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0.1  Formålet med prosjektet  
Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-

2012, vedtatt av kommunestyret i Måsøy kommune den 22. oktober 2010 (sak 46/10). Det 

framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av ressursbruk og kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenestene i kommunen. 

 

Formålet med forvaltningsprosjektet har vært todelt. For det første har vi kartlagt 

ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy kommune, og sett på utviklingen 

i bruk av ressurser over en tidsavgrenset periode. Videre har vi sammenlignet ressursbruken i 

pleie- og omsorgstjenesten i Måsøy kommune med sammenlignbare kommuner. 

Hovedformålet i undersøkelsen har imidlertid vært å kartlegge hvorvidt kommunens pleie- og 

omsorgstjeneste overholder bestemmelsene om kvalitetssikring i forskrift om kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenestene og forskrift om internkontroll. 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 

Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy kommune? 
Regnskapstallene for pleie- og omsorgstjenestene viser en relativt stabil ressursbruk. Vi finner 

ingen indikatorer på spesielt høy ressursbruk i Måsøy kommune, som samlet sett er lik 

sammenligningskommunene. Driftsregnskapet viser imidlertid en økning og et merforbruk de 

siste tre årene, spesielt for 2010. På grunn av personellmangel har kommunen vært nødt til å 

benytte vikartjenester, hvilket har vært en kostbar – men nødvendig – ordning. Dette har gitt 

utslag i økte kostnader og underskudd. Underbudsjettering trekkes også fram som en 

medvirkende årsak til merforbruket.  

 

Har Måsøy kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og 

omsorgstjenestene er i tråd med gjeldende lov og forskrift? 
Måsøy kommune har ikke etablert en tilfredsstillende internkontroll i pleie- og 

omsorgstjenestene. Det er ikke opprettet et kvalitetssikringssystem som sikrer at pleie- og 

omsorgstjenestenes oppgaver utføres i henhold til lovens krav. 

 

Kommunen har imidlertid etablert faktiske – men ikke skriftliggjorte rutiner som sikrer faglig 

kvalitet og kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene. Dette skjer både gjennom kursing av 

ansatte, samt etter- og videreutdanning.  

 

Måsøy kommune har etablert rutiner og prosedyrer som sikrer at brukere av pleie- og 

omsorgstjenestene får et tilfredsstillende tjenestetilbud, herunder å gi brukerne 

medbestemmelse, valgfrihet og tilbud om og tilgang til aktivitet og stimulering.  

0.3 Anbefalinger 
Kommunen bør sørge for at: 

 Det etableres en tilfredsstillende internkontroll i pleie- og omsorgstjenestene 

 Det opprettes et kvalitetssikringssystem som sikrer at pleie- og omsorgstjenestens 

oppgaver utføres i henhold til lovens krav, herunder skriftliggjøre rutiner og 

prosedyrer 

 Det innføres risikoanalyser som en del av virksomhetens rutine 
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 Rutinene som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilbud om 

individuell plan etterleves 
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1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-

2012, vedtatt av kommunestyret i Måsøy kommune den 22. oktober 2010 (sak 46/10). Det 

framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av ressursbruk og kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenestene i kommunen. 

 

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det at: 

 

“Kommunen bør ha en best mulig utnyttelse av personalressursene til pleie og omsorg, 

herunder ressursene til administrasjon, og samtidig ha faglig god kvalitet og innhold i 

tjenesten i tråd med gjeldende regelverk og kommunens egne målsetninger. I årsmeldingen 

rapporteres det om personellmangel, ustabil bemanning og kjøp av tjenester fra vikarbyrå. I 

følge økonomiplanen er det planlagt tiltak for å stabilisere/rekruttere fagfolk, utarbeide nye 

turnuser og følge opp sykemeldte. Området er svært vesentlig fra et økonomisk perspektiv, og 

for brukere og ansatte.” 

1.1.2 Formål 

Formålet med forvaltningsprosjektet har vært todelt. For det første har vi kartlagt 

ressursbruken innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy kommune, og sett på utviklingen 

i bruk av ressurser over en tidsavgrenset periode. Videre har vi sammenlignet ressursbruken i 

pleie- og omsorgstjenesten i Måsøy kommune med sammenlignbare kommuner. 

Hovedformålet i undersøkelsen har imidlertid vært å kartlegge hvorvidt kommunens pleie- og 

omsorgstjeneste overholder bestemmelsene om kvalitetssikring i forskrift om kvalitet i pleie- 

og omsorgstjenestene og forskrift om internkontroll.  

1.2 Problemstillinger  
Undersøkelsen har hatt følgende hovedproblemstillinger: 

 

1. Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy kommune? 

Her er framstillingen basert på regnskapstall for pleie- og omsorgstjenestene de siste 

tre årene. Videre har vi sammenlignet ressursbruken i Måsøy kommune med 

kommunene i Finnmark, samt med kommunene i kommunegruppe 6, som Måsøy 

kommune tilhører. Sammenligningen er basert på tall fra den nasjonale databasen for 

kommunal rapportering, KOSTRA. 

 

2. Har Måsøy kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og 

omsorgstjenestene er i tråd med gjeldende lov og forskrift? 

Her har vi belyst hvorvidt kommunen har etablert et system for å sikre at krav i lov og 

forskrift blir fulgt. I dette ligger det å undersøke hvorvidt kommunen har systemer for 

internkontroll, systemer for kartlegging av kompetanse og ferdigheter blant ansatte, 

og systemer for utøvelsen av pleie- og omsorgstjenestene. 
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1.3 Avgrensning  
Av både praktiske og ressursmessige grunner har det vært nødvendig å foreta en avgrensning 

av undersøkelsen. Problemstilling 1 er en ren deskriptiv (beskrivende) problemstilling, der vi 

har valgt å ta for oss de tre siste årene. Problemstilling 2 er av normativ art. Enhetene vi har 

valgt å ta for oss er Daltun omsorgsboliger, hjemmesykepleien og sykeavdelingen ved 

Havøysund Helsesenter. Undersøkelsen vil derfor være avgrenset til tjenester som 

organisatorisk hører inn under pleie- og omsorgstjenestene.  

 

Selv om det kunne vært hensiktsmessig å inkludere subjektive kriterier slik som 

brukerperspektiv og brukertilfredshet for å måle kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene, har 

vi i dette prosjektet valgt å ikke ta stilling til den innholdsmessige siden av kvalitetsbegrepet, 

men heller konsentrere oss om systemer og prosesser som skal sikre kvaliteten i tjenestene. 

 

Vi har valgt å utelukke samhandlingsreformen fra vår undersøkelse, da denne ikke trår i kraft 

før 01.01.12.
1
 

 

1.4 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes.  

1.4.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) av 1999 

 Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) av 1991 

 Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) av 1982 

 

 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) av 2010 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) av 2003 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften) av 

2004 

 Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av 2004 

 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie av 1998 

 

 St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening 

 St.meld. nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene 

 St.meld. nr. 28 (1999-2000) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene 

 

I denne undersøkelsen vil kvalitetsforskriften og internkontrollforskriften være av særlig stor 

betydning. 

 

                                                 
1
 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid 
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1.4.2 Utledning av kriterier 

Kommunens ansvar for pleie og omsorg er definert gjennom lov om helsetjenesten i 

kommunene. I denne defineres blant annet sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og 

hjemmesykepleie samt sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie som konkrete 

tjenester som skal kunne ytes. I følge kommunehelsetjenesteloven § 1-3 kan kommunen også 

inngå avtale med private eller andre for å løse disse tjenestene. For vedtak om 

hjemmesykepleie og vedtak om tildeling eller bortfall av plass i sykehjem eller boform for 

heldøgns omsorg og pleie gjelder likevel forvaltningslovens regler (§ 2-1).  

 

Loven sier at bestemte typer tjenestetilbud skal være på plass, men regulerer ikke kvaliteten 

på disse tjenestene og sier ikke noe om på hvilke måter tjenestene skal leveres. Kvalitet blir 

definert som helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som 

vedrører dens evne til å tilfredsstille krav eller behov.
2
 Å måle kvalitet i helsetjenester er 

vanskelig. I den forbindelse har SSB/KOSTRA lansert nasjonale kvalitetsindikatorer som skal 

fungere som indirekte mål og pekepinner på kvalitet.
3
 Nordisk ministerråd har også utarbeidet 

en rapport
4
 som fastslår at de nordiske landene har store muligheter til å måle og overvåke 

kvaliteten på mange av helsetjenestens ytelser, eksempelvis ved hjelp av benchmarking 

(sammenligning). 

 

Kvalitetssystem og internkontroll 

Det kontinuerlige arbeidet med å bedre kvaliteten på tjenestene som ytes, går primært ut på 

både å etablere – men også å videreføre – en organisasjonskultur og et system som legger til 

rette for stadig forbedring av kommuneorganisasjonen. Formålet med forskrift om kvalitet i 

pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) er å 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.
5
 I henhold til kvalitetsforskriften  

§ 3 foreligger det krav om å utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan 

tjenesteyter tilstreber at den enkelte bruker får dekt sine grunnleggende behov på en 

tilfredsstillende måte. Likeså plikter kommunen å skriftliggjøre hvordan den sikrer brukere av 

pleie- og omsorgstjenestene hjelp til rett tid, helhetlige tjenester, samt medbestemmelse. 

Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal også føre systematisk styring og kontinuerlig 

forbedring av sin virksomhet.
6
 Videre framkommer det av internkontrollforskriften § 4a og  

§ 5 at virksomheten er pålagt å dokumentere sine rutiner; det skal foreligge beskrivelser av 

hovedoppgaver og mål. Også i kvalitetsforskriftens § 3 stilles det krav om å utarbeide 

skriftlige prosedyrer for å kvalitetssikre virksomhetens konkrete oppgaver og mål. Hensikten 

med slike systematiske tiltak og styring er at dette skal bidra til å sikre og dokumentere at 

virksomhetens aktiviteter blir utførte på en slik måte at krav i lov og forskrift etterleves. 

 

Det framkommer av internkontrollforskriften at kommunen skal sikre at virksomhetens 

aktivitet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 

gjeldende lov.
7
 Videre framhever forskriften risikoanalyse av virksomheten som en viktig del 

av internkontrollen.
8
 Kommunen må kartlegge eventuelle og potensielle farer og problemer i 

                                                 
2
 IS-1201. Definisjonen ble introdusert i Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgssektoren – 

Kvalitetsledelse og kvalitetssikring, terminologi (1994) Norsk standard 
3
 http://www.ssb.no/kostra/kvalitet_pub15032007.html  

4
 Nordisk kvalitetsmåling av sundhedsvæsenet  (http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2010-572) 

5
 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 1 

6
 Internkontrollforskriften § 1 og § 4 

7
 Lov om sosiale tjenester § 2-1 

8
 Internkontrollforskriften § 4f-h 

http://www.ssb.no/kostra/kvalitet_pub15032007.html
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virksomheten. Hvor detaljert en slik kartlegging skal være, avhenger imidlertid av 

virksomhetens art, størrelse og risikoforhold. Det skal også foreligge en plan med tiltak for å 

redusere risikoer. 

 

Mens kvalitetsforskriften i stor grad fokuserer på brukerne av pleie- og omsorgstjenestene, 

har forskrift for internkontroll i helse- og sosialtjenesten (internkontrollforskriften) fokus på 

systemene innad i virksomheten. Det er likevel verd å påpeke at forskriftene er å betrakte som 

komplementære ved at de både utfyller og supplerer hverandre. Forskriftene både kan og bør 

sees i sammenheng. 

