 til 2017.  

 

Tabell 35 ovenfor viser altså netto driftsutgift i 2016-2018 for de to KOSTRA-funksjonene 234 

Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser og 254 

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Den førstnevnte av disse funksjonene, funksjon 234, 

sto i de tre årene for mellom 1% og 2 % av den totale nettodriftsutgiften som fremgår av tabell 35. 

Tallene som fremgår av tabellen skriver seg derfor i all hovedsak fra kommunens føringer på 

funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende for de tre årene. 

 

12.1.4 Ressurskrevende tjenester 

Evenes kommune har, i likhet med de fleste andre av landets kommuner, innbyggere som mottar 

ressurskrevende tjenester. Dette er tjenester som ytes til personer med omfattende hjelpebehov, 

eksempelvis tjenestemottakere med behov for heldøgns pleie. Staten gir refusjon til kommunene for 

80 % av utgiftene per mottaker, over et bestemt innslagspunkt33. Tabell 36 viser antall mottakere av 

ressurskrevende tjenester samt netto utgift og kommunes egenutgift knyttet til disse tjenestene i 

2016-2018. Av tabellen fremgår det at antall tjenestemottakere ble redusert fra tre til to i løpet av de 

tre årene. Kommunens egenutgift tilknyttet de ressurskrevende tjenestene ble følgelig også redusert 

fra om lag 4,6 millioner kroner i 2016 til snaut 3 millioner kroner i 2018. 

 
Tabell 36. Ressurskrevende tjenester: Antall mottakere og kommunal egenutgift. 2016-2018 

År Antall tjeneste-

mottakere 

Netto utgift Egenutgift (etter 

refusjon) 

Egenutgift per 

mottaker 

2016 3 9 308 000 4 638 000 1 546 000 

2017 3 6 338 000 4 232 000 1 410 667 

2018 2 4 705 000 2 973 000 1 487 000 

Kilde: Helsedirektoratet/KomRev NORD 

 

 
32 Etter kommunens sykefraværsrapporter å dømme, økte antall årsverk i tjenestene med ca. 8 % fra 2016 til 2018. 
33 Innslagspunktet er en bestemt sum som fastsettes hvert år. Pr. 2018 er innslagspunktet 1 270 000 kroner. 
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12.1.5 Oppsummering 

Evenes kommunes netto driftsutgifter til tjenester til hjemmeboende og aktiviserings-

/servicetjenester var i løpende priser nærmest uendrede fra 2016 til 2018. Netto driftsutgift ble 

redusert med 0,3 % i denne treårsperioden. Justert for lønns- og prisvekst er den reelle reduksjonen 

i netto driftsutgift større. Revisors gjennomgang viser moderat utvikling i de samlede lønnsutgiftene 

og antall årsverk ved de to tjenestene, reduserte utgifter til varer og tjenester og redusert egenutgift 

for kommunens del forbundet med ressurskrevende tjenester fra 2016 til 2018.   

 

 

12.2 Sammenlignende KOSTRA-analyse 

I det videre sammenligner vi KOSTRA-indikatorer for Evenes kommune, KOSTRA-gruppe 6, og 

gjennomsnittet for landet u/Oslo.  

 

KOSTRA-tallene for netto driftsutgifter i tabell 36 utgjør grunnlaget for indikatorene som blir 

presentert i det videre. Av tabellen fremgår det at netto driftsutgift fremkommer (tilnærmet) lik i 

KOSTRA for funksjon 234 og 254 for årene 2016 og 2017 – sammenliknet med i revisors tabell 35 

ovenfor. Når det gjelder 2018, er det en differanse mellom det KOSTRA-registrerte beløpet og netto 

driftsutgift jf. tabell 35 ovenfor på kr 289 000 kr.34 Både KOSTRA-registreringene og våre tall jf. 

tabell 35 ovenfor viser en reduksjon i netto driftsutgift på funksjon 234 og 254 fra 2016 til 2018. De 

nedenstående sammenlikningene mellom Evenes, KG6 og landet utenom Oslo tar utgangspunkt i 

den KOSTRA-registrerte netto driftsutgiften for 2018.  

