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Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i pleie og omsorg

SAM M ENDRAG
I denne forvaltningsrevisjonen har Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS undersøkt om
Vadsø kommune har etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og
omsorgstjenestene er i tråd med gjeldende lov og forskrift. Vi har også sett på hvordan
kommunen sikrer at virksomhetene sykehjemmet og Bo- og omsorgssenteret tilfredsstiller
kravene til sertifisering som Livsgledehjem. Våre konklusjoner bygger på vurderinger av den
dokumentasjon og informasjon vi har innhentet om kommunens rutiner, skriftliggjorte
prosedyrer og et utdrag av vedtatte planer som omfatter pleie- og omsorgstjenesten. På
bakgrunn av våre konklusjoner har vi ikke funnet grunnlag for å komme med anbefalinger i
rapporten.
Vadsø kommune har gjennom utarbeidede rutiner og prosedyrer etablert et forsvarlig system
for å sikre at kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten er i tråd med gjeldende lov og forskrift.
Vår konklusjon bygger på at gjennomgått dokumentasjon og innhentet informasjon viser at
det er etablert et system for systematisk styring av virksomheten slik forskriften krever.
Revisjonens gjennomgang av rutiner og prosedyrer innenfor pleie og omsorgstjenesten viser
at kommunen har etablert et styringssystem som ivaretar forskriftens krav til planlegging,
gjennomføring, evaluering og korrigering.
Vår undersøkelse viser videre at det er utarbeidet overordnede mål for enheten gjennom
vedtatt økonomiplan. Det er utarbeidet og vedtatt plan for Helse- rehabilitering og omsorg
(HRO). Denne gjelder perioden 2011-2015. Revisjonens gjennomgang viser at deler av
planen er utdatert. I forbindelse med datainnsamling er vi i intervju gjort kjent med at det nå
pågår et arbeid med revidering av planen.
Det er etablerte rutiner for dokumentasjon og oppfølging av avvik. Videre er det gjennomført
ROS-analyser ved fem av seks enheter innenfor HRO. Vi har fått opplyst at det nå pågår et
arbeid med å få ferdigstilt den siste analysen, da dette arbeidet har vært satt noe på vent blant
annet som følge av Covid-situasjonen i kommunen.
Vadsø kommune har vedtatt kompetanseplan for 2020-2022. I tillegg vedtas det en årlig
handlingsplan knyttet til denne i forbindelse med budsjettarbeidet i kommunen. Vår
gjennomgang av kompetanseplan, handlingsplan for 2021, samt informasjon om arbeidet
innenfor pleie- og omsorgstjenesten i forbindelse med kompetanseplanlegging, tyder på at
kommunen har fokus på at tjenesten skal inneha tilstrekkelig og nødvendig kompetanse.
Kompetansekartlegging benyttes også for å vurdere tildeling av stipender ut fra kommunens
kompetansebehov. Sammen med de etablerte rutiner og prosedyrer legger kommunen etter
revisjonens vurdering til rette for at ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenesten skal inneha
faglig kvalitet og kompetanse.
Vadsø kommune tilfredsstiller helse- og omsorgstjenestelovens krav til kompetanse og har
gjennom kompetansekartlegging god oversikt over tilgjengelig kompetanse innenfor pleie- og
omsorgstjenesten. Det kom imidlertid fram i intervju at kommunen for tiden har noen
utfordringer knyttet til å få tilstrekkelig sykepleierfaglig kompetanse. Det arbeides nå
fortløpende med å se på en organisering som gir best mulig utnyttelse av de
sykepleierressurser som er tilgjengelig.
Revisjonen har gjennomgått kommunens dokumentasjon i forbindelse med de krav som stilles
til sertifisering som Livsgledehjem. Vår gjennomgang viser at kommunen har etablert rutiner
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og prosedyrer som skal sikre at virksomhetene sykehjemmet og Bo- og omsorgssenteret
tilfredsstiller kravene til sertifisering. Vi ble i intervju gjort kjent med at det har vært noen
mangler i forhold til dokumentasjon av gjennomføringen av aktiviteter, men at dette vil bli
fulgt opp fra enhetenes side i evalueringsarbeidet etter årets sertifisering. Begge enhetene ble
resertifisert i 2021 og målet er at de også skal bli resertifisert ved neste kontroll.
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I NNL EDNING

K ontr ollutvalgets bestilling
Undersøkelsen er gjennomført i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 41/20:
«Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon fra VEFIK IKS i henhold til «Plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023» på området prioritert som nr. 1 i planen;
«Kvalitet i pleie og omsorg»
Den 22. februar 2021 gjorde kontrollutvalget i Vadsø kommune følgende vedtak i sak 06/21:
«Kontrollutvalget vedtar vedlagte utkast til mandat/prosjektskisse for
forvaltningsrevisjonsprosjektet på området «Kvalitet i pleie og omsorg».
Kontrollutvalget ber revisjonen starte arbeidet med prosjektet og holde kontrollutvalget
orientert underveis om framdrift og status i revisjonsarbeidet.
Prosjektet forventes ferdigstilt i henhold til prosjektplan. Ferdig rapport legges fram for
kontrollutvalget av VEFIK IKS».

For mål og problemstillinger
Formålet med prosjektet har vært å kartlegge hvorvidt Vadsø kommunes pleie- og
omsorgstjeneste er i tråd med kravet til forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesteloven, med
fokus på om kommunen overholder bestemmelsene om å ha et forsvarlig system for å sikre at
kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten er i tråd med kvalitetsforskriften og forskrift om
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Undesøkelsen vil også belyse
hvordan Vadsø kommune sikrer at de tilfredsstiller sertifiseringskravene til livsgledehjem, og
hvordan de rapporterer, evaluerer og inkluderer livsgledearbeidet i kommunens øvrige
kvalitetsarbeid.
Kontrollutvalget i Vadsø kommune vedtok den 22. februar 2021 revisjonens utkast til
mandat/prosjektskisse med følgende hovedproblemstillingene og tilhørende
underproblemstillinger:
Hvordan sikrer Vadsø kommune at virksomhetene Sykehjemmet og Bo- og omsorgssenteret
tilfredsstiller kravene til sertifisering som Livsgledehjem?
-

Har Vadsø kommune lagt systemet for å oppfylle de ni kriteriene for livsgledehjem til
virksomhetens internkontroll?
Har Vadsø kommune rutiner for rapportering og evaluering av livsgledearbeidet?
Inngår Livsgledehjem i det øvrige kvalitetsarbeidet i kommunen?

Har Vadsø kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at kvaliteten i pleie- og
omsorgstjenestene er i tråd med gjeldende lov og forskrift?
-

Har Vadsø kommune etablert rutiner og prosedyrer for internkontroll og
kvalitetssikring i henhold til lov og forskrift?
Har Vadsø kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og
kompetanse i pleie og omsorgstjenestene?
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Tema og avgr ensninger
Gjennom denne undersøkelsen ser vi på om pleie- og omsorgstjenesten i Vadsø kommune har
etablert et system av prosedyrer som ivaretar sentrale krav i lov og forskrift. Undersøkelsen
tar videre for seg å belyse hvordan Vadsø kommune sikrer at deltakelsen i Livsgledehjem er i
tråd med sertifiseringskravene. Undersøkelsen er gjennomført som en systemrevisjon. Dette
innebærer at revisjonens fokus rettes mot om kommunen har systemer som er med på å sikre
forsvarlighet i tjenesten.

Revisj onskr iter ier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Faktagrunnlaget holdes opp mot
revisjonskriteriene, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra:
• Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven)
• Forskrift 12. november 2011 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
• Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
(kvalitetsforskriften)
• Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten
• Prop.91 L (2010-2011) til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helseog omsorgstjenesteloven)
• St. meld. nr. 25 (2005-2006) om mestring, muligheter og mening
• Livsglede for Eldre, Beskrivelse av sertifiseringsordningen Livsgledehjem
Revisjonskriteriene fremgår av rapporten og er utdypet i vedlegg 2.

Gj ennomfør ing og metodisk tilnær ming
Undersøkelsen er gjennomført som en kombinasjon av dokumentstudier, utvalgte økonomiske
opplysninger og intervju med ledere innenfor helse og omsorgstjenesten i Vadsø kommune.
En nærmere redegjørelse for framgangsmåte, metodevalg, og kvalitetssikring framgår av
rapportens vedlegg 3.
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BAK GRUNNSOPPL YSNI NGER
Utdrag av organisasjonskart Vadsø kommune.1

Rådmann

Stab/ støtte

Kommunalsjef HRO

Stab/ støtte

Seksjonssjef
Heldøgns-botilbud

Seksjonssjef helse og forebygging

Seksjonssjef
hjemmetjeneste

Bo og omsorg

Helse

Hjemmebasert og
Dagsenter

Finnstjerna

Habilitering/
rehabilitering

Rus og psykiatri

Sykestue/ sykehjem

Helse, rehabilitering og omsorg (HRO) ledes av kommunalsjef og er organisatorisk underlagt
rådmann. De tre seksjonene Heldøgns-botilbud, helse og forebygging og hjemmetjeneste
ledes av seksjonssjefer. Disse tjenestetilbudene leverer botilbud og døgnkontinuerlige helseog omsorgstjenester til ulike grupper. Finnstjerna bofellesskap leverer også ambulante
tjenester til brukere som ikke bor på Finnstjerna, i tillegg til at de har ansvar for
avlastningstilbud.2
Revisjonen er gjort kjent med at det er igangsatt et arbeid med organisasjonsendring i Vadsø
kommune som involverer HRO. Vi har i intervju blitt orientert om at meningen med den nye
organiseringen av HRO i Vadsø kommune er å få mer samhandling på tvers. Bakgrunnen er
også å stryke det operative og det strategiske nivået.
Ifølge økonomiplan for 2021-2024 skal sykehjemmet og Bo- og omsorgssenteret slås sammen
til ett tjenesteområde med en felles leder når den nye sykehjemsfløyen er ferdigstilt i
2022/2023.3 Sykestue/korttidsplasser driftes sammen med sykehjem til utbygging/ombygging
på HRO er sluttført i 2023/2024. Da flyttes sykestue/korttidsplasser til tjenesteområdet

1

Revisjonen har mottatt oversikt over dagens organisering i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.
https://www.vadso.kommune.no/organisasjon/helse-rehabilitering-og-omsorg/finnstjernabofellesskap.3867.aspx
3
Vadsø kommune, økonomiplan 2021-2024, side 49.
2
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habilitering/rehabilitering sammen med fysio- og ergoterapitjenester under seksjon helse og
forebygging.4
Internkontroll og kvalitetssikring
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (kvalitetsforskriften) setter i stor grad
søkelyset på brukerne av tjenesten. Formålet med forskriften er å sikre at personer som mottar
pleie- og omsorgstjenester får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte
menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. I henhold til forskriften er det krav
om å utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan tjenesteyter tilstreber at
den enkelte bruker får dekket sine grunnleggende behov på en tilfredsstillende måte.
Kommunen er videre pliktig å skriftliggjøre hvordan de sikrer brukere av pleie- og
omsorgstjenestene hjelp til rett tid, helhetlige tjenester, samt medbestemmelse.
Det er virksomhetens overordnede ledelse som har ansvar for internkontrollen. I dette ligger
det at det er kommunens øverste leder (rådmannen) som har ansvaret for hvordan
virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med
krav i lov og forskrift. Internkontrollen skal være en integrert og naturlig del av
virksomhetens styringssystem. 5
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten har fokus på
systemene innad i virksomheten. Kravene til kommunens styringssystem er konkretisert i
forskriften. Forskriften skal bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester,
kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet og til at øvrige krav i helse- og
omsorgstjenestelovgivningen følges.
Faglig kvalitet og kompetanse
For at helse- og omsorgstjenestene som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, skal kommunen
tilrettelegge tjenestene slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene
blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i
tjenestene.
Livsgledehjem
Sykehjemmet og Bo- og omsorgssenteret ble sertifisert som Livsgledehjem i 2019.
Virksomheten sykestue/korttids og lindrende enhet er en sammensatt enhet som driver med
helse og omsorgstjenester.6 Bo- og omsorgsenteret tilbyr langtidsplasser på nivå sykehjem
med tildeling av tjenester, sykepleie og praktisk bistand, på individuelt grunnlag. Kommunens
storkjøkken, som leverer mat til langtidsplassene og hjemmeboende, tilhører også Bo- og
omsorg.7
Livsgledehjem eies og drives av stiftelsen Livsglede for Eldre8 (LFE). Livsgledehjem er en
abonnementsordning, og en institusjon sertifiseres som Livsgledehjem på grunnlag av en
vurdering fra LFE. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer systematisk
ivaretakelse at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns
eldreomsorg. Hver institusjon i ordningen skal resertifiseres jevnlig.
4