 

Ifølge Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) “Mestring, muligheter og mening” bør kommunen 

fastsette lokale kvalitetskrav for tjenestene. I Stortingsmeldingen heter det at: 

 

“For å tydeliggjøre ansvaret for tjenestene og sikre at kvalitetskravet blir gjenstand for 

politisk diskusjon og behandling, bør fastsettelsen av lokale kvalitetskrav skje på politisk nivå. 

Etter regjeringens vurdering vil politisk behandling av kravene til kvalitet kunne styrke det 

systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet og øke det lokale engasjementet i forhold til innholdet 

i omsorgstjenestene. Mange kommuner fastsetter i dag lokale serviceerklæringer gjennom 

politisk behandling i kommunestyret. Regjeringen vil oppfordre kommunene til å behandle 

kravene til kvalitet i medhold av kvalitetsforskriften på samme måte”.
9
 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterium utledes: 

 

 Det skal foreligge skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan brukere av 

pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og 

brukermedvirkning.  

 Det skal foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 Det skal foreligge skriftlige beskrivelser av virksomhetens hovedoppgaver, mål, 

rutiner og prosedyrer, herunder kartlegging av ansvar, oppgaver og myndighet. 

 Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 Kommunen bør fastsette lokale kvalitetskrav for pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Med bakgrunn i ovenstående og denne undersøkelsens hovedproblemstilling; “Har Måsøy 

kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene 

er i tråd med gjeldende lov og forskrift?”, har vi på neste side utledet følgende 

underproblemstilling og kontrollspørsmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
9
 St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsmuligheter. 
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Tabell 1: Kobling mellom problemstilling og revisjonskriterier 

 

Underproblemstilling Kontrollspørsmål Revisjonskriterier 

 
Har Måsøy kommune 

etablert rutiner og 

prosedyrer for 

internkontroll og 

kvalitetssikring i henhold 

til gjeldende lov og 

forskrift? 

Foreligger det skriftlig nedfelte prosedyrer som 

beskriver hvordan  brukere av pleie- og 

omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, 

helhetlige tjenester og brukermedvirkning? 

 

Kvalitetsforskriften § 3 

 

Foreligger det oversikt over områder i 

virksomheten der det er fare for svikt eller mangel 

på oppfyllelse av myndighetskrav? 

 

Internkontrollforskriften § 

4e 

Foreligger det skriftlige beskrivelser av 

virksomhetens hovedoppgaver, mål, rutiner og 

prosedyrer, herunder klargjøring av ansvar, 

oppgaver og myndighet? 

 

Internkontrollforskriften § 

4a og § 5 

 

 

Er virksomheten gjenstand for systematisk styring 

og kontinuerlig forbedringsarbeid? 

Internkontrollforskriften § 

1 og § 4 

 

 

Har kommunen fastsatt lokale kvalitetskrav for 

pleie- og omsorgstjenestene? 

St.meld. nr. 25 (2005-

2006) Mestring, muligheter 

og mening 

 

Faglig kvalitet og kompetanse 

I 2009 ble det utført mer enn 123.000 årsverk i de kommunale omsorgstjenestene. Av dette 

ble vel 2/3 utført av medarbeidere med helse- og sosialfaglig utdanning fra høgskole eller 

videregående skole.
10

 Kommunen plikter å sørge for at ansatte innehar tilstrekkelig kunnskap 

og ferdigheter innenfor fagfeltet, samt at kunnskapen og erfaringen som de ansatte besitter 

skal utveksles slik at den kan benyttes på mest hensiktsmessig måte, jf. 

internkontrollforskriften § 4c og § 4d.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en ny kompetanse- og rekrutteringsplan, 

Kompetanseløftet, med bakgrunn i den kommunale helse- og omsorgstjenestens 

personellutfordringer. Planen inneholder tiltak knyttet til videre- og etterutdanning for 

personell uten helse- og sosialfaglig utdanning. Den store avgangen fra sektoren, gjennom 

både sykefravær og uføretrygding, bidrar til å redusere den positive effekten som 

kvalifiseringstiltakene har på tilgangen av faglært arbeidskraft. Videre- og etterutdanning er et 

godt tiltak for å øke rekrutteringen og holde på arbeidskraften.
11

 I kommunehelsetjenesteloven 

§ 6-2 heter det at enhver kommune plikter å sørge for at helsepersonell får påkrevet videre- og 

etterutdanning. Kvalitetsforskriften § 1 understreker at arbeidstakere innenfor pleie- og 

omsorgstjenestene skal inneha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter på sine fagfelt. Dette er i 

tråd med helsepersonelloven § 4, der det framkommer at:  

 

“Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og 

omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets 

karakter og situasjonen for øvrig”.  

 

                                                 
10

 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 
11

 Jf. Kompetanseløftet 2015. Kompetanse- og rekrutteringsplanen er en del av Omsorgsplan 2015 i St.meld. nr. 

25 (2005-2006) "Mestring, muligheter og mening – Framtidens omsorgstjenester". Den skal gjelde fram til 2015 

og inneholder strategier og tiltak som også skal møte de langsiktige demografiske utfordringene fram mot 2050. 
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Det stilles også krav til bemanning, jf. forskrift for sykehjem og boform for heldøgns pleie  

§ 3-2. Ved sykehjem er det krav om en administrativ leder, sykepleier, lege samt det antall 

personell for øvrig som er nødvendig for å sikre beboer nødvendig omsorg og bistand 

Det framkommer også av kommunehelsetjenesteloven § 1-3a, samt internkontrollforskriften § 

4b og g, at kommunen skal legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell 

kan innfri krav som framkommer av lov og forskrift. I dette ligger det å planlegge og 

organisere virksomheten, gjøre lovverk tilgjengelig for ansatte, nedfelle rutiner og prosedyrer 

og legge til rette for kompetanseutveksling – og utnytting.  
 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterium utledes: 

 Ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene skal ha nødvendig kompetanse og 

ferdighet. 

 Kommunen skal sørge for at tjenestemottaker, pårørende og arbeidstakere medvirker 

slik at erfaringer og kunnskap deles.  

 Kommunen skal sørge for at helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning. 

 Det skal legges til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan innfri 

krav i lov og forskrift, gjennom tilgang til og kunnskap om gjeldende lov og forskrift. 

 

Med bakgrunn i ovenstående og denne undersøkelsens hovedproblemstilling; “Har Måsøy 

kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene 

er i tråd med gjeldende lov og forskrift?”, har vi utledet følgende underproblemstilling og 

kontrollspørsmål: 

 
Tabell 2: Kobling mellom problemstilling og revisjonskriterier 

 

Underproblemstilling Kontrollspørsmål Revisjonskriterier 

 
Har Måsøy kommune 

etablert rutiner og 

prosedyrer som sikrer 

faglig kvalitet og 

kompetanse i pleie- og 

omsorgstjenestene? 

Blir det sikret at ansatte har tilgang til og 

kunnskap om gjeldende lov og forskrift? 

 

Internkontrollforskriften § 

4b 

Blir det lagt til rette for at kommunen, 

helsetjenesten og helsepersonell kan innfri krav i 

gjeldende lov og forskrift? 

 

Internkontrollforskriften § 

4a 

 

Helsepersonelloven § 16 

 

Blir det sørget for at ansatte innenfor pleie- og 

omsorgstjenestene har nødvendig kompetanse og 

ferdighet? 

Kommunehelsetjenestelove

n § 6-2 

 

Helsepersonelloven § 4 

 

Kvalitetsforskriften § 1 

Blir det sørget for at tjenestemottakere, 

pårørende og ansatte medvirker slik at erfaringer 

og kunnskap  deles? 

Internkontrollforskriften § 

4d og § 4e 
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Tjenesteutøvelse 

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

hverdag. Kvalitet på tjenestene blir knyttet til grunnleggende behov, opplevelse av livskvalitet 

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

at de blir respektert, opplever egenverd og blir verdsatt, i tråd med intensjonene i 

kvalitetsforskriften. 

Samfunnet, teknologien, kompetansen og kunnskapen er i stadig endring og utvikling. Dette 

stiller krav til at også tjenester som tilbys stadig blir gjenstand for forbedring og utvikling. 

Også forventningene til tjenestene og kravene til medvirkning endrer seg. I lovverk som 

omfatter brukere av helse-, sosial- og omsorgstjenester, legges det stor vekt på det enkelte 

menneskets selvbestemmelsesrett.
12

 Brukere av pleie- og omsorgstjenestene, samt eventuelt 

pårørende/hjelpeverge, skal medvirke i utformingen eller endringen av tjenestetilbudet. Den 

enkelte bruker skal også gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av 

tjenestene, samt til en viss grad valgfrihet i forhold til mat.
13

 Tjenesteyter skal også unngå 

unødig sengeopphold for sine brukere.
14

 Brukermedvirkning er i nyere retningslinjer 

framhevet som et viktig og grunnleggende prinsipp i tjenesteutøvelsen innenfor helse- og 

omsorgssektoren. Dette prinsippet skal også ligge til grunn for alt arbeid for å bedre kvaliteten 

i tjenestene på området.
15

 

 

I sosialtjenesteloven § 4-3a framkommer det at alle som har behov for langvarige og 

koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom 

personen selv ønsker det. Individuell plan er "tjenestemottakerens plan". Det innebærer at det 

er tjenestemottakerens mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Mottakeren av 

tjenesten har rett til - og oppfordres til - å delta aktivt i å beskrive sine behov for tjenester, og 

hvilke ønsker og mål som er viktige i hverdagen så vel som i fremtiden
16

. Bruken av 

individuell plan er nærmere regulert i forskrift.
17

 

 

I henhold til sosialtjenesteloven § 3-1, plikter sosialtjenesten å jobbe for å iverksette velferds- 

og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede samt andre som har behov for det. I 

dette ligger det at kommunen er pålagt aktiv deltakelse i arbeidet med å iverksette tiltak
18

. I 

henhold til kvalitetsforskriften § 3-2 skal tiltakene og tilbudet tilfredsstille sosiale behov slik 

som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og tilbud om varierte og tilpassede 

aktiviteter. Brukere av pleie- og omsorgstjenestene skal oppleve respekt, forutsigbarhet og 

trygghet i forhold til tjenestetilbudet. Dette innebærer blant annet at kommunen skal sørge for 

at den enkelte bruker blir tilbydd de tjenestene vedkommende har behov for – til rett tid
19

. I 

forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) § 3 h heter det at eldre som bor på 

helseinstitusjon også skal tilbys enerom. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterium utledes: 

 Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene blir gitt 

medbestemmelse og valgfrihet. 

                                                 
12

 Pasientrettighetsloven § 3-1, sosialtjenesteloven § 4A-3, forskrift for sykehjem § 4-1 til og med § 4-11 og 

kvalitetsforskriften § 3 
13

 Forskrift om en verdig eldreomsorg § 3b 
14

 Kvalitetsforskriften § 3 
15

 “…og bedre skal det bli!”, Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene 
16

 Forskrift om individuell plan, St.meld. nr. 45 (2002-2003): Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og 

omsorgstenestene, kvalitetsforskriften § 3, pasientrettighetsloven § 2-5, kommunehelsetjenesteloven § 6-2a. 
17

 Forskrift om individuell plan i helselovgivningen og sosialtjenesten 
18

 Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv nr. I – 5/2007 Aktiv omsorg 
19

 Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv nr. I – 5/2007 Aktiv omsorg 
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 Kommunen skal sørge for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilbud om 

individuell plan. 

