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Forord 

 

Etter bestilling fra kontrollutvalgene i hhv. Aurskog - Høland, Fet og Nes kommuner, har revisjonen 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunenes tildeling av korttidsopphold på sykehjem. Alle tre 

kommuner har mottatt hver sin rapport med resultater for sin kommune. Rapportene er behandlet i 

kontrollutvalgene og de er videresendt til kommunestyrene for behandling der. 

 

Etter ønske fra kontrollutvalgene i de samme kommunene har revisjonen utarbeidet dette notatet 

som sammenligner de tre kommunene når det gjelder tildelingspraksis og internkontroll ved tildeling 

av korttidsopphold på sykehjem. 

 

Undersøkelsene revisjonen har gjort viser til en viss grad sammenfallende funn i de tre 

kommunene, men at det også er også noen ulikheter som kan gi grunnlag for læring mellom de tre 

kommunene. Revisjonen håper også at andre romerikskommuner finner notatet nyttig i sitt 

forbedrings- og utviklingsarbeid i denne sektoren.  

 

Notatet er basert på utdrag av de funn og vurderinger som er gjort i de tre rapportene, og har derfor 

ikke ambisjoner om å gjengi et fullstendig og helhetlig bilde av undersøkelsene som er gjort i den 

enkelte kommune.  

 

 

 

Jessheim, 11. januar 2016 

 

 

 

 

                                         Oddny Ruud Nordvik 

                                         avdelingsleder forvaltningsrevisjon og  

                  selskapskontroll 
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1 INNLEDNING 

Kontrollutvalgene i hhv. Aurskog – Høland, Fet og Nes kommuner bestilte i 2014 

forvaltningsrevisjon av tildelingspraksis og internkontroll ved tildeling av korttidsopphold på 

sykehjem. Bestillingene hadde likelydende formål og problemstillinger. Disse rapportene er nå levert 

og behandlet av de respektive kontrollutvalg og kommunestyrer 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektene har vært å undersøke i hvilken grad kommunens 

praksis ved tildeling av korttidsopphold i institusjon bygger på faglige standarder og er i samsvar 

med krav til god saksbehandling. 

 

Prosjektene tok for seg tildeling av korttidsplasser på sykehjem. Søkere til korttidsplasser er i all 

hovedsak eldre mennesker og ved vedtak om korttidsopphold  har søkerne en gjennomsnittsalder 

på over 80 år. Søkerne består av både utskrivningsklare pasienter fra sykehus, pasienter som 

allerede er på korttidsopphold og ønsker forlengelse av oppholdet, samt hjemmeboende søkere. 

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus (i all hovedsak Ahus) er i en «særstilling», da kommunene 

etter samhandlingsreformen er forpliktet til å ta imot dem raskt. Kommunene risikerer bøter hvis 

pasientene blir liggende på sykehus etter at de er definert som ferdigbehandlet av sykehuslegene. 

 

Forvaltningsrevisjonene hadde følgende problemstillinger:  

1. Er kommunens praksis for tildeling av institusjonsplasser forankret i faglige kriterier og er 

saksbehandlingen i samsvar med krav i forvaltningsloven? 

2. Er det etablert en internkontroll som bidrar til å sikre god praksis ved tildeling av 

institusjonsplasser? 

3. Følger kommunen retningslinjene og har den en tilfredsstillende praksis for regnskapsføring 

og rapportering av styringsindikatorer for tildeling av institusjonsplasser 

 

Undersøkelsene er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyse, intervjuer, og spørreundersøkelse til 

ansatte som registrerer funksjonsnivånivået til helse – og omsorgsbrukere i kommunene.  

 

 

 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SAMMENSTILLINGSNOTAT Side 2 

 

2 FORVALTNINGSPRAKSIS VED TILDELING AV 

KORTTIDSPLASSER 
 

2.1 Organisering og bemanning 

I alle tre kommunene ledes helse – og omsorgstjenestene av en kommunalsjef som er underlagt 

rådmannen. Det er relativt vanlig i kommunene at rollene som bestiller av tjenester er adskilt fra 

rollen som utfører. En slik adskillelse betyr at den som bestiller tjenester ikke driver 

tjenesteproduksjon, men kun tar seg av saksbehandlingen og sørger for at tjenesteutfører som for 

eksempel sykehjemmet får beskjed om hva slags tjenester som bruker har fått tildelt.  