Vadsø kommune, økonomiplan 2021-2024, side 49.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
6
https://www.vadso.kommune.no/organisasjon/helse-rehabilitering-og-omsorg/sykestue-sykehjemmm.3865.aspx
7
https://www.vadso.kommune.no/organisasjon/helse-rehabilitering-og-omsorg/bo-og-omsorg.3864.aspx
8
https://livsgledeforeldre.no/
5
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Sertifiseringsordningen er et verktøy som ifølge opplysninger på stiftelsens hjemmeside
hjelper institusjoner med å ivareta de psykososiale behovene til hver enkelt beboer, og
gjennom dette bidrar til å bedre kvaliteten i tjenesten.
Til grunn for arbeidet ligger en grundig kartlegging av hver beboer, individuelle
kalenderplaner og konkrete prosedyrer og rutiner i internkontrollen. Slik blir tjenesten mer
personsentrert, man oppnår økt brukermedvirkning og ivaretar mange punkter i lover og
forskrifter som forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten, verdighetsgarantien og kvalitetsforskriften.9
Det framgår videre at for å bli sertifisert som Livsgledehjem må institusjonen lage et system
for å oppfylle ni kriterier. Det tar i snitt rundt et år fra oppstart til første sertifisering, deretter
skal det gjennomføres en årlig resertifisering.
Livsgledehjem er ikke et prosjekt, men et langvarig endringsarbeid som krever målrettet
arbeid og langsiktig engasjement, både på institusjonen og i kommuneledelsen. Forankring
på både alle ledernivå og nede “på gulvet” er derfor helt nødvendig for at prosessen skal
lykkes. Det er viktig at flertallet av de ansatte er motiverte for å gå i gang med arbeidet, og at
enhetsleder for hver enkelt institusjon er engasjert.10

9

https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem/
https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem/

10
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HAR VADSØ K OM M UNE ETABL ERT ET FORSVARL I G SYSTEM FOR Å
SI KRE AT K VAL I TETEN I PL EI E- OG OM SORGSTJENESTENE ER I TRÅD
M ED GJEL DENDE L OV OG FORSK RIFT?
-

Har Vadsø kommune etablert rutiner og prosedyrer for internkontroll og
kvalitetssikring i henhold til lov og forskrift?
Har Vadsø kommune etablert rutiner og prosedyrer som sikrer faglig kvalitet og
kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene?

Revisj onskr iter ier
Krav til internkontroll og kvalitetssikring
•

•

•
•

Virksomheten er pålagt å dokumentere sine rutiner. Det skal foreligge skriftlige rutiner
og prosedyrer for virksomheten, samt skriftlige beskrivelser av virksomhetens
hovedoppgaver og mål. Videre skal det foreligge skriftlige beskrivelser av hvordan
virksomhetene er organisert, herunder skal det klart framgå hvordan ansvar, oppgaver
og myndighet er fordelt.
Det skal foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt
eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å redusere
risikoer.
Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid.
Virksomheten skal ha skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan brukere av
pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og
brukermedvirkning.

Data
3.2.1 K r av til inter nkontr oll og kvalitetssikr ing
Vadsø kommune benytter ulike saksbehandlings- og dokumentasjonssystem (fagsystemer), i
tillegg benyttes systemet QM+ i hele organisasjonen11. QM+ inneholder ulike sekvenser,
dokumentasjon for leder/saksbehandler/verneombud, dokumentasjon for medarbeidere,
fellesdokumentasjon og endringshistorikk.
Alle ansatte har tilgang til rutiner og prosedyrer som ligger i QM+. Revisjonen har fått
opplyst at det kreves epostadresse for pålogging, og alle tilkallingsvikarer får ikke opprettet
epostadresse i Vadsø kommune. Det er derfor utarbeidet en alternativ elektronisk løsning slik
at også tilkallingsvikarer har tilgang til den elektronisk dokumentasjon som finnes i QM+.
Revisjonens gjennomgang av dokumentasjon i QM+ viser at det er finnes mange rutiner og
prosedyrer for de ulike tjenesteområdene innenfor pleie- og omsorg. For HRO finner
revisjonen utarbeidede rutiner for eksempel når det gjelder legevisitt, medikamenthåndtering,
rus, rutiner for hurtigtester Covid-19, innleggelse av nye pasienter og tildeling av tjenester.
Rutinene beskriver hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.

11

QM+ er et styringsverktøy for private og offentlige virksomheter.
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Kvalitetshåndboken inngår i QM+ og inneholder vedtatte rutiner og prosedyrer, samt en
beskrivelse hvordan disse skal følges opp og tiltak gjennomføres. Videre er lover, forskrifter
og veiledning til disse tilgjengelig for de ansatte gjennom QM+.
I QM+ er håndbøker, eksempelvis legemiddelhåndboken og medikamenthåndboken
elektronisk tilgjengelig. Veileder til fagsystemet Profil12 er elektronisk tilgjengelig i systemet.
Av dokumentasjon i systemet framgår videre overordnede mål for kommunen og HRO,
kommunale planer og oppdatert organisasjonskart for 2021.
Revisjonen har fått opplyst at det avholdes personalmøter minimum en gang pr måned. Det
avvikles også jevnlige fagmøter. Ansatte rapporterer til sin tjenesteleder. Videre har
seksjonssjefer møter med sine tjenesteledere, og kommunalsjefer har møter med sine
seksjonssjefer. Rådmannen har møter med kommunalsjefer. Dokumentasjon skjer i form av
møtereferater.
Revisjonen har i intervju fått opplyst at QM+ benyttes til avviksmeldinger, og at enhetene
innenfor HRO er gode på å bruke systemet. QM+ oppleves videre som nyttig for ledelsen da
det kan tas ut rapporter for å se hvilke typer avvik det er snakk om. Vi har fått informasjon om
at avvik kan grupperes i forhold til systemavvik og andre typer avvik, eksempelvis
medikamentavvik. På bakgrunn av rapporterte avvik kan det så settes i gang tiltak.
Avviksmeldinger følges opp av den som er gitt myndighet i henhold til
delegasjonsreglementet. Avvik i forhold til prosedyrer skal registreres i QM+. I intervju er vi
orientert om at avvik knyttet til rutiner og prosedyrer ligger i QM+, mens det som gjelder den
enkelte bruker lagres i Profil.
Revisjonen er informert om at det innenfor HRO er tjenestelederne som er ansvarlig for å
saksbehandle avvik på sitt ansvarsområde. Det er også opprettet ulike grupper innenfor HRO;
rutinegruppen, kvalitetsgruppen og pårørendegruppen. Internkontrollen ivaretas av
kvalitetsgruppen. Kvalitetsgruppen er sammensatt av kommunalledere, tjenesteledere, en
seksjonssjef med overordnet ansvar og en saksbehandler som er superbruker på Profil og
QM+. Videre har revisjonen fått opplyst at det er ledergruppen som følger opp at lov og
forskrift overholdes.
Revisjonen har fått opplyst at det bearbeidede organisasjonskartet stort sett er ferdig. Det ble
gjort et forsøk på å legge dette ut elektronisk på kommunens hjemmeside, men det ble noen
utfordringer knyttet til teknologien rundt dette. Vi fikk videre opplyst at alle
nestlederstillingene innenfor tjenesteområdene innenfor helse utgikk ved omorganiseringen,
og at dette medførte en stor belastning på tjenestelederne. I etterkant av dette er det igangsatt
et arbeid med å se på ulike måter å organisere tjenestene på, eksempelvis teamledelse. Denne
prosessen pågår.
Vi ble opplyst om at selv om denne prosessen ikke er ferdig, og det ikke foreligger en
fullstendig oppdatert oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt i
forhold til hver enkelt stilling, så er det utarbeidet mange rutiner. Eksempelvis ligger det
mange rutiner i QM+ under «ansatte oppfølging» for Finnstjerna. Her ligger det rutiner som
for eksempel ansvarsvakt, bemanningsplanlegging, ansvarsbeskrivelser og funksjoner på
Finnstjerna. Det varierer noe hvor langt hver enhet er kommet med oppdateringene i QM+,
men revisjonen fikk opplyst at arbeidet er igangsatt.

12

Profil er et elektronisk basert system som ivaretar faglig arbeid innenfor pleie, omsorg, rehabilitering og helse.
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Av kommunens økonomiplan 2021-2024 finner revisjonen en beskrivelse av dagens
organisering og framtidig plan for organiseringen innenfor HRO. Revisjonen har i intervju
også fått informasjon om dagens organisering og har fått tilsendt et oppdatert
organisasjonskart13.
Plan for Helse-, rehabilitering og omsorg 2011-2015 ble behandlet av kommunestyret i april
2011. HRO-planen ligger i QM+, sammen med kommunens øvrige planverk. Av HRO-planen
framgår det at det overordnede målet er «Et trygt, meningsfullt, og mest mulig selvstendig liv
for den enkelte»14. Ifølge opplysninger fra kommunalsjef er denne planen nå under revidering.
Revisjonen fikk i intervju opplyst at Vadsø kommune har gått til innkjøp av systemet
Framsikt. Dette skal erstatte en del av de styringssystemer som kommunen i dag benytter.
Framsikt vil bli benyttet i planleggingsarbeidet i kommunen, slik at økonomiplanarbeidet og
rapportering etter hvert vil skje i Framsikt. Systemet gir videre mulighet for å utarbeide
virksomhetsplaner, noe som Vadsø kommune ikke har utarbeidet for HRO i dag. Det
planlegges imidlertid for at det etter hvert skal utarbeides virksomhetsplaner innenfor HRO.
Vi fikk også informasjon om at Framsikt vil gi en bedre oversikt over kommunens ulike
planverk og sammenhengen mellom disse.
Revisjonen finner dokumentasjon i QM+ på gjennomført ROS-analyser15/sårbarhetsanalyser
ved Bo- og omsorg, hjemmebaserte tjenester, sykestue, korttid og lindrende enhet, Finnstjerna
og rus- og psykisk helseenhet.
I intervju har vi fått opplyst at ROS-analyse er gjennomført på alle tjenesteområder innenfor
HRO, bortsett fra helseenheten (ergoterapi, fengselshelsetjeneste, fysioterapi, helsestasjonen,
legetjenesten og merkantil). Dette skyldes at kommunen ble uten enhetsleder og
koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte settes litt på vent. Arbeidet med ROS-analysen
innenfor helseenheten er nå gjenopptatt. Dette innebærer at det for fem av seks
tjenesteområder er gjennomført ROS-analyse.
Vi har fått informasjon om at det for å sikre at virksomhetens aktiviteter gjennomføres blant
annet tas utgangspunkt i ROS-analyser og kompetanseplaner. For å sikre en systematisk
oppfølging er tjenestekvalitet, produksjonstall og økonomi faste tema på ledermøter, både på
seksjonssjefsnivå og på møter seksjonssjefene har med sine tjenesteledere. I tillegg er det
kvalitetsgruppen som har ansvar for at rutiner og prosedyrer er oppdatert, og at ROS-analyser
gjennomføres jevnlig.
Revisjonen er informert om at pårørendemøter gjennomføres innenfor alle tjenesteenhetene,
bortsett fra på helseenheten og ved hjemmetjenesten. Gjennom pårørendemøter gis det
tilbakemelding og opplysninger i forhold til behov for endringer. Informasjon fra disse
møtene brukes som bakgrunn for gjennomføring av endringer.
Evaluering skjer på ledermøter, og i møter med seksjonssjefer. Det tas ut rapporter fra QM+ i
forhold til avvik og vi har fått opplyst at disse benyttes i evalueringsarbeidet innenfor pleie og
13