 Kommunen skal sørge for tilbud om enerom til eldre som bor på helseinstitusjon, samt 

tilgang til aktivitet og stimulering for brukere av pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Med bakgrunn i foregående og denne undersøkelsens hovedproblemstilling; “Har Måsøy 

kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene 

er i tråd med gjeldende lov og forskrift?”, har vi utledet følgende underproblemstilling og 

kontrollspørsmål: 

 
Tabell 3: Kobling mellom problemstilling og revisjonskriterier 

 

Underproblemstilling Kontrollspørsmål Revisjonskriterier 

 
Har Måsøy kommune 

etablert rutiner og 

prosedyrer som sikrer 

brukerne et 

tilfredsstillende 

tjenestetilbud? 

 

Blir brukere gitt medbestemmelse og valgfrihet? 

 

Pasientrettighetsloven § 3-

1 

 

Sosialtjenesteloven § 4A-3 

 

Kvalitetsforskriften § 1 og 

§ 3 

 

 

Forskrift for sykehjem og 

boform for heldøgns 

omsorg og pleie § 4-1 til § 

4-11 

 

Forskrift om en verdig 

eldreomsorg  

 

Blir det sørget for at brukere får tilbud om 

individuell plan? 

Sosialtjenesteloven § 4-3a 

 

Pasientrettighetsloven § 2-

5 

 

Kommunehelsetjeneste- 

loven § 6-2a 

 

Forskrift om individuell 

plan i helselovgivningen og 

sosialtjenesten 

 

 

Blir det sørget for at brukere får tilbud om 

enerom, aktivitet og stimulering? 

 

Sosialtjenesteloven § 3-1 

 

Forskrift for sykehjem og 

boform for heldøgns 

omsorg og pleie § 4-1 til § 

4-11 

 

Forskrift om en verdig 

eldreomsorg § 3h 

 

Helse- og 

omsorgsdepartementet: 

Rundskriv nr. I – 5/2007 

Aktiv omsorg 
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1.4.3 Oversikt over problemstillinger og revisjonskriterier 

I tabellen under presenteres denne undersøkelsens hovedproblemstillinger, 

underproblemstillinger og revisjonskriteriene som legges til grunn for å vurdere kommunens 

virksomhet.  

 
Tabell 4: Kobling mellom problemstillinger og revisjonskriterier 

 

Problemstillinger Underproblemstillinger Revisjonskriterier 

Hvordan er 

ressursbruken i pleie- og 

omsorgstjenestene i 

Måsøy kommune? 

 

Hvordan har de økonomiske 

rammevilkårene for pleie- og 

omsorgstjenestene utviklet seg de 3 

siste årene? 

 

Problemstillingen er deskriptiv 

(beskrivende) 

Hvordan er ressursbruken 

innenfor pleie- og 

omsorgstjenesten sammenlignet 

med andre kommuner? 

 

 

KOSTRA 

Har Måsøy kommune 

etablert et forsvarlig 

system for å sikre at 

kvaliteten i pleie- og 

omsorgstjenestene er i 

tråd med gjeldende lov 

og forskrift? 

Har Måsøy kommune etablert 

rutiner og prosedyrer for 

internkontroll og kvalitetssikring i 

henhold til gjeldende lov og 

forskrift? 

Sosialtjenesteloven 

Kommunehelsetjenesteloven 

Kvalitetsforskriften 

Internkontrollforskriften 

St.meld.nr 25 (2005-2006) 

Mestring, muligheter og 

mening 

 

Har Måsøy kommune etablert 

rutiner og prosedyrer som sikrer 

faglig kvalitet og kompetanse i 

pleie- og omsorgstjenestene? 

Kommunehelsetjenesteloven 

Helsepersonelloven 

Kvalitetsforskriften 

Internkontrollforskriften 

Forskrift for sykehjem 

 

Har Måsøy kommune etablert 

rutiner og prosedyrer som sikrer 

brukerne et tilfredsstillende 

tjenestetilbud? 

Sosialtjenesteloven 

Pasientrettighetsloven 

Kommunehelsetjenesteloven 

Kvalitetsforskriften 

Forskrift for sykehjem 

Forskrift om individuell plan 

Forskrift om en verdig 

eldreomsorg 

St.meld.nr. 45 (2002-2003): 

Betre kvalitet i dei kommunale 

pleie- og omsorgstenestene 

St.meld.nr. 25 (2005-2006): 

Mestring, muligheter og 

mening 
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1.5 Metode 

1.5.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har vært en kombinasjon av intervju, dokumentanalyse, samt statistiske analyser. En 

kombinering av ulike metoder gir et bredere datagrunnlag, og følgelig en sikrere basis for 

tolkning. 

 

I dokumentanalysen har vi gjennomgått relevante og sentrale kommunale dokumenter, 

herunder økonomiplaner, årsmeldinger og handlingsplaner. Gjennom dokumentanalysen har 

vi også undersøkt hvordan kommunen har organisert pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Videre har vi gjennomført intervju med helse- og omsorgsleder i Måsøy kommune, samt 

ledere ved enhetene som omfattes av denne undersøkelsen. 

 

I tillegg har vi benyttet regnskapstall og KOSTRA-data i en statistisk analyse av 

ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. KOSTRA er også datagrunnlaget 

for vår sammenligning av Måsøy med andre kommuner
20

. 

 

1.5.2 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Vi mener at innsamlede data i denne undersøkelsen er egnet til å 

besvare problemstillingene. Det er likevel viktig å være klar over at opplysningene som 

framkommer i rapporten representerer et utvalg. Vi har ikke inkludert brukerperspektiv i vår 

undersøkelse, og har heller ikke inkludert alle forhold ved pleie- og omsorgstjenestene.  

 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er blant 

annet ivaretatt ved at faktaopplysninger som har framkommet i intervju, er blitt verifisert og 

korrigert av informantene i Måsøy kommune. I tillegg har rapporten vært gjenstand for intern 

kvalitetssikring.  

 

 
 

 

  

                                                 
20

 Statistisk Sentralbyrå (SSB) deler landets kommuner inn i grupper basert på befolkningstall og økonomiske 

rammevilkår. Måsøy kommune tilhører kommunegruppe 6 
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2.1 Pleie og omsorg på landsbasis 

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå
21

 har det vært en økning i antall mottakere av pleie- og 

omsorgstjenester i perioden 2007-2009 på 5 prosent.
22

 Sammensetningen av mottakerne etter 

alder, kjønn og bistandsbehov har ikke endret seg nevneverdig. Men blant de som har 

langtidsopphold i institusjon, har det vært en økning i andelen som har omfattende 

bistandsbehov. Mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand med omfattende 

bistandsbehov er blitt tildelt et økende antall timer med hjelp per uke i perioden 2007-2009.  

Ifølge SSB brukte kommunene til sammen nær 75 milliarder kroner på tjenester til pleie- og 

omsorgstrengende i 2009.
23

 Det har skjedd en vridning innenfor pleie og omsorg de siste 

årene. Hjemmebaserte tjenester har økt kraftig, det har blitt flere yngre brukere av tjenestene, 

og «yngreomsorg» kan være et mer passende begrep enn «eldreomsorg» for deler av 

tjenestene. Regjeringen har i St.meld. nr. 25 (2005-2006)
24

 pekt på fem av framtidas 

utfordringer, og en av disse utfordringene omhandler nettopp flere nye yngre brukergrupper. 

Også Måsøy kommunes årsmelding for 2010 forteller om en økning av yngre brukere med til 

dels store behov for hjelpetiltak. Dette har medført utfordringer knyttet til relativt store 

endringer og uforutsigbarhet i brukernes hjelpebehov. I landet for øvrig brukes en stadig 

mindre del av utgiftene til pleie- og omsorgstjenestene på personer over 67 år. I Norge utgjør 

pleie- og omsorgssektoren 2,2 prosent av BNP, mens gjennomsnittet for OECD ligger på 1,2 

prosent.
25

 Målt som andel av kommunenes samlede brutto driftsutgifter er pleie og omsorg det 

største tjenesteområdet i kommunal sektor – mer enn hver fjerde krone som kommunene 

bruker, går til pleie- og omsorgstjenester.
26

  

 

2.2 Organiseringen av pleie- og omsorgstjenestene 
 

Kommunestyret vedtok den 12. mars 2010
27

 endringer i organisasjonsstrukturen i Måsøy 

kommune. Denne endringen innebar en overgang fra etater til sektorer, og helse- og 

sosialetaten ble til sektor for helse og omsorg, ledet av sektorleder helse og omsorg. 

I undersøkelsesperioden har dermed pleie- og omsorgstjenestene vært organisert under helse- 

og omsorgssektoren. Tjenestene som går under pleie- og omsorg er sykeavdelingen ved 

Havøysund helsesenter, hjemmetjenesten og Daltun omsorgsboliger. Organiseringen av pleie- 

og omsorgstjenestene kan illustreres slik det framgår av figuren på neste side. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html  
22

 Økningen omhandler alle landets kommuner. 
23

 Tallene for 2010 er ufullstendige, og det vises derfor til tall fra 2009. 
24

 St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsutfordringer. 
25

 http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html  
26

 http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html  
27

 Sak 04/10 (12.03.10) Omorganisering rådhuset 

http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html
http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html
http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html
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Figur 1: Organiseringen av pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy kommune 

 

 
 

 

Helse- og omsorgssektoren omfatter i tillegg tjenester slik som helsesenteret, legestasjonen og 

NAV-kontoret (sosialtjenesten). 

2.1.1 Sykeavdelingen ved Havøysund helsesenter 

På sykeavdelingen ved helsesenteret arbeider sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og 

assistenter. I følge kommunens egne hjemmesider skal alle stillingene ved avdelingen være 

besatt av fagfolk. Avdelingen har legevisitt en gang i uken, med egen tilsynslege, samt 

mulighet for bruk av fysioterapeut når det er behov for dette.
28

 

 

Sykeavdelingen har 15 sykehjemsplasser og en sykestueplass. Av sykehjemsplassene er 12 

langtidsplasser og tre korttidsplasser. Korttidsplassene blir i all hovedsak benyttet til 

rehabiliteringsopphold og avlastningsopphold. 

 

Sykehjemsplassene tildeles av et eget inntaksteam som består av helse- og omsorgsleder, 

avdelingsleder ved sykeavdelingen, avdelingsleder ved hjemmetjenesten og kommunelege I. 

Bruk av sykestueplass bestemmes av kommuneoverlege eller vakthavende lege.
29

 

  

                                                 
28

 http://www.masoy.kommune.no/helsesenter-sykeavdelingen.16898.no.html  
29

 http://www.masoy.kommune.no/helsesenter-sykeavdelingen.16898.no.html    

Helse- og 
omsorgsleder 

Avd. leder Daltun 
omsorgsboliger 

Kommunens 
omsorgsboliger 

Viktig del av kommunens 
omsorgstilbud 

Ulike aktivitetstilbud og 
kyndig veiledning/hjelp 
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Avd. leder 
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Hjemmehjelpsordning 
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24 ansatte 

Faglig kompetanse 
 

Fysioterapeaut 

http://www.masoy.kommune.no/helsesenter-sykeavdelingen.16898.no.html
http://www.masoy.kommune.no/helsesenter-sykeavdelingen.16898.no.html


Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy kommune 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 15 

 

2.1.2 Hjemmetjenesten 

Kommunens hjemmetjeneste er lokalisert på Daltun, og er arbeidsplass for til sammen 24 

ansatte. Tjenesten består av hjemmehjelpsordning, miljøarbeidstjeneste og hjemmesykepleie. 

Ved hjemmetjenesten arbeider det 4 sykepleiere hvorav en er leder. I tillegg har tjenesten 

psykiatrisk sykepleier, sosionom, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere. 

