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SAMMENDRAG, VURDERING OG KONKLUSJON 

 

Formål med prosjektet 
I plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2015 er det prioritert et prosjekt om tildeling 

av sykehjemsplasser i lys av samhandlingsreformen.  

 

Formålet med prosjektet å undersøke hvilke konsekvenser samhandlingsreformen kan ha fått 

for kommunens bruk av plasser. I forbindelse med bestillingen la kontrollutvalget vekt på at 

det er ønskelig med et prosjekt med fokus på korttidsplasser og mulige utfordringer som følge 

av samhandlingsreformen. Kontrollutvalget ville i tillegg undersøke om kommunens bruk av 

deltid har endret seg. Utvalget ønsket innblikk i stillinger og stillingsstørrelser.  

 

På denne bakgrunn har vi formulert følgende problemstillinger: 

1) Hvordan har Fet kommunes bruk av (korttids)plasser ved Pålsetunet endret seg som 

følge av samhandlingsreformen fra 2011 til 2013? 

2) Har Fet kommunes bruk av deltid innenfor pleie og omsorg gått ned fra 2010? 

 

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til sykehjemmet i Fet kommune, Pålsetunet. Imidlertid 

ser vi også på hjemmetjenesten, først og fremst avgrenset til omsorgsboligene og dagsenteret 

som er fysisk plassert i tilknytning til sykehjemmet. Problemstillingen om deltid er avgrenset 

til sykehjemmet og hjemmetjenesten. 

 

Nedenfor følger innledning, deretter et sammendrag av fakta/funn i rapporten for de to 

problemstillingene i hhv. kapittel 4 og 5 i denne rapporten. Etter hvert sammendrag nedenfor 

følger revisjonens vurdering og konklusjon. Det er ingen anbefalinger til denne rapporten. 
 

Problemstilling 1)  

Hvordan har Fet kommunes bruk av (korttids)plasser ved Pålsetunet endret seg som følge 

av samhandlingsreformen fra 2011 til 2013? 

 

Innledning 
Forvaltningsrevisjonen er først og fremst avgrenset til kommunens eneste sykehjem, 

Pålsetunet. Imidlertid kommer vi også inn på hjemmetjenesten, herunder driften av 

omsorgsboligene og dagsenteret i rapporten.  

 

I en rapport fra NTNU framkommer at pasientene kommer tidligere enn før fra sykehus og at 

det har blitt flere pasienter i mange av de kommunene som er med i undersøkelsen som 

NTNU har gjennomført (kapittel 4.1 i denne rapporten). Det framkommer også at mange 

kommuner har prioritert utskrivningsklare pasienter ved å øke kapasiteten eller omgjøre 

institusjonsplasser. Det har blitt vanskeligere å få sykehjemsplass eller korttidsopphold for 

andre i kommunen. Funn som forskningsrapporten baserer seg på, indikerer også at enkelte 

pasienter får et mer oppstykket forløp (NTNU 2014). 

 

Sammendrag fakta/funn 
Fet kommune har ikke økt antall sykehjemsplasser i forbindelse med innføring av 

samhandlingsreformen, men har i stedet bemannet opp omsorgsboliger med heldøgns 

bemanning og økt kapasiteten på dagsenteret. Samlet sett kommer det fram i samtaler med 

ansatte i ledende stillinger at sykehjemmet, hjemmesykepleien, omsorgsboligene og 

dagsenteret, samt kjøp av plasser ved behov, ivaretar kommunens pasient- og brukergrupper, 

men det kommer også fram at det er forskjell på tilbudet på sykehjemmet og i omsorgsbolig. 



Forvaltningsrevisjonsrapport – Sykehjem i Fet 

Østre Romerike revisjonsdistrikt  4 4

 

Flere av de som vi har snakket med, fortalte at dagsenteret i stor grad bidrar til at «det går 

rundt» med relativt sett få institusjonsplasser i kommunen.  

 

Kommunens ledelse har gitt styringssignaler om at ingen skal tilvennes et bedre 

omsorgstilbud fra bosted enn behovet tilsier. I tillegg skal kommunen ha kapasitet til å kunne 

ta imot de som kommer fra sykehus og har behov for korttidsplass. Beleggsprosenten på 

korttidsavdelingens 14 plasser er beregnet av kommunen til 88 % i 2013 (uavhengig av om 

det er snakk om korttidsopphold eller avlastningsopphold). Kommunen kjøper plass når det 

ikke er kapasitet i kommunen. Kjøp av plasser er likevel få sammenlignet med mange andre 

kommuner. 

 

På langtidsavdelingens 36 sykehjemsplasser er det overbelegg på 3 pasienter store deler av 

2013, og 6 pasienter deler dermed rom på langtidsavdelingen. I 2014 budsjetteres det med 39 

plasser. Det var færre dødsfall på langtidsavdelingen i 2013 enn i 2011 og 2012, samtidig var 

det flere på langtidsavdelingen i mindre enn 150 døgn i 2013 enn tidligere. 

 

Kommunen har planlagt at 4 av de 14 plassene på korttidsavdelingen brukes til avlastning. 

Det er færre på avlastningsopphold i 2013 enn i 2011 og 2012, og vi har fått opplyst at 

behovet for slike plasser har avtatt, jf. omtale i kapittel 4.3.4 i denne rapporten. Av 1460 

tilgjengelige avlastningsdøgn benyttes 30 % til avlastning i 2011, 36 % i 2012 og 12 % i 

2013.  

 

Kommunen har planlagt at 10 av 14 plasser på korttidsavdelingen brukes til ordinære 

korttidsopphold, og dette er plasser for opptrening, vurdering og behandling. Det var flere 

som døde innen 1-5 dager på kortidsopphold og som kom fra sykehus både i 2011 og 2013, 

enn de som kom fra bosted. Samtidig er det 20 pasienter som har mer enn 60 døgn på 

korttidsavdelingen i 2013, og av disse er det noen pasienter med 100-249 døgn.  

 

Av de som får et korttidsopphold, kom 53 % fra Ahus i 2012 og 59 % i 2013 (tall for 2011 

foreligger ikke). Det var flere reinnleggelser på sykehus fra korttidsopphold i 2013 enn 

tidligere, men det er ingen reinnleggelser fra september 2013. I 2013 var det 10 personer som 

ble innlagt på sykehus igjen etter 1-15 dager, og dette er flere enn i 2012 (Profil). 

 

Pasientgruppen på korttidsavdelingen kan deles inn i to grupper. I den ene gruppen er 

pasienter som kommer fra sykehus. I denne gruppen er det noen som utskrives til bosted fra 

korttidsopphold og klarer seg hjemme etter oppholdet. I denne gruppen er det også noen som 

dør og de sykeste dør innen relativt kort tid. Det er flere som kommer fra sykehus enn fra 

bosted og som dør innen 1-20 dager på korttidsavdelingen både i 2011, 2012 og 2013. Vi har 

beregnet at av de som dør på korttidsavdelingen, uavhengig av om pasientene kommer fra 

bosted eller sykehus, er det 90 % som dør innen 20 dager i 2011 og omtrent 70 % som dør 

innen 20 dager både i 2012 og 2013. I den andre gruppen er det pasienter som har en 

demenssykdom. Av disse er det mange som ikke kan utskrives til bosted, og som kan få lange 

opphold på korttidsavdelingen. «Rundt årsskiftet 2013/2014 er mange demente på 

korttidsavdelingen og det er vanskelig å sende disse pasientene hjem fordi det vil fungere 

dårlig for disse pasientene» ble det fortalt.  

 

Det er få overliggerdøgn på sykehus kommer det fram i kapittel 2.6. Dette er pasienter som 

sykehuset vurderer at kan utskrives, og som sykehuset fakturerer kommunene for. Pasienter 

som kommer fra Ahus søker ikke plass på korttidsavdelingen, men tildelingskontoret gjør en 

vurdering og avgjør om pasienten gis korttidsopphold eller sendes hjem med tjenester fra 



Forvaltningsrevisjonsrapport – Sykehjem i Fet 

Østre Romerike revisjonsdistrikt  5 5

 

hjemmesykepleien. Slike vurderinger må tas på dagen og pasienten får vedtak fra ankomst. 

Tildelingskontoret fortalte videre at det ikke holdes av rom og mottak forberedes kun når det 

er helt klart at pasienten faktisk kommer fra sykehuset den aktuelle dagen. 

 

Bistandsbehovet i institusjon er ikke høyere i Fet kommune enn i de kommunene som vi har 

sammenlignet med. Bistandsbehovet vurderes og registreres i IPLOS av ansatte i tjenestene. 

De ansatte på sykehjemmet utfører nye oppgaver nå enn tidligere. Dette kommer også fram i 

forskningsrapport som vi har vist til (NOVA 2013). 

 

Kommunen har 35 omsorgsboliger i tilknytning til Pålsetunet og har bemannet opp boligene 

med egne ansatte. Omsorgsbolig tilbys personer som tildelingskontoret mener vil ha behov 

for det. Vi har fått opplyst at omsorgsbolig sjelden tilbys til personer som selv sender inn 

søknad, men går til pasienter som har korttidsopphold og ikke kan reise hjem, eller til 

hjemmeboende som det etter hvert er vanskelig å hjelpe i eget hjem. Hjemmetjenesten har 

kapasitet til å gi tjenester til 19 beboere med middels til stort pleiebehov i 2013, og øker 

kapasiteten til 21 beboere i løpet av 2014. Tildelingskontoret fortalte at beboere i 

omsorgsbolig tildeles bolig og tjenester fra hjemmesykepleien uavhengig av kommunens 

økonomiske situasjon og hvilke boliger som er heldøgns bemannet. Hjemmetjenesten vil 

melde avvik dersom pleiebehovet blir større enn kapasiteten. 

 

Dagaktivitetssenteret har 101 brukere per april 2014 og dette er en økning sammenlignet med 

2011 da senteret hadde 92 brukere. I april 2014 er det 28 brukere som er på dagsenteret 5 

dager i uka. Dagsenteret betyr mye for pårørende som får «pusterom» (avlastning) på dagtid 

og for «glemske» brukere som får måltider på dagsenteret og tilfredsstillende ernæring.  

 

Vurdering 
Utledet revisjonskriterium: 

Fet kommune bør gi omsorgstilbud ut fra pasient og brukers behov. 

 

 

Revisjonen har lagt til grunn at kommunens omsorgstilbud bør gis ut fra det behovet som 

pasient og bruker har. Dette innebærer blant annet en verdig død og enerom på 

langtidsavdeling, jf. verdighetsforskriften. 

 

Kommunen har overbelegg på langtidsavdelingen i 2013 og dette planlegges inn i den 

ordinære driften fra 2014. Sammenholdt med at kommunen skal tilby eldre som bor på 

helseinstitusjon enerom, vurderer revisjonen at permanent bruk av dobbeltrom på 

langtidsavdeling ikke er fullt ut i samsvar med kravet i verdighetsforskriften §§ 2 og 3.  

 

Kommunens bruk av avlastningsplassene til avlastning avtar merkbart i 2013 sammenlignet 

med 2011 og 2012. Revisjonen har fått opplyst at dette henger sammen med et avtagende 

behov.  

 

I følge kommunens beregning står gjennomsnittlig 12 % av korttidsplassene ubenyttet i 2013. 

Vi har fått opplyst at kommunen prioriterer å gi plass til utskrivningsklare pasienter. De som 

kommer fra bosted til en sykehjemsplass har stort sett en demenssykdom som gjør at det ikke 

lenger kan forsvares at de bor hjemme. Forskning tyder på at det har blitt vanskeligere for 

andre enn de som kommer fra sykehus, å få sykehjemsplass eller korttidsopphold etter at 

samhandlingsreformen trådte i kraft (Grimsmo v/NTNU 2014).  
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Revisjonen oppfatter det slik at antall tilgjengelige korttidsplasser er en utfordring i perioder 

Revisjonen vurderer at antall korttidsplasser i teorien kan utvides ved å ta i bruk flere av 

rommene som dobbeltrom på sykehjemmet. I praksis har det i perioder vært opptil 16 

pasienter på korttidsavdelingen, og i et tilfelle 18 pasienter, fortalte nestleder ved Pålsetunet. 

 

Forskning viser at pasientene er sykere enn før samhandlingsreformen. Etter revisjonens 

vurdering har sykehjemmet i Fet tilpasset seg disse endringene. Vi har fått opplyst at ansatte 

utfører flere typer medisinske undersøkelser og andre behandlinger enn det som tidligere var 

vanlig.  

 

Kommunen gir mange et tilbud om opphold på dagsenteret, og flere er der daglig (28 av ca. 

100). I omsorgsboligene får over halvparten av beboerne (19 av 35) heldøgns 

omsorgstjenester, og antallet har vært økende fra 2011 i tråd med kommunestyrevedtak.  

 

Revisjonen vurderer at i Fet kommune er nivået for å få plass nivellert opp i takt med et 

økende behov for plass, men revisjonen har ikke grunnlag for å si at dette skyldes 

samhandlingsreformen alene. Funn viser at kommunen er helt avhengig av heldøgns 

bemannede omsorgsboliger og dagsenteret for å klare å holde antall institusjonsplasser på 

dagens nivå. Kommunen legger til grunn Leon-prinsippet (figur 5 i kapittel 2.7 i denne 

rapporten) og har flyttet mange av omsorgsboligene høyere opp i omsorgstrappa. Etter 

revisjonens mening er det et vurderingsspørsmål om beboerne i omsorgsboligene har et 

bistandsbehov som i utgangspunktet kvalifiserer til en sykehjemsplass. Vi har fått opplyst at 

alle får dekket behov for stell og pleie, men det framkommer i samtaler at det er en forskjell 

på institusjon og heldøgns bemannet omsorgsbolig, og at tilbudene ikke er fullt ut likestilte. 