Tabellen under gir en oversikt over de ulike bestillerenhetene av helse – og omsorgstjenester i de 

tre kommunene. 

 

Organisering av helse – og omsorgstjenesten og bemanning ved bestillerenhetene 

 Navn på 

kommunal-

område/sektor 

Navn på 

bestillerenhet 

helse – og 

omsorgstjenester 

Antall 

årsverk 

bestillerenhet 

Bestiller-

rollen adskilt 

fra utfører- 

rollen 

Aurskog 

- 

Høland 

Helse – og 

rehabilitering 

Tjenestekontor
1
 4,8 årsverk Gjenstår en 

del tjenester 

Fet Sektor helse – og 

omsorg 

Tildelingskontor 4,55 årsverk Ja 

Nes Helse – og velferd Tildelingsenhet 9,8 årsverk
2
 Ja 

 

 

Tabellen viser at det er forskjellige betegnelser på kommunalområde/sektor i de tre kommunene. 

Det er også forskjellig navn på bestillerenheten for helse – og omsorgstjenester i de tre 

kommunene. Når det gjelder årsverk har Nes har ca. dobbelt så mange årsverk i bestillerenheten 

enn de to andre kommunene. Den siste kolonnen viser om bestiller – utfører rollen er adskilt.  

 

                                                

 

 
1
 Tjenestekontoret var under oppbygging når undersøkelsen ble gjennomført. Målet var å skille bestiller – 

utfører rollen. 
2
 Årsbudsjett 2015 
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2.2 Om prinsipper for tildeling av helse – og omsorgstjenester 

Kommunen er tildelt en viss grad av skjønn med hensyn til hva et vedtak skal gå ut på. Skjønnet er 

ikke helt fritt, og hva som er ansett som faglig forsvarlig vil veie tungt. Hva som vil være faglig 

forsvarlig vil være det som til en hver tid er gjeldende og allment faglig akseptert på et område. 

 

At skjønnsutøvelsen skjer innenfor lovens rammer og de rammene kommunen selv har satt opp, er 

avgjørende både for å sikre nødvendig hjelp, men også for å sikre likebehandling av søkerne i egen 

kommune og for å nå kommunens egne overordnede mål på området. Dette innebærer også at det 

er etablert rutiner på flere nivå. 

 

I tillegg kommer de politiske prioriteringene som blir gjort og som administrasjonen skal følge. Disse 

kan være nedfelt i planverk for sektoren og det er vanlig i kommunesektoren i dag å ha utarbeidet 

f.eks. en omsorgsplan for en gitt periode3. Det er også vanlig å ha etablert prinsipper for tildeling av 

helse- og omsorgstjenester og faglige kriterier for tildeling av plass i institusjon. Mye brukte 

prinsipper for tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene er såkalte «omsorgstrapper», 

bygget på LEON (laveste effektive omsorgsnivå) eller BEON (beste effektive omsorgsnivå).  

 

 

Kilde: En naturlig avslutning på livet. Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen. Palliativ omsorg, trygghet og 

valgfrihet. Agenda Kaupang/KS FoU. Sluttrapport 31. oktober 2012 

 

                                                

 

 
3
 Kan inngå i kommunens samlede planbehov, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 

byggesaksbehandling § 10-1 kommunal planstrategi. 
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Som det går frem av omsorgstrappen i figuren på forrige side, stiger kostnadene for kommunen 

etter hvert som det tildeles tjenester høyere opp i omsorgstrappen. Tjenestene på lavest nivå i 

trappen krever mindre ressurser enn tjenester høyere oppe i trappen.  Målet for kommunen er å 

tildele tjenester på riktig nivå for den enkelte bruker, ikke for lavt eller høyt i omsorgstrappen.  