Hjemmetjenesten er en døgnbasert tjeneste, og er en viktig del av den totale pleie- og 

omsorgstjenesten. På dagtid er det mellom 10-13 personer på, om ettermiddagene er det 2, og 

om natten er det en person på vakt. I helgene og i høytidene er bemanningen redusert. 

 

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Måsøy kommune kan søke om hjelp fra 

hjemmetjenesten. Tjenesten kan ytes til dem som har et særlig hjelpebehov pga. sykdom eller 

funksjonshemming. Anmodning om hjelp kan komme fra brukeren selv, familie, lege eller 

sykehus. 

 

2.1.3 Daltun omsorgsboliger 

Det framgår av Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten i Måsøy kommune
30

 at “En 

omsorgsbolig er en boform der beboerne har behov for trygghet og tjenester 24 timer i 

døgnet. Tjenesten må være tilgjengelig for alle som har behov for pleie og omsorg, både 

planlagt og ikke planlagt, dvs. også i uventede situasjoner. Det er ikke krav om fast 

bemanning i tilknytning til boligen, men det er krav om at personalet må være tilgjengelig 

innen rimelig tid. En slik bolig leies av beboerne selv, og har en standard som gir beboerne 

mulighet til å opprettholde en tilvant bo- og livsstandard. Tilbudet til brukerne er basert på 

individuelle behov, og tjenesten skal legge vekt på at beboerne opplever trygghet”. 

 

Måsøy kommune disponerer 12 omsorgsboliger, hvorav 10 av disse er plasser i et bofelleskap 

på Daltun, og 2 er i tilknytning til eldreboligene. Boligene på Daltun var innflytningsklare i 

2000, og er en viktig del av kommunens omsorgstilbud.  

 

På Daltun er det fellesstue med kantine der det drives ulike og tilpassede aktiviteter, både for 

beboerne i omsorgsboligene, men også for andre eldre og beboere i Måsøy for øvrig.  

 

  

                                                 
30

 Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten i Måsøy kommune, vedtatt av omsorgskomiteen (sak 05/0010, 

19.05.05), vedtatt av formannskapet (sak 05/0050, 30.05.05), vedtatt av kommunestyret (sak 05/0021, 16.06.05). 
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-
 

 

Måsøy kommunes årsmeldinger for 2008, 2009 og 2010 viser at det er utfordringer innen 

pleie- og omsorgstjenestene knyttet til manglende personell, økning av brukere (både eldre og 

demente – men også yngre med til dels store behov for hjelpetiltak), store endringer og 

uforutsigbarhet knyttet til brukernes hjelpebehov, krav om mer fleksible løsninger osv. 

 

3.1 Driftsresultat for helse- og omsorgssektor (2008-2010) 
Driftsbudsjettet for helse- og omsorgssektoren i undersøkelsesperioden dekker alle 

ansvarsområder som er beskrevet i kap. 2.1.
31

 Sosialtjenesten (NAV) er et av 

ansvarsområdene, men det er verd å påpeke at Måsøy kommune refunderer 50 % av lønn til 

NAV-leder, da denne lederen er statlig ansatt.
32

 

 
 

Tabell 5: Driftsresultat
33

 for helse- og omsorgssektoren i Måsøy kommune, 2008-2010 (Kilde: 

årsregnskap og årsmeldinger 2008, 2009 og 2010) 

 

 2008 2009 2010*** 
Budsjett*  

Regnskap  

Avvik**  

23 889 527 

23 517 964 

371 563 

27 811 606 

28 556 918 

745 312 

33 044 000 

35 899 098 

2 855 098 

*revidert budsjett 

**revidert regnskap 

*** tallene fra 2010 er ureviderte tall 

 

Av tabell 5 kan vi lese Måsøy kommunes driftsutgifter til helse- og omsorgssektoren over en 

treårsperiode. Driftsresultatet viser at sektoren har hatt et merforbruk de siste tre årene. I følge 

årsmeldingen for 2008 skyldes underskuddet i hovedsak lønnsutgifter, mens man i 2009 

kjøpte vikartjenester, noe som medførte høye kostnader og underskudd.  

 

Når det gjelder driftsresultatet for 2010 viser ureviderte regnskapstall at Måsøy kommune har 

hatt et betydelig merforbruk foregående år. Også årsmeldingen for 2010 forteller om 

personellmangel og kjøp av kostbare vikartjenester. I tillegg har det blitt kjøpt inn nytt utstyr 

til kjøkkenet
34

, samt nytt aggregat til kjølerommet. Regnskapet for 2010 viser imidlertid at 

merforbruket i all hovedsak skyldes underbudsjettering av overtid og vikartjenester. Dette 

underbygges av våre samtaler med helse- og omsorgsleder og lederne for de ulike 

virksomhetene innen pleie og omsorg. Flere gir uttrykk for at underbudsjettering har vært 

medvirkende til det betydelige underskuddet i 2010. 

 

 

 

                                                 
31

 Daltun omsorgsboliger, sykeavdelingen ved Havøysund helsesenter, hjemmesykepleien, helsesenteret, 

legestasjonen, fysioterapitjenesten, helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, NAV-kontoret (sosialtjenesten) og 

barneverntjenesten. 
32

 Årsmelding for 2010 
33

 Utgifter - inntekter 
34

 Kjøkkentjenesten leverer mat til sykeavdelingen ved helsesenteret, Daltun/Bekketun og hjemmeboende eldre, 

noe som utgjør ca. 50 personer daglig (jf. årsmelding for 2010). 
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Tabell 6: Utvalgte regnskapstall
35

 for pleie- og omsorgssektoren i Måsøy kommune, 2010 (Kilde: 

årsregnskapet 2010) 

 

 Budsjett Regnskap Avvik 

Vikarlønn sykevikar, hjemmetj. 

Overtid, hjemmetjenesten 

Vikarlønn sykevikar, kjøkken 

Vikarlønn ulempetillegg, sykehj. 

Overtid, sykehjem 

Lønn, forskjøvet arb.tid, sykehjem 

 

Totalt avvik 

115 000 

60 000 

20 000 

250 000 

200 000 

60 000 

426 481,65 

490 086,62 

187 076,06 

365 268,73 

1 091 851,74 

224 610,64 

311 481,65 

430 086,62 

167 076,06 

115 268,73 

891 851,74 

164 610,64 

 

2 080375,44 

 

Tabell 6 viser områdene i kommunens regnskap som utpekte seg som klare årsaker til 

merforbruket i 2010. Særlig området overtid sykehjemmet
36

 utpeker seg med et avvik på kr 

891 851,74. Områdene som er tatt med i tabellen utgjør et merforbruk på kr 2 080 375, 44. De 

resterende 774 722,56 av sektorens totale merforbruk skyldes i hovedsak utgifter knyttet til 

medisinsk forbruksmateriell, velferdstiltak, skyss- og kostgodtgjørelse, transportutgifter, 

alarmsystemer og vaskeriutgifter. Samtlige er områder som hører inn under 

helsesenteret/sykehjemmet. I tillegg utpeker områdene overtid kjøkken og ekstrahjelp kjøkken 

seg som medvirkende årsaker til sektorens merforbruk i 2010. 

 
 

Tabell 7: Driftsregnskap for helse- og omsorgssektoren i Måsøy kommune: forhold sektor – pleie- 

og omsorgstjenestene (Kilde: årsregnskap 2008, 2009 og 2010) 

 

 2008 2009 2010** 
Regnskap sektor 

Regnskap PLO* 

Forhold PLO/sektor, pst. 

23 517 964 

19 331 445 

82,2 % 

28 556 918 

22 867 397 

80,8 % 

35 899 098 

24 915 197 

69,4 % 

*PLO står for pleie og omsorg 

**tallene fra 2010 er ureviderte tall 

 

Tabell 7 viser at helse- og omsorgssektorens driftsutgifter til drift av pleie- og 

omsorgstjenestene har hatt en økning de siste tre årene. Pleie- og omsorgstjenestenes 

prosentandel av helse- og omsorgssektorens totale regnskap har likevel gått ned 12,8 

prosentpoeng i løpet av perioden. I snitt utgjør pleie- og omsorgstjenestene 77,5 % av det 

totale regnskapet for helse- og omsorgssektoren i treårsperioden sett under ett.  

 

  

                                                 
35

 Merk at tallene for 2010 er ureviderte tall 
36

 Art: 10400 Overtid, Ansvar: 3100 Helsesenteret, sykehjemmet 
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3.2 Ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy kommune og 
utvalgte kommuner 
Med utgangspunkt i rapportering til SSB (KOSTRA)

37
, har vi foretatt en sammenligning av 

ressursbruk i Måsøy kommune med andre kommuner i kommunegruppe 6 (KG-6)
38

,  

gjennomsnittet av kommuner i Finnmark, samt gjennomsnittet av kommuner i landet for 

øvrig. På grunn av ufullstendige tall for 2010
39

 er det ikke mulig å foreta sammenligninger for 

dette året, og sammenligninger vil dermed primært være mellom 2008 og 2009. 

 
3.2.1 Driftsutgifter 

 

Figur 2: Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 – 79 år (Kilde: Statistisk 

Sentralbyrå/KOSTRA) 

 

 
 

Figur 1 viser at både Måsøy og sammenligningskommunene har hatt en økning i sine netto 

driftsutgifter for pleie og omsorg pr. innbygger 67 – 79 år. Måsøy brukte mindre per 

innbygger 67 år og over til pleie og omsorg i 2009 enn gjennomsnittet i KG-6 og Finnmark, 

men litt mer enn snittet for alle kommuner. Dette kan tyde på at Måsøy i snitt har færre 

brukere av pleie- og omsorgstjenestene som er 67 – 79 år enn kommunene vi sammenligner 

med. 
 

  

                                                 
37

 KOSTRA står for KOmmuneSTatRApportering. Samtlige kommuner i landet er pålagt å rapportere til 

databasen KOSTRA. Tallmaterialet omfatter det meste av kommunens virksomhet, inkludert helse-, sosial-, 

pleie- og omsorgstjenestene. 
38

 Statistisk Sentralbyrå (SSB) klassifiserer kommunene etter type, med sammenlignings- og statistikkformål. 

Måsøy kommune tilhører kommunegruppe 6 (KG-6), som er en gruppe bestående av 58 små kommuner med 

høye bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. 
39

 Ufullstendige tall i  KOSTRA for 2010 gjelder både Måsøy kommune og sammenligningsgruppene. 
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Figur 3: Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over (Kilde: Statistisk 

Sentralbyrå/KOSTRA) 

 

 
 

Figur 2 viser at netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger 80 år og over er betydelig 

høyere enn tallene per innbygger 67 – 79 år, både i Måsøy og snittet for 

sammenligningskommunene. Dette tyder på at flertallet av brukere av pleie- og 

omsorgstjenestene er 80 år og over. I likhet med sammenligningskommunene har også Måsøy 

hatt en liten økning i netto driftsutgifter fra 2008 til 2009, og ligger dermed litt over snittet for 

to av sammenligningsgruppene. 

  
Figur 4: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester, 

2008/2009 (Kilde: Statistisk Sentralbyrå/KOSTRA) 

 

 
 

Av figuren over ser vi at de korrigerte brutto driftsutgifter for Måsøy kommune har holdt seg 

relativt stabile fra 2008 til 2009. Den samme stabiliteten ser vi også for kommunene vi 

sammenligner med. Snittet for korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av pleie- og 

omsorgstjenester er likevel litt høyere for KG-6 i 2009 enn Måsøy og de resterende 

sammenligningskommunene. 
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3.2.2 Årsverk 

 

Figur 4: Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker, 2008/2009/2010 (Kilde: 

SSB/KOSTRA) 

 

 
 

Figur 4 viser at årsverk i brukerrettede tjenester pr. mottaker i Måsøy kommune har gått opp 

de siste tre årene, og er relativt lik kommunene vi sammenligner med. Økningen i antallet 

ansatte holder seg stabil i forhold til økning i antall brukere for den samme tidsperioden, noe 

som betyr at den enkelte bruker ikke mottar mer pleie og omsorg enn tidligere. 