 

Forskning tyder på at hjemmeboende eldre har fått et redusert tjenestetilbud som følge av 

samhandlingsreformen (NOVA 2013). Kontrollutvalget har bedt revisjonen se nærmere på 

dette i en ny (del)rapport som blant annet vil se på kriterier for tildeling av sykehjemsplass.  

 

Konklusjon 
På grunnlag av ovennevnte konkluderer revisjonen med at kommunen følger Leon-prinsippet 

og at det har blitt trangere i «omsorgstrappa» etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Når 

det gjelder korttidsopphold, har antall ordinære korttidsopphold økt samtidig som antall 

avlastningsopphold har gått tilbake. Selv om flere kommer fra sykehus til en korttidsplass, er 

det likevel 47 % i 2012 og 41 % i 2013 som kommer fra bosted.   
 

 

Problemstilling 2)  

Har Fet kommunes bruk av deltid innenfor pleie og omsorg gått ned fra 2010? 

 

Innledning 
Da forvaltningsrevisjonen ble bestilt av kontrollutvalget, ble vi også bedt om å undersøke om 

kommunens bruk av deltid har endret seg. Kontrollutvalget ønsket innblikk i stillinger og 

stillingsstørrelser. Problemstillingen er avgrenset til stillinger i pleien ved sykehjemmet og 

hjemmetjenesten.  

 

Bruk av deltid er et omdiskutert og aktuelt tema innenfor pleie- og omsorgstjenestene. I 

rapportens kapittel 5 viser vi innledningsvis til en undersøkelse om deltid som ble 

gjennomført av Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning (Fafo) for Lørenskog kommune 
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i 2008. I tillegg viser vi til en masteroppgave «Deltid – En kostbar affære» (Pukstad, Tore og 

Tangstrøm, Erik 2014) som ser på kostnader forbundet med deltidsstillinger.  

 

I 2006 vedtok Fet kommunestyre «Fet kommunes arbeidsgiverpolitikk». Tiltak for å redusere 

uønsket deltid er tatt inn i Fet kommunes arbeidsgiverplattform. 

 

Sammendrag fakta/funn 
I Fet kommunes omsorgsplan (2010-2019) står det blant annet at Fet kommune har en høyere 

andel sykepleiere som arbeider deltid enn i resten av landet. 

 

For å kunne si noe om endringen i kommunens bruk av deltid, innhentet vi statistikk fra det 

såkalte PAI-registeret i Kommunesektorens Organisasjon (KS). Statistikken sier noe om 

utviklingen når det gjelder antall ansatte. En person kan være ansatt i flere stillinger, og 

tallmaterialet viser sum stilling per ansatt. Revisjonen har i tillegg utarbeidet en oversikt over 

stillinger for ansatte ved sykehjemmet. For nærmere omtale viser vi til rapportens kapittel 5.3. 

 

Vi har avgrenset oss til å se på ansatte og stillinger i pleien. Dette omfatter ansatte på 

sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Vi har ikke tatt med lederstillingene (enhetsleder, 

nestledere og avdelingsledere). 

 

Når det gjelder hjemmetjenesten viser rapporten at det har blitt flere ansatte i stillinger 

mellom 50 – 79,9 % fra 2011 til 2013, samtidig som andelen ansatte med stillinger som er 

større enn 80 % viser en synkende utvikling i perioden 2011-2013. I tillegg kommer ansatte i 

stilling som hjemmehjelp. De fleste av disse går i turnus i pleien i helg. Per mars 2014 er det 2 

hjemmehjelpere som arbeider i 40-50 % stilling og 8 som arbeider i stillinger varierende fra 

50 – 100 % i følge enhetsleder hjemmetjenesten, jf. kapittel 5.3.2 i denne rapporten. 

 

Når det gjelder sykehjemmet viser rapporten små endringer i utviklingen av andelen ansatte, 

fordelt på stillingsprosent, i perioden 2011-2013. 

 

Når det gjelder sykepleiere i pleien ved sykehjemmet og i hjemmetjenesten viser rapporten at 

andelen sykepleiere som arbeider i lavere stillingsprosent enn 50 %, utgjør 24 % i 2011, 17 % 

i 2012 og 16 % i 2013. Samtidig er andelen sykepleiere i hel stilling redusert fra 2011 til 

2013, mens andelen sykepleiere i stillingsbrøk 80 – 99,9 % har økt i den samme perioden. 

Lavere stillingsbrøk enn i underkant av 40 % stilling gir ikke pensjonsopptjening for 

sykepleiere som følger bestemmelsene i lov om pensjonsordningen for sykepleiere (se også 

rapportens kapittel 5 og note 27). 

 

Det kommer fram i rapporten at alle ansatte i hjemmetjenesten og sykepleierne på 

sykehjemmet jobber hver 4. helg. Andre ansatte på sykehjemmet som går i pleien, jobber hver 

3. helg på sykehjemmet. Turnusen på sykehjemmet går over 12 uker, noe som også gir 

mulighet for å jobbe hver 2. eller hver 3. helg med mål å få økt stillingsprosent. 

 

Det kommer også fram at det ble foretatt en større gjennomgang av stillingene ved 

sykehjemmet i 2012 i forbindelse med en omorganisering og vi ble fortalt at flere fikk økt 

eller justert opp stillingsbrøk som følge av økt bemanning.  

 

Antall budsjetterte stillinger i pleien på sykehjemmet har økt fra 84 stillinger i 2007 til 87 

stillinger både i 2011 og 2014. Andelen ansatte med de laveste stillingsbrøkene og andelen 
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ansatte i hel stilling har gått ned fra 2007 til 2014. Andelen stillinger mellom 20 og 99,9 % 

stillingsbrøk har økt i samme tidsrom. 

  

Vurdering 
Utledet revisjonskriterium: 

Fet kommune skal bidra til å redusere omfanget av deltid. 

 
 

Revisjonen har lagt til grunn at kommunen skal bidra til å redusere omfanget av deltid. 

Kriteriet er utledet fra vedtak i Fet kommunestyre, og det er fokus på reduksjon av uønsket 

deltid i saksdokumentene fra 2006. 

 

Forskning viser at kanskje så mange som 80 % av de som jobber deltid, gjør det fordi de selv 

ønsker det. I en slik sammenheng kan det være fornuftig å legge vekt på å redusere uønsket 

deltid.  

 

Revisjonen vurderer at enhetene legger til rette for at ansatte i pleien skal kunne få større 

stillinger når det er mulig og ønsket av en ansatt. Eksempler er fleksibiliteten som ligger i 12 

ukers turnus og at hjemmehjelperne har mulighet for økt stilling ved å gå i turnus i helg. 

Revisjonens hovedinntrykk er at andelen ansatte med en samlet stillingsprosent på 50-80 % 

har økt, og revisjonen vurderer at kommunen har bidratt til å redusere omfanget av deltid. 

 

Revisjonen peker på at jobb hver 4. helg i utgangspunktet betyr flere hoder i arbeid enn jobb 

hver 3. helg. Dersom utgangspunktet er hver 4. helg, og 3 på vakt i løpet av et døgn, kreves 12 

hoder, mens jobb hver 3. helg tilsvarende krever 9 hoder.  

 

Konklusjon 
På grunnlag av ovennevnte konkluderer revisjonen med at bruk av deltid har gått ned for de 

med de laveste stillingene etter 2010 og at flere har fått deltidsstillinger som utgjør 50 % eller 

mer. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4, 

forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 samt forskrift om revisjon kapittel 3. 

 

Rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

Standarden er gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon. 

 

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget. Grunnlaget er vedtatt plan for 

forvaltningsrevisjon 2013-2015. Rapporten sendes kontrollutvalget som rapporterer videre til 

kommunestyret. Kommunestyret tar som regel rapporten til orientering og vedtar at 

administrasjonen følger opp anbefalingene. Kontrollutvalget følger opp at administrasjonen 

har fulgt opp kommunestyrets vedtak. 

 

1.2 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon om tildeling av sykehjemsplasser i møte den 

18. juni 2013.  

 

Formålet med prosjektet å undersøke hvilke konsekvenser samhandlingsreformen kan ha fått 

for kommunens bruk av plasser samt om kommunens bruk av deltid har endret seg. I 

forbindelse med bestillingen la kontrollutvalget vekt på at det er ønskelig med et prosjekt med 

fokus på korttidsplasser og mulige utfordringer som følge av samhandlingsreformen. Utvalget 

ønsket også innblikk i stillinger og stillingsstørrelser ved Pålsetunet. Prosjektets vinkling er 

drøftet med utvalget i prosjektperioden. 

 

På denne bakgrunn har vi formulert følgende problemstillinger: 

3) Hvordan har Fet kommunes bruk av (korttids)plasser ved Pålsetunet endret seg som 

følge av samhandlingsreformen fra 2011 til 2013? 

4) Har Fet kommunes bruk av deltid innenfor pleie og omsorg gått ned fra 2010? 

 

1.3 Avgrensing 

Forvaltningsrevisjonen er først og fremst avgrenset til kommunens eneste sykehjem, 

Pålsetunet. Imidlertid berøres også hjemmetjenesten, herunder driften av omsorgsboligene og 

dagsenteret, indirekte av samhandlingsreformen og vi kommer derfor også inn på 

hjemmetjenesten i rapporten.  

 

Når det gjelder problemstillingen om deltid er denne avgrenset til sykehjemmet og 

hjemmetjenesten. 
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2 Overblikk over revidert område   

Administrativt er Fet kommune organisert etter en to-nivå-modell. Økonomi-, fag- og 

personalansvar er lagt til den enkelte enhet etter delegering fra rådmannen. Kommunens 

organisasjonskart er vist i vedlegg 2. «Helse og omsorg» dekker flere tjenesteområder, 

herunder Pålsetunet, Tildelingskontoret, Hjemmetjenesten (Fet kommunes budsjett 2014 side 

74). Nærmere om organiseringen av Pålsetunet, Tildelingskontoret og Hjemmetjenesten står i 

kapittel 2.1 nedenfor. 

 

2.1 Organisering  

I denne rapporten ser vi på sykehjemmet Pålsetunet og Tildelingskontoret. Rapporten kommer 

likevel ikke utenom hjemmetjenesten når det gjelder helheten i eldreomsorgen.  

2.1.1 Pålsetunet 

Sykehjemstjenesten i Fet er organisert i en enhet som ledes av enhetsleder. Organisasjons-

kartet for sykehjemstjenesten, Pålsetunet, er satt opp som vist nedenfor i «Organisering av 

nye Pålsetunet» januar 2012. Det er 51,8 årsverk på Pålsetunet i 2012, økende til 53,8 årsverk 

fra 2013 hvorav 41,53 av årsverkene er i pleien (Budsjett 2014 side 84). 

 

 
Figur 1 Organisasjonskart Pålsetunet 

2.1.2 Tildelingskontoret 

Tildelingskontoret er ikke tegnet inn på kommunens organisasjonskart eller på organisasjons-

kart for Pålsetunet. Tildelingskontoret er administrativt lagt til enhetsleder Pålsetunet. 

Tildelingskontoret fatter vedtak om tjenester for flere enheter, herunder Hjemmetjenesten og 

Pålsetunet institusjon. Tildelingskontoret tildeler også omsorgsbolig. 

 

Tildelingskontoret er opprettet med virkning fra 1. september 2010 og dimensjonert med ca. 

4,55 årsverk, herav fagleder, økonomikonsulent og saksbehandlere (Budsjett 2014 side 80). 

 

Vedtaksmyndighet til å tildele tjenester innenfor enhet Hjemmetjenestene er delegert til 

enhetsleder Pålsetunet fra 1.1.2010. Med virkning fra 1.1.2012 delegeres vedtaksmyndigheten 

videre til stedfortreder (nestleder) og fagleder/samhandlingskoordinator.   

Avdeling 1 

Enhetsleder 

 

Avdeling 2 Avdeling 3 

Fagutvikling Stab/støtte 

Økonomi 

Gruppe 2 

 Gruppe 1 

Gruppe 4 

Gruppe 3 Renhold/ 

Vaskeri 

Kjøkken 
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2.1.3 Hjemmetjenesten og omsorgsboliger med heldøgns bemanning 

Hjemmetjenesten er organisert i en enhet som ledes av enhetsleder. Hjemmetjenesten har 

ansvar for hjemmesykepleie, hjemmehjelp (praktisk bistand), dagsenter, omsorgslønn og 

brukerstyrt personlig assistent. Natt-tjenesten i hjemmetjenesten og institusjon er organisert i 

enheten, og det samme gjelder tjenester til beboere i omsorgsboligene.  

 

Sum årsverk i Hjemmetjenesten er 50,4 årsverk i 2011 og øker til 59,5 årsverk i 2013. Den 

delen av bemanningen som er tilknyttet omsorgsboligene, er gradvis bemannet opp i takt med 

omgjøringen til omsorgsboliger med heldøgns bemanning (Fet kommunes budsjett 2014 side 

88). 