 

Når det gjelder prinsipper for tildeling av helse – og omsorgstjenester er følgende prinsipper lagt til 

grunn i de tre kommunene: 

 

Overordnede prinsipper for tildeling av helse – og omsorgstjenester 

Aurskog – Høland                                                         Beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 

Fet Laveste effektive omsorgsnivå (LEON- prinsippet) 

Nes Beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet) 
 

 

Alle tre kommunene bruker dermed et anerkjent prinsipp for oppbygging av helse – og 

omsorgstilbudet og tildeling av tjenester. Både LEON - og BEON prinsippet bygger på samme 

tankegang, nemlig en omsorgstrapp med utbyggede tjenester på forskjellig nivå tilpasset brukernes 

behov. Om man bruker BEON eller LEON prinsippet utgjør i praksis ingen forskjell. LEON 

innebærer at tjenestene skal tildeles på det laveste effektive nivået i omsorgstrappen, mens BEON 

innebærer at tjenestene skal tildeles på beste effektive nivå i omsorgstrappen. 

2.3 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass 

Det er viktig at kommunene tilkjennegir hva de legger vekt på og hvordan kommunen prioriterer når 

de tildeler institusjonsplasser. For at søkerne skal kunne forutberegne sin rettsstilling er det viktig at 

disse prinsippene er nedfelte og tilgjengelige for søkerne. Kriteriene bør på samme måte være 

tilgjengelig for pårørende og innbyggerne i kommunen for øvrig. Dette vil kunne ivareta hensynet til 

tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling. Dessuten er det viktig at saksbehandlerne i kommunen 

har gode kriterier for utøvelse av sitt skjønn. Dette vil bidra til å sikre likebehandling av søkere og til 

at søkere som får avslag lettere vil kunne vurdere om det er grunnlag for å klage på avslaget. 

 

Revisjonen har derfor lagt til grunn at det bør finnes kriterier for tildeling av institusjonsplasser. 

Revisjons gjennomgang viste følgende: 
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Kriterier for tildeling av sykehjemsplass 

Aurskog - Høland Kommunestyret vedtok kriterier høsten 2013 

Fet Administrativt utarbeidede kriterier. 

Nes Kommunestyret vedtok kriterier i november 2015. 

Har tidligere hatt administrative rutiner/kriterier til 

hjelp i saksbehandlingen. 

 

Som det går frem av tabellen over, er det i alle tre kommunene blitt utarbeidet 

saksbehandlingskriterier. I Aurskog – Høland og Nes har kriteriene blitt vedtatt av kommunestyret, 

mens i Fet er kriteriene administrativt utarbeidet. 

 

Revisjonen la til grunn at tildelingskriteriene skal være åpent tilgjengelige for alle innbyggerne. 

Undersøkelsen viser at det er mangler på dette i to av tre kommuner. I Aurskog – Høland er ikke de 

politisk vedtatte tildelingskriteriene tilgjengelig på hjemmesiden. I Fet er deler av kriteriene på 

hjemmesiden. I Nes kommune derimot ligger de administrativt utarbeidede kriteriene på 

hjemmesiden til kommunen. 

2.4 Forvaltningsloven og saksbehandlingen av korttidsplasser 

I helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 heter det at «forvaltningsloven gjelder for kommunenes 

virksomhet med de særlige bestemmelser som følger av loven her og av pasient- og 

brukerrettighetsloven». Avgjørelser om tildeling av plass i sykehjem etter helse- og omsorgsloven 

regnes som enkeltvedtak. Enkeltvedtak reguleres i forvaltningsloven, og forvaltningsloven stiller 

krav til saksbehandlingen i kommunen. De kravene vi har sett på i rapportene er: 

 

 Søknad skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold (fvl § 11 a.)  

 Vedtak/avslag på institusjonsplass skal være skriftlig (fvl § 23) 

 Vedtak skal inneholde en begrunnelse ved et eventuelt avslag på korttidsplass (fvl § 24). 

 Det skal opplyses om klagerett (fvl § 27) 

 Det skal gis foreløpig svar hvis saksbehandlingstiden antas å trekke ut over fire uker (fvl § 

11a) 

 

Det er i hovedsak tre grupper søkere til korttidsplass på sykehjem gruppert etter hvor søker befinner 

seg på søknadstidspunktet. Disse tre gruppene er:  

 

 Utskrivningsklare pasienter fra sykehus (i all hovedsak Ahus) 

 Pasienter på korttidsopphold som ønsker forlengelse av korttidsopphold 

 Hjemmeboende søkere.  