 
Figur 5: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning

40
, 2008/2009/2010 (Kilde: 

Statistisk Sentralbyrå/KOSTRA) 

 

 

                                                 
40

 Fagutdanning er i denne sammenhengen en samlebetegnelse på alle årsverk i brukerrette tjenester med 

utdanning både fra videregående skole og høgskole/universitet (Kilde: SSB/KOSTRA og Fafo-notat 2011:13). 
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Figur 5 viser at andelen av årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning
41

 i Måsøy 

kommune har gått ned hele 12 prosentpoeng fra 2008 til 2010 (fra 81 % til 67 %). For 

sammenligningskommunene har denne andelen forholdt seg relativt stabil for den samme 

perioden. Årsmeldingene for 2008, 2009 og 2010 for Måsøy kommune forteller om 

personellmangel og ubesatte sykepleierstillinger i pleie- og omsorgstjenestene, noe som kan 

være en medvirkende årsak til nedgangen i andelen av fagutdannede. 

 

 
Figur 6: Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høgskole/universitet, 

2008/2009/2010 (Kilde: Statistisk Sentralbyrå/KOSTRA) 
 

 
 

Til tross for en nedgang i den totale andelen av fagutdannede i pleie- og omsorgstjenestene i 

Måsøy fra 2008 til 2009, viser KOSTRA-tall at andelen av årsverk i disse tjenestene med 

fagutdanning fra høgskole/universitet likevel har økt fra 28 % i 2009 til 33 % i 2010. Dette er 

illustrert i figur 6. Ifølge årsmeldingen for 2010 startet Måsøy kommune opp et prøveprosjekt 

med fleksible turnusordninger og såkalte “nordsjøvakter”, hvilket har ført til at samtlige 

sykepleierstillinger har blitt besatt. Dette kan være en medvirkende årsak til økningen i 

andelen av årsverk med fagutdanning fra høgskole/universitet. Det framkommer også av våre 

intervjuer at flere av de ansatte i pleie- og omsorgstjenestene har tatt etter- og 

videreutdanning, noe som også kan ha virket inn på andelen med universitet- eller 

høgskoleutdanning. Ifølge helse- og omsorgsleder kan en annen forklaring på nedgangen være 

at det i 2009 ble opprettet 9 stillinger i forbindelse med en ressurskrevende bruker. Da det 

ikke var nok søkere med fagutdanning, ble flere assistenter ansatt. Disse er nå i gang med 

eller har fullført sin fagutdanning.  
 

 

  

                                                 
41

 En relativt grov inndeling av personell med fagutdanning kan gjøres ved å skille mellom årsverk i 

brukerrettede tjenester med fagutdanning fra videregående skole og årsverk i brukerrettede tjenester med 

fagutdanning fra høgskole/universitet (Kilde: SSB/KOSTRA og Fafo-notat 2011:13). 
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Figur 7: Lønnsutgifter pr. kommunalt årsverk, eks. fravær, pleie og omsorg, 2008/2009 (Kilde: 

Statistisk Sentralbyrå/KOSTRA) 

 

 
 

Figur 7 viser at lønnsutgifter per kommunalt årsverk innenfor pleie og omsorg har vært 

relativt stabil fra 2008 til 2009
42

, både i Måsøy og i sammenligningskommunene. Måsøy 

kommune har likevel desidert lavest lønnsutgifter per kommunalt årsverk i pleie og omsorg av 

kommunene vi sammenligner med, til tross for at kommunen har den høyeste andelen av 

ansatte med høyere utdannelse fra høgskole/universitet. Måsøy har hatt 2,7 % økning i 

lønnsutgifter pr. kommunalt årsverk i pleie og omsorg, mens sammenligningskommunene har 

hatt en økning på 5,7 %. 

 

Ifølge ureviderte tall hadde Måsøy lønnsutgifter på kr 27 889 670 for pleie- og 

omsorgstjenestene i 2010.
43

 

  

                                                 
42

 Da tallene for lønnsutgifter pr. kommunalt årsverk i pleie og omsorg for 2010 for Måsøy og 

sammenligningskommunene ikke foreligger i KOSTRA, er det ikke mulig å foreta sammenligninger av tall for 

dette året. 
43

 Måsøy kommune hadde kr 1 767 393 i statlige refusjoner (sykepenger, svangerskapspenger), men det 

framkommer ikke hvorvidt disse refusjonene er tatt med eller utelatt i de totale lønnsutgiftene. 
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3.2.3 Dekningsgrader 

 
Tabell8: Dekningsgrader pleie og omsorg, hjemmetjenester/omsorgsboliger/institusjon, 2010 (Kilde: 

Statistisk Sentralbyrå/KOSTRA) 

 

Indikator* Måsøy KG-6 Gj.snitt 

Finnmark 

Gj.snitt alle 

kommuner 

Andel mottakere av hjemmetjenester, 

80 år og over 

49,2 36,6 37,7 34,3 

Andel mottakere av hjemmetjenester 

67-79 år 

11,7 11,7 11,7 8,0 

Andel beboere i bolig til pleie- og 

omsorgsformål 80 år og over 

53,1 45,1 42,7 43,6 

Andel innbyggere 67-79 år som er 

beboere på institusjon 

2,5 5,0 7,7 6,0 

Andel innbyggere 80 år og over som 

er beboere på institusjon 

9,5 20,0 18,3 14,3 

Andel plasser i enerom i pleie- og 

omsorgsinstitusjoner 

100 95,9 87,1 93,3 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i 

sykehjem 

0,46 0,31 0,34 0,32 

*oppgitt i prosenter 

 

Av tabellen over ser vi at Måsøy har en relativt høy prosentandel av mottakere av 

hjemmetjenester som er 80 år og over, sett i forhold til kommunene vi sammenligner med. Vi 

ser også av tabellen at Måsøy har høyere andel av beboere i omsorgsboliger, sammenlignet 

med de andre gruppene. Likevel ligger kommunen lavest for andel innbyggere (både 67-79 år, 

og 80 år og over) som er beboere på institusjon. Av årsmeldingen for 2010 framgår det at 

sykeavdelingen ved helsesenteret som er dimensjonert for 12 pasienter, har hatt et belegg på 

18,1 pasient, og at det ikke har vært mulig å drifte skjermet enhet for demente på grunn av 

overbelegg. Dette kan være en medvirkende årsak til den lave andelen av innbyggere 80 år og 

over som er beboere på institusjon. Likeså kan dette være en medvirkende årsak til at Måsøy 

har en høyere andel mottakere av hjemmetjenester 80 år og over samt andel beboere i bolig til 

pleie- og omsorgsformål 80 år og over, enn sammenligningskommunene. 

 

Tabellen viser at Måsøy har full dekningsgrad av andel plasser i enerom i pleie- og 

omsorgsinstitusjoner, samt andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc. Helse- og 

omsorgslederen forklarer imidlertid at de i realiteten har underdekning av plasser, og at 

mange av sykehjemsbeboerne deler rom.
44

 KOSTRA-tallene er i så måte misvisende. 

 

Tall for sammenligningskommunene viser relativt høye dekningsgrader, men ligger likevel 

under tallene for Måsøy. I tillegg ligger snittet for fysioterapitimer
45

 pr. uke for beboere i 

sykehjem i Måsøy kommune over snittet for kommunene vi sammenligner med.
46

 

                                                 
44

 Det pågår en utbygging av helsesenteret, og ved ferdigstillelsen vil sykeavdelingen ha 24 sengeplasser (både 

kort- og langstidsopphold). Ifølge helse- og omsorgslederen vil dette gi alle beboerne enerom, i henhold til 

samhandlingsreformen som trer i kraft 01.01.12. 
45

 Inkluderer sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie hjemlet etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3 

(annet ledd pkt. 3), eksklusiv aldershjem og andre inst. hjemlet etter sosialtjenesteloven § 4-2 pkt. d, jf. § 7-12 

med forskrift § 7-2. Fysioterapitimer: Avtalte timer pr uke i både kommunale og private sykehjem/boformer. 

Inkluderer også tid til journalføring, telefontid mm. 
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3.2.4 Vurderinger 

Måsøy kommune er, med enkelte unntak, relativt lik sammenligningskommunene i 

kommunegruppe 6.  Sammenlignet med sammenligningskommunene har Måsøy den høyeste 

andelen av årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra høgskole/universitet, men 

likevel de laveste utgiftene til lønn per kommunalt årsverk i pleie og omsorg.  

 

Driftsregnskapet viser en økning og et merforbruk de siste tre årene. På grunn av 

personellmangel har kommunen vært nødt til å kjøpe vikartjenester, hvilket har vært en 

kostbar – men nødvendig – ordning. Dette har gitt utslag i økte kostnader og underskudd. 

Underbudsjettering har også vært medvirkende til det betydelige merforbruket. Det er verd å 

påpeke at kommunens virksomhet må sees i en kontekst av omgivelser der det er mange 

faktorer som spiller inn. Disse faktorene påvirker ressursbruken i kommunene, og da spesielt 

innenfor helse. For det første gir lovverket rettigheter i forhold til visse helse- og 

omsorgstjenester. Det vi si at kommunen ikke kan la være å gi lovpålagt hjelp selv om det 

fører til budsjettoverskridelser. Dette underbygges av ledere av pleie- og omsorgstjenestene i 

Måsøy kommune som påpeker at merforbruk kan skyldes lovpålagte tjenester og 

underbudsjettering. For det andre er mottakernes/brukernes antall og behov uforutsigbart, og 

generelt er det en vekst i brukermassen. For det tredje utfordres kommunene av mangel på 

fagfolk og kompetanse i stillingene innenfor helse og omsorg. Det betyr at god økonomi og 

ressursbruk innenfor denne sektoren er en krevende øvelse.  

 

I forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) § 3 heter det at: 

“Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og 

livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal 

tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas: (..) Tilby eldre som bor på 

helseinstitusjon enerom”. 

 

Ifølge helse- og omsorgsleder er betegnelsen full dekningsgrad av andel plasser i enerom i 

pleie- og omsorgsinstitusjoner misvisende, da kommunen i realiteten har en underdekning av 

plasser som medfører at flere av beboerne på sykehjemmet deler rom. Ved ferdigstilling av 

helsesenteret vil imidlertid alle beboere ha enerom, i tråd med samhandlingsreformen og 

verdighetsgarantien.
47

 

 

Det framgår av Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy kommune punkt 3.6 

at: “Måsøy kommune skal ha institusjonsplasser tilsvarende en dekningsgrad på 30 % for 

personer som er 80 år og eldre.” Tall fra KOSTRA framstilt i tabell 8 viser imidlertid at dette 

tallet bare er 9,5 %, hvilket er betydelig lavere enn tallene for sammenligningskommunene. 

 

3.3 Konklusjon 
Regnskapstallene for pleie- og omsorgstjenestene viser en relativt stabil ressursbruk. Vi finner 

imidlertid indikatorer på høy ressursbruk i Måsøy kommune knyttet til overtidsbetaling og 

kjøp av vikartjenester. Samlet sett er Måsøy kommune relativt lik 

sammenligningskommunene. 