 

Dagsenteret er et lovhjemlet tilbud som er organisatorisk plassert under hjemmetjenestens 

ansvarsområde i Fet kommune heter det i Fet kommunes budsjett for 2014 på side 86. I 

intervju har det kommet fram at det er lovpålagt å gi et tilbud i form av sosial aktivitet, ikke at 

det nødvendigvis er et dagsenter. Tilbudet på dagsenteret er utvidet i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 109/09. Tilbudet er utvidet med ansatte og ominnredning etter 

2010 for å øke kapasiteten ved dagsenteret i følge kommunalsjef Flesland. Bemanningen på 

dagsenteret inngår i sum årsverk vist ovenfor, og isolert for dagsenteret øker antall årsverk fra 

5,2 i 2011 til 7,5 i 2013 (Fet kommunes budsjett 2014 side 88).   

 

2.2 Demografiske forhold  

2.2.1 Befolkningssammensetning 

  
Figur 2 Befolkningssammensetning. Kilde: SSB 

 

Figuren viser Fet kommunes befolkningssammensetning per 1.1.2013 sammenlignet med 

landet. I gruppen 80 år og eldre er kommunens andel lavere enn for landet. Den prosentvise 

fordelingen som er vist i figur 2 ovenfor viser samme fordeling per 1.1.2014 både for Norge 

og for Fet kommune. 

2.2.2 Oversikt antall eldre over 80 år 

Utvikling i folketall og antall eldre over 80 år framkommer i tabellene nedenfor. I tillegg til 

Fet kommune, har vi valgt å vise tall for kommunene Aurskog-Høland, Nes, Rælingen og 

Sørum. 
Folkemengde Fet Aurskog-Høland Nes Rælingen Sørum 

1.1.2012 10626 14905 19462 16170 16091 

1.1.2013 10810 15260 19819 16420 16363 

1.1.2014 11048 15500 20164 16806 16918 

Tabell 1 Folkemengde 1.1. Kilde: SSB 
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Tabell 1 viser innbyggertallet i kommunene per 1.1. de 3 siste år. Innbyggertallet per 1.1.2012 

legges til grunn i rapporteringen fra SSB (Kostra) for 2011, og tilsvarende er det 

innbyggertallet per 1.1.2014 som legges til grunn i rapporteringen fra SSB for 2013. 

 
Antall > 80 Fet Aurskog-Høland Nes Rælingen Sørum 

1.1.2012 (i %) 326 (3,1) 691 (4,6) 784 (4,0) 411 (2,5) 521 (3,2) 

1.1.2013 (i %) 339 (3,1) 715 (4,7) 780 (3,9) 418 (2,5) 517 (3,2) 

1.1.2014 (i %) 350 (3,2) 725 (4,7) 772 (3,8) 409 (2,4) 539 (3,2) 

Tabell 2 Innbyggere 80 år og over. Kilde SSB 

 

Tabell 2 viser antall eldre over 80 år i kommunene, både i antall og i prosent av 

innbyggertallet i den enkelte kommune per 1.1. de 3 siste år. Antall innbyggere over 80 år 

øker i antall i Fet kommune i perioden.  

2.2.3 Folkehelseprofil 

Folkehelseinstituttet utarbeider årlig en folkehelseprofil for den enkelte kommune med noen 

nøkkeltall for sammenligning kommune med fylke og landstall (Folkehelseprofil 2014).  

 

Forventet levealder for menn i Fet ligger omtrent på nivå med Akershus fylke og litt høyere 

enn forventet på landsbasis. Forventet levealder for kvinner i Fet ligger litt lavere enn fylket 

og landstall i følge folkehelseprofiler 2013 og 2014. 

 

Innenfor tema helse og sykdom indikerer profiler
1
 2013 og 2014 at Fet kommune ligger 

dårligere an enn fylket og landet når det gjelder bruk av  

 kolesterolsenkende legemidler, brukere (Ikke nødvendigvis negativt da dette kan 

henge sammen med at legene er flinkere til å skrive ut medisiner her enn andre steder 

iflg. Kommunalsjef Ingrid Flesland). 

 lungekreft og KOLS, dødelighet 

 hoftebrudd, behandlet i sykehus. 

 

2.3 Prioritering   

For å kunne si noe om prioritering til innbyggere 80 år og eldre (både institusjoner / 

hjemmetjeneste), har Kommunesektorens Organisasjon (KS) beregnet utgiftene til pleie- og 

omsorgstjenester per innbygger 80 år og eldre. KS har korrigert tallene for utgifter og brukere 

av hjemmetjenester under 67 år. For landet sett under ett utgjør brukere i aldersgruppen 0-66 

år 40 % av alle mottakere av hjemmetjenester. Samtidig viser beregningene som KS har 

foretatt at brukere i aldersgruppen 0-66 år mottar 67 % av alle tildelte timer (KS 

Nøkkeltallsrapport 2013). 

 

Prioritering til innbyggere 80 år og eldre er vist i figuren nedenfor for kommunene i Oslo og 

Akershus.  

                                                 
1
 Profilen viser: kolesterolsenkende legemidler, brukere – høy grad av sikkerhet for at Fet ligger dårligere an enn 

landet som helhet. For de to andre variablene kan man ikke med sikkerhet si at kommunen ligger dårligere an 

enn landet som helhet. 
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Figur 3 Netto driftsutgifter. 2012. Kroner (KS 2013, figur 2) 
 

Figuren ovenfor viser at Fet kommune har prioritert de eldre i eldreomsorgen (KS 2013) gitt 

at det ikke er store forskjeller i sykelighet. Nøkkeltallsrapporten viser også at andelen brukere 

over 67 år samsvarer ganske godt med andelen timer til den samme gruppen for Fet kommune 

(50 % av timene går til brukere over 67 år +).  

 

2.4 Økonomi 

Revisjonen har beregnet enhetskostnaden, eller produktiviteten per innbygger, i 2013 til 

aktivisering, pleie i institusjon og hjemmetjenester i figuren nedenfor. 

 
Figur 4 Enhetskostnad per innbygger 2013. Kroner. Beregnet av revisjonen. Kilde: SSB 

 

Figuren ovenfor viser korrigerte brutto driftsutgifter
2
 til aktivisering, pleie i institusjon og 

hjemmetjeneste, per innbygger 1.1.2014. Enhetskostnaden pr innbygger viser at Fet kommune 

bruker mer enn de andre kommunene til aktivisering og at Fet kommune har en 

forholdsmessig høyere enhetskostnad til hjemmetjenester sammenlignet med pleie i 

institusjon i forhold til de andre kommunene. Tabellen nedenfor viser enhetskostnaden pr 

                                                 
2
 Aktivisering: funksjon 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med 

funksjonsnedsettelser, pleie i institusjon: funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, funksjon 254: 

helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Indikatoren «korrigerte brutto driftsutgifter» holder kjøp av 

institusjonsplasser (art 370) utenfor beregningen, og for Fet kommune gjelder beløpet for «pleie i institusjon» i 

all hovedsak Pålsetunet institusjon. 
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plass slik det framkommer i Kostra-rapporteringen. Her er kommunegruppe 7 tatt med, jfr. 

kapittel 2.5 nedenfor.  

 
Enhetskostnad/plass  Fet Aurskog-Høland Nes Rælingen Sørum Komm.gr 7 

2011 965 784 817 487 632 811 983 716 627 719 839 826 

2012 1 066 680 851 100 852 885 1 040 602 627 719 929 884 

2013 1 059 490 865 213 889 978 1 093 494 833 566 973 563 

Tabell 3 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass. 2011-2013. Kilde: SSB 

 

I mandatet som ble lagt til grunn for «Framtidig administrativ organisering av Pålsetunet Bo- 

og Servicesenter» er det et mål at sykehjemmets kostnader pr plass skal ligge på tilnærmet 

samme nivå som i kommunegruppe 7 i KOSTRA /sammenlignbare sykehjem. Tabellen 

ovenfor viser at Fet kommune ligger over dette nivået. 

 

2.5 Kommunale planer 

Omsorgsplan 2010-2019 for Fet kommune vedtas av kommunestyret den 7. desember 2009 

(K-sak 109/09). Omsorgsplanen er en helhetlig plan for pleie- og omsorgstilbudet, og blant 

utfordringene i perioden pekes det blant annet på «Samhandlingsreformen».  

 

Handlingsalternativer til demensomsorg – rapport og anbefaling fra oppnevnt arbeidsgruppe 

vedtas av kommunestyret den 10.12.2012 (K-sak 116/12) med bakgrunn i en 

oppfølgingsrapport av 17.10.12 fra Deloitte og kommunens egen arbeidsgruppe. 

Kommunestyret vedtar at 14 omsorgsboliger på Pålsetunet heldøgnsbemannes og at boligene 

tas i bruk i løpet av 2013-2014 i takt med fristilling av boligene. Det ble vurdert overordnet å 

øke dekningsgraden for sykehjems- og heldøgnsplasser tilnærmet nivået i sammenlignbare 

kommuner, dvs. fra 18.4 % til 22 %. Det antas at etterspørselen etter plasser vil øke ytterligere 

når Samhandlingsreformens intensjoner med overføring av ansvar til kommunene blir 

gjennomført fullt ut. 

  

2.6 Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 1.1.2012 og innføres gradvis fram til 2016. 

Samhandlingsreformen er en retningsreform og for kommunene betyr det blant annet: 

 Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende 

arbeid i alle samfunnssektorer.  

 Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene.  

 Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre.  

 Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre 

sammen.  

 Midler flyttes fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp 

nye tjenester der folk bor.  

 Ny kommunal plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp - døgntilbud for 

pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2012).  

2.6.1 Medfinansiering og utskrivningsklare pasienter 

Da samhandlingsreformen trådte i kraft, ble midler til finansiering av denne innarbeidet i 

inntektssystemet for kommunene. Kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter 

ble innlemmet i inntektssystemet etter en egen delkostnadsnøkkel. I tillegg fikk kommuner 

med høyere kostnader, ut fra historisk forbruk, egen kompensasjon som en egen 

overgangsordning. I 2012 tilføres Fet kommune netto 11 285 000 kroner fordelt på 
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medfinansiering (10,1 mill. kr) og utskrivningsklare pasienter (1,1 mill. kr). Midlene ble 

fordelt mellom kommunene ut fra en delkostnadsnøkkel. Hvor mye samhandlingsreformen 

betyr for Fet kommunes rammetilskudd i 2013 og 2014 er det ikke eksakte tall for, men 

rammetilskuddet er justert opp med lønns- og prisvekst (deflator). Justeres 2012 tallene til 

2013 og 2014 nivå med deflator kan dette indikere et samlet tilskudd til 

samhandlingsreformen på 11,6 mill. kroner i 2013 og 12,0 mill. kroner i 2014 (Basert på 

informasjon fra KS). 

 

Regnskapstall viser at Fet kommune faktisk betaler 10,4 mill. kroner for 2012 for 

medfinansiering. Foreløpige regnskapstall viser at Fet kommune etter beste estimat ligger an 

til å betale 11,1 mill. kroner for medfinansiering i 2013. Endelige tall foreligger ikke for 2013. 

 

Kommunenes medfinansieringsansvar innebærer at for bestemte deler av somatiske 

spesialisthelsetjenester skal kommunene dekke 20 % av kostnaden ved innleggelse, begrenset 

oppad til om lag 30 000 kroner
3
 for en innleggelse i 2012. (Forskrift om medfinansiering av 

spesialisthelsetjenesten 2011). Medfinansiering beregnes ut fra diagnoserelaterte grupper 

(DRG-poeng), og Fet kommune betalte som nevnt ovenfor i overkant av 10 mill. kroner i 

2012 og ligger an til å betale om lag 1 mill. kroner mer i 2013. Per innbygger
4
 utgjør dette 

975 kroner i 2012 og 1 025 kroner i 2013.  

 

Kommunen betaler i tillegg for utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke kan ta imot 

når pasienten er ferdig behandlet på sykehus. Dette kalles overliggerdøgn og satsen er på 

4 000 kroner i 2012. Satsen reguleres årlig og øker fra 4 000 kroner i 2012 til 4 255 kroner per 

døgn fra 1.1.2014 (Helsedirektoratet.no 2014). Fet kommune er uenig i faktura på totalt 17 

døgn for 2012 og 5 døgn for 2013. Kommunen har godtatt faktura på 5 døgn for 2012 og 9 

døgn for 2013. Faktureringen skjer lang tid i etterkant og tallene for 2013 gjelder fram til juli 

2013. Saker som det ikke blir enighet om, behandles i en tvistenemnd. 

2.6.2 Liggetid på sykehus 

Den gjennomsnittlige liggetiden for alle typer pasienter ble redusert fra 4,9 dager i 2007 til 4,3 

dager i 2011. Den gjennomsnittlige liggetiden for døgnopphold gikk ytterligere ned fra 2011 

til 2012 med 0,2 dager (Riksrevisjonen 2013). 

 

Driftskostnader per DRG-poeng brukes som indikator for å vise forskjeller i produktivitet 

mellom helseforetak. Kostnad per DRG er 44 880 for Akershus Universitetssykehus i 2012. 

De syv minst produktive helseforetakene har mer enn 45 000 kroner i driftskostnader per 

produserte DRG-poeng av i alt 19 helseforetak (Riksrevisjonen 2013).  