 

Undersøkelsene i de tre kommunene viste at utskrivningsklare pasienter fra sykehus fikk 

korttidsplass rett etter sykehusoppholdet og de som ønsket forlengelse på korttidsoppholdet også 
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fikk det uten å ha vært en tur hjemme mens søknaden ble behandlet. I tabellen under har revisjonen 

gjengitt hvorvidt forvaltningslovens saksbehandlingskrav følges for alle gruppene søkere. 

Hjemmeboende søkeres ventetid på korttidsopphold, gjengis i første kolonne. 

 

Overholdelse av forvaltningsloven ved tildeling av korttidsplass 

 Søknad skal 

forberedes og 

avgjøres uten 

utgrunnet 

opphold 

Vedtak/avslag på 

institusjonsplass 

skal være skriftlig 

(Alle tre grupper) 

Vedtak skal 

begrunnes 

(Alle tre 

grupper) 

Det skal 

opplyses 

om 

klagerett 

(Alle tre 

grupper) 

Det skal gis foreløpig 

svar hvis 

saksbehandlingstiden 

antas å trekke ut over 

fire uker. (Alle tre 

grupper) 

Aurskog 

- Høland 

 

Hjemmeboende 

søkere til 

korttidsplass må 

vente i 

gjennomsnitt 7 

dager før 

korttidsopphold 

starter 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 

Fet Hjemmeboende 

søkere til 

korttidsplass må 

vente i 

gjennomsnitt 8 

dager før 

korttidsopphold 

starter 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 

Nes Hjemmeboende 

søkere til 

korttidsplass må 

vente i 

gjennomsnitt 7 

dager før 

korttidsopphold 

starter 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt 

 

 

Tabellen over viser at de krav til saksbehandlingen som revisjonen har sett på oppfylles i 

tilstrekkelig grad. Dette gjelder for alle de tre søkergruppene (utskrivningsklare pasienter fra 

sykehus, søkere som er på korttidsopphold samt hjemmeboende søkere). Søknadene forberedes 

og avgjøres uten ugrunnet opphold. Det er skriftlige vedtak og vedtakene er begrunnet. Det 

opplyses også om klagerett og det gis foreløpig svar hvis det er aktuelt. 

 



ROMERIKE REVISJON IKS 

 

SAMMENSTILLINGSNOTAT Side 7 

 

Når det gjelder mål og hensikt med korttidsplass på sykehjem viser undersøkelsen at alle de tre 

kommunene formulerer ett eller flere mål for korttidsoppholdet i det enkelte vedtaksbrev til søker. 

Målene som formuleres er individspesifikke, og viser at det er foretatt en individuell helsefaglig 

vurdering av hver enkelt søker.  

 

Revisjonen undersøkte også avslag på søknad om korttidsopphold som ble gitt i 2014. I Nes så 

revisjonen på alle avslag for hele året 2014 mens man i Aurskog – Høland og Fet så på avslagene 

som ble gitt i perioden januar 2014 til november 2014. 

 

Avslag på søknad om korttidsplass 

 Antall 

avslag 

2014 

Avslags - 

prosent 2014 av 

innvilgede 

korttidsopphold 

Saksbehandlingstid 

avslag 

gjennomsnitt 

Det skal gis foreløpig 

svar hvis 

saksbehandlingstiden 

antas å trekke ut over 

fire uker 

 Gis det 

avslag for 

utskrivnings- 

klare 

pasienter fra 

sykehus? 

Aurskog 

- 

Høland 

35
4
 6,8 % 16 dager Manglet i en sak.  Ja 

Fet 13 7,5 % 13 dager Oppfylt  Nei 

Nes 11 2,3 % 91 dager Manglet i fem saker.  Nei
5
 

 

 

Tabellen over viser av antall avslag varierer mellom de tre kommunen både i antall og i andel av 

innvilgede søknader. Aurskog – Høland og Fet har betydelig høyere avslagsprosent enn Nes 

kommune med hhv 6,8 %, og 7,5 % mot 2,3 % i Nes. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ved 

avslag er klart høyest i Nes med 91 dager mot Aurskog – Hølands og Fet sine 16 og 13 dager. Når 

det gjelder foreløpig svar hvor saksbehandlingstiden var over fire uker manglet dette i fem saker i 

Nes. Foreløpig svar manglet i en sak i Aurskog – Høland mens det i Fet var gitt foreløpig svar i alle 

aktuelle saker hvor saksbehandlingstid var over fire uker. 