Se rapportens kapittel 2.
QM+, Kvalitetshåndbok, overordnet mål HRO.
15
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/ros-analyse. ROS-analyse står for
risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, som for
eksempel strømbrudd, feilmedisinering, personellmangel, kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak
for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå.
14

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 10

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i pleie og omsorg

omsorg. Kvalitetsgruppen foretar også evalueringsarbeid på sine møter. I tillegg skjer
evaluering ved de daglige møtene ved vaktskifter, ansvarsgruppemøter etc.
Vi har videre fått opplyst at det gjennomføres korrigering i forhold til de evalueringer som
gjennomføres. Kvalitetsgruppen har møter hver måned og ledermøter gjennomføres hver
fjortende dag. Dette skal sikre en fortløpende korrigering på bakgrunn av det
evalueringsarbeidet som er gjennomført. Dette gjelder for eksempel korrigering av rutiner,
prosedyrer, opplæringsplaner, ROS-analyser etc. Vi er gjort kjent med at arbeidet
gjennomføres systematisk, og dokumentasjon av de korrigeringer som planlegges
gjennomført skjer gjennom møtereferater. Endring av rutiner og prosedyrer vil da, slik vi har
fått opplyst, vise og dokumentere at korrigeringer er foretatt. Vi har fått informasjon om at
rutiner og prosedyrer blir datert med endringsdato når korrigering er foretatt.
Ifølge utarbeidede prosedyrer skal det gjennomføres brukersamtale minst en gang pr år. I
denne samtalen skal det innhentes informasjon fra brukeren/pårørende om forhold ved
brukeren og virksomheten som brukeren/pårørende vil påpeke.
Av intervju framgår det at for Livsgledehjemmene er utarbeidet prosedyrer, slik at det her
gjennomføres og dokumenteres at brukermedvirkning ivaretas. For de øvrige enhetene fikk vi
opplyst at brukermedvirkning ivaretas gjennom ansvarsgruppemøter. Det gjennomføres også
brukersamtaler. Brukersamtalene gjennomføres mer enn en gang pr år, og dokumentasjon på
at dette er gjennomført lagres i Profil.
Videre har vi fått informasjon om at det har vært planlagt å gjennomføre brukerundersøkelser,
og det har også vært gjennomført to mindre undersøkelser. Evalueringen som ble gjort etter
gjennomføring av disse var at de ble ansett for å være lite valide. I den forbindelse fikk
revisjonen opplyst at det i Framsikt er mulighet for å legge inn mange flere parameter som
kan benyttes eksempelvis i forhold til tertialrapportering. Det jobbes derfor med å finne
områder hvor det vil være nyttig å gjennomføre brukerundersøkelser.
3.2.2 Vurderinger
Revisjonens gjennomgang av dokumentasjon i QM+ viser at det foreligger skriftlige rutiner
og prosedyrer for pleie- og omsorgstjenesten i Vadsø kommune. Rutinene beskriver hvordan
ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Videre foreligger det skriftlige rutiner og
prosedyrer for internkontroll og kvalitetssikring i QM+.
Pleie og omsorgstjenestens bruk av QM+ gjør det derfor etter revisjonen syn det mulig å ha en
systematisk oppfølging av planlagte aktiviteter innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Vi
vurderer det derfor slik at systemet pleie- og omsorgstjenesten benytter er egnet til å ivareta
internkontroll og kvalitetssikring innenfor tjenesten.
Organisasjonskartet som presenteres på Vadsø kommunes hjemmeside er på
undersøkelsestidspunktet ikke oppdatert i henhold til dagens organisering. Revisjonen har
forståelse for at det i endringsprosessen er utfordrende å ha organisasjonskartet oppdatert til
enhver tid. Men etter vår vurdering vil en opplysning om at kommunen er i gang med
prosessen og at organisasjonskartet ikke er oppdatert, være opplysende for brukere av
hjemmesiden til Vadsø kommune.
Selv om ikke det foreligger en fullstendig oppdatert oversikt over hvordan ansvar, oppgaver
og myndighet er fordelt som følge av den organisasjonsendringen som pågår, er revisjonen av

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 11

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i pleie og omsorg

den oppfatning at de rutiner og prosedyrer som er utarbeidet innenfor pleie- og omsorg
allikevel i store trekk ivaretar ansvars- og oppgavefordeling innenfor tjenesten.
Det er gjennomført ROS-analyser på alle enhetene innenfor HRO, bortsett fra ved
helseenheten. Vi er orientert om at arbeidet med ROS-analysen innenfor helseenheten er
gjenopptatt og vi har ingen bemerkninger til dette. Vår gjennomgang av dokumentasjon
knyttet til gjennomførte ROS-analyser viser at det foreligger informasjon og oversikt over
områder innenfor pleie- og omsorgstjenesten hvor det er fare for svikt eller mangel på
oppfyllelse av myndighetskrav. Av analysene foreligger det også plan for risikoreduserende
tiltak.
Revisjonens vurdering er at pleie- og omsorgstjenesten er gjenstand for kontinuerlig
forbedringsarbeid. Dette begrunner vi i informasjon om at evaluering skjer ved de daglige
møtene, ved vaktskifter og ansvarsgruppemøter. I tillegg skjer evaluering på ledermøter og i
møter mellom seksjonssjefer innenfor HRO. Kvalitetsgruppens gjennomføring av jevnlige
møter, gir etter vår oppfatning mulighet for en kontinuerlig oppfølging og korrigering av
rutiner og prosedyrer. Faste tema som tjenestekvalitet, produksjonstall og økonomi på møtene
er etter revisjonens syn med på sikre kontinuitet i forbedringsarbeidet.
Plan for helse-, rehabilitering og omsorg (2011-2015) er etter revisjonens vurdering utdatert
på flere områder. Revisjonen er gjort kjent med at det nå er igangsatt arbeid med revidering av
planen, og vi har ikke bemerkninger til dette.
I forbindelse med implementering av Framsikt i Vadsø kommune planlegges det for å
utarbeide en virksomhetsplan. Det er ikke er krav om at virksomhetsplan skal utarbeides, men
ut fra revisjonens vurdering vil en virksomhetsplan kunne være et viktig styringsdokument.
Dette gjennom å tydeliggjøre virksomhetens formål internt så vel som eksternt. En
virksomhetsplan definerer formål, hovedmål og tiltak i virksomheten, og vil derfor slik
revisjonen ser det, være et viktig verktøy både for organisering og aktiviteter.
Undersøkelsen viser at det er utarbeidet rutiner som sikrer brukermedvirkning, og revisjonen
har i intervju fått opplyst at det gjennomføres flere brukersamtaler pr år.
Revisjonen vurderer det derfor slik at det de rutiner og prosedyrer som er utarbeidet
tilfredsstiller forskriftens krav til å ha skriftlige nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan
brukere av pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og
brukermedvirkning.

3.2.3 Delkonklusjon
Virksomheten er pålagt å dokumentere sine rutiner. Det skal foreligge rutiner og
prosedyrer for virksomheten, samt skriftlige beskrivelser av virksomhetens hovedoppgaver
og mål. Videre skal det foreligge skriftlige beskrivelser av hvordan virksomheten er
organisert, herunder skal det klart framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er
fordelt.
Pleie- og omsorgstjenesten dokumenterer sine rutiner og det foreligger skriftlige prosedyrer
for virksomheten. Det er utarbeidet skriftlige rutiner knyttet til hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet er fordelt. Rutinene er tilgjengelig for ansatte gjennom kvalitetssystemet QM+.
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Rutinene er ikke fullt oppdatert som følge av pågående endringer i organiseringen innenfor
HRO.
Det foreligger beskrivelser av virksomhetens hovedoppgaver og mål gjennom kommunens
økonomiplan. Plan for Helse- rehabilitering og omsorg (2011-2015) angir hovedmålsetning
for HRO. Denne planen er nå under revidering.
Det skal foreligge en oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å redusere risikoer.
Oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av
myndighetskrav, samt plan for tiltak for å redusere risikoer framgår av de ROS-analyser som
er gjennomført. Revisjonen er orientert om at det pågår et arbeid med å ferdigstille den siste
ROS-analysen innenfor HRO.
Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid.
Vi vurderer det slik at pleie- og omsorgstjenesten er gjenstand for et kontinuerlig
forbedringsarbeid gjennom utarbeidede rutiner for avvikshåndtering, evaluering og jevnlige
møter. Videre tilfredsstiller pleie- og omsorgstjenesten gjennom utarbeidede rutiner og
prosedyrer kravet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring til skriftlig dokumentasjon når
det gjelder plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens
aktiviteter.
Virksomheten skal ha skriftlige nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan brukere av
pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og
brukermedvirkning.
Pleie- og omsorgstjenesten har etter revisjonens vurdering skriftlige nedfelte prosedyrer som
beskriver hvordan brukere av pleie og omsorgstjenestene skal sikres hjelp til rett tid,
helhetlige tjenester og brukermedvirkning.
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Revisj onskr iter ier
K r av til faglig kvalitet og kompetanse
•
•

Kommunen skal sørge for at ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene har
nødvendig kompetanse og ferdighet.
Kommunen skal sørge for at helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning.

Data
3.4.1 K r av til faglig kvalitet og kompetanse
Kommunestyret i Vadsø kommune vedtok i desember 2019 kommunens kompetanseplan
2020-2022. Kompetanseplanen er todelt16. En fast del som oppdateres etter behov og en
rullerende del/handlingsplan som utarbeides hvert år parallelt med budsjettbehandlingen i
kommunen.
Den første delen av kompetanseplanen beskriver formål, aktuell situasjon, utfordringer samt
hovedmål og strategier. Annen del, den årlige handlingsplanen, inneholder beskrivelser av
tiltak med angitt tidsperiode og oversikt over hvem som er ansvarlig for å igangsette og
eventuelt gjennomføre tiltak. Tiltakene kostnadsberegnes så langt som mulig. Prioritering av
tiltak og bevilgninger for gjennomføring behandles av kommunestyret. Etter budsjettvedtak,
skal den endelige kompetanseplanen for kommende år ferdigstilles.
Kommunestyret har vedtatt kompetanseplanens handlingsplan for 2021. Av denne framgår det
at det skal gjennomføres og dokumenteres kompetansekartlegging/-beholdning innenfor pleie
og omsorg.
Det følger av kompetanseplanen at formålet med planen er å avdekke opplæringsbehovet
blant annet gjennom enhetenes kvalifikasjonskrav, forventede kvalifikasjonskrav,
bemanningsbehov og kompetansebehov. Kompetanseplanen skal videre bidra til av Vadsø
kommune skal kunne beskrive, planlegge, kostnadsberegne, prioritere og gjennomføre en
mest mulig effektiv og målrettet kompetanseutvikling hos medarbeiderne.
Planen skal også gi grunnlag for å tilrettelegge opplæringen slik at den blir så målrettet og
effektiv som mulig. Videre skal den gi et grunnlag for å beregne kostnader knyttet til
opplæring, både på kort og lang sikt. Primært skal kompetanseplanen beskrive
utviklingsbehovet basert på dagens arbeidsområder. Sekundært skal kartleggingen avdekke
mulige framtidige utviklingsbehov på ulike områder.
Av kompetanseplanen framgår det at planens hovedoppgave er å sikre den
formalkompetansen som Vadsø kommune trenger som leverandør av velferdstjenester og som
samfunnsutvikler. Det er opplyst i planen at kommunen gjennomfører regelmessig
kompetansekartlegging ved at ansatte registrerer sin utdanning, praksis og kurs i kommunes
personalsystem Visma Enterprise HRM. Videre at det gjennomføres kompetansesamtaler med
alle ansatte i forbindelse med årlige medarbeidersamtaler.
Virksomheten får oversikt over kompetansebeholdningen gjennom kompetansekartleggingen.
I planen står det videre at oversikten over kompetansebeholdningen kan være et hjelpemiddel
for leder og ansatt ved de årlige utviklingssamtalene hvor kompetanse skal være et tema.
16

https://www.vadso.kommune.no/organisasjon/jobb-hos-oss/kompetanseplan.1874.aspx

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 14

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i pleie og omsorg

Videre gir oversikten enhetsleder mulighet til å få en helhetlig oversikt over
kompetansebeholdningen ved enheten og rådmannen kan få en helhetlig oversikt over
kompetansebeholdningen innenfor hele organisasjonen.
Av kompetanseplanen framgår det at Vadsø kommune skal ha strategier for
kompetanseutvikling i enhetene, som skal:
•
•
•
•
•

være planlagt, målbare og gjennomførbare
være fremtidsrettet, på høyde med tiden
være fleksibel og har samsvar mellom behov og tiltak
bidra til utvikling og endring, og sikre god kvalitet på kommunale tjenester
tilpasses den enkelte enhet og medarbeider og være gjensidig forpliktende enhet og
medarbeider og være gjensidig forpliktende