2.6.3 Samhandling med sykehuset 

Vi har i intervju med tildelingskontoret fått opplyst at samhandlingen med sykehuset fungerer 

bedre etter at det ble innført elektronisk meldingssystem fra 21.6.2013. Ahus skal gi beskjed 

om tidspunkt for utskriving i god tid, men det forekommer at pasienten ikke kommer til tross 

for at vedkommende er meldt utskrivningsklar. Det er således risiko for at det settes inn ekstra 

seng og leies inn bemanning på korttidsavdelingen, uten at pasienten kommer som forutsatt. 

 

                                                 
3
 Maksimal medfinansiering for et enkeltopphold: 4 DRG-poeng x pris på ett DRG-poeng x 20 %. Prisen på ett 

DRG-poeng er 38 209 for 2012 og fastsettes årlig i statsbudsjettet (Forskrift om kommunal medfinansiering 

m.m.) 
4
 Pr innbygger 1.1.2012 for 2012 og 1.1.2013 for 2013 i vårt regnestykke. 
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Kommunikasjonen med sykehuset fungerte også tidligere iflg kommunalsjef Flesland som 

også fortalte at alle samhandlingsavtaler er inngått mellom kommunen og sykehuset. 

 

2.7 Omsorgstrappa 

 

Fysio-/ergoterapi

Servicesenter

Trygghetsalarm

Ambulerende vaktmester

Hjemmehjelp

Dagsenter for eldre

Arbeid, aktivitetstilbud for funksjonshemmede

Hjemmesykepleie og miljøarbeidstjenester

Omsorgsboliger med hjemmetjenester/trygdeboliger

Omsorgslønn

Brukerstyrt personlig assistanse

Bolig med heldøgns omsorg

Sykehjem korttid, avlastning/opptrening

Rehabiliteringsplasser

Sykehjem langtid, ordinær plass

Sykehjem langtid, spesialplass

LEON-prinsippet

Laveste Effektive OmsorgsNivå

Omsorgstrappen i Fet kommune

Lav kostnad

Høy kostnad

Forebyggende tiltak

 
Figur 5 Laveste Effektive OmsorgsNivå. Kilde: Fet kommunes budsjett 2014. 

 

Prinsippet ovenfor er nærmere beskrevet på side 80 i Fet kommunes budsjett for 2014.  

 

Fet kommunes omsorgsplan 2010-2019 bygger på Leon-prinsippet.   
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3 Metode, kvalitetssikring og revisjonskriterier 

3.1 Metode  

Denne forvaltningsrevisjonen bygger først og fremst på lovgrunnlag i helse- og 

omsorgstjenesteloven, relevante forskrifter og vedtak i Fet kommunestyre. Som generell 

bakgrunn har vi hentet fakta fra kommunes styringsdokumenter, KS, SSB og regjeringen.no.  

 

For å besvare den første problemstillingen i kapittel 4, har vi brukt nøkkeltall fra SSB/Kostra 

direkte i rapporten og vi har utarbeidet nøkkeltall basert på tilgjengelig informasjon i Kostra. 

Vi har i tillegg brukt statistikk i kommunens fagsystem Profil som grunnlag. Det kan 

innvendes at rapporten kunne sagt mer om hvordan tildelingen av korttidsplasser har endret 

seg direkte som en følge av samhandlingsreformen. Revisjonen ser at det kan være ønskelig å 

komme tilbake til dette i en egen delrapport etter bestilling fra kontrollutvalget, og at 

herværende rapporten blir den første av to rapporter.  

 

For å besvare den andre problemstillingen i kapittel 5 har vi innhentet data fra 

Personaladministrativt informasjonssystem (PAI-registeret) som driftes av KS. Vi har 

utarbeidet figurer som viser fordelingen av stillinger på utvalgte stillingsbrøker. Vi har fått 

opplyst fra PAI-ansvarlig som vi har hatt kontakt med at de tallene vi har mottatt teller 

«hoder» og ikke stillinger samt at ansatte som står i ansattregisteret i kommunen bare er med i 

den utstrekning den ansatte mottar lønn fra kommunen i den måneden tellingen foretas. Vi har 

foretatt noen kontroller mot ansattlister og kommunens turnussystem uten å finne vesentlige 

avvik. Vi har i tillegg satt opp en tabell som viser budsjetterte stillinger i pleien på Pålsetunet. 

Utgangspunktet for tabellen er kommunens budsjettgrunnlag.   

 

Det ble avholdt oppstartmøte for prosjektet den 29. november 2013. Vi har deretter 

gjennomført intervjuer og samtaler med ansatte i ledende stillinger på Pålsetunet, 

tildelingskontoret og i hjemmetjenesten.   

 

Verifisering  

Intervjudata er verifisert av de som vi har intervjuet. 

 

Dataenes pålitelighet og gyldighet 

De innsamlede data er innhentet for og omhandler problemstillingene i denne rapporten. Vi 

anser derfor gyldigheten for å være høy. Vi anser de innsamlede data som korrekte, og 

revisjonen anser påliteligheten som god.  

  

3.2 Høring  

Forvaltningsrevisjonsrapporten sendes rådmannen til uttalelse før den oversendes fra 

revisjonen til kontrollutvalget. Rådmannens høringssvar til denne rapporten er omtalt i 

kapittel 6 og følger som vedlegg 3. 

 

3.3 Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er de normer og/eller standarder som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet. 

Våre vurderinger gjøres opp mot disse kriteriene, eller denne målestokken. 

 

Revisjonskriteriene bygger på lov, forskrift og andre autoritative kilder. Nedenfor følger en oversikt 

over lover brukt som kilder til revisjonskriterier i denne undersøkelsen. Utledning av kriteriene står 

innledningsvis i kapittel 4 og 5. 
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4 Tilbud om eldreomsorg  

I dette kapitlet besvares problemstilling 1).  

 

Hvordan har Fet kommunes bruk av (korttids)plasser ved Pålsetunet 

endret seg som følge av samhandlingsreformen fra 2011 til 2013? 

 
 

Innledningsvis viser revisjonen til to forskningsartikler som begge ser på samhandlings-

reformen. 

 

I NOVA Rapport 8/13 belyses hvilke erfaringer sykepleiere som jobber i sykehjem og 

hjemmesykepleien, har med samhandlingsreformen. Undersøkelsen bygger på en 

spørreundersøkelse som ble gjennomført i mai 2013 blant 2372 sykepleiere som jobber i 

sykehjem og hjemmesykepleien i kommuner spredt over hele landet. I rapporten omtales flere 

hovedfunn, og her nevnes 3 av disse. 

 Et økt antall alvorlig syke pasienter fra sykehus tas i mot etter at reformen trådte i 

kraft 

 Nesten halvparten av respondentene gir uttrykk for at hjemmeboende eldre har fått et 

redusert tjenestetilbud 

 Hjemmesykepleien synes å oppleve en større økning enn sykehjem i antall pasienter 

som utskrives fra sykehus 

«Funn i undersøkelsen kan tyde på at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

har fått det enda travlere det siste halvannet år. Det ser ut som at både hjemmesykepleien og 

sykehjem har behov for flere ansatte, og kompetansehevende tiltak for å klare å utføre nye og 

økte oppgaver som følge av samhandlingsreformen» (NOVA Rapport 8/13). 

 

I en annen forskningsartikkel som er publisert på sykepleien.no i 2013, er hensikten å 

undersøke virkningene i kommunene av forskrift om kommunal medfinansiering. Resultatet, 

basert på en feltstudie med intervju av ledende helsepersonell og undersøkelse av lokale 

dokumenter i 40 kommuner, er: «I de fleste kommunene kom det frem at pasienter kommer 

tidligere enn før og det er blitt flere. Mange kommuner har prioritert utskrivningsklare 

pasienter ved å øke kapasiteten eller omgjøre institusjonsplasser. Det har gjort det 

vanskeligere for andre i kommunen å få sykehjemsplass eller korttidsopphold. Mange steder 

var det opprettet et nytt mottaks- og tildelingsapparat. Mengden administrativt arbeid har økt 

og funnene indikerer at enkelte pasienter får et mer oppstykket forløp.» (Grimsmo, Anders 

2014). 

 

Problemstillingen i dette kapitlet besvares først og fremst gjennom å beskrive bruken av 

sykehjemsplassene. For å se helheten berører vi også om omsorgsboligene og kommunens 

dagaktivitetssenter. I kapittel 4.2 beskrives tilbudet. I kapittel 4.3 ser vi nærmere på 

dekningsgrader og går deretter over til å se på bistandsbehovet i kapittel 4.4. Kjøp av plasser 

kommer vi kort innom i kapittel 4.5. 
 

4.1 Revisjonskriterier 

Kommunen har ansvar for å tilby plass i institusjon, herunder sykehjem, avlastningstiltak, 

personlig assistanse samt helsetjenester i hjemmet (helse- og omsorgslov § 3-2 nr. 6).  
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Eldreomsorgen som kommunen gir tilbud om i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven 

skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre 

at medisinske behov blir ivaretatt. Kommunens tjenestetilbud skal blant annet ivareta 

 En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand (a) 

 Lindrende behandling og en verdig død (e) 

 Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom (h) (verdighetsforskriften § 2 og 3) 

 

Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Pasient og 

bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 

første ledd, bokstav b (pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a).  

 

Med korttidsopphold forstås tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, 

dagopphold eller nattopphold. Med langtidsopphold forstås opphold i institusjon på ubestemt 

tid eller tidsavgrenset opphold når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. 

kalenderår (forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 1). 

 

På grunnlag av ovennevnte har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 Fet kommune bør gi omsorgstilbud ut fra pasient og brukers behov 

 

4.2 Fakta - kommunens tilbud 

Kommunens tilbud til den aktuelle bruker-/pasientgruppen beskrives nedenfor. Dette gjør vi 

ved å beskrive kapasiteten, nøkkeltall fra Kostra og kommunens egen rapportering. 

Nøkkeltallene er hovedsakelig hentet fra SSB-rapporteringen i KOSTRA. I flere figurer og 

tabeller tar vi med sammenligningstall for nabokommunene Aurskog-Høland, Rælingen, Nes 

og Sørum og data fra KS Nøkkeltallsrapport 2013. 

4.2.1 Sykehjemsplasser på Pålsetunet 

Fet kommune har 50 plasser på sykehjemmet fra og med 2011. Plassene er fordelt på 46 rom 

for én pasient og 2 rom for to pasienter. Planlagte sykehjemsplasser har vært uendret i 

perioden 2011-2013 (budsjett 2014). I budsjettet for 2014 er det budsjettert med 3 ekstra 

langtidsplasser på Pålsetunet. 

 

Mot slutten av 2011 drifter sykehjemmet 50 plasser og mot slutten av både 2012 og 2013 

drifter sykehjemmet 53 plasser (Kostra-skjema 5 for 2011 og 2012).   

 

I 2013 har gjennomsnittlig 3 av 36 rom på langtidsavdeling blitt benyttet som dobbeltrom (39 

plasser) fortalte nestleder ved Pålsetunet og fortalte videre at på korttidsavdelingen varierer 

antall plasser noe. Det er planlagt 11 rom på korttidsavdeling hvorav 2 rom er for 2 pasienter 

(14 plasser), og av disse er det 4 avlastningsplasser. (Et rom brukes for tiden som legekontor). 

4.2.2 Omsorgsboliger med heldøgns bemanning (Hjemmetjenesten) 

En omsorgsbolig er i utgangspunktet en tilrettelagt utleiebolig og beboerne kan i tillegg ha 

vedtak om kommunale tjenester. Fet kommune har 54 omsorgsboliger i alt, rapportert til 

SSB/Kostra for 2013. Omsorgsboligene fordeler seg slik: 

 Fallertun   5 omsorgsboliger 

 Sørli I     6 omsorgsboliger og 1 avlastningsbolig 

 Sørli II     7 omsorgsboliger   

 Pålsetunet  35 omsorgsboliger
5
  

                                                 
5
 En av boligene brukes administrativt. Det ble bygd 36 omsorgsboliger. Organisert under Hjemmetjenesten. 
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Av omsorgsboligene er det boligene ved Pålsetunet som primært brukes i eldreomsorgen. 

Kommunestyret har vedtatt følgende som berører omsorgsboligene ved Pålsetunet: 

 

I omsorgsboligene heldøgnbemannes 10 omsorgsboliger i 2010/2011. (Kommunestyrets 

vedtak i sak 109/09 den 7.12.2009 Fet kommune – Omsorgsplan 2010-2019).   

 

I omsorgsboligene heldøgnbemannes 14 av omsorgsboligene i løpet av 2013-2014 i takt med 

fristilling av boligene (K-sak 116/12 Handlingsalternativer til demensomsorg):  

1. 14 omsorgsboliger på Pålsetunet heldøgnsbemannes. 

2. Boligene tas i bruk i løpet av 2013-2014 i takt med fristilling av boligene. 

3. Utgiftene innarbeides i budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. 

 

I løpet av 2011 ble 10 omsorgsboliger oppbemannet, men bemanningen er lavere i disse 10 

boligene enn for de som har blitt bemannet opp senere fortalte enhetsleder i hjemmetjenesten. 