  

                                                 
47

 Forskrift om en verdig eldreomsorg 
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Her har vi undersøkt hvorvidt Måsøy kommune har etablert et system for å sikre at krav i lov 

og forskrift blir fulgt. I dette ligger det å undersøke hvorvidt kommunen har systemer for 

internkontroll, systemer for kartlegging av kompetanse og ferdigheter blant ansatte, og 

systemer for utøvelsen av pleie- og omsorgstjenestene.  

 
4.1 Har Måsøy kommune etablert rutiner og prosedyrer for 
internkontroll og kvalitetssikring i henhold til gjeldende lov og 
forskrift? 

4.1.1 Revisjonskriterier 

I internkontrollforskriften § 4e heter det at virksomheter skal ha oversikt over områder der det 

er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. Videre framkommer det av 

forskriftens § 4a og § 5 at det skal foreligge skriftlige beskrivelser av virksomhetens 

hovedoppgaver, mål, rutiner og prosedyrer, herunder klargjøring av ansvar, oppgaver og 

myndighet. Også kvalitetsforskriften framstiller krav til skriftlig dokumentasjon. Det 

framkommer av forskriftens § 3 at virksomheter skal ha skriftlig nedfelte prosedyrer som 

beskriver hvordan brukere sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og brukermedvirkning. 

Forskriften framhever særlig brukeres rett til medbestemmelse og innflytelse i 

tjenesteutøvelsen.   

 

Videre framkommer det av internkontrollforskriften § 1 og § 4 at virksomheten skal være 

gjenstand for systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. I dette ligger det å gjøre 

forbedringsarbeid til en naturlig del av den daglige driften. Som leder plikter man å følge opp 

at det systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet fungerer. Dette betyr jevnlig 

kartlegging, planlegging av tiltak, oppfølging av at tiltak gjennomføres samt at tilsiktede 

resultater oppnås. Arbeidstakere plikter å melde fra dersom avvik avdekkes.  

4.1.2 Fakta 

Punkt 4.2 i Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy kommune sier at “Måsøy 

kommune skal til enhver tid tilstrebe et godt system av prosedyrer. Dette skal sikre at 

personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter gjeldende lovverk får ivaretatt sine 

grunnleggende behov.” 

 

Det framkommer av våre intervjuer at pleie- og omsorgstjenestene ikke har skriftlig nedfelte 

prosedyrer og rutiner som beskriver hvordan brukere av pleie- og omsorgstjenestene sikres 

hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og brukermedvirkning. Flere av informantene viser 

imidlertid til at det er små forhold, slik at de som arbeider innenfor pleie- og 

omsorgstjenestene ofte vet om brukeres behov før de formelt meldes. Det påpekes at ansatte 

innenfor pleie- og omsorgstjenestene har svært gode rutiner og framgangsmåter selv om de 

ikke er skriftlig nedfelte. En av lederne påpeker at hun ikke føler et stort behov for å 

skriftliggjøre virksomhetens rutiner, da de er gode. 
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Brukere inkluderes i beslutninger vedrørende egen behandling, så langt det lar seg gjøre. 

Mange av beboerne på sykehjemmet er i en tilstand som gjør at det er naturlig å rådføre seg 

med de pårørende ved utformingen av den enkeltes behandling.  

Leder for helse- og omsorgssektoren forklarer at det har blitt foretatt risikoanalyse av 

virksomheten innenfor pleie- og omsorgstjenestene, sist i 2009 under ledelse av 

kommunelegen.
48

 Det framgår av dokumentasjonen at risikoområder som har inngått i ROS-

analysen blant annet var mangel på sykepleiere, langvarig sykdom hos ledere, brann ved 

helsesenteret/omsorgsboliger, strømstans, sykdom/fravær av ansatte samt bemanningssvikt. 

Også lederne viser til denne runden, men det blir også vist til et kontinuerlig arbeid med å 

skaffe oversikt over områder der det er fare for svikt eller mangler i forhold til brann. 

Herunder har det blitt avholdt brannøvelser i samarbeid med brannvesenet. Sektorleder 

påpeker at kommunen er klare over at de ikke har gode systemer for internkontroll, og at det 

arbeides med å få på plass et godt system der alle deler av kommunens virksomhet inngår. 

Kommunen har inngått et samarbeid med Finnmark Bedriftshelsetjeneste (FIBAS), som 

arbeider med å utforme et intranettsystem. Sektorleder har stor tro på at dette vil gi positive 

resultater. Også to av informantene viser til at kommunen er i gang med dette arbeidet.  

 

Sektorleder sier at kommunen ikke har fastsatt lokale kvalitetskrav for pleie- og 

omsorgstjenestene, slik St.meld. nr. 25 (2005-2006) anbefaler kommunene å gjøre. Hun 

nevner at kommunen har fått bemerkning fra Fylkesmannen i forbindelse med 

utredningsplikten. Ifølge Fylkesmannen har Måsøy kommune forbedringspotensiale når det 

gjelder å dokumentere saksutredning. Sektorleder gir uttrykk for at man ofte må bruke skjønn 

i saksutredninger og vedtak, og at vedtak må basere seg på opplysninger som framkommer 

under utredningen. Hun understreker forbedringspotensialet knyttet til skriftliggjøring av 

relevante opplysninger, selv om dette ofte er opplysninger som er “allemannseie”.  

 

Ingen av lederne har kjennskap til lokale kvalitetskrav for pleie- og omsorgstjenestene i 

kommunen. 

4.1.3 Vurderinger 

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene og forskrift om internkontroll i sosial og 

helsetjenesten fokuserer på henholdsvis brukerne av pleie- og omsorgstjenestene og 

systemene innad i virksomheten. Men selv om forskriftene har ulik fokus, har de felles mål; 

nemlig å sikre kvalitet.  

 

Revisjonens undersøkelser viser at Måsøy kommune ikke har utformet et dokumentert 

internkontrollsystem. I dette ligger det at kommunen ikke har skriftlig nedfelte rutiner og 

prosedyrer for pleie- og omsorgstjenestene. Per i dag har kommunen imidlertid et løpende 

arbeid med å utforme og implementere et internkontrollsystem, som trolig vil gi positive 

resultater for virksomhetene som organisatorisk hører inn under kommunens pleie- og 

omsorgstjenester. Det er imidlertid verd å påpeke at revisjonen ikke har avdekket noe som 

tyder på at kommunen ikke har tilfredsstillende rutiner for pleie- og omsorgstjenestene, men 

at disse ikke er skriftlig dokumenterte.  

                                                 
48

 Risiko- og sårbarhetsanalyse for helsemessig og sosial beredskap i Måsøy (2004) 
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4.2 Har Måsøy kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer 
faglig kvalitet og kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene? 

4.2.1 Revisjonskriterier 

Det framkommer av lovverket
49

 at kommunen plikter å sørge for at ansatte innehar 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor sitt fagfelt. Med bakgrunn i helsepersonelloven 

§ 16 og internkontrollforskriften § 4a skal kommunen legge til rette for at kommunen, 

helsetjenesten og helsepersonell kan innfri krav som framkommer av lov og forskrift. I dette 

ligger det å planlegge og organisere virksomheten, gjøre lovverk tilgjengelig for ansatte, 

nedfelle rutiner og prosedyrer og legge til rette for kompetanseutveksling – og utnytting. 

4.2.2 Fakta 

Revisjonens undersøkelser viser at Måsøy kommune legger til rette for at ansatte i pleie- og 

omsorgstjenestene får nødvendig kursing. Samtlige av lederne trekker fram kurs som kilde til 

kunnskap. En leder legger til at de ikke har rutiner for at de som har vært på kurs deler den 

nye tilegnede kunnskapen med andre medarbeidere i etterkant, og gir uttrykk for at dette er 

ønskelig. Særlig blir kursing i medikamenthåndtering trukket fram som viktig av 

informantene. Det avholdes både interne – og nettbaserte kurs for ansatte i pleie- og 

omsorgstjenestene, slik som for eksempel førstehjelpskurs. Fordelen med nettbaserte kurs er 

at flere har mulighet til å delta, da kostnadene ved disse kursene er betraktelig lavere enn ved 

kurs som medfører reising og opphold. Øvelser blir også trukket fram som en viktig del av 

ansattes kompetanse- og ferdighetsutvikling, herunder katastrofeøvelser og brannøvelser. 

 

Det framkommer av våre undersøkelser at Måsøy kommune har utarbeidet en kompetanseplan 

for ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Denne er per i dag til revidering og 

oppdatering. I Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten i Måsøy kommune
50

 heter det at 

“Opplæring er et viktig verktøy i utvikling av pleie- og omsorgstjenesten. Det er utarbeidet 

kompetansehevingsplan som er basert på gjennomført kartlegging og tjenestefeltets behov for 

rekruttering og fagutvikling.” Helse- og omsorgsleder tilføyer at ansatte også har mulighet til 

å komme med innspill til kompetanseheving. Det framkommer videre av handlingsplanen at 

kommunen har følgende tiltak for kompetanseheving av ansatte innen pleie og omsorg: 

 

“a) De gjeldende behov vil til enhver tid danne grunnlag for opplæringstiltak i form av 

videreutdanning, rekruttering, kursering både internt og eksternt. 

 

b) Kommunen har over flere år arbeidet aktivt for å få egne innbyggere til å ta utdanning 

innen felt hvor kommunen mangler kompetanse. For pleie- og omsorgstjenesten er det gitt 

økonomisk tilskudd til personer som har tatt utdanning, både innenfor grunn- og 

videreutdanning. Praksisplasser og lærlingeplasser stilles til disposisjon. Dette er et viktig 

tiltak i arbeidet med å sikre rekruttering og stabil fagbemanning. 

 

c) Arbeidet med å sikre en god fagbemanning i pleie og omsorgstjenesten vil være en 

kontinuerlig prosess.  

 

d) Dersom det oppstår behov for rekruttering til fagstillinger, vil økonomiske og andre 

stønadsordninger bli vurdert.” 

                                                 
49

 Kommunehelsetjenesteloven § 6-2, helsepersonelloven § 4, kvalitetsforskriften § 1 og internkontrollforskriften 

§ 4c og § 4d 
50

 Punkt 1.2  
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Samtlige av lederne ga uttrykk for at det legges godt til rette for videreutdanning, noe som 

gjenspeiler seg i dagens situasjon der syv ansatte ved sykeavdelingen er under utdanning i 

henholdsvis desentralisert sykepleierstudie og helsefagarbeiderutdanning. Videre er det to 

lærlinger i helsearbeiderfaget ved sykeavdelingen. I 2008 fikk hjemmetjenesten kurspermen 

“Demensomsorgens ABC”
51

 i julegave fra Fylkesmannen i Finnmark. Flere av de ansatte er 

med på denne opplæringen som startet i 2009 og ferdigstilles i løpet av 2011. Sektorleder 

trekker også fram at kommunen tilbyr ansatte som ønsker videreutdanning stipend mot 

bindingstid. En av lederne fortalte at en ansatt vurderer videreutdanning innen kreftsykepleie, 

da kommunen har behov for den spesifikke kompetansen. 

 

Utveksling av erfaringer og kunnskap mellom tjenestemottakere, pårørende og ansatte skjer 

etter behov og tilpasses den individuelle situasjon. En leder trekker fram samarbeid mellom 

virksomhetene som en viktig måte å utveksle erfaringer og benytte seg av hverandres 

kunnskap. Hun eksemplifiserer dette med at de ved behandling av diabetespasienter gjerne 

rådfører seg med laboratoriet ved helsesenteret.  

I hjemmetjenesten er det ikke rutiner for medarbeidersamtaler, men personalmøter avholdes 

annenhver måned og trekkes fram som en fora der erfaringer utveksles.  

