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Kapittel 1
Om tilstandsrapporten________________________________________________
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2018 skal gi en samlet informasjon om tilstanden i
kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud, og knytte dette til gjeldende styringssystem. Rapporten
er bakoverskuende og følger kalenderåret, slik at årets rapport inneholder framstilling og vurdering av
resultater i kalenderåret 2017.
Tilstandsrapporten er en del av rådmannens internkontroll av virksomheten jf. kommuneloven § 23 og
internkontrollforskriften § 4, samt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten.
Tilstandsrapportens oppbygning
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2018 har 7 kapitler. Første kapittel viser rapportens
oppbygging og funksjon, samt hvilke sammenhenger rapporten inngår i.
Kapittel 2 presenterer enhetenes kjerneoppgaver og tallmateriale som viser årsverk, gjennomsnittlig
stillingsprosent og kompetansesammensetning.
Kapittel 3 beskriver satsningsområder fra Helse- og omsorgsplan 2015-2026. Tilstandsrapporten skal
være en årlig oppfølging av planen. Det gis også en oversikt over politiske vedtak behandlet i Komite
for helse og sosial i 2017.
Kapittel 4 oppsummerer status på felles utviklingsarbeider i tråd med prioriterte tiltak i Helse- og
omsorgsplan 2015-2026.
Kapittel 5 oppsummerer tematiske resultater fra rådmannens styringsdialog med enhetenes
ledergrupper, gjennomført våren 2018.
Rådmannen valgte ut områdene risikohåndtering for å avdekke og redusere risikofaktorer i
tjenesteproduksjonen og orientering om arbeidet de ulike enhetene har gjort opp mot strategier i helseog omsorgsplan 2015-2026.
De ulike enhetene fikk på forhånd tildelt strategier de skulle forberede seg på og orientere om.
Enhetene orienterte om resultatet av dette arbeidet per avdeling fra 2017 på disse områdene.
Kapittel 6 presenterer utvalgte nøkkeltall som skal benyttes til å følge med på utvikling fra år til år.
Kapittel 7 oppsummerer tilstanden i helse, omsorg- og velferdstjenesten gjennom rådmannens
vurderinger og anbefalinger for videre arbeid.
Rapporten inneholder rammer med informasjon om viktige hendelser i 2017 og generelle temaer som
har betydning for rapportens innhold
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Kommunens overordnede hensyn
For å ivareta den bredden som ligger i kommunens samfunnsoppdrag, angir kommuneplanen fire
overordnede hensyn. Hensynene skal vektlegges som en naturlig del av alt arbeid og synliggjøres i alle
vurderinger. Under omtales de fire overordnede hensynene i lys av kommunens helse-, omsorgs- og
velferdstilbud. En årlig tilstandsrapport skal bidra til oversikt for å kunne gjøre de rette prioriteringene
av kommunens ressurser.

God folkehelse i befolkningen
Hensynet omhandler alle typer tiltak der formålet er å
fremme helse og hindre at sykdom, skade eller
sosiale problemer oppstår. Tidlig innsats og
mobilisering av brukeres egne ressurser og nettverk
er vesentlig for en bærekraftig helse- og
omsorgstjeneste.
Trygt og sikkert lokalsamfunn
Hensynet rommer hvordan vi gjennom vår
saksbehandling og levering av tjenester gir
innbyggerne et trygt og sikkert lokalsamfunn.
Kommunen har ansvar for et bredt spekter av helse-,
omsorgs- og velferdstjenester til innbyggere i alle
aldersgrupper som har behov for det. Å være en del
av et samfunn som gir innbyggeren rett til tjenester og
bistand dersom du har behov for det, bidrar til
trygghet.

God folkehelse
i befolkningen

Bærekraftig
klima og
miljøutvikling

Trygt og
sikkert
lokalsamfunn

Langsiktig forvaltning av
kommunens ressurser

Bærekraftig miljø- og klimautvikling
Det skal gjennomføres en samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon som sikrer at naturens ressurser
disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning, og som ivaretar disse også for kommende
generasjoner. For kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud vil transport, energibruk, innkjøp og
forbruksmateriell være områder hvor vi har mulighet til å påvirke dette i riktig retning.
Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser
Hensynet innebærer at kommunens økonomistyring innrettes slik at tjenestetilbudet tilpasses
utviklingen i innbyggernes behov, med god ressursutnyttelse administrativt og personalmessig.
Utvalgte nøkkeltall i tilstandsrapportens kapittel 6 benyttes til å følge med på utvikling fra år til år, og
skal gi et visst sammenlikningsgrunnlag med andre kommuner.
I handlingsprogram 2017 ble det fattet politisk vedtak om reduksjon av kostnader i heldøgns pleie og
omsorgstjenester. Bakgrunnen er at KOSTRA-tall viser at kommunen sammenlignet med andre
kommuner i KOSTRA gruppe 7, har høye kostnader i heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Rælingen
kommune har høy dekningsgrad på sykehjemsplasser og har hatt det over tid. Kommunen har et
svært høyt kostnadsnivå pr plass i institusjonstjenester og har også høy andel plasser pr innbygger
over 80 år. Kommunen har en lavere andel beboere over 80 år på institusjon enn
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sammenligningskommuner. Dette kan bety at institusjonsplassene benyttes til yngre aldersgrupper.
Samlet sett har kommunen et høyt kostnadsnivå på heldøgns pleie- og omsorgstjenester.
I august 2017 ble det igangsatt arbeid med et oppdrag som arbeider med kostnadsreduserende tiltak i
kommunens heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Dette arbeidet fortsetter i 2018, og skal bidra til å
identifisere tiltak som bidrar til kostnadsreduksjon, slik at ressurseffektive og bærekraftige tjenester
sikres for fremtiden.

Tilstandsrapportens funksjon
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd er en del av rådmannens betryggende kontroll av helseomsorgs- og velferdstilbudet i Rælingen. Tilstandsrapporten skal være et verktøy for å følge med på
utvikling og vurdere tilstanden. Gjennom årlig framstilling av resultater på utvalgte områder, etableres
grunnlag for enhetenes prioriteringer i kommende handlingsprogram. Tilstandsrapporten vil også være
en oppfølging av satsningsområder i Helse- og omsorgsplan 2015-2026 og således gi grunnlag for
evaluering av planen.
Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem, som vist i figuren under.

Tilstandsrapport
helse, omsorg og
velferd

Årsberetning

ÅRSHJUL

Handlingsprogram

Virksomhetsplaner
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Kapittel 2
Grunnlag og arbeidsform
Våren 2018 gjennomførte rådmannen styringsdialog med hver enkelt ledergruppe i helse- og
omsorgsenhetene. Rådmannen valgte områdene risikohåndtering for å avdekke og redusere
risikofaktorer i tjenesteproduksjonen og orientering om arbeidet de ulike enhetene har gjort opp mot
strategier i helse- og omsorgsplan 2015-2026. Enhetene orienterte om arbeidet per avdeling fra 2017
på disse områdene.
Styringsdialog er en stor del av grunnlagsmaterialet for rådmannens vurderinger og anbefalinger om
videre arbeid i denne rapporten.
Konseptet og gjennomføringen av styringsdialog evalueres i etterkant og justeres etter behov.
HELSE OG OMSORG I RÆLINGEN 2017
Helse-, omsorgs- og velferdstilbudet i Rælingen kommune er organisert i seks resultatenheter:

Tjenestekontoret for
helse og omsorg

NAV Rælingen

Enhet familie og helse

Enhet for tilrettelagte
tjenester

Enhet for
hjemmebaserte
tjenester

Enhet for
institusjonstjenester

Videre i kapittelet presenteres den enkelte enhets kjerneoppgaver og tabeller som viser utvikling i
årsverk, gjennomsnittlig stillingsprosent og kompetansesammensetning per avdeling.
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Tjenestekontoret for helse og omsorg
Tjenester og målgrupper
Enheten behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen, kommunale
utleieboliger, parkeringstillatelser for forflytningshemmede og ledsagerbevis.
I tillegg drifter enheten tjenestene støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse,
personlig assistanse, omsorgsstønad, fysioterapi (over 18 år) ergoterapi (0 - 100 år),
frisklivssentralen, hjelpemiddeltjenesten, og innsatsteam. Enheten har ansvar for 21,96 årsverk
oppdragstakere (31.12.17) i tillegg til faste årsverk.
Innsatsteamet jobber med tverrfaglig rehabilitering etter utskrivelse fra sykehus/korttidsavdeling,
i tillegg til forebyggende helsearbeid rettet mot at eldre eller personer med funksjonsnedsettelse
fortsatt skal kunne bo hjemme.
Enheten har seniorkonsulent som gjennomfører forebyggende hjemmebesøk hos eldre som fyller
80 år
.
Tjenestekontoret for helse og omsorg innehar rollen som kommunens koordinerende enhet i tillegg
til å ha overordnet systemansvar for boligsosialt arbeid og IKT fagsystem knyttet til helse- og
omsorgstjenestene.
I 2017 var tjenestekontoret for helse og omsorg igjennom en omorganiseringsprosess og fikk fra
01.09.17 overført fysio- og ergoterapitjenesten til seg.
Fra 01.10.17 ble enheten delt inn i avdeling for mestring og rehabilitering (tidligere fysio– og
ergoterapitjenesten) og avdeling for helse, omsorg og bolig.
Årsverk og stilling
Tjenestekontoret for helse og omsorg
2015
2016
2017
Årsverk ( uten oppdragstakere)- totalt
12,1
13,3
25,2
Årsverk avdeling for mestring og
rehabilitering (uten oppdragstakere)
*13,4
Avdeling for helse, omsorg og bolig
( uten 22 oppdragstakere)
*8,8
Gjennomsnittlig stillingsprosent totalt
(begge avdelinger)
93,9 %
Tabell 1: * Fra 01.10.17 ble omorganisering av tjenestekontoret for helse og omsorg iverksatt, ved at
man overførte tjenesteansvar fra andre enheter (fysioterapi for voksne) og delte inn enheten i to
avdelinger.

Kompetanse
Tjenestekontoret for helse og omsorg
Kompetansesammensetning 2017 (totalt)

Andel
ufaglærte
3,7 %

Andel
fagskole
11,1%

Andel
høgskole
85,2 %
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Oppdragstakere er enkeltpersoner som påtar seg å utføre oppdrag uten å være ansatt som arbeidstaker hos
oppdragsgiver. Høyesterett avsa den 23. juni 2016 en dom som vil begrense kommunenes adgang til å bruke
oppdragstakerkontrakter. Dommen gjelder en avlaster og støttekontakt for samme bruker. Rettens flertall klassifiserer
dette som et arbeidstakerforhold.
Høyesterettsdommene fra 2013 – behovet for rettsavklaring
Høyesterett avsa i 2013 to dommer («avlaster 2 dommen») hvor temaet var grensen mellom en arbeidstaker og en oppdragstaker.
I den ene saken anså retten en fosterforelder som oppdragstaker. Kjernen i oppdraget var «å stille til rådighet et hjem hvor
fosterbarnet så langt mulig skal være som et familiemedlem». I den andre saken fant avlastningen sted i hjemmet til brukerens
familie. Avlasteren ble ansett som arbeidstaker. Høyesterett gikk gjennom de tradisjonelle kriteriene for grensen mellom en
arbeidstaker og en oppdragstaker. Høyesterett kom til ulikt resultat i de to nevnte dommene og rettstilstanden fremstod som noe
uklar for avlastere som brukte eget hjem til avlastning, samt for støttekontakter.
Høyesteretts nye dom fra 2016 – gjelder kombinert avlaster/støttekontakt
Etter høyesteretts dom av 23. juni 2016 kan det som hovedregel legges til grunn at en avlaster som også er støttekontakt for
samme bruker, normalt må anses som en arbeidstaker.
Etter Høyesteretts dommer av 20. mars 2013 og 23. juni 2016 vil avlastere normalt anses som arbeidstakere.
Dommene er omtalt henholdsvis i B-rundskriv 04/2013 og 07/2016. Arbeidstakere er, i motsetning
til oppdragstakere, omfattet av arbeidsrettslige lover og regler, deriblant reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Dette har
medført at det ikke har vært anledning til å fortsette avlasterordningen som tidligere, noe som
ville gå utover brukerne av tjenesten. På bakgrunn av dette fastsatte departementet forskrift om arbeidstid for
avlastere (FOR -2017-06-25-1052) som trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften åpner for unntak fra arbeidsmiljølovens regler om
arbeidstid, slik at helge avlastning i stor grad kan fortsette som før. Partene i kommunal sektor er enige om at avlastning er en
type arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og har derfor sett behov for å utfylle
forskriften med egne lønns-og arbeidsvilkår, slik at tjenesten i størst mulig grad kan opprettholdes. Det er opprettet en sentral
generell særavtale (SGS 1030–Avlastere). Særavtalen gis tilbakevirkende kraft til 1. juli 2017.
KS (Kommunesektorens organisasjon)

Boligsosial virksomhet
Rælingen kommunes samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i kommuneprogrammet
2016 – 2020.
I 2008 rapporterte Riksrevisjonen at det boligsosiale arbeidet hadde behov for en mer langsiktig,
målrettet og koordinert innsats overfor kommunene. Stortingsmelding nr. 17 (2012 – 2013): Byggje-buleve, og den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid; Bolig for velferd (2014 –2020), gir føringer for
fremtidig satsning. Fem direktorater skal iverksette strategien og Husbanken skal koordinere
samarbeidet mellom partene. Det tette samarbeidet Husbanken har med kommunene videreutvikles nå
gjennom Husbankens kommuneprogram (2016 – 2020). Programmet er Husbankens viktigste innsats
for å realisere Bolig for velferd og skal heve kvaliteten i kommunesamarbeidet.
Husbankens kommuneprogram bygger på erfaringene fra gjennomførte boligsosiale
utviklingsprogrammer, og erfaringene herfra. Rælingen kommune ble en av de utvalgte deltakerne til
kommuneprogrammet. 20 kommuner i Husbankens region øst ble vurdert for deltakelse etter
gjennomførte dialogmøter med Husbanken. Innlevert grunnlagsmateriale og boligsosiale fakta om
kommunen, utgjorde grunnlaget for Husbankens vurdering av opptak i programmet.
I det følgende presenteres viktige hendelser 2017 og nøkkeltall for boligsosial virksomhet.
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Viktige hendelser
• Kommunen har opprettet felles vedtaksteam for søknad om kommunal bolig uten tjenester og
søknad om startlån med lokasjon hos NAV
• Statusmøte boligsosialt arbeid med deltakere fra enhet psykisk helse og avhengighet, NAV og
tjenestekontoret er etablert
• Boligfaglig nettverk er avholdt annenhver måned, dette er et tverrfaglig nettverk på tvers av
enheter i kommunen med deltakelse fra enhetsledernivå.
• Boligsosialt enhetslederforum er avholdt en gang pr halvår
• Interkommunalt nettverk for boligsosialt arbeid er avholdt i Rælingen to ganger
• Det er avholdt 2 dialogmøter med Husbanken, deriblant årsmøte mellom kommunenes ledelse
og Husbanken Øst for oppfølging av handlingsplan og aktivitetsplan i kommuneprogrammet
2016-2020.
• Kommunen har deltatt tverrenhetlig på flere kompetansehevende fora:
- Nasjonal konferanse for bostedsløse med rus og/ eller psykiske helseutfordringer
- Temadag med Husbanken, «utfordrende bosettinger»
- Urban bolig planlegging for alle i regi av Fylkesmannen
• Det er jobbet systematisk med veiledning av leietakere i kommunale utleieboliger med mål om
økt rullering. Ventelisten på kommunale boliger gikk fra 12 personer i 2016 til 5 personer i 2017.