 

I den siste kolonnen i tabellen fremgår det om det hele tatt gis avslag for utskrivningsklare pasienter 

fra sykehus når det har vært søkt om korttidsplass, og pasienten får andre tjenester. Tabellen viser 

at det er kun Aurskog – Høland som i den undersøkte perioden skriver avslag for utskrivningsklare 

                                                

 

 
4
 Revisjonen gjennomgikk 13 avslag 

5
 Nes opplyser til revisjonen at de skal begynne å skrive avslag på korttidsplass for utskrivningsklare pasienter 

som er vurdert til korttidsopphold, men som får tildelt andre helse – og omsorgstjenester fra kommunen når de 
kommer hjem og ikke får tildelt kommunale tjenester. Årsaken til at Nes skal endre praksis er en 
tilbakemelding fra fylkesmannen i forbindelse med behandlingen av en konkret sak. Nes oppfatter 
fylkesmannen dit hen at manglende avslag på korttidsopphold for en utskrivningsklar pasient er en feil i 
saksbehandlingen. 
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pasienter fra sykehus som tildeles andre kommunale tjenester eller kommer hjem uten kommunale 

tjenester. Pasienter som ligger på sykehus utformer som regel ingen egensøknad i motsetning til for 

eksempel hjemmeboende søkere som fyller ut kommunens søknadsskjema. Når så meldinger fra 

sykehuset om at pasienten er utskrivningsklar kommer, oppfatter alle de tre tildelingsenhetene dette 

som en søknad basert på hva som har stått og står i de elektroniske meldingene fra sykehuset.  

 

Vedtak om avslag på korttidsplass utløser rettigheter etter forvaltningsloven, bla klagerett. Vedtak 

om avslag styrker dermed søkers rettsstilling herunder muligheten for å klage på avslaget. 

 

Revisjonen la også til grunn i undersøkelsen at det må sikres god samhandling om utskrivningsklare 

pasienter fra sykehus. Daglige utvekslinger av informasjon mellom kommune og sykehus foregår 

elektronisk via Pleie – og omsorgsmeldinger (PLO – meldinger). Undersøkelsen viser at det PLO - 

meldingssystemet mellom kommune og sykehus fungerer godt, og samhandlingen har blitt mye 

bedre etter innføringen av PLO - meldingssystemet. En gjennomgående utfordring for alle tre 

kommune er å danne seg et riktig bilde av den utskrivningsklare sykehuspasientens funksjonsnivå, 

gjennom å få tilstrekkelig og korrekt informasjon fra sykehuset. Å ha kunnskap om funksjonsnivået 

er viktig for å kunne fatte vedtak om rett(e) tjenester etter utskrivning fra sykehuset.  
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3 INTERNKONTROLL 

3.1 Om internkontroll 

Ifølge forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 skal den/de ansvarlige for 

virksomheten beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 

samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal også klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt.  

 

I følge § 5 i internkontrollforskriften skal internkontrollen kunne dokumenteres i den form og det 

omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

3.2 Revisjonens gjennomgang av internkontrollen 

Revisjonen ba i forbindelse med oppstart av prosjektet de tre kommunene å oversende rutiner og 

retningslinjer som skulle ivareta internkontrollen for tildeling av sykehjemsplasser. Alle de tre 

kommunene har rutiner for saksbehandling av sykehjemsplasser, klagesaksbehandling samt 

revurdering av tjenester. Av andre rutiner som en eller flere kommuner har kan nevnes,  

«utskrivning av somatiske pasienter fra sykehus», «håndtering av faglig uenighet» og «vurderinger 

og vurderingsbesøk» m.m. . Tabellen nedenfor oppsummerer prosedyrene/rutinene med hensyn til 

antall, oppdatering og med hensyn til ansvar og formell godkjenning. 

 

Gjennomgang prosedyrer/rutiner 

 Antall 

rutiner/prosedyrer 

Antall 

oppdaterte 

rutiner/prose-

dyrer 

Antall 

rutiner/prosedyrer 

hvor ansvar er 

definert 

Antall 

rutiner/prosedyrer 

formelt godkjent 

Antall 

rutiner/prose-

dyrer hvor 

avviks-

behandling 

er avklart 

    

Aurskog 

- 

Høland 

5
6
 5 5 

 

5 5     

Fet 9 3 6 2 3     

Nes 10 5 9 5 9     
 

 

Som det går frem av tabellen varierer antall rutiner/prosedyrer som berører tildeling av 

sykehjemsplasser fra fem i Aurskog – Høland til ni i Fet og 10 i Nes.  