I tillegg var nattjenesten sårbar og måtte bemannes opp, og ressursene gikk også til dette. Av 

de oppbemannede omsorgsboligene har de 10 som først ble oppbemannet «litt forsterket» 

bemanning fortalte enhetsleder hjemmetjenesten.  

 

Den organisatoriske endringen av de resterende 14 omsorgsboligene har gått gradvis i løpet av 

2013, og status er at 9 boliger er endret til heldøgns omsorg i følge enhetsleder 

hjemmetjenesten. Det legges opp til fortsatt omgjøring i 2014 og 2015, men 

opptrappingstakten forutsatt i budsjett 2013 forsinkes av økonomiske årsaker (Budsjett 2014 

side 87). Omsorgsboligene som ble «omgjort
6
» i 2013 er heldøgns bemannet. 

Omsorgsboligene har egne ansatte med ansatt gruppeleder fra april 2013, noe som gir økt 

kontinuitet fortalte enhetsleder videre. Dette kommer alle omsorgsboligene til gode. 

Hjemmetjenesten har kapasitet til 19 beboere med middels til stort pleiebehov i 2013. I 2014 

bemannes omsorgsboligene ytterligere opp og bemanningen kan dekke ytterligere 2 plasser i 

følge enhetsleder hjemmetjenesten. 

 

I intervju med fagleder for tildelingskontoret, enhetsleder og nestleder ved Pålsetunet var det 

enighet om at tjenester tildeles uavhengig av den økonomiske situasjonen/organiseringen og 

det skilles ikke mellom hvilke boliger som har hvilken bemanning. Tilbud om omsorgsbolig 

gis derfor uavhengig av økonomi. Enhetsleder for hjemmetjenesten er enig i dette, og fortalte 

at det meldes avvik dersom beboernes behov overstiger budsjettert bemanning. 

 

I intervju med fagleder for tildelingskontoret, enhetsleder og nestleder ved Pålsetunet ble det 

fortalt at omsorgsboligene tilbys personer som tildelingskontoret mener vil ha nytte av slik 

bolig. Omsorgsbolig tilbys ofte til personer som ikke har søkt selv. 

4.2.3 Dagaktivitetstilbud på Pålsetunet 

Antall brukere på dagsenteret per april 2014 er 101. Dette er en økning fra 2011 (92 brukere 

per 1.1.2011). I intervjuer har det kommet fram at dagsenteret blant annet betyr mye for 

pårørende som får pusterom på dagtid. Dagsenteret betyr også mye for å opprettholde 

ernæringsinntak for mange brukere som er «glemske». Dagsenteret oppleves som et viktig 

tilbud for å få det til «å gå rundt» uten å øke antall institusjonsplasser. Dagsenteret har brukere 

som er på senteret 2-5 dager i uka og per april i år er det 28 daglige brukere. Brukerne 

kommer både fra bosted og omsorgsboligene på Pålsetunet.  

                                                 
6
 «omgjøringen» innebærer verken bygningsmessig endring eller endret innredning. 
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I intervju har vi også fått opplyst at nyansatt psykiatrisk sykepleier som arbeider som 

demenskoordinator er god hjelp for brukerne på dagsenteret og i oppsøkende virksomhet på 

bosted. Det oppleves at mange eldre som opplever angst og depresjoner får god hjelp gjennom 

dette forebyggende arbeidet. Tildelingskontoret fortalte om positive tilbakemeldinger fra 

pårørende og brukere. 

 

4.3 Fakta - dekningsgrad og belegg på sykehjemmet 

KS skriver i Nøkkeltallsrapport 2013 at det er naturlig å regne bolig med heldøgnsomsorg 

sammen med institusjon. For landet under ett er dekningsgraden heldøgnsomsorg for eldre 80 

år og over i 2012 på 17,8 % (KS 2013). Videre står det at en rekke kommuner har bygd ut 

omsorgsboliger med heldøgns bemanning og redusert antall plasser i institusjon. Figuren 

nedenfor viser dekningsgrad heldøgnsomsorg innbyggere 80 år og over for kommunene i 

Oslo og Akershus. 

 
Figur 6 Dekningsgrad heldøgnsomsorg innbyggere 80 år og over etter kommune. 2012. KS 2013, figur 4 

 

Figuren ovenfor viser at 11,8 % av innbyggerne over 80 år i Fet kommune enten er på 

sykehjem eller i en heldøgns omsorgsbolig
7
. Fet kommune plasserer seg lavt sammenlignet 

med de fleste andre kommunene i Oslo og Akershus, og på landsbasis, i 2012. 

 

Med utgangspunkt i Fet kommunes innrapportering for 2013 har revisjonen beregnet at 

dekningsgraden, slik den framkommer i figur 7 ovenfor, øker fra 11,8 i 2012 til 18,8 i 2013. I 

2013 er det 41 pasienter som er eldre enn 80 år
8
 på Pålsetunet og det er 25 beboere

9
 i bolig 

med heldøgns bemanning som er eldre enn 80 år, basert på telling den 31.12.2013. 

4.3.1 Dekningsgrad ved sykehjemmet 

Den relativt lave dekningsgraden som kommunen hadde per 25.10.2012 medførte i perioder 

opphopning av langtidspasienter på korttidsavdelingen. Avdelingen får dermed i liten grad innfridd de 

tiltenkte funksjonene med å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra Ahus, gi avlastningsopphold, 

opptrening, utredning og lindrende pleie. 

I tillegg hadde hjemmetjenesten flere hjemmeboende demente brukere som både av hensyn til 

brukeren selv og pårørende ble vurdert å kvalifisere for heldøgns omsorgsplass. 

                                                 
7
 Beregning 2012 for Fet foretas ut fra innrapportert 34 pasienter på Pålsetunet og 6 i bolig med heldøgnsomsorg 

over 80 år. Antall innbyggere 339 over 80 år per 1.1.2013. 
8
 Foreløpige Kostra-tall per 15.3.2014 og innrapportert på skjema 4 punkt 6. 

9
 For 2013 er alle omsorgsboligene på Pålsetunet innrapportert som heldøgns bemannet. 
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Det antas at etterspørselen etter plasser vil øke ytterligere når Samhandlingsreformens intensjoner 

med overføring av ansvar til kommunene blir gjennomført fullt ut (K-sak 116/2012 

Handlingsalternativer til demensomsorg, Rådmannens saksutredning 3-5. avsnitt). Til grunn 

for rådmannens saksframlegg foreligger «Rapport fra arbeidsgruppe» og Deloitte rapporten 

fra oktober 2012).  

 

Det er flere indikatorer som gir uttrykk for dekningsgrad. Plasser i institusjon i prosent av 

innbyggere over 80 år er den indikatoren som kommunen legger til grunn som måltall for 

antall plasser i 2013-2014. Kommunen beregner dekningsgraden for institusjonsplassene med 

tillegg av 10 omsorgsboliger til 18,4. Kommunen beregner videre «måltall 2013-2014» basert 

på 74 plasser og en ønsket dekningsgrad på 22,0 (K-sak 116/12
10

).  

Plasser i institusjon i % av innbyggere over 

80 år 

Fet Aurskog-

Høland 

Nes Rælingen Sørum 

Dekningsgrad 2011 (1.1.12) 15,3 22,0 27,3 20,7 25,7 

Dekningsgrad 2012 (1.1.13) 14,7 21,1 22,2 20,6 26,7 

Dekningsgrad 2013 (1.1.14) 14,6 20,6 23,3 20,0 25,8 

Tabell 4 Dekningsgrad i institusjon 2011-2013. Kilde: SSB 
 

Tabellen ovenfor viser dekningsgraden målt etter kommunale institusjonsplasser i forhold til 

antall eldre over 80 år. Dekningsgraden varierer først og fremst som følge av endring i antall 

eldre over 80 år i Fet. Indikatoren
11

 i Kostra tar med en leid sykehjemsplass i Nes kommune 

ved årsskiftet 2013/2014 i tillegg til kommunens 50 sykehjemsplasser.  

 

Dekningsgraden i figur 6 (11,8
12

 for Fet for 2012) og dekningsgraden i tabell 4 ovenfor (14,7 

for 2012) stemmer ikke overens. Årsaken til dette er at ikke alle pasientene på Pålsetunet og 

beboerne i heldøgns bemannet omsorgsbolig er over 80 år. Dekningsgraden som beregnes i 

figur 6 omfatter bare de som er over 80 år. At disse to nøkkeltallene blir like, forutsetter at 

alle er over 80 år på sykehjemmet og i heldøgns bemannet omsorgsbolig.  

 

Kommunen drifter 53 plasser ved årsskiftet (overbelegg) og dekningsgraden øker til 15,4 for i 

alt 54 plasser i drift (inkl. leid plass).     

 

Tabellen ovenfor viser at Fet kommune ligger lavt sammenlignet med de andre kommunene 

når det gjelder dekningsgrad. Kommunen har valgt å møte denne utfordringen ved å bemanne 

opp omsorgsboliger, og tiltaket øker kommunens samlede dekningsgrad til sykehjemsplasser 

og heldøgnbemannede omsorgsboliger. Fet kommune har en dekningsgrad på 20,4 pr 

31.12.2013 basert på 50 sykehjemsplasser og 19 oppbemannede omsorgsboliger. 

Dekningsgraden er nesten 2 prosentpoeng under ønsket nivå i K-sak 116/12 etter vår 

beregning. 

 

I samtale med fagleder for tildelingskontoret og leder og nestleder ved Pålsetunet kom det 

fram at en institusjonsplass og en heldøgns bemannet omsorgsbolig ikke er direkte 

sammenlignbare. Pleietettheten er lavere i en heldøgns bemannet bolig, brukerne er mer alene 

enn pasienter i institusjon og det er ingen felles arena for beboerne på samme måte som i 

institusjon. I institusjon er det fellesskap i stuene og noen er til stede hele døgnet. Beboer i 

omsorgsbolig er henvist til dagsenteret på dagtid for sosiale aktiviteter. Tilbudet om 

                                                 
10

 K-sak 116/12 Handlingsalternativer til demensomsorg/ arbeidsgruppens forslag. 22 % gir en dekningsgrad tilnærmet 

nivået i sammenlignbare nabokommuner (K-sak 116/12) 
11

 Etter opplysninger fra SSB/Kostra. 
12

 34 pasienter og 6 beboere i bolig med heldøgns bemanning innrapportert i 2012, i % av 339 innbyggere. 
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omsorgsbolig passer derfor ikke for alle. En omsorgsbolig passer i liten grad for personer som 

er redde for å være alene, har angst eller har en demenssykdom som gjør dem avhengig av å 

ha personell rundt seg til enhver tid.   

 

Fagleder ved tildelingskontoret har videre opplyst at de ikke er kjent med at det har vært 

hjemmeboende demente som ikke har fått tilstrekkelig oppfølging, eller som har bodd 

hjemme når det har vært vurdert at ikke tilstrekkelige tjenester kan gis i hjemmet. Det har i 

perioder i alle år vært opphopning av langtidspasienter på korttidsavdelingen, men dette har 

ikke gått utover andre grupper som palliative pasienter, avlastningsopphold eller 

utskrivningsklare pasienter fra Ahus. Det kan ikke vises til mange overliggere på Ahus fra 

1.1.2012 og overføringen tilbake til kommunen har i stor grad vært problemfri. 

4.3.2 Tidsbegrensede opphold på sykehjemmet 

Hvert femte oppholdsdøgn på landsbasis er et tidsbegrenset opphold i 2012 kommer det fram 

i KS Nøkkeltallsrapport 2013. Andel beboere på tidsbegrensede opphold på landsbasis er 22,5 

% i 2012, og dette er en liten økning fra 2011 (21,2 %).  I Fet kommune er andelen beboere på 

tidsbegrenset opphold 16 % i 2012, mellom 12-14 % i Rælingen, Sørum og Aurskog-Høland, 

og 19 % for Nes (KS 2013). 

 

For landet som helhet er andel plasser avsatt til tidsbegrensede opphold 16,1 % i 2012, og 

andelen er uendret fra 2011, men det er en klar økning sammenlignet med 2008 (KS 2013). I 

Fet er andel plasser avsatt (planlagt) til tidsbegrenset opphold 28 % i 2011 - 2013. Tabellen 

nedenfor viser andelen plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i 2012 og 2013 i Fet kommune 

og i sammenligningskommunene. 

 
Prosentvis planlagt til korttid i alt  Fet Aurskog-Høland Nes Rælingen Sørum 

2012 28,0    23,3 16,1 19,8  11,6  

2013 28,0 23,3 11,1 19,8 13,0 

Tabell 5 Planlagte korttidsplasser (avsatt til tidsbegrenset opphold). Kilde: SSB 

 

Fet kommune har som vist i tabellen ovenfor avsatt en forholdsmessig større andel av sine 

plasser til korttid enn sammenligningskommunene. Andelen plasser til korttid beregnes av 

antall sykehjemsplasser totalt. Tabellen nedenfor viser den faktiske bruken av 

sykehjemsplassene til korttid. 

 
Andel brukt til korttid Fet Aurskog-Høland Nes Rælingen Sørum 

Prosentvis brukt til korttid 2011 10,6 16,0 15,3 18,9 9,3 

Prosentvis brukt til korttid 2012 17,1 13,8 13,5 17,3 11,6 

Prosentvis brukt til korttid 2013 18,0 12,3 15,3 17,4 11,2 

Tabell 6 Korttidsplasser 2011-2013. Beregnet av revisjonen. Kilde: SSB. 