Nøkkeltall boligsosial virksomhet

Totalt antall saker
Antall innvilgelser
Antall avslag
Antall klagesaker

2016
91
49
42
5

2017
68
37
31
1

Innvilget startlån
Innvilget husleiegaranti NAV
Midlertidig botilbud

10
50
6

16
43
10
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NAV Rælingen
Tjenester og målgrupper
Hovedoppgaven til NAV Rælingen er å bidra til at Rælingens innbyggere kommer i arbeid eller aktivitet.
NAV Rælingen betjener brukere som har behov for råd, veiledning og informasjon om de ulike
velferdsordningene. Ansvaret er fordelt mellom Rælingen kommune og staten v/arbeids- og
sosialdepartementet. Arbeidet er regulert i NAV-loven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen, folketrygdloven, barneloven m.fl.
Enhetens veiledere skal samarbeide med brukere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere, slik at flest
mulig kan være i arbeid og aktivitet og bli selvhjulpne.
Årsverk og stilling
NAV Rælingen
Årsverk kommune
Årsverk stat
Gjennomsnitt stillingsprosent kommunalt ansatte
Gjennomsnitt stillingsprosent statlig ansatte

2015
12,2

2016
15,2

2017
15,2

-

14,2
98%
93%

15,2
94,7%
91,8%

Tabell 3: Gjennomsnittlig stillingsprosent målt fra 2016. gjennomsnittlig stillingsprosent kommunalt
ansatte og statlig ansatte har gått litt ned fra 2016 til 2017. Dette skyldes reduksjon i stillingsprosent
grunnet velferdspermisjon, samt individuell tilrettelegging i.f.t helse.

Kompetanse
NAV Rælingen
Kompetansesammensetning 2017 avdeling arbeid og helse
Kompetansesammensetning 2017 avdeling arbeid og sosial

Andel
ufaglærte
7
5

Andel
fagskole
-

Andel
høgskole
10
9

NAV Rælingen

Andel
ufaglærte

Andel
fagskole

Andel
høgskole

Kompetansesammensetning 2017 avdeling arbeid og helse
Kompetansesammensetning 2017 avdeling arbeid og sosial

10

7
5

-

10
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Forventningene til NAV er store, både fra brukerne og de politiske myndighetene. Stortingsmelding
33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være
førsteprioritet i NAV.
NAV skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet, færre på trygd og stønad. Arbeidsgiverne skal bli
bedre til å forebygge sykefravær og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidstakerne skal komme
raskere tilbake fra sykefravær. Arbeidssøkere skal komme raskere i jobb enn de ville gjort uten bistand.
Personer som har falt utenfor de fleste av samfunnets ordninger skal få bedre muligheter til mestring og å
forsørge seg selv. NAV-kontorene må ha nødvendig myndighet og handlingsrom og en kultur for å finne
løsninger.
Hva et myndig og løsningsdyktig NAV innebærer, må langt på vei defineres av partnerskapet, NAVkontorenes ledere og medarbeidere, brukere og samarbeidspartnerne. En arbeidsgruppe sentralt har
foreslått endringer i rammevilkår, strukturer, rutiner og roller som samlet kan vitalisere partnerskapet, øke
ledernes muligheter til å disponere ressurser i tråd med lokale behov og gi medarbeiderne muligheter til å
gjennomføre bedre brukermøter og hjelpe flere i arbeid.
For å sikre en felles prosess med lokale innspill, ble et diskusjonsgrunnlag sendt ut til brukerutvalg,
KS/kommuner, alle deler av arbeids- og velferdsetaten, fylkesmannsembetene, medbestemmelsesapparatet
og FO. Lokale innspill ble overlevert arbeidsgruppen som gir videre anbefaling om videreutvikling og tiltak.
Myndige og løsningsdyktige NAV-kontor er ikke noe som vedtas og deretter implementeres. Det skapes
gjennom en langsiktig og vedvarende prosess hvor ledere og medarbeidere på NAV-kontorene står helt
sentralt. Kontorene rundt om i landet har ulike utfordringer og vil løse oppdraget på ulike måter.
Arbeidsgruppen har derfor lagt vekt på å komme med forslag om endringer i rammevilkår, strukturer, rutiner
og roller som kan vitalisere partnerskapet, øke ledernes muligheter til å disponere ressurser i tråd med lokale
behov og gi medarbeiderne muligheter til å gjennomføre bedre brukermøter og hjelpe flere i arbeid.

Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar

Kollegaveiledning
Etter gjennomført fellesopplæring i regi av NAV sentralt i 2016, så NAV Rælingen behov for å etablere
kollegaveiledning. NAV har arbeidet målrettet med å få på plass dette i 2017. En ansatt i NAV har hatt 50 % av
sin stilling dedikert til å være kollegaveileder. Øvrige ansatte er delt inn i grupper som først har en økt med
kollegaveileder før de starter individuelle samtaler med brukere. Kollegaveileder er med i brukersamtaler med
forarbeid, observasjon i samtalen og evaluering etter samtalene.

Digitalisering
NAV sentralt har i 2017 innført flere digitale løsninger. NAV Rælingen har tatt i bruk Digital aktivitetsplan og
chattetjenesten i Modia. Dette gir helt nye muligheter for brukermedvirkning, brukerne har svært god oversikt
over egen sak via «Ditt Nav», alt som skrives om bruker er synlig for bruker.
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Enhet familie og helse
Tjenester og målgrupper
Enheten gir tjenester til innbyggere i alle aldersgrupper og har et svært bredt arbeidsområde knyttet til
helseadministrasjon med kommuneoverlege, ansvar for fastlegeordningen, miljørettet helsevern og
reisevaksinasjon.
Avdeling forebyggende helsetjenester har ansvar for helsestasjon, skolehelsetjenesten,
fysioterapitjenester for barn og unge, jordmortjenesten og psykologtjenester til barn og unge.
Barneverntjenesten har ansvar for undersøkelser og tiltak i saker med bekymring for barns
oppvekstsituasjon i hjemmet.
Pedagogisk psykologisk(PPT) –tjeneste, inkludert logopedtjenester til barn.
Flyktninge- og inkluderingstjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger og
for bolig for enslige mindreårige.

Årsverk og stilling

Enhet familie og helse
Barneverntjenesten
Flyktninge- og inkluderingstjenesten
Forebyggende helsetjenester
Pedagogisk avdeling

Årsverk 2017
15,3
7,4
23,3
10,5

Gjennomsnitt
stillingsprosent
2017
85 %
92,5 %
80,4 %
95,5 %

Helseadministrasjon
5,4
Totalt 2017
61,9
Tabell 5: Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent målt per avdeling fra 2016.

76,4 %
84,44%

Kompetanse
Enhet familie og helse
Kompetansesammensetning 2017 barneverntjenesten
Kompetansesammensetning 2017 flyktninge- og
inkluderingstjenesten
Kompetansesammensetning 2017 forebyggende
helsetjenester
Kompetansesammensetning 2017 pedagogisk avdeling

Andel
ufaglærte

Andel
fagskole

Andel
høgskole

0%

3,3 %

96,7 %

8,1%

24,3%

67,6 %

0,0 %
0,0 %

8,6 %
4,8 %

91,4 %
95,2 %

Kompetansesammensetning 2017 helseadministrasjon
0,0 %
0,0 %
100,0 %
Tabell 6: Alle ansatte i enheten har fag- og høgskoleutdanning, med unntak av 8,1 % andel ufaglærte i
flyktninge- og inkluderingstjenesten.
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Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel. Arbeidet skal forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse
og beskytte mot helsetrusler.