 
Tabell 36. Netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende og aktiviserings- og 

servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser – 2016-2018 

f234+f254 2016 

1853 Evenes 

2017 

1853 Evenes 

2018 

1853 Evenes 

KOSTRA 28 534 28 639 28 183 

Tabell 35 28 537 28 639 28 472  

Kilde: SSB/KOSTRA og Evenes kommunes reviderte regnskap for 2015, 2016 og 2017 

 

12.2.1 KOSTRA-indikatorer for prioritering 

Tabell 37 viser netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto 

driftsutgifter for Evenes kommune, KG6 og landet u/Oslo for årene 2016, 2017 og 2018. Som vi 

kan se har netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester utgjort en større andel av total netto 

driftsutgift i Evenes kommune sammenliknet med kommunegruppen og landsgjennomsnittet. 

Denne observasjonen er ikke overraskende sett i lys av Evenes kommunes befolknings-

sammensetning sammenliknet med de to referansegruppene, jf. tabell 31.  
 

Tabell 37. Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgift 

 2016 2017 2018 

Evenes kommune 40,4 39,5 38,3 

KOSTRA-gruppe 06 35,3 34,7 36,1 

Landet u/Oslo 31,4 31,1 31,9 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

 
34 Revisor har ikke funnet forklaringen på dette, men differansen utgjør ikke mer enn om lag 1% av totalbeløpet.  
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Av tabell 38 fremgår det at netto driftsutgifter til funksjon 254 og 234 ble redusert, men likevel 

utgjorde en vesentlig større andel av kommunens totale netto driftsutgift i Evenes enn i de to 

referansegruppene i perioden 2016-2018. Når det gjelder KOSTRA-indikatorene for kommunens 

omfang av institusjonstjenester, har netto driftsutgift til disse tjenestene utgjort en lavere andel av 

Evenes kommunes totale netto driftsutgift i perioden 2016-2018 enn hva om har vært 

gjennomsnittlig for KG6. Dette indikerer at kommunens generelt høye ressursbruk på pleie- og 

omsorgstjenester særlig har med driftsnivået i kommunens helse- og omsorgstjenester til 

hjemmeboende å gjøre.  

 
Tabell 38. Netto dr.utg. til helse- og omsorgstj. til hjemmeboende og aktivisering- og servicetjenester for eldre 

og personer med funksjonsnedsettelse (f 254 + f234) i % av kommunens totale netto dr.utgifter, 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Evenes kommune 24,6 22,9 21,7 

KOSTRA-gruppe 06 16,3 16,3 17,4 

Landet u/Oslo 17,4 17,3 18 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

Av tabell 39 fremgår det at netto driftsutgifter pr. innbygger til helse- og omsorgstjenester til 

hjemmeboende var vesentlig høyere i Evenes kommune enn i samtlige sammenlikningsenheter i 

2018. Revisor ser av KOSTRA-tallene for 2016 og 2017 at dette også var tilfellet i de to årene. Når 

det gjelder netto driftsutgifter til aktiviserings- og støttetjenester pr. innbygger, var denne lavere i 

Evenes enn gjennomsnittlig for de to referansegruppene – både i 2018 (som tabellen viser) og de to 

forutgående årene. Forskjellen mellom Evenes og referansegruppene var imidlertid klart størst med 

hensyn til netto driftsutgift til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.  
 

Tabell 39. Prioriteringsindikatorer for pleie- og omsorgstjenestene, 2018 

Prioritering, pleie og omsorgs-

tjenester 

Evenes KOSTRA-gruppe 06 Landet u/Oslo 

2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter per innbygger 

i kroner, helse- og 

omsorgstjenester til 

hjemmeboende 

19 906 14 983 9 735 

Netto driftsutgifter per innbygger, 

aktiviserings- og servicetjenester 

overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser.  

414 900 1 011 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

Samlet sett gir prioriteringsindikatorene i dette delkapitlet grunnlag for å konkludere med at Evenes 

kommune i perioden 2016-2018 prioritererte hjemmetjenester høyere; altså brukte mer ressurser 

enn gjennomsnittlig på dette tjenesteområdet, sammenliknet med sammenlignbare kommuner.  