                                                

 

 
6
 Det er utarbeidet en plan for utarbeidelse av totalt 17 rutiner/ prosedyrer med frist 13.11.2015  
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Oppsummert viser undersøkelsen at det er etablert tilfredsstillende internkontroll i Aurskog – 

Høland. Det gjenstår riktignok implementering av nye enkeltrutiner. I Fet er det en del svakheter ved 

internkontrollen. Dette gjelder mangler både med oppdatering av rutiner, ansvarsdefinering, 

godkjenning og avviksbehandling. I Nes kommune er det betydelige svakheter gjennom manglende 

datering og godkjenning og de er i varierende grad tatt i bruk av de ansatte. I Nes er det et arbeid i 

gang med å bygge opp og implementere et internkontrollsystem for hele kommunen. 

3.2.1 Om rutinene / prosedyrene er tilgjengelig for de ansatte 

I alle tre kommunene var rutinene / prosedyrene lagret digitalt på lagringsområder hvor de ansatte i 

tildelingsenhetene hadde tilgang. Unntaket for dette var i Nes, hvor noen rutiner/prosedyrer som lå 

lagret i «kvalitetshåndboka» som ikke lenger var tilgjengelig for de ansatte. Det ble i den forbindelse 

opplyst at Nes kommune holder på med å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem for alle 

virksomhetene i kommunen, som også vil omfatte nye internkontrollrutiner for tildeling av 

institusjonsplasser. 
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4 RAPPORTERING OG STYRINGSDATA 
 

4.1 Om rapportering av styringsdata 

Kommunene plikter å rapportere informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til staten gjennom 

KOSTRA. Tjenesterapporteringen til statlige myndigheter består av tjenestedata som spesifiseres i 

fastsatte elektroniske skjemaer eller data avgitt ved spesifiserte uttrekk fra fagsystem.  

 

Riktig rapportering i KOSTRA omfatter også informasjon om sykehjemsplasser og nøkkeltall for 

korttidsopphold og langtidsopphold. Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon, mens 

langtidsopphold er opphold i institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset opphold når 

vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. 

4.2 Revisjonenes gjennomgang 

Revisjonens undersøkte om innrapporteringen til KOSTRA på sykehjemsplasser var korrekt og om 

det ble fattet nytt vedtak om vederlagsbetaling i de tilfeller der bruker i løpet av et år har vært mer 

enn 60 døgn på sykehjem.  

 

Undersøkelsen viser at når det gjelder spørsmålet om vederlagsbetaling er dette er på plass i alle 

de tre kommunene. Når det gjelder KOSTRA – innrapportering er dette korrekt med unntak av Nes 

kommune. 

 

 Rapportering av styringsdata 

Aurskog - Høland  Innrapportering av sykehjemsplasser i KOSTRA 

 Vederlagsbetaling for langtidsplass etter 60 

oppholdsdøgn 

Fet Innrapportering av sykehjemsplasser i KOSTRA 

Vederlagsbetaling for langtidsplass etter 60 

oppholdsdøgn 

Nes Det ble innrapportert 45 sykehjemsplasser for mye i 

KOSTRA i 2014. 

 Vederlagsbetaling for langtidsplass etter 60   

oppholdsdøgn 
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5 IPLOS – UNDERSØKELSER 

5.1 Om IPLOS 

IPLOS 

IPLOS (pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk) er et lovbestemt 

helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester. IPLOS er et verktøy for 

dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og statlige myndigheter. Alle 

kommuner er pålagt å registrere enkeltbrukeres ressurs- og bistandsbehov i IPLOS. 

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for innhenting og registering av IPLOS-data i 

kommunene. 