Det er fastsatt egne kompetansemål for HRO:
• Vadsø kommune skal bare ha fagutdannede ansatte i HRO
• Det skal ikke ansettes ufaglærte i faste stillinger
• Det stilles krav om fagbrev i helsefagarbeiderfaget
Av kompetanseplanen følger også hvilke virkemidler som kan være aktuelle for at Vadsø
kommune som arbeidsgiver skal ha mulighet til å rekruttere og å motivere medarbeidere til å
ta ønsket etter- og videreutdanning.
•
•
•
•
•
•
•

Årlig vurdere og prioritere bruk av kommunalt stipend til utdanning, både i
rekrutteringsarbeid og for ansatte
Videreføre utvidet stipendordning med bindingstid for Vadsø-ungdom som tar
utdanning som er relevant for kommunen.
Permisjon med lønn for medarbeidere ansatt i kapittel 3 og 5, som deltar på
desentraliserte grunn- eller videreutdanning17 innenfor enhetens årlige
satsningsområde.
Medarbeider som deltar på desentralisert grunnutdanning innenfor kommunens
overordnede handlingsplan gis alltid permisjon med lønn for hele utdanningsperioden.
Det utarbeides avtale om bindingstid.
Det gjennomføres en individuell vurdering ut fra enhetens behov, og relevans for
stillingen, dersom ansatte skal delta på desentralisert videreutdanning.
Videreutdanningen skal være nedfelt i enhetens kompetanseplan.
Ansatte som deltar på kurs/videreutdanning pålagt av arbeidsgiver gis alltid permisjon
med lønn.
Enhetsledere og andre ansatte i kapittel 3 kan gis permisjon med lønn ut fra en
individuell vurdering knyttet til utdanningens relevans for enheten og
enhetens/sektorens eller kommunens behov for kompetansen. Kommunalsjefen skal
uttale seg, og det skal tas hensyn til enhetens drift når slik permisjon vurderes.

Gjennom kompetanseplanen framgår det at kommunen skal tilby praksis- og lærlingeplasser
for studenter. Tildeling av plassene skal prioriteres ut fra kompetanseplanens årlige

17

Med grunnutdanning menes her fagbrev, høyere utdanning fra universitet eller høgskole og lignende som gir
grunnleggende kompetanse. Eksempelvis til stillinger som krever utdanning tilsvarende fagbrev, bachelor- eller
mastergrad/integrert mastergrad.
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rekrutteringsplan. De skal også informeres og legges til rette for ansatte som ønsker å ta
fagutdanning/fagbrev.
Kompetanseplanen inneholder oversikt over tiltak som vurderes som viktige for å beholde
kompetanse:
•
•
•
•
•

Arbeide videre med heltidserklæringen og fortsatt holde fokus på stillingsøkning for
deltidsansatte
Legge til rette for at ansatte kan få en faglig og karrieremessig utvikling, herunder
tilby grunn- og videreutdanning for ansatte som ønsker å formalisere sin kompetanse.
Legge til rette for faglig utvikling for ansatte med fagbrev og ufaglærte.
Kommunen skal ha en fleksibel personalpolitikk som legger til rette for ansatte i ulike
livsfaser.
Kommunen skal være en inkluderende arbeidsplass, og skal videreutvikle, formidle og
implementere IA-arbeidet i hele organisasjonen.

Med bakgrunn i kommuneplanens føringer og de strategiske målene skal Vadsø kommune
sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse, som skal gi bedre kvalitet på tjenestene, godt
omdømme og lettere beholde og rekruttere medarbeidere.
Revisjonen har fått informasjon om at nyansatte gis opplæring i interne rutiner på det enkelte
tjenesteområdet. Opplæringen omfatter også QM+ og Profil. Innenfor pleie og omsorg er
QM+ tatt i bruk til oppfølging av informasjon knyttet til nye og endrede rutiner. I systemet
kan en sende ut informasjon om oppdaterte/endrede rutiner til alle ansatte. Den ansatte må så
foreta en avkryssing som angir «lest og forstått». Dette er med på å sikre at informasjon blir
gitt og også at det også dokumenteres av den enkelte ansatte at en har lest og forstått rutinen.
Det er tjenesteleder som følger opp hver enkelt ansatt. Det er også tjenesteleder som følger
opp hver enkelt ansatt i forhold til kompetanseårshjulet. Revisjonen har fått bekreftet i
intervju at det både gjennomføres og dokumenteres kompetanseplanlegging innenfor pleie og
omsorg i tråd med kompetanseplanens pkt 4. I tillegg utarbeides det kompetanseårshjul for
den enkelte enhet. I forkant av dette arbeidet sender leder ved hver enkelt enhet inn en
oversikt over hva de har behov for av kompetanse i løpet av året. Ifølge kommunalleder
foretar enhetsledere en behovsvurdering om hvilken kompetanse de ulike enhetene trenger, da
dette varierer innenfor de ulike områdene innenfor HRO.
I arbeidet med kompetanseårshjulet tar man hensyn til de behov som foreligger og innarbeider
dette i kompetanseårshjulet for den enkelte enhet. I tillegg blir dette inkludert i det
overordnede kompetanseårshjulet, slik at det foreligger en samlet oversikt over kompetansen
innenfor HRO.
Videre opplyses det at Vadsø kommune har hatt ambisiøse mål, hvorav et av målene var at det
kun skulle være ansatte med fagbrev. Revisjonen ble opplyst om at målet ikke fullt ut
oppnådd, men HRO er godt på vei til å nå dette målet. Det framgår videre i intervju at
kommunen har fått midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark som benyttes til
kompetanseheving og innovasjon.
I forbindelse med kommunens budsjettbehandling for 2021 ble det avsatt midler til utlysning
av stipender til sykepleierstudenter og vernepleierstudenter i samsvar med vedtatt
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handlingsplan for 202118. Revisjonen fikk i intervju opplyst at dette beløpet senere er blitt
redusert som følge av innsparingstiltak i Vadsø kommune. Det opplyses videre at det er
relativt mange søkere til disse stipendene, men budsjetterte midler rekker stort sett til å tildele
to-tre stipender.
Av økonomiplan 2021-2024 følger det at rekruttering og stabilisering av fagkompetanse er en
av de største utfordringene innen HRO, og dette gjelder spesielt for sykepleiere.19
Det gis i intervju uttrykk for at det ikke oppleves at Vadsø kommune er den kommunen som
har størst utfordringer i forhold til rekruttering. Dette begrunnes i at kommunen er av en viss
størrelse, det er sykestueplasser, ulike helsetilbud og flere institusjoner, noe som kan være
med på å gjøre kommunen mer attraktiv å jobbe i. Men Vadsø kommune har i det siste hatt
utfordringer, i likhet med andre kommuner, i forhold til ansettelser av sykepleiere. Det er
derfor for tiden en del vakante sykepleierstillinger. Det arbeides nå fortløpende med å se på en
organisering som gir en best mulig utnyttelse av de sykepleierressurser som er tilgjengelig.
Dette gjelder særlig natt, hvor en forsøker å frigjøre kapasitet som kan brukes der behovet er
størst.
Når det gjelder leger opplyses det at bemanningen er stabil. Det samme gjelder situasjonen
knyttet til fagarbeidere. Vernepleiere har det vært vanskelig å rekruttere, men kommunen har
nå noen som har fått utdanningsstipend. Disse er gitt framtidskontrakter som garanterer jobb i
Vadsø kommune. Det samme gjelder en lege, hvor det også er tegnet framtidskontrakt.
Videre framgår det av informasjon gitt revisjonen at Vadsø kommune har tilstrekkelig
bemanning til å oppfylle ansvaret i forhold til lovkravet som framgår av § 3-1 i Lov om helseog omsorgstjenester m.m.
Revisjonen har fått opplyst at det er gjennomført en analyse av Ressurssenter for omstilling i
kommunen, hvor det blant annet var en gjennomgang på pleiefaktor. Denne gjennomgangen
medførte at det ble foretatt en reduksjon av stillinger innenfor Bo- og omsorg og
sykehjemmet. Vi ble informert om at det er god oversikt over bemanningssituasjonen innenfor
HRO.
3.4.2 Vurderinger
Revisjonens vurdering er at Vadsø kommune gjennom vedtatt kompetanseplan med
tilhørende handlingsplan sørger for at ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenesten har
nødvendig kompetanse og ferdigheter. Vår vurdering bygger videre på at det gjennom
arbeidet med kompetanseårshjulet skjer en kontinuerlig gjennomgang av kompetansebehovet
innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Det er videre etablert et system for endring av
kompetanseplaner via QM+ og Profil.
Det er utarbeidet kompetanseplaner for de ulike tjenesteområdene hvor det framgår hvilket
kompetansebehov den enkelte enhet har. Slik revisjonen ser det er dette med på å underbygge
at kommunen planlegger for å ha helsepersonell med nødvendig fagkompetanse. Etablerte
opplæringsrutiner med kontroll av at ansatte har gjennomført opplæringen er slik revisjonen
vurderer det også med på å sikre at ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene har
nødvendig kompetanse og ferdighet.
18
19

Vadsø kommune, kommunestyret sak 94/20.
Økonomiplan 2021-2024, side 51.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 17

Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i pleie og omsorg

Gjennom stipendordninger legges det til rette for at helsepersonell får nødvendig videre- og
etterutdanning i tråd med kommunens behov for kompetanse.
3.4.3 Delkonklusj on
Kommunen skal sørge for at ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene har nødvendig
kompetanse og ferdighet.
Gjennom vedtatt kompetanseplan med tilhørende handlingsplan, rutiner for opplæring og
arbeidet med kompetanseårhjul sørger Vadsø kommune for at ansatte innenfor pleie- og
omsorgstjenesten har nødvendig kompetanse og ferdigheter.
Kommunen skal sørge for at helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning.
Kommunen sørger for at helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning. Dette skjer ved
utarbeidelse av handlingsplan for den enkelte enhet med oversikt over
kompetansehevingstiltak som er ønskelig på de ulike avdelinger i enheten. Videre følger det
av kommunestyrets budsjettbehandling at det bevilges midler som avsettes til tildeling av
stipender. Kommunen mottar også midler fra Statsforvalteren til kompetanseheving og
innovasjon.