 

Den faktiske bruken av sykehjemsplassene framkommer av tabellen ovenfor og viser andelen 

plasser brukt til tidsbegrenset opphold (korttid). Revisjonen har beregnet
13

 at Fet kommune 

faktisk brukte 17 % i 2012 og 18 % i 2013 av totale oppholdsdøgn til korttid (eksklusive 

avlastning). Kommunen planla å bruke 20 % av passene
14

 til korttid eksklusive avlastning i 

2012 og 2013.  

 

                                                 
13

 Oppholdsdøgn totalt i institusjon (18508 Fet 2013) / oppholdsdøgn tidsbegrenset opphold i institusjon i 

prosent (3327 Fet 2013)  
14

 Av Fet kommunes 14 korttidsplasser er 10 avsatt til korttid og 4 til avlastning. 
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Kommunene rapporterer antall plasser til korttid og rehabiliteringsplasser ulikt. Fagleder ved 

Tildelingskontoret fortalte i intervju at samtlige korttidsplasser er plasser for 

«korttidsopphold» (opptrening, vurdering og behandling). I Fet rapporteres derfor 10 

korttidsplasser under kategorien «rehabiliteringsplasser» til SSB/Kostra. 

4.3.3 Beleggsprosent 

Nedenfor har vi sett nærmere på i hvor stor grad hver plass er i bruk. 

 
Belegg totalt Fet Aurskog-Høland Nes Rælingen Sørum 

2012 96,4 92,2 78,2 92,7 87,6 

2013 99,4 95,4 81,6 91,3 90,4 

Tabell 7 Beleggsprosent 2012-2013. Kilde: SSB 

 

Tabellen ovenfor viser at Fet kommunens 51 plasser per 31.12.2013 (50 egne plasser samt 1 

leid plass) var belagt i 99,4 prosent av antall oppholdsdøgn i 2013, etter korrigering for 

avlastningsopphold
15

.  

 

Fet kommune rapporterer også beleggsprosent i sin årsrapport, men det korrigeres ikke for 

avlastningsopphold i rapporteringen. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Fet 

kommunes egen oversikt vises nedenfor.  

 

 

 
Figur 7 Beleggsprosent. Kilde: Fet kommune 

 

Fet kommune har beregnet gjennomsnittlig beleggsprosent til 105,6 % i 2013. Fet kommune 

korrigerer som nevnt ikke for avlastning.    

 

Kommunalsjef Flesland har gjort oppmerksom på at kommunen har hatt fokus på at man ikke 

fyller opp korttidsplassene for «å fylle dem», men at kommunen skal gi plass når det kommer 

pasient med stort behov fra Ahus. Kommunen ønsker å forhindre at personer som er for 

friske, tilvennes et «for godt» omsorgstilbud. Alle skal ha tjenester ut fra behov. Hvor denne 

grensen går, beror på skjønn fortalte kommunalsjefen videre.  

4.3.4 Avlastning og korttid 

«Dersom Fet kommune skal lykkes med å utvikle sine pleie- og omsorgstjenester i ønsket retning, er 

kommunen helt avhengig av at korttidsplassene brukes til korttidsopphold. Dersom hjemmetjenesten 

ikke kan ta imot disse pasientene, kan det bety at Fet kommune, for en periode, må finne andre tilbud» 

(Deloitte, 17.10.2012 kapittel 6.8). 
 

                                                 
15

 Avlastningsdøgn er fjernet i statistikk i Kostra. 
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«Korttidsavdelingen vil ha en noe lavere beleggsprosent enn langtidsavdelinger fordi pasientene på 

korttidsavdelingen stadig er i utskiftning (rehabilitering, avlastning, utskrivningsklare pasienter). Det 

vil alltid være noe ledig kapasitet i forbindelse med inn/ut skrivinger. 

Vi ser en utvikling av at det blir en opphopning av langtidspasienter på korttidsavdelingen og hvor 

noen av årsaken ligger i at det er ikke nok fagkompetanse for vurderinger i hjemmet. (Eks: 

Ergoterapeuter / Fysioterapeuter)» (Fet kommunes årsrapport 2012, Beleggsprosent, side 

127).
16

 

 

For å kunne si noe om plassene på Pålsetunet brukes til avlastning, korttid eller langtid, har 

revisjonen utarbeidet tabellen nedenfor.  

Antall opphold 2011 2012 2013 

Avlastning  76 63 38 

Korttid 122 141 149 

Langtid 57 46 52 

SUM 255 250 239 
Tabell 8 Antall opphold på Pålsetunet 2011-2013. Kilde: Profil 

 

Tabellen ovenfor viser antall opphold på Pålsetunet institusjon, fordelt på avlastning, korttid 

og langtid. Tabellen viser synkende bruk av avlastningsopphold. Fagleder for tildelings-

kontoret fortalte at behovet for avlastning (rulleringer) avtar etter 2012. Personene som hadde 

dette behovet er enten døde eller på langtidsplass. 

 

Noen få personer har hatt 3 eller flere avlastningsopphold – 6 av 18 personer i 2011, 3 av 12 i 

2012 og 3 av 9 personer i 2013 etter revisjonens beregning. Avlastningsopphold er gratis for 

pasienten og gis ut fra behovet nærmeste pårørende har for avlastning
17

. Det er 4 plasser
18

 

som er planlagt brukt til avlastning og vi har beregnet at det er 1460 tilgjengelige døgn til 

avlastning hvert år. Ut fra våre beregninger fordeler bruken av plassene seg slik: 472 døgn (32 

%) i 2011, 527 døgn (36 %) i 2012 og 179 døgn (12 %) i 2013 (Profil, per 15.1.2014). 

 

Tabellen nedenfor viser antall pasienter på korttidsavdelingen som falt fra, fordelt på hvor de 

kommer fra og lengden på oppholdet.  
Frafall på  

Korttids-

avdeling 

Antall  1-5 dager fra 

sykehus 

6-20 dager 

fra sykehus 

Mer enn 20 

dager fra 

sykehus 

1-5 dager 

fra 

hjem/annet 

6-20 dager 

fra 

hjem/annet 

Mer enn 20 

dager fra 

hjem/annet 
2011 10 4 4 0 1 0 1 

2012 16 2 5 3 2 2 2 

2013 17 4 5 3 1 2 2 

Tabell 9 Frafall på korttidsavdeling 2011-2013. Kilde: Profil 

 

Tabellen ovenfor indikerer at pasientene på korttidsavdelingen er syke når de får et 

korttidsopphold. Av korttidspasientene som står registrert med «utskrevet til» død i 

statistikken utgjør de som faller fra innen 20 dager en andel på 90 % i 2011, 69 % i 2012 og 

71 % i 2013 Beregningen er gjort uavhengig av om pasientene kommer fra bosted eller 

sykehus.  

 

Statistikk for 2012 (Profil) viser at 2 personer kommer fra sykehus og innlegges på sykehus 

igjen etter hhv. 8 dager og 2 dager på korttidsopphold. For 2013 viser statistikk (Profil) at 10 

                                                 
16

 Kommunalsjef Flesland har opplyst at det er lagt inn økt stillingsressurs for ergoterapeut i budsjett 2014. 
17

 Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 1, 2. ledd bokstav a). 
18

 Rapportert KOSTRA-skjema 5 i 2011 og 2012 



 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Sykehjem i Fet 

Østre Romerike revisjonsdistrikt 27 

personer innlegges på sykehus etter et korttidsopphold. Av disse kommer 8 fra sykehus og 2 

fra bosted. Lengden på korttidsoppholdene varierer fra 1 dag til 15 dager. Ingen innlegges på 

sykehus fra korttidsopphold fra september 2013 ut fra det vi kan lese av statistikken. 

  

Statistikk viser imidlertid også at 20 personer har mer enn 60 oppholdsdøgn på korttids-

avdelingen i løpet av 2013.  

 
Korttidsopphold ut over 60 

døgn i 2013, fra 1. døgn 

60-79  80-99 100-149 150-199 200-249 

Opphold fordelt på 20 beboere 7 6 5 1 1 

Tabell 10 Korttidsopphold over 60 døgn. Kilde: Profil 

 

Tabellen ovenfor viser at flere av pasientene på korttid i realiteten er på et langtidsopphold i 

2013
19

. Gjennomsnittlig antall korttidsdøgn for de med mer enn 60 oppholdsdøgn er beregnet 

til 100 i 2013. I 2012 er det 13 personer med flere enn 60 korttidsdøgn, gjennomsnittlig 68 

døgn og i 2011 er antallet 5 personer, gjennomsnittlig 23 døgn. Revisjonens beregninger er 

gjort på grunnlag av statistikk i fagsystemet Profil, korrigert for feil som er avdekket i 

statistikken. 

 

I intervju med tildelingskontoret ble det fortalt at det rundt årsskiftet 2013/2014 er mange 

demente på korttidsavdelingen og at det er vanskelig å sende disse pasientene hjem fordi det 

vil fungere dårlig for disse personene. 

4.3.5 Langtidsavdelingen 

I rapporten fra Deloitte står det at «Kommunen har hatt 50 sykehjemsplasser i om lag et og et halvt 

år. Ut fra de opplysningene vi har fått er det forholdsvis færre beboere ved Pålsetunet som har falt fra 

i denne perioden enn tidligere. Dette har ført til mindre utskiftning av beboere og opphopning av 

pasienter som er vurdert å ha behov for langtidsopphold i sykehjem. Pålsetunet har hatt et overbelegg 

på to beboere i gjennomsnitt siden mars/april…. 

 

Situasjonen i 2012 er i større grad preget av økt press på institusjonstjenestene. Vi har ikke kunnet 

vurdere om dette skyldes mindre frafall blant beboerne, økninger i behovet for sykehjemsplasser, 

og/eller endret tildelingspraksis (Deloitte, 17.10.2012 kapittel 5.5).  

 

Revisjonen har sett nærmere på frafall blant pasientene på langtidsavdelingen.  
Frafall på langtidsavdeling Antall  Frafall i %  Lengste  Korteste Gjennomsnitt >1000 < 150 

2011 23 64 2138 29 571 3 7 

2012 15 42 1546 11 647 4 3 

2013 19 53 3762 29 796 4 9 

Tabell 11 Langtidsavdelingen. Dager. Kilde: Profil. Revisjonens beregning. 

 

Tabellen ovenfor viser frafallet på langtidsavdelingen i 2011, 2012 og 2013 både i antall og i 

prosent av 36 tilgjengelige langtidsplasser på Pålsetunet. I gjennomsnitt varer opphold på 

langtidsavdelingen i 571 dager i 2011, 647 dager i 2012 og 796 dager i 2013 når oppholdet 

avsluttes. Gjennomsnittet trekkes opp i 2013 av et par pasienter med om lag 10 års opphold. 

 

                                                 
19

 Se også kapittel 4.8 Andre observasjoner. 
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4.4 Fakta - bistandsbehov 

4.4.1 Søknader og vedtak  

Tabellen nedenfor er satt opp med utgangspunkt i tildelingskontorets statistikk. 

 
 Fra Ahus 

til 

korttid 

Vedtak 

om 

langtid 

Vedtak20 

om 

korttid 

Vedtak 

om 

avlastning 

Avslag avlastning, 

korttid og langtid 

Overligger- 

døgn 

Vedtak  

omsorgsbolig 

Vedtak  

hjemme- 

sykepleie 

2012 78 18 117 + 30 25 27 5 4 106 

2013  100 17 170 21 18 17 11 121 

Tabell 12 Oversikt over vedtak m.m. Kilde: Fet kommune, tildelingskontoret 

 

Tabellen ovenfor viser at 78 personer kommer fra Ahus av totalt 147 (inklusive anslag på 30 

revurderinger) som får vedtak om korttidsplass i 2012. I prosent utgjør dette en andel på 53 % 

i 2012. Tilsvarende tall for 2013 viser at 100 av 170 kommer fra Ahus, og dette utgjør en 

andel på 59 % i 2013. Tabellen viser også at det fattes omtrent like mange langtidsvedtak i 

2012 og 2013. Samtidig fattes flere vedtak om korttidsopphold og færre vedtak om avlastning 

i 2013 sammenlignet med 2012. Antall avslag reduseres i 2013 sammenlignet med 2012. 

Antall overliggerdøgn går opp fra 5 døgn i 2012 til 17 døgn i 2013. Det gis tilbud til 11 

personer om omsorgsbolig på Pålsetunet i 2013. Det fattes også flere vedtak om 

hjemmesykepleie i 2013 sammenlignet med 2012. 

 

I samtale med tildelingskontoret har vi fått opplyst at det er kommunikasjon mellom 

tjenestene og tildelingskontoret og at det er faste møtepunkter. Inntak skjer løpende. Pasienter 

og beboere som dør meldes til tildelingskontoret slik at kontoret har god oversikt. 

Systemansvaret er lagt til tildelingskontoret. Pasienter som kommer fra Ahus søker ikke plass, 

men det gjøres en vurdering av personen. Slike vurderinger må tas på dagen, og pasienter fra 

Ahus som tilbys korttidsplass, får vedtak fra de kommer. Mottak forberedes kun når det er 

helt klart at personen kommer og tildelingskontoret holder ikke av plasser. Selv om sykehuset 

anbefaler at pasienten får en korttidsplass, er det tildelingskontoret som vurderer og avgjør om 

pasientene gis et korttidsopphold eller hjem til bosted med tjenester fra hjemmesykepleien. 