 

Det at Evenes fremstår med høyere prioritering av pleie- og omsorgstjenester generelt og 

hjemmetjenester spesielt, kan rent umiddelbart ses i sammenheng at Evenes har en «eldre» 

befolkning enn gjennomsnittlig for KG6: Andelen innbyggere i alderen 67 år eller høyere er større 

i Evenes enn gjennomsnittet i KG6 og (i særdeleshet) landet u/Oslo, jf. tabell 31 ovenfor. For å 

kunne analysere forholdet mellom kommunens befolkningssammensetning og ressursbruk på 

hjemmetjenestene, må vi imidlertid vite noe om tjenestenes dekningsgrad i kommunens befolkning. 

 

12.2.2 KOSTRA-indikatorer for dekningsgrader 

En relevant variabel for å forklare en kommunes ressursbruk innen et bestemt tjenesteområde, er 

hvor mange av tjenestens målgruppe som faktisk er mottakere av den aktuelle tjenesten – altså 
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dekningsgraden. Flere indikatorer i KOSTRA sier noe om dette. Av tabell 40 fremgår det at Evenes 

kommune i 2018 hadde over dobbelt så mange mottakere av praktisk hjelp til daglige gjøremål og 

også nesten dobbelt så mange mottakere av helsetjenester i hjemmet – pr. 1000 innbyggere - sett i 

forhold til gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Forholdet mellom det relative antallet 

tjenestemottakere i Evenes og landsgjennomsnittet var tilnærmet tilsvarende både i 2016 og 2017. 

Det har ikke lykkes revisor å innhente tall for KG6 med hensyn til akkurat denne variabelen. 

 
Tabell 40. Tjenestemottakere pr. 1000 innbyggere – praktisk hjelp og helsetjenester i hjemmet 

 Evenes 2018 Landet 2018 

Praktisk hjelp – daglige gjøremål 31 15 

Helsetjenester i hjemmet 57 30 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

Tabell 40 synliggjør at Evenes kommune tildeler praktisk hjelp og helsetjenester i hjemmet til 

relativt sett langt flere35 av sine innbyggere enn hva som er gjennomsnittlig i landet utenom Oslo. 

Disse høye dekningsgradene må anses å være en viktig årsak til kommunens høye ressursbruk på 

dette tjenesteområdet. En kan i utgangspunktet se for seg (minst) tre årsaker til det relativt sett høye 

antallet mottakere av disse tjenestene i Evenes kommune:  

 

1) Andelen innbyggere i alderen 67 år eller eldre er høyere i Evenes enn i KG6 og landet 

utenom Oslo 

2) Forekomsten av helseproblemer, og (aldersrelatert) funksjonsnedsettelse er (derfor) høyere 

i Evenes enn gjennomsnittlig for KG6 og landet utenom Oslo 

3) Evenes kommune har en større tilbøyelighet til å tildele slike tjenester enn hva som er 

gjennomsnittlig for KG6 og landet u/Oslo.  

 

Når det gjelder pkt. 1 ovenfor, viser tabell 31 at andelen innbyggere i alderen 67 år eller eldre er 

høyere i Evenes enn i de to referansegruppene, og det må antas at derfor også årsak nr. 2 gjør seg 

gjeldende. Evenes kommune har en eldre befolkning enn landsgjennomsnittet og dermed også et 

mer utbredt behov for – og forbruk av – bl.a. de to tjenestene som omtales i tabell 40.  

 

Når det gjelder den mulige årsak nr. 3, krever en vurdering av dette blant annet at man ser 

dekningsgraden for helse- og omsorgstjenester i hjemmet i sammenheng med dekningsgraden for 

kommunens institusjonstjenester. Enkelte kommuner er mer «hjemmetjenesteorienterte» enn andre 

– og har gjerne relativt flere hjemmetjenestemottakere og relativt færre institusjonsbeboere enn 

andre kommuner. Av tabell 41 fremgår det imidlertid at Evenes kommune i 2018 også hadde langt 

flere mottakere av tjenesten langtidsopphold i institusjon36 enn gjennomsnittlig for landet utenom 

Oslo. KOSTRA-tallene for 2016 og 2017 viser et liknende størrelsesforhold mellom Evenes og 

landsgjennomsnittet. KOSTRA-tallene for 2018 tyder på at samtlige av kommunens mottakere av 

tjenesten «langtidsopphold i institusjon» var 80 år eller eldre.  