 

 

Kriteriene for å få tildelt ulike tjenester knyttes ofte til overgangen mellom de ulike trinnene i 

omsorgstrappen (se side 3). I den enkelte sak vil den konkrete vurderingen av hvor søker befinner 

seg i omsorgstrappen blant annet bygge på en forsvarlig funksjonsvurdering av søker. For å få 

bedre kunnskap om brukernes ressurs- og bistandsbehov er det etablert et eget elektronisk 

registreringssystem på nasjonalt nivå (IPLOS). Registreringen utføres etter standardiserte variabler i 

systemet. I den enkelte sak vil den konkrete vurderingen av hvor søker befinner seg i 

omsorgstrappen blant annet bygge på en forsvarlig funksjonsvurdering av søker og 

funksjonsvurderingen som blir tatt med i vedtaksvurderingen knyttet til tildeling av tjenester.  

 

Det er de ansatte innenfor helse – og omsorgssektoren i den enkelte kommune som registrerer 

brukerens ressurs – og bistandsbehov i IPLOS. Konkret handler registeringen om å sette «score» 

på brukerne på i alt 17 ulike variabler/områder som normalt inngår i dagliglivet. Dette er f. eks sosial 

deltakelse, bevege seg innendørs og utendørs, personlig hygiene, lage mat og spise. For hver 

enkelt variabel graderes bistandsbehovet i verdiene fra 1 til 5, hvor 1 som det laveste betyr at 

personen er selvhjulpen og 5 som det høyeste betyr at vedkommende har behov for personbistand 

til alt. Det er også mulig å skåre 9, som betyr at opplysningen ikke er relevant. Det er viktig at alle 

som registrerer IPLOS har en korrekt og sammenfallende forståelse av både de 17 ulike variablene, 

og hvordan man skal gradere bistandsbehovet (1 til 5). Dette for å sikre både likebehandling og at 

rett(e) tjenester gis til brukerne. 

5.2 IPLOS - spørreundersøkelser 

For å undersøke kommunens bruk av IPLOS sendte revisjonen ut to spørreundersøkelser pr e-post. 

En undersøkelse rettet mot ansatte som registrerer brukernes ressurs – og bistandsbehov i IPLOS, 

og en undersøkelse rettet mot ledere innenfor helse – og omsorg som kan bruke IPLOS – dataene 

som styringsverktøy.  
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Før undersøkelsene ble sendt ut til de ansatte, ba revisjonen om en oversikt over antall ansatte som 

registrerte IPLOS i de tre kommunene. I tabellen på neste side vises antall IPLOS – registrere i den 

enkelte kommune som fikk undersøkelsen med svarprosent i parentes. 

 

Antall som mottok de to spørreundersøkelsene (svarprosent i parantes) 

Kommune IPLOS – 

undersøkelse 

ansatte 

IPLOS – 

undersøkelse 

ledere 

Aurskog - Høland 178 (69,6 %) 9 (100 %) 

Fet 31 (45,2 %) 10 (70 %) 

Nes 203 (52,0 %) 27 (81 %) 

 

 

Som tabellen viser er det store forskjeller mellom antall IPLOS – registrerere i de tre kommunene. 

Fet rapporterte 31 ansatte som registrer IPLOS på brukere, mens Aurskog – Høland og Nes 

rapporterte hhv 178 og 203 ansatte som registrerer IPLOS. Når det gjelder svarprosent var den 

høyest i Aurskog – Høland med 69,6 %. Deretter kommer Nes med 52 % og Fet med 45,2 %. 

 

Tabellen viser også at antall ledere som fikk tilsendt undersøkelsen var ni i Aurskog – Høland, 10 i 

Fet og 27 i Nes. Svarprosenten viser at alle ni lederne i Aurskog – Høland var 100 %, mens det var 

hhv 70 % og 81 % i Nes og Fet. 

 

Spørreundersøkelsen til de ansatte bestod av 15 spørsmål, mens spørreundersøkelsen som gikk ut 

ledere i de tre kommunene bestod av 16 spørsmål.  

5.3 Sammenfatning av IPLOS – undersøkelser 

Som skrevet er det gjennomført to spørreundersøkelser, en til ansatte som registrerer brukerens 

ressurs – og bistandsbehov i IPLOS, og en til ledere innenfor helse – og omsorg om bruken av 

IPLOS som styringsverktøy. 

 

I tabellen på neste side gjengis hovedfunnene fra undersøkelsene knyttet til IPLOS. 
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IPLOS - undersøkelser 

Spørsmål Aurskog - Høland Fet Nes 

Praksis for 

registering av 

IPLOS. 