Trivsel, livskvalitet og folkehelse er satsingsområder i Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025, og
folkehelseperspektivet skal ligge til grunn i kommunens planarbeid og saksbehandling. God folkehelse
i befolkningen er avhengig av alt fra gode skoler og barnehager, gode nærmiljø, helsetilbud, tilgang på
aktivitet og tilgang på rent vann og luft. Hele kommunen må således ha fokus på folkehelse. En sentral
folkehelsegruppe, bestående av kommuneoverlege, samfunnsplanlegger, kultursjef og enhetsleder
familie og helse/folkehelsekoordinator har et spesielt ansvar for å følge med på, og være pådriver
for, kommunens folkehelsearbeid.
Folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Kommunen har etter
folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen en plikt til å ha en oversikt over
befolkningsutvikling, sosiale forhold, oppvekstforhold, helsetilstand og påvirkningsfaktorer for utvikling
av god eller dårlig helse.
Rælingen kommune utarbeidet i 2015 en grundig og omfattende folkehelseoversikt som skal være
grunnlag for videre arbeid med prioriteringer og planlegging av innsats. Dette er fulgt opp i 2016 og
2017 med en folkehelseoversikt med status og statistikk på et utvalg av områdene.
Regjeringens folkehelsemelding har fokus på psykisk helse hos barn og unge og å senke terskelen for
fysisk aktivitet og aktive eldre.

Folkehelse er «vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom
systematisk innsats og kunnskapsbasert valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn
og enkeltpersoner».

Wikipedia
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Enhet for hjemmebaserte tjenester
Tjenester og målgrupper
Enhetens tjenestetilbud er hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kommunale utleieboliger med og uten
fast bemanning, døgnbemannede omsorgsboliger, trygghetsalarmer, bistand og 1.linjebehandling
innen psykisk helse og avhengighet, og demensteam.
Tjenestene ytes til innbyggere i alle aldersgrupper.
Årsverk og stilling
Enhet for hjemmebaserte tjenester
Psykisk helse og avhengighet
Samlokaliserte boliger
Hjemmesykepleie inkl demensteam
Adm

Gjennomsnitt
Årsverk 2017
stillingsprosent 2017
21,1
91,6 %
18,5
68,5 %
37,7
75,4 %
3,1
77,5%

Totalt 2017

80,4

77,3 %
Psyk. helse og
avh.:84,41 %
Samlokaliserte boliger:
61 %

Totalt 2016

Hjemmesykepleien:
77,5 %
Administrasjon.:
77,3 %

71,7

Tabell 7: Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent er målt per avdeling fra 2016. Økning i årsverk fra 2016 til
2017 var oppbemanning deler av døgnet i tidligere Norumlia, Lognsdalen boliger.

Kompetanse
Enhet for hjemmebaserte tjenester
Psykisk helse og avhengighet ( 23 ansatte-inkl. Lognsdalen
boliger)
Samlokaliserte boliger ( 27 ansatte)
Hjemmesykepleie inkl. demensteam ( 50 ansatte)
Adm. ( 4 ansatte)
Totalt 2017
Totalt 2016

Andel
ufaglærte

Andel
fagskole

Andel
høgskole

3
10
9
0
21,15%
24,7 %

5
13
22
3
41,4%
41,2 %

15
4
19
1
37,5%
34,1 %

Tabell 8: Enhetens kompetansesammensetting er målt pr avdeling fra 2016. Samlokaliserte boliger har særlig lav
andel høgskoleutdannede og tilsvarende høy andel ufaglærte. Enhetens samlede andel høgskoleutdannede økt
fra 2016-2017, mens andel ufaglærte er redusert i samme periode. Samlet sett har enheten lav andel
høgskoleutdannede.
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Velferdsteknologi
Enhet for hjemmebaserte tjenester har i 2017 gjennomført pilot for elektroniske medisindispensere
og introdusert robotstøvesugere for tjenestemottakere. Enheten deltar i nasjonalt
velferdsteknologiprogram med andre kommuner på Nedre Romerike.
Palliasjon
Enhet for hjemmebaserte tjenester har prioritert å skaffe jevn og bred kompetanse i.f.t palliasjon
hos sitt personell gjennom prosjekt Palliativ samhandling i Rælingen kommune, samt gjennom
videreutdanning av personell. Palliasjon omfavner mye mer enn bare kreft og ivaretar også andre
pasientgrupper med kronisk smerteproblematikk. Enheten har hatt ansvaret for å etablere et
palliativt nettverk på tvers av enheter
Ernæring
Enhet for familie og helse har jobbet systematisk med ernæring, både som forebyggende og
behandlende tiltak gjennom flere fagdager. Det er iverksatt arbeid med å utvikle system for
kartlegging og oppfølging av brukere med ernæringsmessig risiko.
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Enhet for tilrettelagte tjenester
Tjenester og målgrupper
Enheten yter tjenester til målgruppen personer med utviklingshemming eller med medfødt/tidlig
ervervet funksjonsnedsettelse, bo- og miljøarbeidertjenester i heldøgns bemannede
omsorgsboliger, miljøarbeidertjenester i egen bolig, avlastning i bolig, samt b arnebolig. Det ytes
dagaktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming, medfødte eller tidlig ervervede
funksjonsnedsettelser, mennesker med psykiske helseplager, og arbeidstrening for mennesker som
står utenfor ordinært arbeidsliv.
Årsverk og stilling

Enhet for tilrettelagte tjenester
Rælingen dagaktivitetstilbud
Hauger boliger
Løvenstadvegen boliger
Bjørnholthagan boliger

13
9,9
13,2
31,3

Gjennomsnitt
stillingsprosent
2017
92,9 %
58 %
65,8 %
74,4 %

19,2
1,5
88,1
87,1

58,2 %
75 %
68,74 %
68 %

Årsverk 2017

Buholen boliger
Administrasjon
Totalt 2017
Totalt 2016

Tabell 9: Enhetens samlede gjennomsnittlige stillingsprosent økt med ett årsverk fra 2016-2017.
Hauger og Buholen boliger har lavere gjennomsnittlig stillingsprosent enn de øvrige avdelingene i
enheten. Buholen har hatt tilleggsutfordringer med avlastningsdrift som i hovedvekt har
bemanningsbehov i helgene. Hauger bolig gir tjenester til mange hjemmeboende brukere med små
vedtak, og har bemanningsbehov på kveld og helg.
Kompetanse
Enhet for tilrettelagte tjenester
Rælingen dagaktivitetstilbud
Hauger boliger
Løvenstadvegen boliger
Bjørnholthagan boliger
Buholen boliger
Administrasjon
Totalt 2017
Totalt 2016

Andel
ufaglærte
7,7 %
14,1 %

Andel
fagskole
33,8 %
20,2 %

Andel
høgskole
58,5 %
65,7 %

18,9 %
10,2 %
13 %
0,0 %
12%
15,7 %

13,6 %
30 %
31,3 %
50 %
27,4 %
21,8 %

67,4 %
59,4 %
55,7 %
57,1 %
60,5 %
62,6 %

Tabell 10: Enhetens samlede andel fagskoleutdannede har økt fra 2016-2017, mens andel ufaglærte
er redusert i samme periode. Andel høgskoleutdannede er redusert noe i samme periode. Andel
høgskoleutdannede er likevel fortsatt høy.