 
  

 
35 Av detaljdata i KOSTRA fremgår det at det på landsbasis er registrert 4 mottakere av praktisk bistand – opplæring i 

daglige gjøremål – samt til sammen 2-4 mottakere pr. 1000 innbyggere av andre tjenester under funksjon 254 i 2018. 

Evenes har i KOSTRA ingen registrerte mottakere av disse andre tjenestene, og det er derfor usikkert om tabell 40 kan 

regnes som en helt presis fremstilling av forholdet mellom antall tjenestemottakere pr. 1000 innbyggere i henholdsvis 

Evenes og landet. Det fremstår likevel klart at det relative antallet tjenestemottakere i Evenes er vesentlig høyere enn 

landsgjennomsnittet.  
36 Indikatoren inkluderer ikke institusjoner tilknyttet rusomsorg. 
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Tabell 41. Tjenestemottakere pr. 1000 innbyggere – langtidsopphold i institusjon 

 Evenes 2018 Landet 2018 

Langtidsopphold i institusjon 15 6 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

Selv om det ikke foreligger tall for øvrige indikatorer tilknyttet institusjonstjenester37som muliggjør 

sammenlikning mellom Evenes og landsgjennomsnittet, kan tabell 41 sies å tyde på at det ikke er 

noen sterk «hjemmetjenesteorientering» (på «bekostning av» institusjonstjenester) i Evenes 

kommune. 

 

I tabell 31 viser vi altså at andelen innbyggere i alderen 67 år og eldre er høyere i Evenes enn i både 

KG6 og landet utenom Oslo. Analysen av kommunens ressursbruk på hjemmebaserte helse- og 

omsorgstjenester krever imidlertid at vi ser disse tallene noe mer detaljert.  

 

Av tabell 42 fremgår det at Evenes hadde en større andel innbyggere i alderen 67-79 år 

sammenliknet med både KG6 og landet u/Oslo i 2018. KOSTRA-tallene for 2016 og 2017 viser 

omtrent tilsvarende forskjeller mellom Evenes og de to referansegruppene. Når det gjelder andel 

innbyggere 80 år eller eldre, lå Evenes marginalt høyere enn KG6 og klart høyere enn landet u/Oslo. 

I 2016 og 2017 var forskjellen mellom Evenes og KG6 noe større.  

 
Tabell 42: Andel innbyggere 67-79 år og 80 år eller mer – Evenes, KG6 og landet u /Oslo - 2018 

 Evenes 2018 KG6 2018 Landet u/Oslo 

2018 

Andel innbyggere 67-79 år 18 % 15,6 % 11,3 % 

Andel innbyggere 80 år eller eldre 6,8 % 6,6 % 4,4 % 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

At Evenes kommune relativt sett har betydelig flere innbyggere i alderen 80 år eller eldre 

sammenliknet med landsgjennomsnittet, kan forklare at kommunen også har langt flere mottakere 

av tjenesten «langtidsopphold i institusjon» sammenliknet med landsgjennomsnittet. I 2018 synes 

samtlige av mottakerne av denne tjenesten i Evenes å ha vært 80 år eller eldre. Omsorgstjenester til 

innbyggere i aldersgruppen 67-79 år synes dermed i betydelig grad å ta form av hjemmebaserte 

tjenester, og denne aldersgruppen er – og har vært – større i Evenes enn gjennomsnittlig for de to 

referansegruppene. 

 

Ovenfor viser vi altså at Evenes kommune i 2018 (og også 2016 og 2017) relativt sett hadde langt 

flere mottakere av tjenestene praktisk bistand (daglige gjøremål) og helse- og omsorgstjenester i 

hjemmet sammenliknet med landsgjennomsnittet u/Oslo. Dette forholdet, som trolig henger nært 

sammen med kommunens befolkningssammensetning, er i seg selv en viktig årsak til kommunens 

høye ressursbruk på disse tjenestene.  