K onklusj on
Revisjonens konklusjon er at Vadsø kommune har etablert et forsvarlig system for å sikre at
kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten er i tråd med gjeldende lov og forskrift.
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HVORDAN SI K RER VADSØ K OM MUNE AT VI RK SOM HETENE
SYK EHJEM M ET OG BO- OG OM SORGSSENTERET TI L FREDSSTI L L ER
K RAVENE TI L SERTI FI SERING SOM L I VSGL EDEHJEM ?
-

Har Vadsø kommune lagt systemet for å oppfylle de ni kriteriene for livsgledehjem
til virksomhetens internkontroll?
Har Vadsø kommune rutiner for rapportering og evaluering av livsgledearbeidet?
Inngår Livsgledehjem i det øvrige kvalitetsarbeidet i kommunen?

Revisj onskr iter ier
K r av til system for å oppfylle kr iter iene for L ivsgledehj em ved Sykehj emmet og Bo- og
omsor gssenter et
•
•
•

For å oppfylle de ni kriteriene for Livsgledehjem skal virksomheten ha et system som
legges til internkontrollen.
Kommunen skal ha rutiner for rapportering og evaluering av livsgledearbeidet.
Livsgledearbeidet skal inngå i kommunens øvrige kvalitetsarbeid.

Data
Livsgledehjem skal gjennom en årlig resertifisering. I mai/juni i år ble det gjennomført
resertifisering av begge livsgledehjemmene i Vadsø kommune, og begge livsgledehjemmene
ble resertifisert. Som et ledd i gjennomføringen skal livsgledearbeidet som gjøres i enhetene
dokumenteres i Profil 20. Revisjonen har fått opplyst at resertifiseringen ble gjennomført ved at
sertifisører fra stiftelsen Livsglede for eldre gikk gjennom dokumentasjon og praksis ved de to
livsgledehjemmene i Vadsø kommune. Ifølge opplysninger gitt revisjonen fikk kommunen
tilbakemelding om er det var gjort en grundig jobb med planer og prosedyrer.
Vi har fått opplyst i intervju at det ved resertifiseringen ble gitt tilbakemelding om at det er
laget gode planer for dette arbeidet og livsgledekalenderen er oppdatert. Videre har vi fått
opplyst at det ble gitt tilbakemelding ved resertifiseringen at det er skriftlige rutiner for
evalueringsarbeidet, men at gjennomføringen av livsgledearbeidet kunne ha vært dokumentert
bedre. Ifølge informasjon gitt revisjonen hadde sertifisørene påpekt at det var noe mangelfull
dokumentasjon av evalueringsarbeidet i Profil. Vi fikk informasjon om at årsaken til denne
påpekningen var noe manglende koblingen mellom planene for evaluering og dokumentasjon
av det evalueringsarbeidet som faktisk var gjennomført. Som eksempel på dette fikk vi
opplyst at dokumentasjon av om oppfølging av den type aktivitet som var oppgitt at brukeren
likte, faktisk viste at evaluering var foretatt. Her var det noe mangelfull dokumentasjon av om
beboer likte aktiviteten, eller om andre aktiviteter burde kartlegges og prioriteres.
Tilbakemeldingen til kommunen ved sertifiseringen var at evalueringsarbeidet som var gjort
var bra, men at det var forbedringspunkter. Revisjonen har fått opplyst at gjennomgangen med
sertifisørene er til god hjelp i evalueringsarbeidet, og de forbedringspunktene som kom fram
ved resertifiseringen vil bli tatt med i det videre livsgledearbeidet. Målet er at begge
livsgledehjemmene skal bli resertifisert også neste år.
Revisjonen har fått informasjon om at det planlegges å trappe opp den delen av
livsgledearbeidet som omfatter samarbeid med frivillige. Dette samarbeidet har vært
fraværende i forbindelse med koronarestriksjonene. Samarbeidet med skoler og barnehager
20

Profil er et elektronisk basert system som ivaretar faglig arbeid innenfor pleie, omsorg, rehabilitering og helse.
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ønskes gjenopptatt for å iverksette planen om å trekke ungdom og barn inn i
livsgledehjemmene som et ledd i livsgledearbeidet.
4.2.1 System
I forbindelse med forvaltningsrevisjonen har revisjonen hatt elektronisk tilgang til QM+. Det
er utarbeidet prosedyrer for å oppfylle de ni kriteriene som kreves for å være sertifisert som
livsgledehjem for de to livsgledehjemmene i Vadsø kommune. Det fremgår av dokumentasjon
at prosedyrene er utarbeidet av livsgledekonsulent og livsgledegruppen, og er godkjent av
enhetsleder.
De ni livsgledekriteriene er dokumentert i systemet QM+ og inneholder en beskrivelse av
kriteriet med formål, omfang, ansvar, avviksbehandling og referanser til hvilket lovverk
kriteriene tar utgangspunkt i. Ifølge de utarbeidede prosedyrene skal avvik på gjeldende
prosedyrer registreres i QM+.
Ifølge rutinene har enhetsleder og livsgledegruppen ansvaret for innholdet i prosedyrene.
Prosedyrene skal gjennomgås på livsgledegruppemøte og endres ved behov. De ni
livsgledekriteriene er beskrevet med egne prosedyrer for hvert kriterium.
Av prosedyren rollebeskrivelse i livsgledearbeidet framgår det hvilke oppgaver og ansvar
leder, livsgledekonsulent, hovedlivsgledansvarlig, livsgledegruppen, primærkontakt og
dagens livsgledekontakt på vakt (dag og aften) innehar.
Revisjonen har gjennomgått kommunens utarbeidede prosedyrer knyttet til de ni
livsgledekriteriene, og under framgår resultatet av våre funn.
1. Virksomheten skal legge til rette for at alle ansatte på enheten har kunnskap om
og jobber etter standard for Livsgledehjem.
Ifølge utarbeidet prosedyre skal nyansatte sikres livsgledeinformasjon ved opplæringsmodul
og et introduksjonshefte om livsgledejobben. Det er leder som har ansvar for å utlevere og
samle inn dette. En ansatt får ansvar for å gå gjennom dette med den nyansatte på de første
vaktene. Det er ledelsen som velger ut ansvarlig person.
Oppdateringer og nye prosedyrer tas opp på personalmøter. Disse sendes ut på epost til alle
ansatte, og skal ifølge prosedyren være lett tilgengelig i livsgledepermer på hver avdeling. I
tillegg skal disse lagres elektronisk.
Av prosedyren følger det at de ansatte har anledning å komme med innspill til
livgledearbeidet gjennom samtaler med representanter for livsgledegruppen. Det er videre
mulighet å sende epost til livsgledekonsulent, livsgledegruppen eller ledelsen. På
personalmøter oppfordres det til at ansatte skal komme med innspill. Det er også mulig å
skrive ned innspill og tips i en notisbok på rapportrommet.
2. Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skole, barnehager og
organisasjoner
Et livsgledehjem skal være en synlig aktør i lokalsamfunnet og samarbeider med skoler,
barnehager og andre organisasjoner. Dette gjøres for å skape møter mellom generasjoner og
ha større åpenhet mellom livsgledehjemmet og lokalmiljøet.
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Rekruttering av frivillige skjer på bakgrunn av livshistoriekartleggingen til den enkelte
beboeren. Det er ledelsen og livsgledekonsulenten som i samarbeid med livsgledegruppen er
ansvarlig for å inngå samarbeidsavtaler med aktører.
Denne prosedyren skal gjennomføres ved at dagens livsgledekontakt på vakt har ansvar for å
ta imot frivillige. Det deles ut «lommekort» med en kort oversikt over hvilke oppgaver man
må løse som dagens livsgledekontakt, og hvordan man tar godt imot samarbeidspartnere.
Livshistoriekartlegging hos beboere må ifølge prosedyren ligge til grunn for
samarbeidsavtaler. Gjennom dette skal det sikres at samarbeidet som inngås med aktører
bygger på behov/ønsker hos den enkelte beboer.
Livsgledehjemmene har forskjellig utstyr som stilles til rådighet for frivillige. Det er også
utarbeidet aktivitesguide som har guides til ulike aktiviteter.
3. Virksomheten skal legge til rette for at beboerne kommer ut i frisk luft minst en
gang i uken
Ifølge prosedyren har primærkontakten ansvar for å sette inn «frisk luft» i
livsgledekalenderen. Tilbud om frisk luft planlegges på bakgrunn av livshistoriekartleggingen.
Primærkontakten er ansvarlig for å skrive ned hva som motiverer den enkelte beboer til å
komme ut. Uansett funksjonsnivå skal det sikres at alle beboere kommer seg ut i frisk luft hele
året. Enhetene og området rundt er universelt utformet slik at det er enkelt å komme seg fram
til fots eller med rullestol. Enhetene har tilgang til EL-sykler og buss.
Det skal dokumenteres i Profil om «Frisk luft» er gjennomført eller ikke. I tillegg skal
opplevelsen av aktiviteten dokumenteres. Ansatte skal krysse av i aktivitetskalenderen for
gjennomført /ikke gjennomført. Kalenderen gjennomgås hver fredag slik at det sikres at «frisk
luft» blir gjennomført. Om det ikke er gjennomført i uken skal det rapporteres til helgevakten
som følger opp at «frisk luft» blir gjennomført i løpet av helgen.
Vadsø kommune har ifølge prosedyren ansvar for tilrettelegging av uteområdene hele året.
Kommunen har også ansvar for snørydding og strøing, slik at det skal være trygt og enkelt for
beboerne å komme seg ut i frisk luft.
4. Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr
Ifølge prosedyren inneholder skjema for livshistoriekartlegging felt hvor dyr er eget tema. Her
skal det stå hvilke dyr beboer liker og ikke liker. Det skal også framgå hvilket forhold beboer
har hatt til dyr tidligere i livet og eventuelle allergier.
Avdelingene har gjort avtale med enkeltpersoner om regelmessige dyrebesøk. Det er også
anledning for pårørende og ansatte å ta med passende dyr til beboerne/avdelingene.
Per 1. mars 2021 er det ikke gjort noen samarbeidsavtaler i forbindelse med gårdsbesøk. Men
ansatte kan i lag med livsgledegruppe og/eller ledelse planlegge og gjennomføre turer til
besøksgård i nærområdet. Livshistoriekartleggingen benyttes for å se hvilke dyr den enkelte
beboer liker.
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5. Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får opprettholde sine hobbyer
og fritidssysler
Det følger av utarbeidet prosedyre at primærkontakt har ansvar for kartleggingen av
livshistorie, hobbyer og interesser. Videre har primærkontakt ansvar for å fylle ut individuell
livsgledekalender, evaluering og oppdatering. Dette innebærer ansvar for å skrive idebank på
kalenderen så det er mulig å gjøre alternative aktiviteter dersom det som var planlagt ikke er
av interesse eller ikke lar seg gjennomføre den dagen. Livsgledeaktiviteter relatert til hobbyer
og fritidssysler skal ta utgangspunkt i det som står i livshistoriekartleggingen til den enkelte
beboer. Men det må tas hensyn til dagens funksjonsnivå/mestringsevne til den enkelte.
Guides til forskjellige aktiviteter utarbeides fortløpende og finnes både elektronisk og i
livsgledepermene på hver avdeling. Dersom beboerne har spesielle interesser kan man ta
kontakt med frivillige eller pårørende som kan bistå. Personalet kan involvere familie, venner
og kjente til å gjøre aktiviteter sammen med beboerne.
6. Virksomheten skal legge til rette for musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige
behov
Bruk av sang og musikk i hverdagen brukes ifølge prosedyren for å stimulere beboerne til
sosial aktivitet. Det framgår videre at livshistoriekartleggingen er viktig når det gjelder å
treffe den enkeltes musikksmak og preferanser når det gjelder kulturopplevelser. Eksempelvis
kunst, film, dans og mat. Dette gjelder også tiltak i forbindelse med livssyn.
Det skal være oppmerksomhet rundt hva som sendes i radio og TV, og TV slås av under
måltid i fellesrom. Videre skal det gis tilbud om kulturelle arrangementer som kino, konsert,
kulturell spaserstokk, andakt og samtale med prest.
Samarbeidsavtaler skal ligge i livsgledeperm på hver avdeling. Alle avdelinger har TV, filmer
og CD-spiller. Noen avdelinger har nettbrett med spillelister, Chrome Cast og Touch & Playskjerm. Ifølge prosedyren er det også tilgang til piano på alle avdelinger.
7. Virksomheten skal legge til rette for å skape ro og en hyggelig ramme rundt
måltidene
Virksomheten ønsker å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring.
Innbydende mat i et hyggelig måltidsmiljø er anses derfor ifølge prosedyren som en
grunnleggende faktor for trivsel og god matlyst. Beboere skal få næringsrik mat som ser,
dufter og smaker godt. Maten skal tilpasses den enkeltes behov og serveres i en hyggelig
ramme. Dette gjøres ved å skape ro rundt måltidene. De ansatte skal legge til rette for at
beboerne får spise i fred/nyte måltidet og utdeling av medikamenter skal skje før eller etter
måltidet. Videre skal de ansatte vente med ryddig/oppvask til alle er ferdig med måltidet.
Det legges til rette for mest mulig fellesmåltider, men det gjøres individuelle vurderinger ved
behov og etter ønsker fra hver enkelt beboer. Det skal være fokus på beboernes
medbestemmelsesrett og legges til rette for hva den enkelte ønsker å spise.
Markering av hverdager, helg og helligdager skjer gjennom borddekkinger. Det er utarbeidet
årshjul til enheten hvor matdager er i fokus. Kjøkkenet har tilgang til års hjulet, men dersom
avdelingen har andre ønsker tar de kontakt med kjøkkenet.
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8. Virksomheten skal legge til rette for at pårørende får god informasjon og
mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet
Gjennom god kommunikasjon med pårørende skal det ifølge prosedyren skapes tillit og godt
samarbeid. De pårørende kjenner livshistorien, noe som er viktig for å tilrettelegge for
meningsfulle aktiviteter. Primærkontakten er ansvarlig for at pårørende informeres og
involveres i livsgledetiltak.
Livsgledekalenderen er tilgjengelig slik at pårørende har mulighet til å se hva sine nære har
vært med på av aktiviteter. Aktiviteter deles også på livsgledehjemmets felles lukkede
Facebookgruppe hvor alle godkjennes før medlemskap. Det innhentes fototillatelse på
beboere og ansatte. Pårørende slettes fra gruppen når noen går bort.
Pårørende får informasjon om fellesarrangementer på felleskalender som vises på skjerm i
hver avdeling.
Primærkontakt avtaler med pårørende ved innkomstmøte hvordan samarbeidet med beboer
skal foregår. Til dette møtet må pårørende ta med utfylt livshistoriekartlegging som blir
gjennomgått i felleskap.
Livsgledekonsulenten sender i samarbeid med hovedlivsgledansvarlig og ledelsen ut
nyhetsbrev hver annen måned. Det er minst en årlig pårørendesamtale, og primærkontakt har
ansvar for å innkalle til denne samtalen. Videre følger det av prosedyren at det er egne rutiner
i livsgledepermen for å ivareta jevnlig kontakt med pårørende.
Dersom det er mulig skal det legges til rette for at pårørende tilbys å bli med på evaluering,
oppdatering og utarbeidelse av livsgledekalenderen. Dette skaper ifølge prosedyren et bedre
felles utgangspunkt for samarbeid og kommunikasjon rundt den enkelte beboer.
Det følger videre av prosedyren at livsglededokumentasjonen kan brukes i samarbeidet med
pårørende ved at den viser effekten av livsgledetiltakene. Blant annet ved å vise hva beboeren
opplever som bra og hva den enkelte får til, noe som skaper et bedre felles utgangspunkt for
samarbeid og kommunikasjon rundt beboeren.
9. Virksomheten skal legge til rette for å trekke inn årstidene som en naturlig del av
hverdagen
Ifølge utarbeidet prosedyre kan årstidsrelaterte aktiviteter skape gjenkjenning og gleder. Ved
å trekke årstidene inn i dagliglivet gir det rytme, variasjon og sanseopplevelser. Det kan vekke
gamle minner og skape nye.
Hver avdeling har eget utstyr for pynting i forhold til årstider/høytider. Hvert livsgledehjem
har minst ett malt livsglede tre på veggen i korridoren, hvor det lages pynt til treet som henges
opp. Barn fra SFO kan lage årstidsrelatert pynt på noen av besøkene.
Det lages årstidsrelatert mat og middager etter års hjulet. Videre er det ifølge prosedyren
søkelys på årstidsopplevelser: vårblomster, frukt, bær, høst-løv og snøfall. Beboerne
involveres i aktiviteter som gjenspeiler årstidene, som for eksempel småkakebaking til jul,
bake solboller med SFO-barn og grilling på sommeren.
Hver enhet har en stor årstidskalender godt synlig hvor beboerne kan se dato og årstid. Årstid
er også beskrevet ved bilder på kalenderen.
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4.2.2 Rapportering og evaluering
Ut fra beskrivelsen av sertifiseringsordningen forplikter kommunen seg til å gjøre arbeidet til
en langsiktig økonomisk prioritering, og Livsgledehjem bør stå som egen post i budsjettet.21
Den 14. desember 2017 vedtok kommunestyret i Vadsø rådmannens forslag til årsbudsjett for
2018. Av budsjettdokumentet fremgår det at det er søkt om midler til et prosjekt til
livsgledehjem, som skal omfatte sykehjemmet og Bo- og omsorg.22 Målet var at sykehjemmet
og Bo- og omsorg skulle bli sertifisert som livsgledehjem i begynnelsen av 2018.23
Under noen utvalgte milepæler i årsberetningen for 2018 er en av disse:
➢ ved sykehjemmet og bo- og omsorg har det vært jobbet med sertifisering til
livsgledehjem24
Av budsjettdokumentet for 2019 går det fram at HRO har fått midler til prosjekt knyttet til
livsgledehjem. Videre går det fram at datoer for sertifisering er i november 2019 og det er tro
på at enhetene skal bli sertifisert.25 Det framgår av Vadsø kommunes årsberetning26 at denne
milepælen ble nådd i 2019, og sykehjemmet og Bo- og omsorgssenteret ble sertifisert som
Livsgledehjem. Under utvalgte utfordringer i årsberetningen for 202027 går det fram at det
planlegges for resertifisering av Vadsø sykehjem og Bo- og omsorgssenteret som
Livsgledehjem høsten 2021.
Rapportering av kommunens virksomhet skjer blant annet gjennom årsregnskapet, hvor
regnskapsførte beløp sammenstilles med budsjetterte bevilgninger. Revisjonen har foretatt
spørring i Vadsø kommunes driftsregnskap for årene 2017 til 2020. I 2017 har Vadsø
kommune avsatt kr 500 000 til bundne fond bokført under prosjekt 1397 Livsgledehjem.
Beløpet gjelder tildeling av midler fra Finnmark fylkeskommune28. Oppstillingen under viser
bruk og avsetning i kommunens regnskap vedrørende Prosjekt 1397 Livsgledehjem. Saldo er
på kr 107 474 pr 31.12.2020. Av årsbudsjettene for 2018, 2019 og 2020 framgår ikke egne
budsjettposter for livsgledearbeidet.