16

Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd

Mennesker med utviklingshemming har gjennom historien vært utsatt for omfattende overgrep og diskriminering.
Etter andre verdenskrig, skjedde det et radikalt skifte rundt det enkelte menneskets iboende verdi og fokus på like
rettigheter. Det har videre vært en gradvis endring av menneskesynet knyttet til mennesker med utviklingshemming
frem til i dag.
På 50- og 60-tallet ble det bygget sentrale institusjoner for ivaretakelse og særomsorg. Å integrere mennesker med
utviklingshemming i normalsamfunnet fikk tilslutning først på 70-tallet, knyttet til tanker om mangfold, inkludering og individuell
tilrettelegging. Ansvarsreformen fra 1991 representerer et hovedskille i Norge. Ansvaret for tjenester til personer med
utviklingshemming ble flyttet fra sentralinstitusjonene og til kommunene. På lik linje med andre, skulle mennesker med
utviklingshemming få anledning til å styre eget liv i størst mulig grad, delta i samfunn og lokalmiljø og motta offentlige tjenester
etter behov. Sentralinstitusjonene ble således nedlagt i perioden 1991-1995. Institusjonsomsorgen var til hinder for at
personer med utviklingshemming fikk oppfylt sine grunnleggende rettigheter til selvbestemmelse, privatliv, familieliv og
samfunnsdeltakelse. FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i 2006 og ratifisert
i 2013. Konvensjonen legger til grunn at alle mennesker har lik verdi og at samfunnet har en plikt til å anerkjenne menneskelig
mangfold.
Stortingsmelding 45: Frihet og likeverd (2012-2013) skulle vurdere om de politiske ambisjonene om likestilling, likeverd,
selvbestemmelse, deltakelse og integrering var gjennomført i praksis for mennesker med utviklingshemming. Konklusjonen
var at målene ikke var oppnådd. Det ble derfor nedsatt et utvalg som skulle vurdere videre om situasjonen for mennesker
med utviklingshemming i dag er i tråd med grunnleggende rettigheter og politiske målsetninger, samt foreslå tiltak for å bedre
situasjonen.
Offentlig utvalg om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming (Rettighetsutvalget) ble oppnevnt 3.
oktober 2014 og leverte sin utredning 3. oktober 2016. Det foreslås åtte innsatsområder for at utviklingshemmede skal få
oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre.
NOU 2016:17 På lik linje
Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
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Enhet for institusjonstjenester
Tjenester og målgrupper
Enhet for institusjonstjenester består av Løvenstadtunet og Fjerdingby omsorgssenter. Løvenstadtunet
har langtids somatisk og skjermet avdeling, produksjonskjøkken, dagsenter og vaskeri. Ny avdeling,
Løvenstadtoppen, ble åpnet i oktober 2016. Fjerdingby omsorgssenter har langtids- og korttidsplasser
(avlastning, rehabilitering, vurdering) skjermet avdeling, mottakskjøkken, dagsenter, vaskeri og
transport av dagsenterpasienter.
Årsverk og stilling

Enhet for institusjonstjenester

Gjennomsnitt
stillingsprosent
2017

Årsverk 2017

Fjerdingby somatisk langtid/ korttid
Fjerdingby adm, vaskeri og renhold
Løvenstadtunet somatisk
Løvenstadtoppen
Dagsenter
Løvenstad adm, vaskeri

29,9
5,5
22,5
35,6
7
3,5

58,6 %
91,7 %
70,2 %
62,4 %
87,5 %
87,5 %

Kjøkken
6,7
Totalt 2017*
110,7
Totalt 2016*
112,36
Tabell 11: Årsverk og gjennomsnittlig stillingsprosent målet per avdeling. Gjennomsnittlig
stillingsprosent har totalt gått noe opp fra 2016-2017.

67,0 %
*65,87 %
*64,0 %

Kompetanse
Enhet for institusjonstjenester
Fjerdingby somatisk langtid/ korttid
Fjerdingby adm, vaskeri og renhold
Løvenstadtunet somatisk
Løvenstadtoppen
Dagsenter
Løvenstad adm, vaskeri

Andel
ufaglærte

Andel
fagskole

Andel
høgskole

11 %
52,7 %
10,2 %
14,6 %
14,3 %
28,6 %

30,8 %
10,9 %
54,8 %
46,6 %
57,1 %
0,0 %

57,9 %
36,4 %
35,0 %
38,8 %
28,6 %
71,4 %

Kjøkken
32,8 %
67,2 %
0%
Totalt 2017
15,41 %
42,2 %
42,3 %
Totalt 2016
15,94 %
41,56 %
42,47 %
Tabell 12: Enhetens kompetansesammensettning målt per avdeling. Enhetens samlede andel
høgskoleutdannede har holdt seg stabil fra 2016-2017, andel fagutdannede har økt noe fra 20162017, andel ufaglærte er noe redusert fra 2016-2017. Enheten har hatt endringer i avdelingsstruktur i
løpet av 2016-2017.
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Pro Act
I 2017 har enhet for institusjonstjenesten gjennomført kompetanseheving i ProAct.
Pro Act konseptet er utviklet for å øke personalets handlingskompetanse og handlingsberedskap
ved forverring av sykdom hos pasient/brukere. I Pro Act konseptet ligger det økt kompetanse på
forebygging, hva man skal se etter hos pasienter/brukere man er urolig for, økt kompetanse i
overvåkning, kommunikasjon og dokumentasjon, samt handling/ tiltak- gjennomføre tiltak
underveis og tilkalle hjelp.
I forbindelse med innføringen av ProAct har ansatte fra hver avdeling i enheten gjennomgått
instruktøropplæring, det er gjennomført tilpasset opplæring øvrige faggrupper. Opplæringen har
bestått av en teoridel med grunnleggende observasjoner og bruk av nasjonalt anerkjente
kartleggingsverktøy, og en praksisdel med simuleringstrening, trening til tilpassede case
VIPS fagmøte
Enhet for institusjonstjenester har jobbet med kompetanseheving i personsentrert omsorg med
innføring av VIPS fagmøte for å kunne se pasientens perspektiv på en mer systematisk måte.
Palliasjon
Økt kompetanse i palliativ omsorg, lindrende behandling til beboere på institusjon.
Ernæring
I 2017 ble middagsmåltider flyttet til senere på dagen for å bidra til større ernæringsinntak på
dagtid.
Ledelse
Ved Fjerdingby omsorgssenter har det vært gjennomført en større prioritering av ledelse, ved at
Somatisk avdeling ble delt i to med hver sin leder. En korttidsavdeling på 16 plasser og en
langtidsavdeling med 14 plasser.