Noe varierende praksis Varierende praksis Varierende praksis 

Opplæring og 

veiledning i 

registrering av 

IPLOS. 

Klart flertall av de 

ansatte oppgir god 

opplæring/veiledning 

Flertallet av de 

ansatte oppgir 

middels til god 

opplæring. Middels 

god veiledning. 

Klart flertall oppgir god 

opplæring. Middels god 

veiledning. 

Bruken av IPLOS- 

data i vedtaks-

vurderingen 

knyttet til søknad 

om korttidsplass. 

IPLOS – data brukes IPLOS – data 

brukes ikke 

IPLOS – data brukes 

Om IPLOS gir et 

korrekt bilde av 

brukers ressurs – 

og bistandsbehov. 

I noen grad/ i stor grad I noen grad I noen grad 

I hvilken grad er 

styringsdata fra 

IPLOS er et nyttig 

beslutningsverktøy 

for ledere innen 

helse – og omsorg. 

Flertall av ledere mener 

at IPLOS er et viktig 

beslutningsgrunnlag. 

Lederne mener at 

IPLOS i begrenset 

grad er et nyttig 

beslutningsverktøy. 

Lederne mener at 

IPLOS i begrenset grad 

er et nyttig 

beslutningsverktøy. 

 

 
Tabellen viser at det er noen forskjeller i praksis rundt registrering, opplæring/veiledning. Videre er 

det forskjeller om IPLOS – data brukes i vedtaksvurderingene knyttet til søknader om 

korttidsplasser, og noe forskjell knyttet til om IPLOS gir et riktig bilde av brukers behov. Til slutt 

brukes IPLOS noe forskjellig som beslutningsgrunnlag for ledere innenfor helse – og 

omsorgssektoren. Oppsummert viser undersøkelsen at IPLOS oppleves mest nyttig i Aurskog – 

Høland hvor også de ansatte forteller om noe mer ensartet praksis og god opplæring/veiledning 

knyttet til registeringen. IPLOS oppleves som mindre nyttig i Fet og Nes, hvor praksis for registering 

varierer noe mer samt at ansatte opplever middels god veiledning. 
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6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTENES 

ANBEFALINGER 

I rapportene til den enkelte kommune ble det gitt følgende anbefalinger på grunnlag av funnene og 

revisjonens vurderinger: 

Aurskog – Høland 

1. Tildelingskriteriene bør på egnet måte gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere og bør 

omfatte de hovedprinsipper som legges til grunn for tildeling. 

 

2. Det må følges opp at det pågående arbeidet med nye internkontrollrutiner for 

tjenestekontoret sluttføres. 

 

3. Kommunen bør vurdere tiltak for å styrke bruken av IPLOS i funksjonsvurderingen av søkere 

og tiltak for å styrke opplæringen av ansatte som registrerer i IPLOS. 

Fet 

1. Det bør avklares hvilke kriterier som faktisk legges til grunn for tildeling av korttidsopphold i 

institusjon og disse bør på egnet måte gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere. 

 

2. Internkontrollen for tildeling av korttidsopphold bør oppdateres.  

 

3. Det bør vurderes tiltak for å styrke bruken av IPLOS-data både i funksjonsvurderingen av 

søkere og som kilde til styringsinformasjon om helse- og omsorgstjenesten. Det bør i tillegg 

vurderes tiltak for å styrke opplæringen av ansatte som registrerer i IPLOS. 

 

Nes 

1. Kommunen må følge opp arbeidet med å utforme nye kriterier for tildeling av helse- og 

omsorgstjenester. Disse bør på egnet måte gjøres kjent for kommunens innbyggere. 

 

2. Kommunen må sikre en tilstrekkelig og oppdatert internkontroll på området. 

 

3. Det bør vurderes tiltak for å styrke bruken av IPLOS i funksjonsvurderingen av søkere og 

som kilde til styringsinformasjon om helse- og omsorgstjenesten. Det bør i tillegg vurderes 

tiltak for å styrke opplæringen av ansatte som registrerer i IPLOS. 

 

4. Kommunen må sikre at ansatte har nødvendig opplæring og ferdigheter i bruk av 

fagsystemet CosDoc. 

 

5. Kommunen må sikre at grunnlaget for regnskapsrapportering og rapportering av 

tjenestedata er mest mulig korrekt. 


