
Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier 

Pleie og omsorg – 

ressursbruk og kvalitet 

Forvaltningsrevisjon av 

Nordreisa kommune 



Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser 

Problemstillinger 

1. Hvor mye ressurser bruker Nordreisa 

kommune innenfor pleie- og 

omsorgssektoren sammenliknet med 

kommunegruppe 3 og 

landsgjennomsnittet?  

 

2. Har Nordreisa kommune rutiner og 

systemer som er egnet til å sikre 

kvalitet på tjenestene på 

sykehjemmene?  

3. Hvordan opplever ansatte, beboere 

og pårørende kvaliteten på 

tjenestene på sykehjemmene? 

 

Konklusjoner 

1. Nordreisa kommune prioriterer sine 

pleie- og omsorgstjenester noe lavere 

enn gjennomsnittlig i kommunegruppe 3 

(KG3). Nordreisas pleie- og 

omsorgstjeneste er noe mindre 

produktiv enn gjennomsnittlig i KG3 

2. Nordreisa kommune har ikke 

tilstrekkelige rutiner og systemer for 

sikring av kvalitet på sykehjemmenes 

tjenester 

3. Kartleggingene viser at sykehjemmene 

får mange tilfredsstillende, gode eller 

svært gode gjennomsnittsskårer. Vår 

kartlegging blant de ansatte viser 

imidlertid stor variasjon mellom 

sykehjemmene og mellom de ulike 

områdene som vurderes. 

 



Rapportens kapittel 4:  

Ressursbruken i Nordreisa kommunes pleie- og omsorgstjenester (1) 

Netto driftsutgift, pleie- og omsorgstjenestene, 2009-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Netto driftsutgift ble redusert med ca. 2,3 % over de tre årene 

 Reduksjon på samtlige enheter unntatt hjemmetjenesten 

Netto resultat       

  R 2009 R 2010 R 2011 
Kostnadsvekst 

09-11 i % 

          

Omsorgsboliger 15 523 913 17 19 065 13 676 901 -11,9 

         

Institusjon 29 912 121 29 758 158 28 597 076 -4,4 

 

Hjemmetjenesten 

       

19 893 831 22 204 975 21 791 782 9,5 

         

Annet 3 888 489 4 107 154 3 555 804 -8,6 

         

         

Totalt 69 218 355 73 589 352 67 621 563 -2,3 

 



Ressursbruken i Nordreisa kommunes pleie- og omsorgstjenester (2) 

 Andre viktige trekk i utviklingen fra 2009 til 2011: 

 

 Bemanningsøkning ved enhet for hjemmetjenester og enhet for 

omsorgsboliger 

 

 Økte utgifter til ressurskrevende tjenester 

 

 Reduserte utgifter til vikar, ekstrahjelp og overtid 

(institusjonstjenester og omsorgsboliger) 

 

 Redusert sykefravær 

 

 Økte inntekter i forbindelse med refusjoner 

 



Ressursbruken i Nordreisa kommunes pleie- og omsorgstjenester (3) 

I rapportens kapittel 4.5. tar vi for oss 

KOSTRA-indikatorer for pleie- og 

omsorgstjenestene i Nordreisa kommune.  

 

Vi fremstiller og drøfter hovedsakelig 

indikatorer for  

 

 Prioritering 

 Produktivitet 

 

Sammenlikningene med kommunegruppa  

er de viktigste. KOSTRA-tallene for 

Nordreisa  kommunes pleie- og 

omsorgstjeneste ser ut til å inneholde feil. I 

Nordreisa kommunes tilfelle må vi derfor ta 

et sterkere forbehold enn vanlig, når det 

gjelder hva vi faktisk kan lese ut av 

KOSTRA-tallene. 