Rådmannens vurdering
Det har de siste årene vært et politisk mål å redusere andel ufrivillig deltidsstillinger i sektoren. Det er
nasjonal enighet om at en økning av andel arbeidstakere som arbeider heltid vil være en fordel både ut
fra et pasientperspektiv, et arbeidstakerperspektiv, et arbeidsgiverperspektiv og et samfunnsperspektiv.
I døgnkontinuerlig turnusdrift vil det imidlertid være behov for en viss andel deltidsstillinger.
God kvalitet i tjenestene er avhengig av en stabil bemanning som sørger for kontinuitet i tjenestene og
det er utfordrende å sikre rett kompetanse for å dekke brukernes behov hele døgnet. Det er fortsatt
relativ høy andel ufaglærte i turnusavdelingene og i enkelte avdelinger er gjennomsnittlig stillingsprosent
vesentlig lavere enn i andre turnusavdelinger.
Avdelingsledere i turnusavdelinger har særlig komplekst sammensatte personalgrupper å lede.
Rådmannen vurderer at det fortsatt er viktig å følge med på både andel fagkompetanse og
gjennomsnittlig stillingsprosent i avdelingene, som et ledd i å kvalitetssikre i tjenestetilbudet og sikre
effektiv ressursbruk. Det anbefales å etablere rutiner i avdelingene for å følge med på utvikling av dette
jevnlig gjennom året. Videre må det arbeides med å rekruttere ansatte med rett formell kompetanse og
å øke stillingsstørrelsen til ansatte når det er mulig og ønskelig.
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Det meldes om særlige rekrutteringsutfordringer knyttet til å få vernepleiere til å søke på stillinger i
tjenester til mennesker med utviklingshemming. Tjenesten har høy andel ansatte med
høgskoleutdanning, har et godt omdømme og gir gode tjenester. Likevel trekker området rus og psykiatri
til seg flere og flere vernepleiere.
I løpet av 2017 har det vært iverksatt tiltak i.f.t dette, det er blant annet innført et ekstra vernepleiertillegg,
det er et godt samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus for å ta imot vernepleierstudenter i praksis,
det er laget nye utlysningstekster, og man benytter i større grad digitale og sosiale medier for utlysning.
Høy andel av fagkompetanse og størst mulig grad av heltidsstillinger påvirker kvaliteten i
tjenestetilbudet og effektiv ressursbruk.
Kompetanse
Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell i grunn-,
videre- og etterutdanning. Rælingens arbeidsgiver- og organisasjonsplattform beskriver at en
systematisk oppbygging av de ansattes kompetanse skal kunne lede til kommunale tjenester av god
kvalitet. Kommuneorganisasjonen må være attraktiv som arbeidsplass. Regjeringens kompetanse- og
rekrutteringsplan skal bidra til å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. Det er fokus på å
øke andel med høgskoleutdanning, legge til rette for internopplæring, skape større faglig bredde og
fokus på tverrfaglig samarbeid.
Helse- og omsorgsplan 2015-2026
Bestemmelser i arbeidsmiljøloven som kan påvirke kommunens kompetanseutvikling
Særlig i avdelinger med heldøgns turnusdrift er det behov for å benytte vikarer, for å dekke opp for både
planlagt- og uplanlagt fravær. Behovet for vikarer kan være i ferieavvikling, ved sykefravær, når det er
vakanser i faste stillinger i påvente av søkere med rett formell kompetanse, for å unngå overtidsbruk for
fast ansatte m.m.
Arbeidsmiljølovens (AML) § 14-9 fastslår at arbeidstakere skal ha fast ansettelse. Avtaler om
midlertidige ansettelser kan likevel inngås: a) når arbeidet er av midlertidig karakter, b) for arbeid i stedet
for andre, c) for praksissted, d) for arbeidsmarkedstiltak, e) for idrettsutøvere, trenere og dommere og
f) for en periode på inntil 12 måneder av gangen. Arbeidstaker som har vært sammenhengende
midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd
bokstav b og f, skal anses som fast ansatt jf. aml. § 14-9 pkt. 6.
Vikarer som benyttes over tid får god kjennskap til brukere og oppgaver, og bidrar til kontinuitet i
tjenesten. Det oppstår et dilemma i de situasjoner hvor en dyktig vikar ikke lenger kan benyttes, selv
om det er behov, fordi det vil medføre krav om fast ansettelse av en person uten rett formell kompetanse.
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Kapittel 3
SATSNINGSOMRÅDER I HELSE- OG OMSORGSPLAN 2015-2026
Helse- og omsorgsplan 2015-2026 har et langsiktig og overordnet perspektiv. Planens
satsningsområder er relevante for hele kommunens helse-, omsorgs- og velferdstilbud, selv om enkelte
enheter ikke yter tjenester etter helse- og omsorgstejenesteloven som er planens lovgrunnlag. Det er
utarbeidet mål, strategier og tiltak for perioden innenfor 4 satsningsområder. Satsningsområdene
beskrives under.
Brukernes ressurser og medvirkning
Et viktig samfunnshensyn er at enkeltmennesket i utgangspunktet skal klare seg selv med minst mulig
offentlig bistand. Tjenesteytere må ha fokus på hvordan ressursene til den enkelte innbygger kan
mobiliseres. Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende er viktige suksessfaktorer. Kapittel 5,
resultater fra styringsdialog, beskriver status per 2017 for det samlede arbeidet med strategier enhetene
har utført i.f.t mål om at helse -og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med fokus på
brukernes ressurser.
Organisering og utvikling av tjenester
Tjenestetilbud må utvikles i takt med innbyggernes behov og sees i sammenheng med
samhandlingsreformens intensjoner om fokus på forebygging, tidlig innsats, rehabilitering og helhetlige
koordinerte tjenester. Satsningen skal bidra til å unngå, eller å utsette, mer ressurskrevende tjenester.
Kapittel 4 beskriver status 2017 for felles utviklingsarbeid.
Kompetanse
Kompetanse kan defineres som kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør den enkelte i
stand til å utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med definerte målsettinger. Det er behov for å arbeide
kontinuerlig og systematisk med kompetanseheving av alle ansatte for å møte dagens og fremtidens
behov i helse og omsorg. Kapittel 2 gir oversikt over enhetenes kompetansesammensetning.
Helhetlig oversikt over tjenestetilbudet
For å kunne gjøre riktige prioriteringer av kommunens ressurser er kommunen avhengig av å ha en
helhetlig oversikt over tjenestetilbudet. Tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon er avgjørende for
å kunne gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester. En systematisk kvalitetsforbedring innebærer også
å undersøke om tjenestene er hensiktsmessige sett med brukernes øyne. Kapittel 5, resultater fra
styringsdialog, beskriver status per 2017 for enhetenes arbeid med risikohåndtering for å avdekke og
redusere risikofaktorer i tjenesteproduksjonen.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at planens satsningsområder fortsatt er relevante. Tilstandsrapporten vil årlig
være et ledd i oppfølging av planen og gi grunnlag for å vurdere om det er behov for å revidere planen.
Det har ikke vært behov for å revidere planen i 2017, men det vil bli behov for å gjøre en samlet vurdering
av tjenestenes kapasitet og organisering. Dette planlegges og arbeides med i 2018.

Komite for helse og sosial i 2017
Rælingen kommune er organisert etter komitemodell og komiteene er tenkt som politiske verksteder og
hjelpeorgan for kommunestyret. I sitt arbeid skal det legges hovedvekt på langsiktig utvikling av
lokalsamfunnet gjennom aktivt og reelt politisk engasjement. Komiteene skal dessuten gi politiske
vurderinger i saker hvor kommunestyret ber om dette. Komite for helse og sosial skal holde seg
oppdatert på rammebetingelsene innenfor sitt politikkområde og kjenne til kommunens helse-, omsorgsog velferdstilbud.
I tillegg til behandling av politiske saker, har Komité for helse og sosial i 2017 fått omvisning på
Flyktningetjenesten- Sætervegen 3. Kommunens egne ledere og fagpersoner har bidratt med
orienteringer om status på høringssvar, søknader nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom,
byggeprosjekter, evaluering bruk av KAD/lindrende, konseptvalgutredning helsehus for voksne,
innføring egenandel for kommunale fysioterapitjenester, forskrift rett til opphold sykehjem,
tilstandsrapport helse-,omsorg og velferd
Sak
17/3
17/4
17 /5
17/6
17/11
17/ 12

Tittel
Utvidelse av åpningstiden ved barnevernsvakten Romerike-øst politidistrikt
Høringssvar NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter
for personer med utviklingshemming
Vurdering av innkomne søknader- nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Valg av medlem til byggekomité for Løvenstadvegen boliger Trinn 2
Evaluering av vår bruk av lindrende enhet
Evaluering av vår bruk av KAD

17/13
17/14
17/15
17/18
17/19
17/22

Konseptvalgutredning Helsehus for voksne
Innføring av egenandeler for kommunale fysioterapitjenester
Valg av medlem byggekomité for nybygg av omsorgsboliger til rusmiddelavhengige
Forskrift om rett til opphold i sykehjem – kriterier og venteliste, Rælingen kommune
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2016-2017
Revidert temaplan- tjenester i avdeling psykisk helse og avhengighet

17/29
Bosetting av flyktninger 2018-2020
17/30
Status plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013-2016
Tabell 13: Politiske saker behandlet i Komite for helse og sosial i 2017
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Kapittel 4
STATUS 2017 FELLES UTVIKLINGSARBEID
Status på felles utviklingsarbeid fra 2017, som i hovedsak knytter seg til prioriterte tiltak i Helse- og
omsorgsplan 2015-2026, vil presenteres i dette kapittelet.