4.4.2 Bistandsbehov  

For hele landet hadde hver femte mottaker av pleie- og omsorgstjenester i 2012 et omfattende 

bistandsbehov. Dette gjelder samtlige mottakere av tjenester skriver KS i Nøkkeltallsrapport 

2013. 

 

Bistandsbehovet til den enkelte mottaker inndeles i 3 kategorier i Kostra, basert på IPLOS-

registreringen
21

: 

 noe/avgrenset  

 middels til stort  

 omfattende 

 

Andelen av alle brukere med omfattende bistandsbehov øker fra 2011 (21,7 %) til 2012 (23,7 

%) og ligger på 24,8 % i Fet for 2013. For å kunne si noe om bistandsbehovet til brukerne av 

hjemmetjenester har vi satt opp tabellen nedenfor. Tabellen viser utviklingen når det gjelder 

andelen brukere med et omfattende bistandsbehov i perioden 2011-2013. 

                                                 
20

 I statistikken for 2012 er revurderinger ikke med, og er her anslått av leder for Tildelingskontoret til ca 30, og 

vi har brukt dette tallet i våre beregninger som framkommer i tilknytning til tabell 12. 
21

 IPLOS: Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk, forskrift vedtatt 17.2.2006. 
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Bistandsbehov Fet Aurskog-

Høland 

Nes Rælingen Sørum 

Andel hjemmetjeneste-

mottakere med omfattende 

bistandsbehov 0-66 år (2013) 

2012 (2011)  

(13,6)12,3(11,9) (10,4) 9,5 (-) (17,1) 12,8(9,9) (22,2)21,4(20,4) (21,2) – (-) 

Andel hjemmetjeneste-

mottakere med omfattende 

bistandsbehov 67-79 år (2013) 

2012 (2011) 

(13,3)12,3 (11,7) (8,2)7,1(-) (21,8)22,8(18,8) (10,8)11,4(8,5) (7,1)-(-) 

Andel hjemmetjeneste-

mottakere med omfattende 

bistandsbehov > 80 år (2013) 

2012 (2011) 

(4,8)10,5(9,3) (4,3)5,3(-) (21,4)20,2(14,2) (7,4)8,9(8,8) (3,5)-(-) 

Tabell 13 Bistandsbehov hjemmetjenestemottakere. Kilde: SSB 

 

I Fet kommune øker andelen hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov 80 år 

+ fra 9,3 % i 2011 til 10,5 % i 2012 og synker til 4,8 i 2013. Informasjon i kommunens 

årsberetning forteller at det har blitt flere brukere av hjemmetjenester totalt 2013 og at antall 

timer pr bruker har økt med 24 % (Fet kommunes årsrapport 2013 side 143). 

 

Figuren nedenfor viser andelen institusjonsbeboere som har omfattende bistandsbehov, målt i 

prosent av innbyggere over 80 år.  

 

 
Figur 8 Andel institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov. Kilde: SSB 

 

Figuren ovenfor viser at andelen institusjonsbeboere som har et omfattende bistandsbehov 

ikke er høyere i Fet enn i sammenligningskommunene. Antall
22

 institusjonsbeboere i Fet som 

er registrert med et omfattende bistandsbehov er 38 i 2011, 42 i 2012 og 45 i 2013 

(SSB/Kostra). 

 

Nestleder ved Pålsetunet fortalte at ansatte på sykehjemmet gir både antibiotika intravenøst og 

sondeernæring.
23

 Ansatte har i tillegg gjennomgått opplæring for å gi blodoverføring, men har 

så langt ikke hatt pasienter med behovet. Ansatte foretar en rekke undersøkelser for å utrede 

og avdekke infeksjoner med mål å unngå innleggelse på Ahus. Sykehjemmet er dessuten 

medlem i mobilt røntgen og pasientene slipper å reise på sykehus for å få konstatert om det er 

                                                 
22

 Korrigerer ikke for institusjonsbeboere utenfor sykehjem. 
23

 Sonden legges inn før pasienten reiser fra sykehuset. 
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brudd eller ikke ved behov. Både sykehjemmet og hjemmetjenesten samarbeider med 

ambulerende sykepleieteam på Ahus.  

 

4.5 Fakta - kjøp av plasser i andre kommuner 

Kommunens kjøp av plasser varierer over tid. Kommuneregnskapet viser at Fet kommune 

ikke kjøper plasser verken i 2011 eller 2012. I 2013 kjøper kommunen mellom 1 og 3 plasser 

fra mars 2013, og kommunen kjøper 1 plass per 26.11.2013. I begynnelsen av 2014 kjøper 

kommunen 3 plasser.
24

 

 

4.6 Andre observasjoner 

Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS-

forskriften) ble vedtatt 17.2.2006 og trådte i kraft 1. mars samme år. Bruk av IPLOS er 

obligatorisk i alle kommuner fra denne dato. Vi har i intervju fått opplyst at det er lav kvalitet 

på IPLOS-registreringen i Fet og at dette ikke er etterspurt fra ledelsen. Det ble også opplyst 

at det er uklart
25

 hvem som er IPLOS-ansvarlig i kommunen. IPLOS-registreringen er 

gjennomført med en praktisk tilnærming gjennom 2 årlige gjennomganger. Mulighetene for å 

ta ut rapporter fra kommunens fagsystem er ikke tilfredsstillende og det er dessuten umulig å 

lese cd’en med resultatene fra SSB som kommer til kommunen etter innrapportering fordi det 

ikke er mulig å bruke CD-rom på «tynne klienter».   

 

Det framkommer i kapittel 4.3.4 at enkelte pasienter har opphold ut over 60 dager på 

korttidsavdeling. Det følger av forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester at kommunen kan kreve egenandel for langtidsopphold når vedkommende 

har vært på institusjon minst 60 døgn pr. kalenderdøgn. Pasienter på Pålsetunet som har 

opphold utover 60 dager betaler ikke alltid etter bestemmelsene om egenandel for 

langtidsopphold framkom i intervju. Det gjøres alltid en vurdering i det enkelte tilfellet 

framkom videre. 

 

 

 

 

  

                                                 
24

 Vi har fått opplyst at konkurranse om rammeavtale for leie av sykehjemsplasser lyses ut våren 2014. 
25

 I forbindelse med verifisering har vi fått opplyst at det nå er avklart hvem som er IPLOS ansvarlig i 

kommunen (4.4.2014). 
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5 Bruk av deltid 

I dette kapitlet besvares problemstilling 2).  

 

Har Fet kommunes bruk av deltid innenfor pleie og omsorg gått ned fra 2010? 

 

 

Bruk av deltid er et omdiskutert og aktuelt tema innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Blant 

annet er et av tiltakene i det nasjonale Kompetanseløftet 2015 å øke andelen som arbeider 

heltid i disse tjenestene (Omsorgsplan 2015). Tiltaket skal bidra til å sikre kontinuitet og 

stabilitet både for brukere og ansatte (St.meld. nr. 25 (2005-2006) s. 17). 

 

Kommunale ledere i både Lørenskog og Stavanger forsøker å få ansatte til å jobbe hel stilling, 

men de ansatte sier nei (Almendingen, Berit 2011).  

 

I samarbeid med Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning (Fafo) gjennomførte 

Lørenskog kommune en undersøkelse i 2008 om tema deltid. Undersøkelsen omfattet flere 

enheter i kommunen, herunder pleie og omsorg. Svarene på spørsmål om motiv og 

begrunnelser for å jobbe deltid kan deles i to grupper.  

 
Gruppen av svar som retter seg mot trekk ved 

de ansatte 

Gruppen av svar som retter seg mot trekk ved 

arbeidsgiver 

Ansatte liker kombinasjon av jobb og mer fri, eller 

har omsorgsforpliktelser 

Ansatte har ikke fått tilbud om full stilling (65 % sier at 

det ikke er ledig heltidsstilling) 

Ansatte liker fleksibiliteten i liten stilling og 

mulighet for å fylle opp med ekstravakter etter 

eget ønske 

Ansatte mener det er for slitsomt å jobbe i full stilling. Det 

er utilstrekkelig tilrettelegging for ansatte med svekket 

helse. 

Ansatte kombinerer deltid og utdanning  

Tabell 14 Lørenskog kommune, undersøkelse om deltid. Kilde: Fafo 

 

Det står videre, i tilknytning til oppsummeringen av svarene, at arbeidstakerne har mange 

gode grunner til å jobbe deltid og det er mange som selv ønsker denne løsningen. Sett fra 

arbeidsgiverståsted, med behov for kompetent arbeidskraft med høy grad av tjenesteidentitet 

og – kjennskap og ansatte som kan jobbe selvstendig, er det ikke nødvendigvis slik at denne 

typen fleksibilitet er like optimal, heter det videre. Ansatte som svarer at deltidsløsningen er et 

ønsket, positivt valg, er oftest å finne blant de eldste, innenfor renhold og på ett av 

sykehjemmene i Lørenskog kommune. (Fafo 2008). 

 

Masteroppgaven «Deltid – En kostbar affære» er innlevert våren 2014. Oppgaven ser på 

økonomien knyttet til deltidsproblematikk som en helhet. I studien blir det med utgangspunkt 

i en liten sykehjemsavdeling og regnskapet sett på kostnader og tidsforbruk som er knyttet til 

antall ansatte og som ikke relaterer seg til antall årsverk. Oppgaven viser at avdelingen i 

teorien kunne spart om lag 30 000 kroner på deltidsstilling som blir omgjort til heltidsstilling, 

dersom avdelingen har det maksimale antall heltidsstillinger (Pukstad, Tore og Tangstrøm, 

Erik 2014). 

 

Aurskog-Høland kommune, som studien er gjennomført i, har iverksatt tiltak for å få flere til å 

arbeide i store stillinger. Kommunen opplyser at man blant annet ser på 

stillingskombinasjoner slik at flere ansatte kan knyttes til helgeturnus (rengjøringsbetjenter og 
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pleieassistenter). I tillegg er det inngått en lokal avtale med sykepleierforbundet om at 

sykepleierne jobber hver 3. helg, med tillegg av inntil 3 helgevakter per år per ansatt. 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Hovedtariffavtalen kapittel 1. Fellesbestemmelser § 2.3 Deltid/midlertidig ansatt:  

”Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling”….”Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved 

intern utlysning i kommunen/virksomheten tilbys en utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel 

stilling, dersom vedkommende er kvalifisert til stillingen.”  

 

Arbeidsmiljøloven § 14-3, pkt. 1.: 

”deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar 

nyansettelser i virksomheten”. 

 

I 2006 vedtok Fet kommunestyre «Fet kommunes arbeidsgiverpolitikk». Den 

arbeidsgiverpolitiske plattformen inneholder 3 trinn. Tiltak for å redusere uønsket deltid 

inngikk i trinn 1, tidfestet til våren 2006, og er del 3 i plattformen. 

 

Del 3 om «uønsket deltid» inneholder følgende målformulering (punkt 2.1): 

 

  

 

 

  

Videre heter det at et hovedprinsipp og et mål på sikt må være at alle skal tilbys minst 50 % 

stilling. Et første delmål må være at alle stillinger skal være over pensjonsgivende størrelse, 

dvs. 40 %
26

. Det åpnes for at det kan tilbys mindre stillingsstørrelser i 

- Helgestillinger 

- Yrker med varierende behov 

- Ansatte som av ulike årsaker ønsker en mindre stilling, jfr. pkt. 1.5. 

 

Kommunestyret i Fet vedtok følgende om bruk av deltid i 2009: 

Fet kommune skal redusere omfanget av deltid i tråd med strategisk føring i og handlingsplan 

i Fet kommunes Omsorgsplan 2010-2019 (Kommunestyrets vedtak sak 109/09 punkt 7). 

 

I Fet kommunes omsorgsplan er formålet at brukerne skal få færre å forholde seg til, at flere 

ansatte får ønsket arbeidstid samt at kommunen får dekket behov for arbeidskraft 

(Omsorgsplan 2010-2019 side 54).  

 

På grunnlag av ovennevnte har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 Fet kommune skal bidra til å redusere omfanget av deltid 

 

5.2 Fakta – redusere omfang av deltid 

5.2.1 Kommunens Omsorgsplan 2010-2019 

I Fet kommunes Omsorgsplan 2010-2019 framkommer: 
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 Fra 21.6.2013 er det ikke lenger noen nedre grense for medlemskap og alle kommuner er omfattet av 

hovedtariffavtalen i kommunal sektor for fast ansatte og vikarer omfattes fra 1.7.2013.  Dette gjelder imidlertid 

ikke for sykepleiere som omfattes av lov om pensjonsordningen for sykepleiere (Sykepleierpensjonsloven). 

Sykepleiere må ha i gjennomsnitt 168 timer per kvartal for å bli meldt inn i KLP. 168 timer tilsvarer nærmere 40 

% stilling for ansatte som følger 35,5 timers uke i turnus. 

Redusere bruk av uønsket deltid slik at ansatte på sikt kan få tilbud om 
den stillings- størrelsen hver enkelt ønsker så langt dette samsvarer med 
arbeidsgivers behov 
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 Andel sykepleiere inkl. helsesøstre og jordmødre som arbeider inntil 19 timer per uke 

utgjør nærmere 35 % i Fet. Det er en høyere andel av sykepleiere som arbeider deltid 

enn i resten av landet. 