Foto: Nordlys 



Ressursbruken i Nordreisa kommunes pleie- og omsorgstjenester (4) 

 Nordreisa kommune prioriterer sine pleie- og omsorgstjenester noe lavere enn gjennomsnittlig for 

KG 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhold som bidrar til lav/avtakende score på prioriteringsindikatorene:  
 At kommunen har færre mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester enn gjennomsnittlig 

for KG3 

 Kommunens netto driftsutgift til pleie- og omsorgstjenestene ble redusert fra 2009 til 2011 

 

 

 

 



Ressursbruken i Nordreisa kommunes pleie- og omsorgstjenester (5) 
Produktiviteten i Nordreisa kommunes pleie- og omsorgstjenester 

Produktivitet / Enhetskostnader 

  

Nordreisa 

korrigert 

Nordreisa KG3 Skjervøy Kåfjord 

Landet 

uten 

Oslo 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

kommunale pleie- og omsorgstjenester 

  

  

 

 

331 210 309 842 330 110 369 870 324 831 332 425 

 

 

 Tallet som fremkommer på indikatoren «korrigerte brutto driftsutgifter pr. 

mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester» i KOSTRA, er feil.  

 Nordreisa korrigert» ligger antakelig betydelig nærmere den reelle 

korrigerte brutto driftsutgiften pr. mottaker av kommunale pleie og 

omsorgstjenester i Nordreisa kommune i 2011.  

 Etter KOSTRA-indikatoren korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

kommunale pleie- og omsorgstjenester å dømme, er Nordreisa 

kommunes pleie- og omsorgstjeneste samlet sett tilnærmet 

gjennomsnittlig produktiv. Mens hjemmetjenesten fremstår som under 

gjennomsnittlig produktiv, er det motsatte tilfellet for kommunale 

institusjoner (selv etter korrigering for feilrapportering på 

avlastningsplasser). 

 



Ressursbruken i Nordreisa kommunes pleie- og omsorgstjenester (6) 
Produktiviteten i Nordreisa kommunes pleie- og omsorgstjenester forts. 

 Antall årsverk i brukerrettet tjeneste pr. mottaker var høyere i Nordreisa 

kommune i 2011, enn gjennomsnittlig for KG3 og landet. 

 Etter denne indikatoren å dømme, er kommunens pleie- og omsorgstjenester 

under gjennomsnittlig produktive. 

 Også denne indikatoren er noe usikker, men en over gjennomsnittlig høy 

bemanning sannsynliggjøres av brukermassen i kommunens pleie- og 

omsorgstjeneste, herunder: 

 relativt mange brukere med omfattende bistandsbehov 

 høye utgifter i forbindelse med brukere som mottar ressurskrevende 

tjenester 

 

Årsverk i brukerrettet 

tjeneste, per mottaker 

2008 2009 2010 2011 

Nordreisa kommune 0,54 0,56 0,59 0,54 

Kommunegruppe 3 0,49 0,49 0,46 0,46 

Landsgjennomsnitt 0,47 0,46 0,47 0,47 



Ressursbruken i Nordreisa kommunes pleie- og omsorgstjenester (7) 

Oppsummering 
 

 Nordreisa kommunes pleie- og 

omsorgstjeneste kjennetegnes av en 

reduksjon i total netto driftsutgift fra 

69 218 355 kr i 2009 til 67 621 563 kr i 2011 

 

 Etter KOSTRA-tallene å dømme prioriterer 

Nordreisa kommune pleie- og 

omsorgstjenesten noe lavere enn 

gjennomsnittlig for kommunegruppe 3  

 

 Pleie- og omsorgstjenestene i Nordreisa 

kommune fremstår som noe mindre 

produktive enn gjennomsnittlig i  

kommunegruppe 3. Den viktigste årsaken til 

dette er at Nordreisa kommune har en 

brukermasse med større behov enn 

gjennomsnittlig for kommunegruppe 3 

 

 Analysene i vår rapport er preget av noe 

usikkerhet, fordi KOSTRA-tallene for 

Nordreisa kommune ser ut til å inneholde feil 

 

 

Foto: Nordreisa kommune 



Rapportens kapittel 5: Internkontroll og kvalitetssystem 

 Revisjonskriterier 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten §§ 4 og 5 

 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3 

 Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene 

 Veileder om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

 

 Avgrenset til de tre sykehjemmene 

 

 Dokumentasjon 



Internkontroll  

Sykehjemmene i Nordreisa kommune… 

 sikrer tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder virksomheten 

 sørger for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det 

aktuelle fagfeltet 

 

Vi vurderer følgende krav som delvis oppfylt: 

 å beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

forbedringsarbeidet, samt hvordan virksomheten er organisert  

 å sørge for at arbeidstakerne medvirker 

 å gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere og pårørende  

 å skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav 

 å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse 

av sosial- og helselovgivningen 

 

Sykehjemmene i kommunen foretar ikke en systematisk overvåking og gjennomgang av 

internkontrollen. 