Avsetning til bundne fond

2017

2018

2019

2020

500 000

275 116

192 698

107 474

500 000

275 116

192 698

Bruk av bundne fond

Revisjonen har fått opplyst at det per juni 2021 er ansatt livsgledekoordinator i 50% stilling i
Vadsø kommune. Stillingen er fordelt med 25% på hver av de to livsgledehjemmene.

21

https://livsgledeforeldre.no/wp-content/uploads/2021/06/Beskrivelse-av-sertifiseringsordningenLivsgledehjem.pdf
22
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, side 34.
23
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, side 40.
24
Årsberetning 2018, side 14.
25
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, side 28.
26
Årsberetning 2019, side 14.
27
Årsberetning 2020, side 18.
28
Finnmark Fylkeskommune og Troms Fylkeskommune ble sammenslått til Troms og Finnmark
Fylkeskommune fra 1.1.2020.
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Vi har gjennomgått møteprotokoller fra utvalget for HRO fra november 2019 til mai 2021.
Det fremgår ikke av sakslistene at det har vært saker knyttet til Livsgledehjem.
I intervju fikk vi opplyst at seksjonssjef for heldøgns botilbud har hatt en presentasjon av sin
seksjon for HRO-utvalget i Vadsø kommune i mai 2021. Her ble det også orientert om
intensjonen bak livsgledehjem, og hvordan dette er viktig del av det arbeidet seksjonen
gjennomfører. Vi har fått opplyst at det ikke er noen kontinuerlig rapportering om
livsgledearbeidet til politisk nivå, utenom det som framgår av årsmelding og økonomiplan.
4.2.3 Kvalitetsarbeid
Av beskrivelse av sertifiseringsordningen for Livsgledehjem framgår det at Livsgledehjem
skal samkjøres med øvrig kvalitetsarbeid i kommune. Dette kan for eksempel gjøres gjennom
generell planlegging av helse- og omsorgsarbeid, folkehelsearbeid, utdanning og andre
relevante måter.
QM+ inneholder en prosedyre for livsgledesirkelen hvor det framgår at dette er en metode og
et verktøy for å jobbe personsentrert i praksis. Alle ansatte skal legge til rette for ivaretakelse
av beboers ressurser og mestring basert på den enkeltes individuelle behov. Prosedyren
inneholder også en beskrivelse av hvordan dokumentasjon, evaluering, oppdatering og avvik
skal behandles.
Revisjonen har i intervju fått opplyst at tidligere livsgledekonsulent sluttet i 2020. Dette var i
starten av pandemien, noe som gjorde at livsgledearbeidet ved sykestua, sykehjemmet og Boog omsorg måtte settes litt på vent. Livsgledearbeidet ble gjenopptatt høsten 2020, og Vadsø
kommunen har fått tilsatt livsgledekoordinator. I februar 2021 ble det satt i gang et intensivt
opplegg med alle ansatte ved sykestua, sykehjemmet og Bo- og omsorg. Alle ansatte og alle
tjenesteledere ved de to livsgledehjemmene har gjennomført e-læringen. Seksjonssjef
heldøgns omsorg har deltatt på møter sammen med livsgledekoordinator for å lederforankre
arbeidet.
I intervju ble vi opplyst om at det har vært jobbet mye fra de ansattes side med livsglede. De
ansatte deltok også aktivt i gjennomgangen ved resertifisering ved at de fortalte om arbeidet,
og ga uttrykk for at livsgledearbeidet oppleves positivt. Vi fikk videre opplyst at de som
jobber med livsglede nå har dette godt innarbeidet og inntrykket er at det gir økt arbeidsglede
blant de ansatte å delta i dette arbeidet. På denne måten er ansatte blitt gode ambassadører for
metodikken som benyttes i livsgledearbeidet. Som ambassadører for livsgledearbeidet ønsker
ansatte og ledelsen ved livsgledehjemmene at dette også spres til andre tjenesteområder
innenfor HRO. Eksempelvis gjennom økt samarbeid på tvers innenfor HRO, hvor metodikken
fra livsgledearbeidet kan tas inn i det daglige arbeidet ved Finnstjerna og i hjemmebasert
omsorg. Dette fordi livsgledearbeidet er noe som betyr mye for enkeltmennesket.
4.2.4 Vurderinger
Revisjonens vurdering er at Vadsø kommune gjennom utarbeidede prosedyrer har etablert et
system for å oppfylle kravene til sertifisering som Livsgledehjem. Systemet er dokumentert
og lagt til kommunens internkontroll gjennom QM+. På bakgrunn av de funn som er gjort
undersøkelsen vurderer revisjonen det slik at livsgledearbeidet inngår i det øvrige
kvalitetsarbeidet i pleie og omsorgstjenesten gjennom utarbeidede prosedyrer som skal bidra
til å ivareta brukernes sosiale og kulturelle behov som følger av kvalitetsforskriften.
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Ut fra de opplysninger som kommer frem av økonomiplan og årsberetninger vurderer
revisjonen det dithen at kommunen har gjennomført et målrettet arbeid i forhold til de
prioriteringer som ble gjort ved planleggingen av å få enhetene sertifisert. De gjennomgåtte
økonomiplanene viser at arbeidet er målrettet og langsiktig, både i virksomhetene og i
kommuneledelsen. Det var satt mål om resertifisering av begge virksomhetene høsten 2021.
Dette målet ble nådd i mai/juni 2021 da begge Livsgledehjemmene ble resertifisert.
Det er ikke noe eksplisitt krav om at Livsgledehjem skal stå som egen post i kommunens
budsjett. En synliggjøring av livsgledearbeidet gjennom kommunens budsjetterte bevilgninger
kan imidlertid være med på å vise hvilke rammer som bevilges til dette formålet og hvordan
disse midlene benyttes. Etter revisjonens syn kan en synliggjøring av livsgledearbeidet
gjennom kommunens regnskap og budsjett være en støtte ved rapporteringen og evalueringen
av arbeidet med Livsgledehjem. Men revisjonen har ikke kommentarer til kommunens praksis
med å ikke budsjettere med egne poster i driftsregnskapet for livsgledearbeidet, da dette ikke
er et krav i forhold til retningslinjene for livsgledehjem. Revisjonen har ikke bemerkninger til
at kommunen inkluderer livsgledearbeidet innenfor de rammene virksomheten har både med
henblikk på bemanning og økonomi.
Det er utarbeidet prosedyrer for rapportering og evaluering av livsgledearbeidet ved
sykehjemmet og Bo- og omsorgssenteret, og tilbakemeldinger ved resertifisering tas også med
i evalueringsarbeidet. Vår vurdering er at kommunen gjennom økonomiplaner og
årsmeldinger rapporterer kommunens prioritering av livsgledearbeidet på en tilfredsstillende
måte.
4.2.5 Delkonklusj on
For å oppfylle de ni kriteriene for livsgledehjem skal virksomheten ha et system som legges
til internkontrollen.
Vadsø kommune har et system for å oppfylle de ni kriteriene for livsgledehjem. Systemet er
lagt til virksomhetens internkontroll gjennom systemet QM+.
Kommunen skal ha rutiner for rapportering og evaluering av livsgledearbeidet.
Revisjonens gjennomgang av dokumentasjon og opplysninger gitt i intervju viser at
kommunen har rutiner for rapportering og evaluering av livsgledearbeidet.
Livsgledearbeidet skal inngå i kommunens øvrige kvalitetsarbeid.
Revisjonens gjennomgang av dokumentasjon og opplysninger gitt i intervju viser at
livsgledearbeidet inngår i kommunens øvrige kvalitetsarbeid.