Konseptvalgutredning helsehus
Fjerdingby omsorgssenter med drift av korttids- og langtids sykehjemsplasser er planlagt erstattet med
nytt bygg, da det tidligere er vurdert at det ikke er hensiktsmessig å rehabilitere bygget. Dagens drift av
korttids-, rehabiliterings- og avlastningsplasser må erstattes. Disse kan samlokaliseres med andre
tjenester for å gi innbyggerne et tverrfaglig, helhetlig og koordinert tilbud i tråd med nasjonale føringer
og god ressursutnyttelse. Det ble startet en konseptvalgutredning i 2016 som skulle gi grunnlag for
hvilken sammensetning av tjenester som er formålstjenlig i et nytt helsehus for voksne. Det ble videre
igangsatt en evaluering av interkommunalt samarbeid om Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) og
Lindrende enhet. Evalueringen tok utgangspunkt i erfaringer knyttet til vår bruk av tjenestetilbudene.
Dette skal være en del av grunnlaget for vurderinger av tjenestekonsept i et nytt helsehus for voksne.
Sakene ble behandlet i kommunestyret 3. mai 2017 og konseptvalgutredningens rapport med
tjenestekonsept alternativ 2 legges til grunn for videre arbeid med etablering av nytt helsehus.

Interkommunalt samarbeid
Pågående interkommunalt samarbeid om akuttmedisin og lindrende enhet ble evaluert med
utgangspunkt i de erfaringer Rælingen kommune har. Saken ble behandlet i kommunestyret 03.05.17.
Rådmannens tilrådning om at Rælingen kommune vil utvikle et øyeblikkelig hjelp døgntilbud i egen
kommune, samt at Rælingen kommune vedtar å gå ut av det kommunale samarbeidet om KAD Nedre
Romerike ble lagt til grunn/ vedtatt.
Kompetanseutvikling
Kvalitet i helse og omsorgstjenestene har direkte sammenheng med tjenesteyternes kvalifikasjoner,
kunnskap og holdninger. Systematisk kompetanseheving av helse- og omsorgspersonell, i takt med
innbyggernes behov, kommunens overordnede kompetansestrategi og nasjonale føringer, skal sikre
bærekraftige og faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet. Kommunen søker årlig om kompetanse- og
innovasjonstilskudd i tråd med regjeringens kompetanse- og rekrutteringsplan. Formålet er å øke andel
med høgskole- og fagutdanning, samt skape større faglig bredde og legge til rette for internopplæring.
Helse- og omsorgsplanen har kompetanse som ett av fire satsningsområder med tilhørende strategier
og tiltak.
I 2017 har kommunen innvilget søknader om tilskudd og/ eller permisjoner for deler av stilling i
utdanningsforløpet til ni ansatte i helse- og omsorgsenhetene. Disse har gjennomført eller er i
utdanningsløp over flere år. Studiene er videreutdanning til ulike helsefaglige fagskoleutdanninger,
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høgskoleutdanning og masterutdanning. I tillegg har flere tatt fagbrev som helsefagarbeider i løpet av
2017 etter samarbeid med Strømmen videregående skole som startet i 2016.

Utvikling av faglige team med ambulant virksomhet
I 2016 ble det gjennomført en kartlegging av dagens to faglige ambulante team (demensteam og
innsatsteam), samt utarbeidet en anbefaling om hvordan modellen kunne videreutvikles for å oppnå et
bredere og mer samordnet tilbud med bedre ressursutnyttelse. Arbeidet er en oppfølging av
evalueringen av fysio- og ergoterapitjenesten gjennomført i 2015, samt en del av grunnlaget for
vurderinger av tjenestekonsept i et nytt helsehus for voksne. Det ble blant annet anbefalt som
videreutvikling å vurdere faglig ambulant virksomhet også innenfor fagområdet palliasjon. Det ble videre
anbefalt organisatoriske endringer ved å flytte demensteamet til enhet for hjemmebaserte tjenester og
flytte fysio- og ergoterapitjenester til voksne til Tjenestekontoret for helse og omsorg (til samme enhet
som innsatsteam). Dette ble gjennomført i 2017.

Alternativ organisering av koordinatorrollen
I behandling av Helse- og omsorgsplan 2015-2026 ble det fattet vedtak om en utredning av en alternativ
organisering av koordinatorrollen i kommunen. I 2016 ble det gjennomført en kartlegging av dagens
organisering av koordinatorrollen og utarbeidet en anbefaling om videreutvikling. Tre alternativer er
fremstilt og risikovurdert. Det anbefalte forslaget innebærer en løsning med både tjenesteytende
fagtjeneste som koordinator og en mer profesjonell koordinator i de komplekse og uavklarte sakene.
Videreutvikling av koordinatorfunksjonen ble gjennomført i forbindelse med overføring av ansvar for
fysio- og ergoterapitjenester og påfølgende avdelingsorganisering av Tjenestekontoret for helse og
omsorg i oktober 2017.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre 80 år
Rælingen kommune etablerte et system for forebyggende hjemmebesøk til innbyggere som fylte 80 år
i 2016, og som til da ikke hadde mottatt kommunale tjenester. En fysioterapeut med master i
rehabilitering har vært ansatt i en 20% prosjektstilling, men ble fast tilsatt i 2017 slik at forebyggende
hjemmebesøk til eldre over 80 år er etablert som tjeneste.

Avdelingsledelse helse og omsorg
Det ble i 2016 gjennomført en kartlegging av de ulike rammebetingelsene for avdelingsledere i heldøgns
turnusavdelinger i helse og omsorg. Det ble utarbeidet en anbefaling som skulle bidra til en
tydeliggjøring av ulike ledelsesnivåer og at kapasiteten til avdelingsledere ble avstemt i forhold til
organisasjonens forventninger. Parallelt ble det arbeidet med det samme innenfor skolefeltet. Arbeidet
har vært et ledd i oppfølgingen etter organiseringsevalueringen i 2015 (Varde-Hartmark rapporten).
Arbeidet ble videreført i 2017 i en gruppe som har sett på hele organisasjonen under ett, for å utdype
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og konkretisere organiseringsprinsippene i kommunens arbeidsgiver- og organisasjonsplattform.
Gjennom arbeidet med Helhet i ledelse er ledernivåene og lederrollene i organisasjonen tydeliggjort og
prinsippene for ledelse, styring, organisering og delegering er konkretisert i form av revidert
Arbeidsgiver-, organisasjons- og ledelsesplattform (AOLP), som behandles politisk våren 2018.
Ledelseselementets betydning er vektlagt, og rammene for personalledelse er tydeliggjort.