Kvalitetssystem 

Nordreisa kommune har utarbeidet prosedyrer som søker å sikre den enkelte beboers 

fysiologiske behov og en normal livs- og døgnrytme. Kommunen har et tilrettelagt tilbud for 

personer med demens, men mangler prosedyrer som søker å sikre et tilrettelagt tilbud for andre 

som har vanskelig for å formulere sine behov. 

 

Kommunens skriftlige prosedyrer er delvis egnet til å sikre den enkelte beboer  

 respekt, forutsigbarhet og trygghet i tjenestetilbudet  

 selvstendighet og styring av eget liv  

 tilpasset hjelp ved av- og påkledning  

 personlig hygiene og naturlige funksjoner  

 rehabilitering og pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand 

 nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 

 en verdig livsavslutning 

 sosiale behov og tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 

 

Det mangler skriftlige prosedyrer som søker å sikre den enkelte beboer  

 mulighet for ro og skjermet privatliv 

 mulighet for selv å ivareta egenomsorg 

 tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 

 tilbud om eget rom ved langtidsopphold  

 

 

 



Konklusjon - Internkontroll og kvalitetssystem  

Nordreisa kommune har ikke tilstrekkelige rutiner og systemer for sikring av 

kvalitet på sykehjemmenes tjenester.  

 

 Selv om kommunen har framlagt mye aktuell dokumentasjon og redegjort for 

relevante tiltak, er revisjonens samlede vurdering at sykehjemmene ikke har et 

tilstrekkelig dokumentert internkontrollsystem i henhold til forskrift om 

internkontroll i helse- og sosialtjenesten §§ 4 og 5. 

 

 Kommunen har utarbeidet et system av prosedyrer for å sikre kvalitet på 

tjenestene ved sykehjemmene, men mangler prosedyrer for å sikre enkelte 

grunnleggende behov, jf. forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3.  

 



Rapportens kapittel 6: Opplevd kvalitet på sykehjemmenes 

tjenester 

 Revisjonens kartlegging og kommunens brukerundersøkelser 

 

 Kategorier 

- Mat/måltider 

- Bistand til personlig hygiene/stell 

- Lege, tannlege, fysioterapeut 

- Personalets tilgjengelighet 

- Trivsel og trygghet 

- Brukermedvirkning 

- Respektfull behandling 

- Aktivisering 

- Informasjon/kommunikasjon 

- Kompetanse, støtte i arbeidet 

- Samlet vurdering 

 



Utvalgte faktorer (ansatte) 

I hvor stor grad opplever du at… Ansatte Lavest Høyest 

personalet er tilgjengelig for beboerne? 5,05 4,06 5,56 

beboerne får tilstrekkelig hjelp til kroppsvask/dusjing? 4,95 4 5,67 

beboerne får tilstrekkelig hjelp til 

tannpuss/munnhygiene? 
4,53 3,5 5,11 

beboerne er fornøyd med aktivitetstilbudet på 

sykehjemmet 
3,63 2,44 4,27 

beboerne har noe å holde på med i det daglige? 3,37 2,28 3,83 

beboerne er fornøyd med muligheten til å komme ut 

og få andre opplevelser/turer? 
3,3 2,06 4,24 

beboerne får komme til fysioterapeut når de har 

behov? 
3,21 2,67 3,94 

beboerne får være med når det utarbeides planer 

som angår den enkelte? 
2,13 1,65 3,22 

pårørende får være med når det utarbeides planer 

som angår beboerne? 
2,39 1,93 3,33 



Brukermedvirkning (ansatte) 