 

For å kunne forklare en kommunes ressursbruk på dette tjenesteområdet må en imidlertid også se 

hen til i hvilket omfang den enkelte tjenestemottaker gis tjenester.  

 

12.2.3  Utdypende tjenesteindikatorer  

Av tabell 43 på neste side fremgår det at det gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken til 

hjemmetjeneste-mottakere i aldersgruppen 0-66 år var lavere i Evenes enn i KG6 og landet u/Oslo 

 
37 Det er ingen tilgjengelige tall for Evenes kommune for de øvrige indikatorene for dekningsgrader 

institusjonstjenester for 2016-2018 – bortsett fra den som drøftes på side 56 nedenfor. 
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i 2018. Både i 2016 og 2017 lå imidlertid Evenes kommune høyere enn de to referansegruppene på 

denne variabelen. Når det gjelder gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken til 

hjemmetjenestemottakere i det som i utgangspunktet antas å være disse tjenestenes primære 

målgruppe; innbyggere i alderen 67 år eller eldre, var Evenes sitt antall; 4,4 timer i uken, 

gjennomsnittlig for KG6 og lavere enn i 2018. Det var ingen store endringer i denne indikatoren for 

Evenes sin del fra 2016 og 2017 til 2018.  

 
Tabell 43. Produktivitet og utdypende tjenesteindikatorer, hjemmetjenester, 2018 

Produktivitet og utdypende tjenesteindikatorer, 

hjemmetjenester 

1853  

Evenes 

KOSTRA-

gruppe 06 

Landet u/Oslo 

Gjennomsnittlig tildelte timer i uken, 

hjemmetjenestebrukere 0-66 år 

13,6 15,6 14,6 

Gjennomsnittlig tildelte timer i uken, 

hjemmetjenestebrukere 67 år og over 

4,4 4,4 5,3 

Brukere med noe/avgrenset bistandsbehov – andel 39 % 53 % 51 % 

Brukere med omfattende bistandsbehov – andel  47,9 % 29,7 % 32 % 

Avtalte årsverk pr. 10 000 innbyggere (årsverk) 

Omsorgstjenestene i alt 

 500 494 281 

Årsverk pr. bruker av omsorgstjenester 0,56 0,6 0,57 

Kilde: SSB/KOSTRA 

 

Indikatorene vedrørende tjenestemottakernes bistandsbehov, slik disse fremgår av tabell 43, 

indikerer at hjemmetjenestemottakerne i Evenes samlet sett har et noe større bistandsbehov enn hva 

som er gjennomsnittlig for KG6 og landet u/Oslo.  

 

Årsverk pr. bruker av omsorgstjenester er en indikator som i utgangspunktet skal måle 

produktiviteten (produksjonskostnad pr. enhet – i dette tilfellet årsverk pr. tjenestemottaker) i 

kommunens omsorgstjenester samlet. Tabell 43 synliggjør at Evenes hadde et (marginalt) lavere 

antall årsverk pr. bruker av omsorgstjenester i 2018 sammenliknet med både KG6 og landet u/Oslo. 

Dette er i utgangspunktet en indikasjon på at Evenes kommunes omsorgstjenester ble drevet litt over 

gjennomsnittlig produktivt sammenliknet med KG6 – og gjennomsnittlig produktivt sammenliknet 

med landet u/Oslo – i 2018. Målt etter denne indikatoren fremstår driften av kommunens 

omsorgstjenester som henholdsvis under gjennomsnittlig og gjennomsnittlig produktiv 

sammenliknet med KG6 i 2016 og 2017. Revisor bemerker imidlertid at bistandsbehovet blant 

tjenestemottakerne fremstår høyere i Evenes i samtlige tre år sammenlikningen gjelder. 38    

 