 Andel hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som arbeider inntil 19 timer per uke er 

omtrent på linje med det som er vanlig i andre kommuner. 

 Fet kommune har utarbeidet en plan for å redusere omfanget av deltid. Planen er en 

del av kommunens arbeidsgiverpolitikk. 

 Det må skje relativt store endringer før omfanget av deltid er på linje med det som er 

vanlig ellers i landet. 

5.2.2 Rapportering 

Gjennomgang av kommunens årsrapporter og tertialrapporter viser revisjonens gjennomgang 

at det ikke rapporteres hva som gjøres for å nå kommunens mål om å redusere omfanget av 

deltid, slik det framkommer i kommunestyrets vedtak i sak 109/09 punkt 7. I årsrapporten 

rapporteres det imidlertid på antall ansatte, deltidsansatte og fordeling mellom kjønn i 

rapportens kapittel om likestilling. 

5.2.3 Systematisk arbeid 

Personalsjefen fortalte at personalkontoret ikke har hatt spesifikt fokus på å redusere 

omfanget av uønsket deltid, men fortalte at enhetsleder Pålsetunet og enhetsleder 

Hjemmetjenesten har arbeidet mye med å legge til rette for å unngå uønsket deltid for ansatte. 

Personalsjefen fortalte at tiltakene nedenfor gjelder generelt: 

 Ansatte som ønsker større stilling, kan ta kontakt med enhetsleder 

 Ansatte kan søke utlyste stillinger og vise til krav om fortrinnsrett. 

 

I kapittel 5.3.2 kommer vi nærmere inn på hva som er gjort for å redusere omfanget av 

uønsket deltid, stort sett avgrenset til Pålsetunet. 

 

5.3 Fakta – deltid 

På bakgrunn av mottatte tall fra KS’ PAI-register har vi utarbeidet figurene nedenfor. Det er i 

denne sammenheng viktig å poengtere at statistikken viser antall ansatte. En person kan være 

ansatt i flere stillinger, og tallmaterialet viser sum stilling per ansatt, dvs. «hoder». Det er ikke 

nødvendigvis sammenfall mellom antall ansatte og antall stillinger. Statistikken teller bare 

ansatte som har utbetalt lønn. Enhetsledere, avdelingsledere samt merkantilt personale, 

kjøkkenpersonale og renholdere er ikke med i tabell 14 og 15 eller i figur 14, 15 og 16. 

5.3.1 Deltidsansatte  

Totalt innen kommunal og fylkeskommunal forvaltning, inkl. Oslo er det 457612 ansatte i 

slutten av 2013. Tilsvarende tall for Fet er 865 ansatte (KS Pai). Figuren nedenfor viser 

hvordan fordelingen er totalt innen kommunal og fylkeskommunal forvaltning og i Fet. 
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Figur 9 Andel deltidsansatte innen kommunal forvaltning. Kilde: KS 

 

Figuren ovenfor viser at andelen deltidsansatte er høyere i Fet enn innen kommunal og 

fylkeskommunal forvaltning totalt sett. Årsverk per ansatt for deltidsansatte er 

gjennomsnittlig et prosentpoeng lavere i Fet kommune enn totalt i kommunal sektor. 

 

Fordelt på kvinner og menn har vi satt opp figurene nedenfor som viser andelen ansatte og 

deltidsansatte i prosent. 

  

 
Figur 10 Andel kvinner, kommunal sektor. Kilde: KS 

 

Andelen kvinner er høyere i Fet enn for landet både i antall ansatte og for deltidsansatte slik 

figuren ovenfor viser. Figuren nedenfor viser «bildet» for menn. 

 

 
Figur 11 Andel menn, kommunal sektor. Kilde: KS 
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5.3.2 Deltidsansatte i pleien 

For å få svar på hvordan andelen deltidsansatte utvikler seg på Pålsetunet sykehjem og i 

hjemmetjenesten, innhentet revisjonen data fra KS’ PAI-register, fordelt på ansatte i pleien.
27

  

  
Type stilling Stillingskode Antall 2011 Antall 2012 Antall 2013 

Pleiemedarbeider 6583 35 58 55 

Hjelpepleier 7076 56 54 51 

Sykepleier 7174 36 35 37 

Fagarbeider  7517 13 15 16 

Spesialhjelpepleier 7681 5 4 14 

Sum  145 166 173 

Tabell 15 Antall ansatte i pleien, Pålsetunet og hjemmetjenesten. Kilde: KS PAI 

 

For hjemmetjenesten er utviklingen fordelt på stillingsstørrelse vist i figuren nedenfor. 

 

 
Figur 12 Ansatte i «pleiestillinger» i hjemmetjenesten, i %. Kilde: KS Pai 

 

Figuren viser at andelen ansatte med den laveste stillingsbrøken har økt fra 2011 til 2013. 

Andelen ansatte med stillingsbrøk mellom 20 og 49,9 er redusert samtidig som andelen 

ansatte med stillingsbrøk mellom 50 – 79,9 har økt. Andelen ansatte med stillinger som er 

større enn 80 % viser en synkende utvikling.  

 

Tabell 14 og figur 12 inkluderer ikke hjemmehjelperne
28

. Hjemmehjelperne går i turnus i 

pleien i helg og har derfor muligheten for økte stillinger. Per mars 2014 er det 10 

hjemmehjelpere fordelt på følgende stillinger: 40-50 %: 2 stk., 60-70 %: 2 stk., 70-80 %: 3 

stk., 80-90 %: 1 stk. og 2 stk. i 100 % stillinger. I tillegg kommer helgevikarer, gjerne 

studenter, som jobber fjerde eller annen hver helg (e-post fra enhetsleder). Enhetsleder skriver 

også at ved oppbemanning av omsorgsboligene var det flere av de faste ansatte som ønsket å 

jobbe i omsorgsboligene som fikk høyere stillingsstørrelse. 

 

                                                 
27

 Pleien: Omfatter ansatte på sykehjemmet (Pålsetunet) og i hjemmetjenesten. Omfatter ikke lederstillinger. 
28

 Stillingsgruppen er ikke med i vår bestilling av data fra PAI. 
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Kommunalsjef Flesland har gjort oppmerksom på at alle i hjemmetjenesten jobber hver 4. 

helg. Dette ble gjort for å rekruttere til tjenesten i Fet. På Pålsetunet er det bare sykepleierne 

som jobber hver 4. helg. 

 

Når vi ser på Pålsetunet for seg, er utviklingen som vist nedenfor. 

 

 
Figur 13 Ansatte i «pleien» ved Pålsetunet, i %. Kilde: KS Pai 

 

Figuren ovenfor viser at det er små endringer i utviklingen av andelen ansatte, fordelt på 

stillingsprosent for Pålsetunet. 

 

Helgestillingene på sykehjemmet består av stillinger i størrelsesorden mellom 13 % og 19 %. 

Mange pleiemedarbeidere
29

 går i små stillinger, og dette er for det meste sykepleierstudenter 

eller ansatte uten godkjent fagutdanning fortalte nestleder ved Pålsetunet. Nestleder fortalte 

videre at noen ansatte, etter eget ønske, arbeider hver 2. helg for å få større stilling. Turnusen 

på sykehjemmet strekker seg over 12 uker, noe som gir mulighet for å jobbe hver 2., 3. eller 4. 

helg.    

 

I januar 2012 foretas endringer i en rekke stillinger på sykehjemmet som et ledd i framtidig 

administrativ organisering av Pålsetunet bo- og servicesenter, på bakgrunn av Deloittes 

gjennomgang. Enhetsleder fortalte at i forbindelse med omorganiseringen i 2012 blir flere 

stillingsbrøker justert som følge av økt bemanning. Enhetsleder fortalte videre at en sentral 

føring i denne sammenheng er «bemanningsplanen» som viser hvor mange som til enhver tid 

må være på jobb. Resultatet blir et visst antall hele stillinger og deltidsstillinger. I denne 

sammenheng er det ikke mulig å komme bort fra behovet for et visst antall små 

«helgestillinger». Sykepleierne er på jobb hver 4. helg
30

 i Fet, mens ansatte i pleien på 

Pålsetunet for øvrig jobber hver 3. helg i samsvar med avtaler og dette legger også føringer 

når det gjelder stillingsstørrelse fortalte enhetsleder videre. 

 

Når det gjelder sykepleiere i pleien (Pålsetunet og hjemmetjenesten), vises utviklingen i 

figuren nedenfor. 

 

                                                 
29

 Pleiemedarbeidere har ikke fagutdanning men realkompetanse eller er i utdanning. 
30

 Sykepleiere i Fet har arbeidet hver 4. helg siden tusenårsskiftet. 
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Figur 14 Sykepleiere i "pleien". Kilde: KS Pai 

 

Tallene viser at andelen sykepleiere i Fet som arbeider i lavere stillingsprosent enn 50 % 

utgjør 24 % i 2011, 17 % i 2012 og 16 % i 2013. Figuren ovenfor viser samtidig at andelen 

sykepleiere i hel stilling er redusert med 8 prosentpoeng fra 2011 til 2013.  

 

Sykepleiere må i gjennomsnitt jobbe omtrent 168 timer i løpet av hvert kvartal
31

 for å 

opparbeide pensjonsrettigheter i KLP. Dette tilsvarer nærmere 19 timer per uke eller i 

underkant av 40 % stilling i følge opplysninger fra økonomiavdelingen i Fet kommune. (Se 

fotnote 27).  

5.3.3 Deltidsstillinger ved Pålsetunet 

I kapitlet ovenfor er utgangspunktet ansatte. Utgangspunktet for oversikten nedenfor er antall 

budsjetterte stillinger. Tabellen er utarbeidet av revisjonen med utgangspunkt i kommunens 

oversikt over ansatte (budsjettgrunnlag
32

).  

 

Deltid – Pålsetunet, pleien 2007-2014 

År 1.1. 
Antall 

stillinger 

Stillingsprosent       
Sum 

0-19,9 % 20-49,9 % 50-79,9 % 80-99,9 % 100 % 

2007 84 36 % 19 % 20 % 12 % 13 % 100 % 

2011 87 34 % 22 % 21 %  11 % 11 % 100 % 

2014 87 26 % 22 % 25 %  16 % 10 % 100 % 

Tabell 16 Antall stillinger, gruppert etter stillingsprosent. Kilde: Kommunens budsjettgrunnlag 

 

På det tidspunkt budsjettet for 2014 settes opp er 10 % av stillingene i pleien heltidsstillinger, 

og sammenlignet med 2007 er andelen 3 prosentpoeng lavere. Når det gjelder stillinger i 

kategorien 80-99,9 % har andelen økt med 4 prosentpoeng fra 2007. Andelen med 

stillingsbrøker i kategorien 0-19,9 % har gått ned med 10 prosentpoeng fra 2007 til 2014. For 

øvrig er det en økning på 3 prosentpoeng i stillinger i kategorien 20-49,9 % og en økning på 5 

prosentpoeng i kategorien 50-79,9 % stilling. 

 

                                                 
31

 Det er 4 kvartaler i hvert år, 1. kvartal løper fra januar, 2. kvartal løper fra april osv. 
32

 Ikke korrigert for stillinger andre steder, vikariater eller vakante stillinger med oppgitt stillingsbrøk. 

Utgangspunktet for tabellen er stillinger i pleien på dag/kveld (natt, kjøkken, administrasjon ikke medregnet). 

Budsjetterte stillinger uten stillingsbrøk (bare navn på ansatt) er ikke talt med. 
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5.4 Andre observasjoner 

Revisjonen har sett på «Ansattliste på funksjon 253». Gjennomgangen viser at noen ansatte 

som «hører hjemme» på andre funksjoner, står på denne listen. Revisjonen tar dette opp 

utenom denne rapporten.  

 

Revisjonen har sett på regnskapsført på Kostra-funksjon 253 og antar at det er noen 

feilføringer mellom funksjon 253 og 254. Dette vil også bli fulgt opp utenom denne 

rapporten. 
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6 Rådmannens høringssvar 

Rådmannen fikk rapporten til høring den 9.5.2014 med svarfrist 16.5.2014.  Rådmannens svar 

til rapporten er datert 23.6.2014 i samsvar med forlenget høringsfrist. Høringssvaret følger 

som vedlegg 3. 

 

Innholdet i note 31 er korrigert på side 36 i rapporten. 
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Vedlegg 1 – Litteraturliste, figurer og tabeller  
 

Lov og forskrift: 

 Helse- og omsorgstjenesteloven (Lov 2011-06-24-30)  

 Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) (FOR 2010-11-12-1426) 

 Pasient- og brukerrettighetsloven (Lov 1999-07-02-63) 

 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349) 
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 Arbeidsmiljøloven (Lov 2005-06-17-62) Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 

stillingsvern m.v. 

 Sykepleierpensjonsloven (Lov 1962-06-22) 

 

Forarbeider, veiledere, rundskriv m.m: 
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Vedlegg 2 – Organisasjonskart 

 
 
Organisasjonskartet er hentet fra Fet kommunes hjemmeside den 27.11.2013, link til siden: 

http://www.fet.kommune.no/Modules/admunit.aspx?Object.ID=-12001&AdmUnitID=-12001 
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Vedlegg 3 – Rådmannens høringssvar 

 

 