K onklusj on
Vadsø kommune sikrer at virksomhetene sykehjemmet og Bo- og omsorgssenteret
tilfredsstiller kravene til sertifisering som livsgledehjem gjennom utarbeidelse av rutiner og
prosedyrer, og ved planlegging, evaluering, korrigering og rapportering i tråd med gjeldende
krav for Livsgledehjem.
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K I L DER OG L I TTERATUR
L ovver k
• Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven
For skr ifter
• Forskrift 12. november 2011 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
• Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
(kvalitetsforskriften)
• Forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten
L ovfor ar beider
• Prop.91 L (2010-2011) til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helseog omsorgstjenesteloven
• St. meld. nr. 25 (2005-2006) om mestring, muligheter og mening
Annet
Livsglede for Eldre, Beskrivelse av sertifiseringsordningen Livsgledehjem
K ommunale dokumenter
Vadsø kommune, årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Vadsø kommune, årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Vadsø kommune, årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Vadsø kommune, årsberetning 2019
Vadsø kommune, årsberetning 2020
Vadsø kommune, plan for helse, rehabilitering og omsorg (2011-2015)
Vadsø kommune, kompetanseplan 2020-2022
Vadsø kommune, kompetanseplanens handlingsplan 2021
I nter nettkilder
https://www.vadso.kommune.no
https://www.helsedirektoratet.no
https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem
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Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer
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Vedlegg 2: 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. Nedenfor følger en presentasjon av revisjonskriteriene som er lagt til grunn i
undersøkelsen, der det blir redegjort for grunnlaget for kriteriene.
Pleie- og omsorgssektoren kjennetegnes av et omfattende regelverk knyttet til hvilke tjenester
kommunen skal sørge for, og hvilke rettigheter tjenesten etablerer for den enkelte
tjenestemottaker. Helse- og omsorgstjenesteloven skisserer en rekke spesifiserte tjenester som
utgjør en minstestandard for de tilbudet den enkelte kommune har plikt til å etablere.29
Eksempler på slike tjenester er medisinsk behandling, helsetjenester i hjemmet, personlig
assistanse og pleie- og omsorgstjenester.
Videre stiller helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, krav til at de helse- og omsorgstjenester som
«tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige». Dette innebærer at «kommunen skal
tilrettelegge tjenestene slik at:
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og
omsorgstjenestetilbud,
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å
overholde sine lovpålagte plikter og
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene».
Ifølge forarbeidene er kravet om forsvarlighet en rettslig standard. Dette innebærer at det
nærmere innholdet bestemmes av normer utenfor loven. Forsvarlighetskravet har en dobbel
funksjon. Det er en rettesnor for tjenesten og viser til normer som beskriver hvordan tjenestene
bør være. Det følger av forsvarlighetskravet at tjenesten må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i
tide og i tilstrekkelig omfang.30
For de kommunale pleie- og omsorgstjenestene er de overordnede mål å sørge for at alle med
behov for slike tjenester får et tilfredsstillende og mest mulig likeverdig tilbud som ivaretar
hensynet til endringer i befolkningens behov, og som også sikrer kvalitet i tjenesten for alle
brukergrupper.
Kvalitet i pleie og omsorg
Kvalitet blir definert som helheten av de egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste
har, som vedrører dens evne til å tilfredsstille karv eller behov.31 Helsedirektoratet har utviklet
kvalitetsindikatorer32 for å måle kvaliteten på pleie- og omsorgstjenester som ytes i norske
kommuner. En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på
det området som måles.

29

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.
Porp.91 L (2010-2011) s. 494, fjerde avsnitt.
31
IS-1201. Definisjonen ble introdusert i Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgssektoren Kvalitetsledelse og kvalitetssikring, terminologi (1994) Norsk standard.
32
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/om-kvalitet-ogkvalitetsindikatorer#hvaerenkvalitetsindikator
30
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Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i en eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for
eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av
helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et
bilde av kvaliteten i tjenesten.
Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer:
•
•
•

Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre m.m)
Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet for eksempel diagnostikk og behandling)
Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.)

Av kvalitetsforskriften § 3 framgår det at kommunen skal sikre at brukere av pleie- og
omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. «Med det menes bl.a.:
-

oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
selvstendighet og styring av eget liv
fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og
helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold
mulighet for ro og skjermet privatliv
få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
mulighet til selv å ivareta egenomsorg
en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg
tilpasset den enkeltes tilstand
nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å
formulere sine behov
tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
tilpasset hjelp ved av- og påkledning
tilbud om eget rom ved langtidsopphold
tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.»

Livsgledehjem
Livsgledehjem eies og drives av stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE). Livsgledehjem er en
abonnementsordning, og en institusjon sertifiseres som Livsgledehjem på grunnlag av en
vurdering fra LFE. Hver institusjon i ordningen skal resertifiseres jevnlig av LFE. Livsgledehjem
er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved
virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk. Sertifiseringsordningen er et
verktøy som hjelper institusjoner med å ivareta de psykososiale behovene til hver enkelt beboer,
og gjennom dette bidra til å bedre kvaliteten i tjenesten. Livsgledehjem er også et systemverktøy
som bidrar til å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene, som for eksempel
verdighetsgarantien, kvalitetsforskriften og forskrift om kvalitetsforbedring.33 For å bli sertifisert
som Livsgledehjem må institusjonen lage et system for å oppfylle følgende ni kriterier:
•
•

33

Alle ansatte på enheten skal legge til rette for at alle ansatte har kunnskap om og jobber
etter standard for Livsgledehjem.
Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre
organisasjoner.

https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem/
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•
•
•
•
•
•
•

Virksomheten skal legge til rette for at beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang per
uke.
Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får mulighet for at opprettholde sine
hobbyer og fritidssysler.
Virksomheten skal legge til rette for musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
Virksomheten skal legge til rette for å skape ro og en hyggelig ramme rundt måltidet.
Virksomheten skal legge til rette for at pårørende får god informasjon og mulighet for
medvirkning i livsgledearbeidet.
Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av
hverdagen.

Livsgledehjem er ikke et prosjekt, men et langvarig endringsarbeid som krever målrettet arbeid
og langsiktig engasjement i institusjonen og i kommuneledelsen. Systemet skal legges til
virksomhetens internkontroll. «Hvis sertifiseringsprosessen skal lykkes, må satsingen forankres
på alle nivå i kommunen og institusjonen. Det må gjøres et politisk vedtak om deltakelse før
oppstart er aktuelt, og Livsgledehjem bør stå som egen post i budsjettet. Livsgledehjem skal
samkjøres med øvrig kvalitetsarbeid i kommunen, eksempelvis i generell planlegging av helseog omsorgsarbeid, folkehelsearbeid, utdanning og andre relevante områder».34
I Vadsø kommune ble Sykehjemmet og Bo- og omsorgssenteret sertifisert som Livsgledehjem i
2019. Virksomheten Sykestue/korttids og lindrende enhet er en sammensatt enhet som driver
med helse og omsorgstjenester.35 Bo og omsorg tilbyr langtidsplasser på nivå sykehjem med
tildeling av tjenester, sykepleie og praktisk bistand, på individuelt grunnlag. Kommunens
storkjøkken, som leverer mat til langtidsplassene og hjemmeboende, tilhører også Bo og
omsorg.36
Internkontroll og kvalitetssystem
Det kontinuerlige arbeidet med å bedre kvaliteten på tjenestene som ytes, går primært ut på både
å etablere, men også 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.37 I
henhold til kvalitetsforskriften § 3 foreligger det krav om å utarbeide skriftlige 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.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 første ledd, inneholder en plikt for enhver som yter helseog omsorgstjenester til å drive systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet. Pliktsubjektet «enhver» tilsvarer pliktsubjektet i tilsynsloven § 3. Den som har
ansvar for en virksomhet, har også ansvar for internkontroll. Plikten til å drive systematisk
kvalitetsforbedringsarbeid er et prosesskrav, og ikke et krav til et bestemt nivå av kvalitet. Det
34