Når Evenes likevel fremstår med en vesentlig høyere verdi enn landsgjennomsnittet u/Oslo - på 

indikatoren avtalte årsverk pr. 10 000 innbyggere i omsorgstjenestene i alt39, antas dette først og 

fremst å gjenspeile forskjellen mellom Evenes og landsgjennomsnittet u/Oslo når det gjelder 

tjenestenes dekningsgrad i befolkningen: Evenes har langt flere mottakere av praktisk bistand og 

helse- og omsorgstjenester i hjemmet enn gjennomsnittlig for landet u/Oslo, jf. tabell 40. Når 

bistandsbehovet i brukergruppen samtidig fremstår høyere i Evenes enn gjennomsnittlig for landet 

u/Oslo, må den høyere bemanningen sett i forhold til kommunens befolkning totalt i Evenes antas 

å være uttrykk for et relativt større behov for disse tjenestene i Evenes enn gjennomsnittlig for landet 

u/Oslo. Selv om de gjennomsnittlig tildelte timene pr. uke i Evenes er lavere enn gjennomsnittlig 

for landet u/Oslo, er forskjellen mellom Evenes og landsgjennomsnittet såpass liten at den ikke kan 

 
38 Revisor har ikke faglige forutsetninger for – og ser heller ingen umiddelbar grunn til - å stille spørsmål ved skjønnet 

som utøves ved kommunens egenrapportering på dette punktet. 
39 På denne indikatoren har Evenes i 2018 beveget seg betydelig nærmere gjennomsnittene for de to 

referansegruppene. I 2016 og 2017 lå Evenes vesentlig høyere enn de to referansegruppene på denne indikatoren. 
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antas å «kompensere» for den langt større forskjellen i det relative antall brukere de to imellom.40 

Denne forskjellen fremstår som vesentlig også i 2016 og 2017.  

 

Det at Evenes sett opp mot KG6 fremstår med noe mer produktiv drift av omsorgstjenestene i 2018 

– men samtidig en marginalt høyere/gjennomsnittlig bemanning (årsverk) pr. 1000 innbyggere – 

sannsynliggjør også en noe høyere dekningsgrad i Evenes enn i KG6 i 2018. KOSTRA-tallene for 

dette året viser også at blant andelen av befolkningen som var 80 år eller mer, var en litt større andel 

(38,9 %) mottakere av hjemmetjenester i Evenes enn i KG6 (der tilsvarende indikatorverdi var 37,7). 

Hva angår institusjonstjenester, viser tallene at en andel på henholdsvis 21,1% og 16 % av 

innbyggere i alderen 80 år eller mer var beboere på sykehjem i Evenes og KG6. For innbyggere 

under 80 år har revisor ikke funnet noen indikatorer som viser omsorgstjenestenes dekningsgrad i 

KG6.  

 

Mens Evenes bruker mer ressurser enn gjennomsnittlig for KG6 på hjemmetjenester, bruker 

kommunen mindre enn gjennomsnittlig for KG6 på institusjonstjenester. Som tabell 37 viser, 

utgjorde netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgift 

ikke veldig mye mer i Evenes (38,3 %) enn i gjennomsnittlig for KG6 (36,1%) i 2018.  

 
Tabell 44. Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon 

Produktivitetsindikator institusjonstjenester 1853  

Evenes 

KOSTRA-

gruppe 06 

Landet u/Oslo 

Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon 3 093 3 964 3 710 

 

Indikatoren som fremstilles i diagram 44 er en produktivitetsindikator for institusjonstjenestene. 

Tabell 44 indikerer en over gjennomsnittlig produktiv drift av institusjonstjenestene i Evenes i 2018 

sammenliknet med gjennomsnittet for de to referansegruppene. KOSTRA-tallene for de to 

forutgående årene indikerer det samme.  