 

Ifølge helse- og omsorgsleder er relevante lover, forskrifter og andre styringsdokumenter for 

pleie- og omsorgstjenestene tilgjengelige på nett (Lovdata), i papirform og i permer som er 

tilgjengelige for både ansatte og ledere ved de ulike virksomhetene. Sektorleder viser til 

Consensuspermer som et viktig oppslagsverk.
52

 En av lederne forklarer at ansatte oppfordres 

til å slå opp i og benytte seg av det tilgjengelige lovverket, og opplæring og kunnskap trekkes 

fram som viktige måter for tilrettelegging slik at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell 

kan innfri krav i gjeldende lov og forskrift. Flere av informantene gir imidlertid uttrykk for at 

det å sette seg inn i et omfattende lovverk er krevende i en travel hverdag, og innrømmer at 

dette ofte blir nedprioritert på grunn av manglende tid og ressurser. 

4.2.3 Vurderinger 

Kompetansebehovet i pleie- og omsorgstjenestene vil variere avhengig av tjenestemottakerens 

individuelle behov. Det antas å være en sammenheng mellom kvaliteten på tjenestene som 

ytes og tjenesteyternes kompetanse. Den mest sentrale kvalitetsindikatoren i KOSTRA som 

sier noe om utviklingen på området er indikatoren "Andel årsverk i brukerrettede tjenester 

med fagutdanning".
53

 Våre undersøkelser viser at Måsøy kommune både tilbyr og pålegger 

ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene relevante kurs, eksempelvis i 

medikamenthåndtering. Kommunen har utarbeidet en kompetanseplan for ansatte i pleie- og 

omsorgstjenestene, og det legges godt til rette for etter- og videreutdanning. Dette gjenspeiler 

seg i antallet ansatte som er under utdanning. Lovverk som er relevant for virksomheten er 

tilgjengelige for ledere og ansatte, både på internett og i papirform. 

                                                 
51

 http://www.nordemens.no/?pageID=1869&itemID=1370  
52

 Consensuspermene er emnebaserte oppslagsverk. Innenfor hvert emne er det en samlet, systematisert og 

forståelig fremstilling av alle relevante rettsregler, uavhengig av hvorvidt de er hjemlet i avtaleverk, lovverk, 

forvaltningspraksis eller sedvane (Kilde: http://www.infoconsensus.no/default.asp?fid=1002)  
53

 http://www.helsedirektoratet.no/helseogomsorg/kvalitetsarbeidet_i_kommunene_b_rer_frukter__477404  

http://www.nordemens.no/?pageID=1869&itemID=1370
http://www.infoconsensus.no/default.asp?fid=1002
http://www.helsedirektoratet.no/helseogomsorg/kvalitetsarbeidet_i_kommunene_b_rer_frukter__477404
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4.3 Har Måsøy kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer 
brukerne et tilfredsstillende tjenestetilbud? 

4.3.1 Revisjonskriterier 

I lovverk som omfatter brukere av helse-, sosial- og omsorgstjenestene
54

 legges det stor vekt 

på det enkelte menneskets medbestemmelsesrett. Forskrift om kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene stiller i § 3 krav om at “Kommunen skal etablere et system av prosedyrer 

som søker å sikre at (…) brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt 

pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den 

enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av tjenestene.”  

I sosialtjenesteloven § 4-3a framkommer det også at alle som har behov for langvarige og 

koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom 

personen selv ønsker det. Bruken av individuell plan er regulert i forskrift om individuell 

plan. Videre framkommer det av sosialtjenesteloven § 3-1 at kommunen er pålagt aktiv 

deltakelse i arbeidet med å iverksette velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og 

funksjonshemmede samt andre som har behov for det. Kommunen skal sørge for tilbud om og 

tilgang til aktivitet og stimulering for brukere av pleie- og omsorgstjenestene. 

4.3.2 Fakta 

Flere av lederne påpeker at mange av brukerne er av en forfatning som setter begrensninger 

ved muligheten for medbestemmelse. I slike tilfeller vil pårørende/verge snakke deres sak. En 

av lederne uttaler at “brukerne har individuelle behov og får deretter – i samråd med 

brukeren og eventuelt pårørende”. Flere av lederne gir uttrykk for at kommunen har en 

relativt høy andel av demente, og at dette følgelig setter begrensninger for medbestemmelsen 

og valgfriheten. 

 

I Individuell plan til bruk i Måsøy kommune
55

 heter det at “Individuell plan skal utarbeides 

for mennesker i Måsøy kommune med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det 

offentlige hjelpeapparatet.” Det er etablert en koordinerende enhet som skal bidra i 

utarbeidelsen av individuelle planer.
56

 Per i dag består denne enheten av fem medlemmer, 

men det arbeides med en utvidelse til ti medlemmer slik at flere fagområder blir representert. 

En av informantene tilføyer at denne enheten vil legge stor vekt på helhet ved hjelp av de 

ulike faginstansene. 

 

Det foreligger ikke noen innrapporterte KOSTRA-tall fra Måsøy kommune om andelen 

brukere med individuell plan.
57

 På revisjonens oppfølgingsspørsmål har helse- og 

omsorgslederen oppgitt dette tallet til å være 16 brukere.  

 

Et gjennomgangstema under våre intervjuer var tilbudet om og tilgangen til aktivitet og 

stimulering for brukere i pleie- og omsorgstjenestene. I Handlingsplan for pleie- og 

omsorgstjenestene i Måsøy kommune punkt 1.4 heter det at “(…) Stua på Daltun skal 

markedsføres som en arena for ulike arrangementer (temakveld og sosial sammenkomst) for 

                                                 
54

 Pasientrettighetsloven § 3-1, sosialtjenesteloven § 4A-3, forskrift for sykehjem § 4-1 til og med § 4-11 og 

kvalitetsforskriften § 3 
55

 Beskrivelse av modell for utarbeidelse av individuell plan for mennesker med behov for langvarige og 

koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparat (2006/revidert 2009) s. 4 
56

 Ifølge helse- og omsorgsleder har Koordinerende Enhet i Måsøy kommune avholdt åtte møter i perioden 2008-

2010 
57

 I KOSTRA (SSB) er opplysningene om individuelle planer for Måsøy kommune angitt med det standardtegnet 

i tabellene som angir at “oppgave mangler” ( .. ) 
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brukere og deres pårørende.” Kommunen har tilsatt en aktivitør i pleie- og 

omsorgstjenestene, og samtlige ledere opplever dette som svært positivt for brukerne. I 

kommunens årsmelding for 2010 kan vi lese følgende: “Denne funksjonen er svært positiv for 

beboerne på sykeavdelingen, og det gjennomføres daglig aktiviteter av forskjellige slag. 

Aktivitør, med god hjelp fra de øvrige ansatte, har i løpet av året gjennomført flere 

tilstelninger for beboere og pårørende.” Aktivitøren, som også er en av lederne i vår 

undersøkelse, understreker viktigheten av å alminneliggjøre hverdagen for brukerne ved å la 

dem utføre dagligdagse oppgaver, snarere enn å satse på store utflukter. Aktivitøren trekker 

også fram aktiviteter som sittedans - en aktivitet som kombinerer bevegelse og musikk og er 

svært godt egnet for mennesker med ulike bevegelseshemninger, samt “fiskekakedagen” som 

arrangeres i samarbeid med Lions Club som svært positive aktiviteter både for brukerne av 

pleie- og omsorgstjenestene, men også bygdas eldre, uføre og innbyggere for øvrig. Dette er 

også en av kommunens egne målsetninger i handlingsplanen, der det står at: “Det skal 

arrangeres sosiale og kulturelle arrangementer på Daltun. Arrangementene skal kunngjøres 

for den aktuelle brukergruppen. Det skal tilrettelegges for at frivillige organisasjoner, 

kulturskolen etc. kan benytte fellesarealet på Daltun til arrangementer for tjenestefeltets 

brukergruppe.” 

4.3.3 Vurderinger 

Våre undersøkelser viser at Måsøy kommune legger til rette for at brukere av pleie- og 

omsorgstjenestene blir gitt medbestemmelse og valgfrihet i den grad dette lar seg gjøre. 

Enkelte brukeres tilstand setter visse begrensninger, men i disse tilfellene vil pårørende/verge 

tale brukerens sak og medvirke i utformingen av tjenesteutøvelsen.  

 

Revisjonens undersøkelser tyder på at bruk av individuell plan ikke er utbredt i pleie- og 

omsorgstjenestene i kommunen. Helse- og omsorgsleder hevder imidlertid at bruken av 

individuell plan er i tråd med det faktiske behovet, og at flere brukere av pleie- og 

omsorgstjenestene har takket nei til tilbud om individuell plan.  

 
4.4 Oppsummerende vurderinger 
Gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre 

produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater. Det er dette 

internkontroll egentlig dreier seg om. Noen som følger opp - også hvis noe går galt, er 

kvalitetssikring i praksis. Revisjonens undersøkelser viser at Måsøy kommune ikke har 

utformet et dokumentert internkontrollsystem. I dette ligger det at kommunen ikke har 

skriftlig nedfelte rutiner og prosedyrer for virksomheten i pleie- og omsorgstjenestene. Per i 

dag har kommunen imidlertid et løpende arbeid med å utforme og implementere et 

internkontrollsystem, som trolig vil gi positive resultater for virksomhetene som 

organisatorisk hører inn under kommunens pleie- og omsorgstjenester. Det er imidlertid verd 

å påpeke at revisjonen ikke har avdekket noe som tyder på at kommunen ikke har 

tilfredsstillende rutiner for pleie- og omsorgstjenestene, men at disse ikke er skriftlig 

dokumenterte slik internkontrollforskriften og kvalitetsforskriften stiller krav om.  
Vi har ikke avdekket store variasjoner i rutinene ved de undersøkte virksomhetene, noe som i 

og for seg ikke er overraskende da virksomhetene, med unntak av sykeavdelingen, er 

lokalisert i samme lokaler på Daltun.   

 

Behandling, pleie og omsorg av pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid 

krever både generell og spesiell kompetanse på ulike områder. Med kompetanse menes både 

kunnskap, ferdigheter og holdninger. Pasientens og familiens problemer er ofte mange og 

omfattende. Dette kan kreve at flere personellgrupper og utøvere vil være involvert i 
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tjenestene i kortere eller lengre perioder av pasientens siste levetid. Det er en utfordring å 

dyktiggjøre helsepersonellet innenfor lindrende behandling, pleie og omsorg, slik at de kan 

ivareta pasientens og familiens behov. Det er flere viktige yrkesgrupper når det gjelder 

behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende pasienter slik som lege, 

sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog, psykolog 

og prest eller diakon. Helsepersonellet må ha nødvendig kunnskap om sykdommens naturlige 

forløp og aktuelle symptomer og plager, og kunne gi behandling og pleie og praktisk 

tilrettelegging i forhold til disse pasientene.
58

 Våre undersøkelser viser at Måsøy kommune 

både tilbyr og pålegger ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene relevante kurs, 

eksempelvis i medikamenthåndtering.  

I henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene plikter enhver kommune å medvirke til 

undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder også videre- og 

etterutdanning. Kommunen skal sørge for at dens ansatte helsepersonell får påkrevet videre- 

og etterutdanning. Det heter videre at helsepersonell innen kommunens tjeneste plikter å ta 

del i videre- og etterutdanning som blir foreskrevet og som er nødvendig for å holde 

kvalifikasjonene ved like. Måsøy kommune har utarbeidet en kompetanseplan for ansatte i 

pleie- og omsorgstjenestene, og det legges godt til rette for etter- og videreutdanning. Dette 

gjenspeiler seg i antallet ansatte som er under utdanning. Lovverk som er relevant for 

virksomheten er tilgjengelige for ledere og ansatte, både på internett og i papirform, og 

ansatte oppfordres til å slå opp i lovverket ved spørsmål eller behov.  