I hvor stor grad opplever du at… Samlet Lavest Høyest 

beboerne får stå opp når de vil? 4,74 4,06 5,11 

beboerne får legge seg når de vil? 4,74 3,89 5,22 

beboerne får mulighet til å være for seg selv/ivareta sitt privatliv 

når de selv ønsker det? 
5,17 4,2 5,56 

det legges til rette for at beboerne får komme med ønsker om 

hva de skal spise? 
4,34 3,67 4,67 

det legges til rette for at beboerne får spise når de vil? 4,47 3,5 4,94 

beboerne får være med når det utarbeides planer som angår den 

enkelte? 
2,13 1,65 3,22 

pårørende får være med når det utarbeides planer som angår 

beboerne? 
2,39 1,93 3,33 



Aktivisering/aktivitetstilbud (svar fra de ansatte) 

3,37 
3,63 

3,3 

2,28 2,44 
2,06 

3,79 3,94 
3,67 3,83 

4,27 4,24 

1

2

3

4

5
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13a. I hvor stor grad opplever
du at beboerne har noe

å holde på med i det daglige?

13b. I hvor stor grad opplever
du at beboerne er fornøyd

med aktivitetstilbudet
på sykehjemmet?

13c. I hvor stor grad opplever
du at beboerne er fornøyd med
muligheten til å komme ut og
få andre opplevelser/turer?

Samlet Sykehjemmet Omsorgssentret Bo og kultur

 Oftere mulighet til å komme ut i frisk luft – 63 % av de ansatte 

 Oftere mulighet til å reise på tur – 54 % av de ansatte 

 Sykehjemmet tilbyr for få aktiviteter i det daglige – 53 % av de ansatte 

 

I tillegg: Den psykiske omsorgen bør bli bedre – 53 %  

 



Hvilke faktorer kommer best ut (ansatte)? 

I hvor stor grad … Samlet Lavest Høyest  

opplever du at personalet overholder taushetsplikten? 5,49 5 5,71 

opplever du at personalet behandler beboerne med respekt? 5,32 4,83 5,58 

opplever du at beboerne trives sammen med personalet? 5,27 4,94 5,53 

anser du at beboernes trygghet er godt ivaretatt på sykehjemmet? 5,26 4,56 5,67 

opplever du at personalet ivaretar beboernes verdighet? 5,21 5,47 4,67 

13 av 34 faktorer har en gjennomsnittsskår på mer enn fem, 

men samtidig angir de ansatte en rekke forbedringsområder!  



Utvalgte faktorer – beboere og pårørende 

I hvor stor grad er du fornøyd med (opplever 

du at beboeren er fornøyd med)… 

Beboere 

Nordreisa 

Beboere 

landet 
Pårørende 

Nordreisa 

Pårørende 

landet 

muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål? 3,8 2,9 2,4 2,5 

aktivitetstilbudet  på sykehjemmet? 2,9 2,8 2,2 2,4 

muligheten for å komme ut og få andre 

opplevelser/turer? 
2,9 2,7 2,2 2,1 

informasjonen du (beboeren) får om 

aktivitetstilbud? 
3 3,1 2,7 2,8 

 

 

I hvor stor grad får du bestemme…(I hvor stor 

grad opplever du at beboeren får bestemme…) 

Beboere 

Nordreisa 

Beboere 

landet 
Pårørende 

Nordreisa 

Pårørende 

landet 

hvilken hjelp du (beboeren) skal ha? 4 3,2 2,9 2,9 

når du (beboeren) skal legge seg og stå opp? 4 3,5 3 3,2 

når du (beboeren) skal spise? 3,9 2,8 3 2,9 



Hovedfunn – kartlegging av opplevd kvalitet 

Mange tilfredsstillende, gode eller svært gode gjennomsnittskårer! 

 

 Ansatte  

 Alt i alt, i hvor stor grad opplever du at beboerne er fornøyd med sykehjemmet? 5,07 av 6 

 Alt i alt, i hvor stor grad anser du kvaliteten på tjenestene til beboerne som god? 4,91 av 6 

 Kartleggingen blant de ansatte viser også forskjeller mellom sykehjemmene, og den viser 

store sprik i gjennomsnittsskårer. 

 

 Beboere  

 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet du bor på? 3,9 av 4 (3,6) 

 

 Pårørende  

 Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med sykehjemmet beboeren bor på?  3,3 av 4 (3,4) 

 

 Beboere og pårørende i Nordreisa gir på de fleste av de undersøkte områdene en 

høyere gjennomsnittsskår enn beboere og pårørende på landsbasis. 

 

 

 

 