https://livsgledeforeldre.no/wp-content/uploads/2016/03/Beskrivelse-av-sertifiseringsordningen-Livsgledehjemny-1.pdf
35
https://www.vadso.kommune.no/organisasjon/helse-rehabilitering-og-omsorg/sykestue-sykehjem-mm.3865.aspx
36
https://www.vadso.kommune.no/organisasjon/helse-rehabilitering-og-omsorg/bo-og-omsorg.3864.aspx
37
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setter først og fremst et krav til systematisk styring og ledelse av den aktuelle tjenesten og
tydeliggjør at dette er en viktig virksomhetsoppgave. Kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhetsarbeid, skal være en del av virksomhetens internkontroll. Kvalitetsbegrepet skal
forstå i lys av Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten: Og bedre skal
det bli! (2005-2015), Nasjonal helse- og omsorgsplan38 og arbeidet med utvikling av nasjonale
kvalitetsindikatorer i regi av Helsedirektoratet.39
Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd framgår det at kommunens ansvar for å
sørge for at det tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester etter første ledd, «innebærer plikt
til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og
innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift».
I henhold til Helsetilsynsloven § 3 skal kommunen etablere et internkontrollsystem og sørge for
at virksomheten og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i
eller i medhold av lover og forskrifter. Kravene til styringssystemet er konkretisert i forskrift om
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften skal bidra til faglig
forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet og til at
øvrige krav i helse- og omsorgstjenestelovgivningen etterleves. Forskriften erstatter tidligere
forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Selv om de fleste av kravene i
interkontrollforskriften videreføres, framgår det tydeligere i den nye forskriften at internkontroll
skal være en integrert og naturlig del av virksomhetens styringssystem. Ansvaret for og kravene
til styringssystemer blir også tydeliggjort og utdypet i Helsedirektoratets veileder til forskriften.
Forskriften slår fast at det er virksomhetens overordnede ledelse som har ansvaret for
styringssystemet. I dette ligger det at kommunens øverste leder, administrasjonssjefen, har
ansvaret for hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og
korrigeres i samsvar med krav i lov og forskrift.40 Selv om ansvaret ligger hos
administrasjonssjefen, kan oppgavene i styringssystemet være delegert. Hvem som skal gjøre
hva i styringen av virksomheten vil derfor variere etter hvilke områder virksomheten har ansvar
for, hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver er delegert.
Mens kvalitetsforskriften i stor grad setter søkelys på brukerne av pleie- og omsorgstjenestene,
har forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten søkelys 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 bør sees i
sammenheng.
Faglig kvalitet og kompetanse
Årsverksinnsatsen i både institusjoner og hjemmetjenester har økt betydelig de siste årene. Det
utføres nå i overkant av 130 000 årsverk i de kommunale omsorgstjenestene. Målt i antall
årsverk er den kommunale omsorgssektoren i dag større enn sykehussektoren.41
For at helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, skal kommunen
tilrettelegge tjenestene slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir
i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene,
jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, bokstavene c og d. Dette innebærer at kommunen
38

Meld. St. 16 (2010-2011) nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015).
Prop.91 L (2010-2011) s. 494-495.
40
Helsedirektoratet (2017) Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten,
kommentarer til § 3.
41
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-ikommunene/omsorgstjenesten/id426407/ (Sist oppdatert 26.11.2013)
39
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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.
Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en kompetanse- og rekrutteringsplan,
Kompetanseløft, med bakgrunn i de kommunale helse- og omsorgstjenestenes
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 uføretrygdede, 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.42
I helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 heter det at kommunen skal sørge for at ansatte som
utfører tjeneste eller arbeid etter loven her får påkrevd videre- og etterutdanning. I henhold til
bestemmelsen plikter personell som utfører tjeneste eller arbeid etter loven å ta del i videre- og
etterutdanning som er nødvendig for å holde faglige kvalifikasjoner vedlike. Forskrift om ledelse
og kvalitetsforbedring § 7, bokstav b, understreker at arbeidstakere innenfor helse- og
omsorgstjeneste skal ha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det aktuelle 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». 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 beboere nødvendig omsorg og bistand.
1.1.1 Utledning av kriterier
Med bakgrunn i det ovenstående vil revisjonskriteriene som legges til grunn for problemstilling 1
være følgende:
Krav til system for å oppfylle kriteriene for Livsgledehjem ved Sykehjemmet og Bo- og
omsorgssenteret
•
•
•

For å oppfylle de ni kriteriene for Livsgledehjem skal virksomheten ha et system som
legges til internkontrollen.
Kommunen skal ha rutiner for rapportering og evaluering av livsgledearbeidet.
Livsgledearbeidet skal inngå i kommunens øvrige kvalitetsarbeid.

Revisjonskriteriene er utledet fra:
• Kvalitetsforskriften
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
• Livsglede for Eldre, Beskrivelse av sertifiseringsordningen Livsgledehjem

42

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg.
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Revisjonskriteriene som legges til grunn for problemstilling 2 vil være følgende:
Krav til interkontroll og kvalitetssikring
•

•
•
•

Virksomheten er pålagt å dokumentere sine rutiner. Det skal foreligge skriftlige rutiner
og prosedyrer for virksomheten, samt skriftlige beskrivelser av virksomhetens
hovedoppgaver og mål. Videre skal det foreligge skriftlige beskrivelser av hvordan
virksomhetene er organisert, herunder skal det klart framgå hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet er fordelt.
Det skal foreligge en oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt eller
mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å redusere risikoer.
Virksomheten skal være gjenstand for kontinuerlig forbedringsarbeid.
Virksomheten skal ha skriftlig nedfelte prosedyrer som beskriver hvordan brukere av
pleie- og omsorgstjenestene sikres hjelp til rett tid, helhetlige tjenester og
brukermedvirkning.

Revisjonskriteriene er utledet fra:
• Kvalitetsforskriften
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Krav til faglig kvalitet og kompetanse
•
•

Kommunen skal sørge for at ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene har nødvendig
kompetanse og ferdighet.
Kommunen skal sørge for at helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning.

Revisjonskriteriene er utledet fra:
• Helse- og omsorgstjenesteloven
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
• St.meld. nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening
Tabell 1: Oversikt over hoved- og underproblemstillinger, kilder til kriterier og databehov

Problemstillinger

Hvordan sikrer Vadsø kommune
at virksomhetene Sykehjemmet og
Bo- og omsorgssenteret
tilfredsstiller kravene til
sertifisering som Livsgledehjem?

Underproblemstillinger
Har Vadsø kommune et
system for å oppfylle
kriteriene for
Livsgledehjem som er lagt
til internkontrollen i
virksomheten?
Har Vadsø kommune
rutiner for rapportering og
evaluering av
livsgledearbeidet?

Kilder til
revisjonskriterier

Kvalitetsforskriften
Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten
Livsglede for Eldre,
Beskrivelse av
sertifiseringsordningen
Livsgledehjem

Databehov

Rutiner for
kvalitetsarbeidet i
kommunen.
Rutiner for internkontroll
og kvalitetssikring.
Avtaler om
Livsgledehjem.

Inngår Livsgledehjem i det
øvrige kvalitetsarbeidet i
kommunen?
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Har Vadsø kommune etablert et
forsvarlig system for å sikre at
kvaliteten i pleie- og
omsorgstjenester er i tråd med
gjeldende lov og forskrift?

Har Vadsø kommune
etablert rutiner og
prosedyrer for
internkontroll og
kvalitetssikring i henhold
til lov og forskrift?
Har Vadsø kommune
etablert rutiner og
prosedyrer som sikrer
faglig kvalitet og
kompetanse på pleie- og
omsorgstjenester?
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Helse- og
omsorgstjenesteloven
Kvalitetsforskriften
Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten
St.meld. nr 25 (2005-2006)
Mestring, muligheter og
mening

Rutiner for internkontroll
og kvalitetssikring
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Vedlegg 3: Metode og gjennomføring
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.
De sentrale elementene for planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av
forvaltningsrevisjoner bygger på Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Standarden angir
god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i temaer og
problemstillinger som ligger i oppdraget fra kontrollutvalget, utledes relevante revisjonskriterier.
Deretter kartlegges og beskrives de undersøkte virksomhetenes systemer, praksis eller resultater
på aktuelle områder. Faktabeskrivelsen blir så vurdert opp mot revisjonskriteriene, med vekt på
avvik og sammenfall. Dette leder frem til konklusjoner og eventuelle anbefalinger.

Valgte metoder
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn og bearbeide
data som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Det er valgt dokumentgjennomgang
og intervju som metoder for innsamling av data. Revisjonen har sett det som mest
hensiktsmessig å intervjue sektorsjef for heldøgns omsorg og livsgledekoordinator i den delen av
forvaltningsrevisjonen som omhandler Livsgledehjem. Videre har revisjonen valgt å intervjue
kommunalsjef HRO i forbindelse med den delen av forvaltningsrevisjonen som omhandler krav
til internkontroll og kvalitetssikring, samt krav til faglig kvalitet og kompetanse.

Beskrivelse av prosjektgjennomføringen
På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon med tema Kvalitet i pleie og
omsorg i sak 41-20 sendte Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS oppstartsbrev til Vadsø
kommune v/rådmann om oppstart av forvaltningsrevisjon den 25. februar 2021. Vi fikk
tilbakemelding om at kommunalsjef Fiona Sahl var oppnevnt til kontaktperson for prosjektet og
oppstartsmøte med revider enhet ble avhold 9. mars 2021.
Revisjonen har fått elektronisk tilgang til kvalitetssystemet QM+ i forbindelse med
forvaltningsrevisjonen.
Det er gitt informasjon om bruk av lydopptak og innhentet samtykke til lydopptak fra
informantene før intervjuene. Begge intervjuene er gjennomført med lydopptak.
Det er avholdt intervju med seksjonssjef heldøgns omsorg den 22. juni 2021. Intervjuet ble
gjennomført på Teams. Livsglede-koordinator som også skulle delta på dette intervjuet ble
forhindret som følge av arbeid med pågående smittesituasjon i Vadsø kommune. Revisjonen
vurderte de data som ble innsamlet i intervju med seksjonssjef som tilstrekkelig til å kunne
besvare problemstillingene knyttet til den delen av forvaltningsrevisjonen som omfatter
Livsgledehjem. Prosjektleder har utarbeidet intervjunotat som ble sendt seksjonssjef til
verifisering og med mulighet for å gi eventuelle tilleggskommentarer. Intervjunotat ble bekreftet
godkjent i epost av 25. juni 2021.
Intervju med kommunalsjef HRO ble avhold den 6. juli 2021. Intervjuet var avtalt gjennomført
på Teams, men på grunn av teknologiske utfordringer i Vadsø kommune ble intervjuet
gjennomført på telefon. Prosjektleder har utarbeidet intervjunotat som ble sendt kommunalsjef til
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verifisering og godkjenning den 7. juli 2021. Revisjonen fikk bekreftet at intervjunotatet var
godkjent den 9. juli 2021.

Gyldighet og pålitelighet
Kommunerevisjonens kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av
dataenes gyldighet og pålitelighet. Med gyldighet menes hvor godt man klarer å måle
det man har til hensikt å måle eller undersøke, mens pålitelighet refererer til hvor
nøyaktig innsamlingen av data har vært.
Undersøkelsen bygger på data innhentet ved hjelp av flere metoder og fra ulike datakilder. I
denne undersøkelsen er det benyttet dokumentgjennomgang og intervju.
Revisjonen er gitt tilgang til Vadsø kommunes kvalitetssystem QM+ og har derfor selv hatt
mulighet å innhente kommunens dokumentasjon fra systemet. Det er benyttet lydopptaker under
intervjuene for å sikre mest mulig korrekt gjengivelse av de opplysninger som framkommer i
intervjuene.
Bruk av lydopptaker og utarbeidelse av intervjunotat som skal godkjennes av informantene
benyttes for å sikre nøyaktigheten i de data som er samlet inn i forbindelse med intervju.
For å unngå misforståelser eller at opplysninger kommer feil fram er det i etterkant av
intervjuene utarbeidet intervjunotat som er sendt informantene til verifisering og godkjenning. I
den forbindelse ble det også gitt mulighet for informantene å komme med tilleggskommentarer.
Verifiseringsutkast av rapporten er sendt kontaktperson den 3. august 2021. Revisjonen har
mottatt tilbakemelding fra kontaktperson den 11. august 2021. Tilbakemeldingen har ikke
medført korrigeringer i rapporten.

Intern kvalitetssikring
Gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med våre interne
rutiner for kvalitetssikring. Undersøkelsen og rapporten er av oppdragsansvarlig revisor vurdert å
ha nødvendig faglig og metodisk kvalitet i henhold til RSK 001, herunder også konsistens
mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner.

Høring
Rådmannen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som kommer frem av
rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.
Rapporten ble sendt på høring den 12. august 2021. Revisjonen mottok rådmannens svar den
23. august 2021.
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