 

Samlet sett indikerer de ovennevnte forhold etter revisors syn at Evenes kommunes drift av 

omsorgstjenestene generelt var tilnærmet gjennomsnittlig produktiv – kanskje marginalt mer 

produktiv – i 2018 sammenliknet med KG 6 og landet utenom Oslo. Tabell 44 ovenfor indikerer at 

særlig kommunens drift av institusjonstjenestene var kjennetegnet av over gjennomsnittlig 

produktivitet i 2016, 2017 og 2018. Når det gjelder hjemmetjenestene, som er hovedfokuset for 

denne analysen, finner revisor ingen holdepunkter for å si at driften av disse fremstår under 

gjennomsnittlig produktiv – sammenliknet med sammenliknbare kommuner - i 2018. De 

ovenstående fremstillingene sannsynliggjør at produktiviteten i hjemmetjenestene har økt fra 2016 

til 2018. Tatt i betraktning tjenestemottakernes bistandsbehov finner revisor imidlertid heller ingen 

sikre holdepunkter for å si at produktiviteten i kommunens drift av hjemmetjenester var lavere enn 

gjennomsnittlig for sammenliknbare kommuner i 2016 og 2017.   

 

  

 
40 På indikatoren for årsverk pr. bruker må imidlertid det lavere gjennomsnittlige antallet timer antas å få betydning.  
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13 RESSURSBRUK I HJEMMETJENESTENE - OPPSUMMERING 

 

Evenes kommunes netto driftsutgifter til tjenester til hjemmeboende og aktiviserings-

/servicetjenester var i løpende priser nærmest uendrede fra 2016 til 2018. Netto driftsutgift ble 

redusert med 0,3 % i denne treårsperioden. Justert for lønns- og prisvekst er den reelle reduksjonen 

i netto driftsutgift større. Revisors gjennomgang viser moderat utvikling i de samlede lønnsutgiftene 

og antall årsverk ved de to tjenestene, reduserte utgifter til varer og tjenester og redusert egenutgift 

for kommunens del forbundet med ressurskrevende tjenester fra 2016 til 2018.   

 

Våre sammenlikninger av KOSTRA-tallene pleie- og omsorgstjenester i Evenes og i de to 

referansegruppene (KOSTRA-gruppe 6 og landet u/Oslo), viser at Evenes kommune i perioden 

2016-2018 hadde en høyere ressursbruk på hjemmetjenester enn gjennomsnittlig for 

sammenliknbare kommuner.  

 

I samme periode hadde Evenes en større andel innbyggere i alderen 67 år og eldre Evenes enn både 

KG6 og landet utenom Oslo – og relativt sett langt flere mottakere av tjenestene praktisk bistand 

(daglige gjøremål) og helse- og omsorgstjenester i hjemmet sammenliknet med landsgjennomsnittet 

u/Oslo.  

 

Både i 2016, 2017 og 2018 ser hjemmetjenestemottakerne i Evenes ut til samlet sett å ha hatt et noe 

større bistandsbehov enn gjennomsnittlig for KG6 og landet u/Oslo. Revisor vurderer at 

produktiviteten driften av hjemmetjenestene i Evenes fremstår økende - og om lag gjennomsnittlig 

sammenliknet med sammenliknbare kommuner - i perioden 2016 - 2018. 
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14 HØRING 

Revisors rapport ble tilsendt Evenes kommune den 21.8.2019 for eventuell høringsuttalelse. 

Rådmann Rolf M. Lossius opplyste pr. telefon den 5.9. samme år at kommunen ikke så behov for å 

komme med innspill utover de som allerede hadde blitt fremmet i forbindelse med revisjonsdialogen 

for øvrig. Kommunen har derfor ikke avgitt høringsuttalelse til rapporten.  
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15 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av revisors funn og vurderinger som fremgår av denne rapporten, anbefaler vi Evenes 

kommune å 

 

• styrke sin innsats for å involvere tjenestemottakere og pårørende i forbedringsarbeidet i 

hjemmetjenestene som leveres  

• gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger for hjemmetjenestene som leveres, samt 

planlegge risikoreduserende tiltak på bakgrunn av slike vurderinger 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Evenes kommune: 

 

Forebygging og oppfølging av sykefravær       2014 

 

Økonomiforvaltningen – evaluering av omorganisering   2010 

 

Økonomistyring i pleie- og omsorgstjenesten        2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører 

helhetlig revisjon av kommuner, 

kommunale foretak, inter-

kommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, kirkeregnskap og legater. 

Selskapets eiere og oppdragsgivere 

er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner 

i Nordland og fire kommuner i 

Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, 

og vi har avdelingskontor i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 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 ni medarbeidere med 

høyere utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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