 

På landsbasis brukte kommunene til sammen 4 milliarder på aktivisering i 2009 – noe som 

utgjør 5 prosent av pleie- og omsorgsutgiftene totalt. Utgifter til aktivisering inkluderer blant 

annet drift av aktiviserings- og dagsentra. Her kan det finnes tilbud som trim, spill og dans 

eller tjenester av mer arbeidsforberedende karakter.
59

 

Et fellestrekk ved de undersøkte virksomhetene er at alle gir brukerne tilbud om aktivitet og 

stimulering. Responsen fra lederne er at dette er noe alle er svært fornøyde med.  

 

Medvirkning og medbestemmelse fra brukerne av pleie- og omsorgstjenestene er understreket 

i kvalitetsforskriften § 3 første ledd. Brukermedvirkning er et sentralt prinsipp som er 

vektlagt innen helse- og sosialretten. Brukermedvirkning innebærer at tjenestetilbudet så 

langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og at det legges stor vekt på hva 

brukeren ønsker. I den praktiske utføringen av tjenestene innebærer dette at brukerne kan 

være med på å bestemme hvordan tjenestene skal utføres.
60

 Revisjonens undersøkelser viser at 

Måsøy kommune legger til rette for at brukere av pleie- og omsorgstjenestene blir gitt 

medbestemmelse og valgfrihet i den grad dette lar seg gjøre. Flere av brukerne har nedsatt 

evne til medbestemmelse som følgelig setter visse begrensninger, men i slike tilfeller vil 

pårørende/verge tale brukerens sak og medvirke i utformingen av tjenesteutøvelsen.  

 

Av Måsøy kommunes hjemmesider kan vi lese at en person som har behov for langvarige og 

koordinerte helse- og/eller sosial tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan 

dersom personen ønsker det. Retten er uavhengig av diagnose og alder og gjelder selv om 

man mottar tjenester fra et forvaltningsnivå, for eksempel kommunen.  En individuell plan 

skal inneholde en oversikt over personens mål, ressurser og behov for tjenester, og man har 

rett til å delta i prosessen med å utforme planen. Planen skal være et verktøy for samarbeid 
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 NOU 1999:2 Livshjelp  
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 http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html  
60

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

kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven 

http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html
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mellom personen og tjenesteapparatet og mellom de ulike tjenesteyterne. I forskrift om 

habilitering og rehabilitering § 8 beskrives kommunens plikt til å planlegge og organisere sin 

virksomhet: "Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett 

tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere". Våre undersøkelser tyder på at bruk av 

individuell plan ikke er utbredt i pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. Dette er imidlertid 

noe lederne ved pleie- og omsorgstjenestene trekker fram som et forbedringsområde. 

Kommunen har etablert en koordinerende enhet som fortløpende arbeider med dette. Under 

intervjuene påpekes det imidlertid at bruk av individuell plan er utbredt innenfor psykiatrien i 

kommunen. På oppfølgingsspørsmål har helse- og omsorgsleder hevdet at bruk av individuell 

plan er i tråd med det faktiske behovet, og at det er flere brukere av pleie- og 

omsorgstjenestene som har takket nei til tilbud om individuell plan. 

4.5 Oppsummerende konklusjoner 
Revisjonens undersøkelser har avdekket at virksomhetene som inngår i pleie- og 

omsorgstjenestene i Måsøy kommune har etablert et forsvarlig system for å sikre kvalitet i 

tjenestene i tråd med regelverket på følgende områder: 

- Ansatte i pleie- og omsorgstjenestene har tilgang til aktuelle lov- og regelverk 

- Ansatte sikres nødvendig kunnskap og ferdighet 

- Samlet kunnskap og erfaring utnyttes 

- Det legges til rette for etter- og videreutdanning av ansatte 

- Brukere gis medbestemmelse i utformingen av egen behandling 

- Brukere har tilbud om og tilgang til aktivitet og stimulering 

- Beboere på institusjon har tilbud om enerom 

 

Virksomhetene har svakheter/mangler på følgende områder: 

- Virksomhetene har ikke skriftlig nedfelte rutiner og prosedyrer 

- Virksomhetene har ikke en forsvarlig dokumentasjon av internkontrollen som bidrar 

til kontinuerlig forbedring av virksomheten 

- Det gjennomføres ikke jevnlige risikoanalyser av virksomhetene 

- Bruk av individuell plan er ikke utbredt 
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5. KONKLUSJONER 

5.1 Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenestene i Måsøy 
kommune? 
Regnskapstallene for pleie- og omsorgstjenestene viser en relativt stabil ressursbruk. Vi finner 

ingen indikatorer på spesielt høy ressursbruk i Måsøy kommune, som samlet sett er lik 

sammenligningskommunene. Driftsregnskapet viser en økning og et merforbruk de siste tre 

årene, spesielt for 2010. På grunn av personellmangel har kommunen vært nødt til å leie inn 

arbeidskraft fra det private, hvilket har vært en kostbar – men nødvendig – ordning. Dette har 

gitt utslag i økte kostnader og underskudd. Underbudsjettering trekkes også fram som en 

medvirkende årsak til merforbruket.  

5.2 Har Måsøy kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at 
kvaliteten i pleie- og omsorgstjenestene er i tråd med gjeldende lov og 
forskrift? 
Revisjonens undersøkelser viser at Måsøy kommune har ikke etablert en tilfredsstillende 

internkontroll i pleie- og omsorgstjenestene. Det er ikke opprettet et kvalitetssikringssystem 

som sikrer at pleie- og omsorgstjenestenes oppgaver utføres i henhold til lovens krav. 

 

Kommunen har imidlertid etablert faktiske – men ikke skriftliggjorte rutiner som sikrer faglig 

kvalitet og kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene. Dette skjer både gjennom kursing av 

ansatte, samt etter- og videreutdanning.  

 

Måsøy kommune har etablert rutiner og prosedyrer som sikrer at brukere av pleie- og 

omsorgstjenestene får et tilfredsstillende tjenestetilbud, herunder å gi brukerne 

medbestemmelse, valgfrihet og tilbud om og tilgang til aktivitet og stimulering. Revisjonens 

undersøkelser tyder imidlertid på at individuell plan ikke er utbredt i pleie- og 

omsorgstjenestene i kommunen.  
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Kommunen bør sørge for at: 

 

 Det etableres et tilfredsstillende system for internkontroll i pleie- og 

omsorgstjenestene 

 Det opprettes et kvalitetssikringssystem som sikrer at pleie- og omsorgstjenestens 

oppgaver utføres i henhold til lovens krav, herunder skriftliggjøre rutiner og 

prosedyrer 

 Det innføres risikoanalyser som en del av virksomhetens rutine 

 Rutiner som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilbud om individuell 

plan etterleves 
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Lovverk 

 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) av 1999 

 Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) av 1991 

 Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) av 1982 

 

 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) av 2010 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften) av 2003 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften) av 

2004 

 Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av 2004 

 Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie av 1998 

 

Stortingsmeldinger 

 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – 

til rett tid 

 St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening 

 St.meld. nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene 

 St.meld. nr. 28 (1999-2000) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene 

 

NOU-er 

 NOU 1999:2 Livshjelp 

 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 

 

Orienteringer fra departementet 

 Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv nr. I – 5/2007 Aktiv omsorg 

 

Rapporter 

 Fafo-notat 2011:13 Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren 

 Nordisk Ministerråd: Nordisk kvalitetsmåling i sundhetsvæsenet (2010) 

 Statistisk Sentralbyrå: Noregs offisielle statistikk. Kommunale helse- og 

omsorgstenester 1994-2005 (2007) 

 Statistisk Sentralbyrå: Rapporter. Individbasert statistikk for pleie- og 

omsorgstjenesten i kommunene (IPLOS) (2010) 

 

Andre dokumenter 

 Handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten i Måsøy kommune, 2005 

 Individuell plan til bruk i Måsøy kommune, 2006 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse for helsemessig og sosial beredskap,2004/2009 

 Sakslister og møteprotokoller for omsorgskomiteen i Måsøy kommune 2009-2011 

 Årsmelding for Måsøy kommune, 2008, 2009 og 2010 

 Årsregnskap for Måsøy kommune 2008, 2009 og 2010 
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Internett 

Helsedirektoratet: 

http://www.helsedirektoratet.no/  

 

Helsedirektoratet: Kvalitetsindikatorer: 

http://nesstar.shdir.no/kvalitetsbarometer/  

 

Helsedirektoratet: “Kvalitetsarbeidet i kommunene bærer frukter”: 

http://www.helsedirektoratet.no/helseogomsorg/kvalitetsarbeidet_i_kommunene_b_rer_frukte

r__477404  

 

Helse- og omsorgsdepartmentet: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/ 

 

Om Info Consensus: 

http://www.infoconsensus.no/default.asp?fid=1002 

 

Måsøy kommune: 

http://www.masoy.kommune.no 

 

Måsøy kommune: Administrativ kommune: 

http://www.masoy.kommune.no/administrativ-organisering.16264.no.html  

 

Måsøy kommune: Helsesenteret – sykeavdelingen: 

http://www.masoy.kommune.no/helsesenter-sykeavdelingen.16898.no.html  

 

Måsøy kommune: Individuell Plan: 

http://www.masoy.kommune.no/individuell-plan-ip.4789252-15395.html  

 

Måsøy kommune:Omsorgsboliger: 

http://www.masoy.kommune.no/omsorgsboliger.15945.no.html  

 

Nasjonalt kompetansesenter: Demensomsorgens ABC: 

http://www.nordemens.no/?pageID=1869&itemID=1370 

 

Statistisk Sentralbyrå: Helse, sosiale forhold og kriminalitet: 

http://www.ssb.no/emner/03/  

 

Statistisk Sentralbyrå: KOSTRA: 

http://www.ssb.no/kostra 

 

Statistisk Sentralbyrå: Kvalitetsindikatorer i KOSTRA: 

http://www.ssb.no/kostra/kvalitet_pub15032007.html  

 

Samfunnsspeilet (SSB):”Kommunale driftsutgifter til pleie og omsorgstjenestene”: 

http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html  

 

Senter for omsorgsforskning: 

http://www.omsorgsforskning.no/ 

 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://nesstar.shdir.no/kvalitetsbarometer/
http://www.helsedirektoratet.no/helseogomsorg/kvalitetsarbeidet_i_kommunene_b_rer_frukter__477404
http://www.helsedirektoratet.no/helseogomsorg/kvalitetsarbeidet_i_kommunene_b_rer_frukter__477404
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/
http://www.infoconsensus.no/default.asp?fid=1002
http://www.masoy.kommune.no/
http://www.masoy.kommune.no/administrativ-organisering.16264.no.html
http://www.masoy.kommune.no/helsesenter-sykeavdelingen.16898.no.html
http://www.masoy.kommune.no/individuell-plan-ip.4789252-15395.html
http://www.masoy.kommune.no/omsorgsboliger.15945.no.html
http://www.nordemens.no/?pageID=1869&itemID=1370
http://www.ssb.no/emner/03/
http://www.ssb.no/kostra
http://www.ssb.no/kostra/kvalitet_pub15032007.html
http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201102/05/art-2011-05-02-01.html
http://www.omsorgsforskning.no/
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Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer

 

 