Rådmannens vurdering
En årlig tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd er en del av systematisk oppfølging av prioriterte
tiltak i Helse- og omsorgsplan 2015-2026. I 2016 ble det påbegynt arbeid i.f.t felles utviklingsarbeid som
også ble videreført i 2017. Dette viser at det er sammenheng mellom vedtak i planverk og
oppfølging/utvikling i tjenestene.
I 2017 ble det påbegynt oppdrag som skal lede til konkrete tiltak slik at Rælingen kan redusere kostnader
til heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Arbeidet videreføres i 2018.
Felles utviklingsarbeid gir samarbeid på tvers av enheter, bidrar til nødvendig utvikling i organisasjonen
og gir rådmannen betryggende kontroll.
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Kapittel 5
TEMATISKE RESULTATER FRA STYRINGSDIALOG
Dette kapittelet inneholder en oppsummering av resultater fra rådmannens styringsdialog med
enhetenes ledergrupper.
Enhetene presenterte sitt arbeid fra 2017 på områdene risikohåndtering for å avdekke og redusere
risikofaktorer i tjenesteproduksjonen og orientering om arbeidet de ulike enhetene har gjort opp mot
strategier i helse- og omsorgsplan 2015-2026.
Risikohåndtering for å avdekke og redusere risikofaktorer i tjenesteproduksjonen
HMS-arbeidet skal være en del av internkontrollen i den enkelte enhet. Internkontroll er systematiske
tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i
samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av, helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
I HMS arbeidet er det sentralt at tjenestene har rutiner for systematiske risikovurderinger av faktorer i
tjenesteproduksjonen hvor det kan være fare for svikt eller mangler, slik at det kan settes inn
målrettede og forebyggende tiltak.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren tro i kraft 01.01.2017.
«Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester,
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen
etterleves.»
(Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 1)
«Gjennom tydeligere og mer tjenestetilpassede krav skal forskriften bidra til å gi den som har det
overordnede ansvaret for virksomheten et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt
kontinuerlig forbedring.»
(Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten;
Formål og virkeområde, https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-ogkvalitetsforbedring/seksjon?Tittel=formal-og-virkeomrade-11130#formålet-med-forskriften-(§-1))

«Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og at
medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette».
(Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 3)
I det følgende presenteres enhetenes arbeid med risikohåndtering for å avdekke og redusere
risikofaktorer i tjenesteproduksjonen.
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NAV
NAV gjennomfører risikovurderinger og analyser av disse jevnlig, men mangler et helhetlig og
systematisk system på risikoområder i tjenesten som bør ha spesiell oppmerksomhet.
Det gjøres vurderinger når det er behov for justering av arbeidsoppgaver, dette kan skje flere ganger i
løpet av året. Eksempler på dette kan være når det er behov for å gjøre organisatoriske endringer,
innføring av nye digitale verktøy mm.
NAV benytter flere verktøy for å avdekke og redusere risiko, men risikoområdene som vurderes har
fokus på styring av egen praksis og resultater.
Rådmannen vurderer at det er tilrådelig å ha årlige stoppunktvurderinger, slik at man kan få kartlagt og
identifisert områder hvor det er fare for at svikt kan inntre, og som kan gi alvorlige eller uønskede
følger for brukerne av tjenestene.

Tjenestekontoret for helse- og omsorg
Tjenestekontoret for helse og omsorg har utarbeidet en rekke prosedyrer for å sikre systematisk
arbeid med HMS og internkontroll. Disse innbefatter også rutiner for gjennomføring av risikovurdering.
Risikoområder identifiseres gjennom årlige vernerunder, det gjennomføres risikoanalyser ved
organisatoriske endringer, HMS er tema på stabs- og avdelingsmøter.
Enheten har utarbeidet flere rutiner som skal sikre systematisert tverrfaglig samarbeid.
Det gjennomføres koordineringsmøter på tvers i tjenestene, samt saksbehandlermøter hver morgen.
Dette bidrar til at saksbehandlingen følger gjeldende lovverk og standarder for tjenesten, og at
brukerne får ivaretatt sine rettigheter og tildelt tjenester etter individuelt behov, på et faglig forsvarlig
nivå.
Enheten opplever utfordringer med å arbeide systematisk med håndtering av risikoområder i
arbeidshverdagen. Enheten er sammensatt og har flere ansatte på forskjellige lokasjoner.
Tjenestekontoret er også avhengige av andre enheter og avdelinger, private leverandører mv, dette
bidrar til at man ser at det er risikofaktorer i.f.t fremdrift.
Tjenestekontoret for helse og omsorg har igjennom sine prosedyrer lagt inn rutiner og sjekkpunkter
som gjør at de har oversikt og system på at myndighetskrav, kvalitet i tjenesten og at
bruker/pasientsikkerhet skal ivaretas.
Rådmannen vurderer at enheten likevel bør arbeide videre med kartlegging av noen overordnede
områder hvor svikt kan inntre ofte, slik at krav om systematisk risikohåndtering kan håndteres på en
bedre måte. Dette vil også kunne bidra til identifisering og sikring av at man har prosedyrer og rutiner
på hva som er mest kritisk for driften.

Enhet for hjemmebaserte tjenester
Enhet for hjemmebaserte tjenester har utarbeidet prosedyrer for å sikre systematisk arbeid med HMS
og internkontroll. Disse er i tråd med overordnede rutiner for internkontroll i kommunen og innbefatter
rutiner for gjennomføring av risikovurdering.
Enheten skal gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser jevnlig, samt dokumentere disse.
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Verneombud og ledergruppa velger ut tema for risikoanalyse, sett i sammenheng med aktuelle
problemstillinger. Det gjennomføres ulike ROS og sårbarhetsanalyser i.f.t drift, samt hjemme hos
brukere.
For å fange opp risikoområder gjennomføres det faste månedlige møter mellom enhetsleder og
avdelingsledere hvor risiko og HMS er fast tema. Det er daglig dialog med ansatte hvor avvik er fast
tema. Det gjennomføres risikovurderinger i.f.t arbeidstidsordninger (hjemmesykepleien benytter 12
timers vakter i helgene), blant annet hvordan turnus/arbeidstidsordning fungerer i.f.t kvalitet på
tjenestene som skal gis sett i forhold til forsvarlig kompetanse/fagdekning.
Enheten gjennomfører også jevnlige brukerundersøkelser(brukerdialog)- nødvendige tiltak utarbeides i
etterkant og det utarbeides årlige kompetanseplaner for å sikre at ansatte har nødvendig kompetanse.
Psykisk helse og avhengighet arbeider med risiko og sårbarhet gjennom å ha et todelt fokus; risiko for
svikt i tjenesteproduksjonen, og risiko for å bli utsatt for uønsket adferd, eksempelvis vold og trusler.
For å kunne arbeide systematisk med risikovurdering i tjenesteproduksjonen, må organisasjonen være
istandgjort for å gjøre dette. I 2017 har psykisk helse og avhengighet igangsatt tjenestekoordinator
som et prøveprosjekt, stillingsbeskrivelsene i avdelingen er revidert, tjenestebeskrivelser er revidert,
system for brukerlister i ulike tjenester er revidert, temaplan er revidert.
Risikovurdering i.f.t vold og trusler: I perioden 2014-2015 gjennomførte fire medarbeidere ved
avdelingen videreutdanning i.f.t voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering. I 2016 ble det
utarbeidet egen sikkerhetsrutine hvor fokus er forebygging og håndtering av vold og trusler.
I 2017 ble det gjennomført enkel risiko og sårbarhetsanalyse av arbeidssituasjonen til poliklinisk og
ambulant personell med fokus på å hindre vold og trusler.
Enheten opplever at de tilstrekkelig innsikt og oversikt over risikoområdene, kvalitet på tjenestene
oppleves bra og det er få klagesaker.

Rådmannen vurderer at enhetens arbeid med risikohåndtering er todelt ved at noe gjøres løpende og
noe veldig systematisk. Det bør derfor arbeides videre med kartlegging av noen overordnede områder
i driften hvor det er fare for svikt, slik at krav om systematisk risikohåndtering kan håndteres på en
bedre måte.

Enhet for tilrettelagte tjenester
Enhet for tilrettelagte tjenester har utarbeidet prosedyrer for å sikre systematisk arbeid med HMS og
internkontroll. Disse er i tråd med overordnede rutiner for internkontroll i kommunen og innbefatter
rutiner for gjennomføring av risikovurdering.
Enhet for tilrettelagte tjenester avdekker risikoområder gjennom å ha HMS saker som fast tema på
personalmøter, årlige vernerunder, gjennomføring av regelmessige partsmøter hvor enhetsleder,
avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud fra alle avdelingene møtes, gjennomføring av
brukerdialog, tilbakemeldinger fra brukere og pårørendeklager.
Enhet for tilrettelagte tjenester har identifisert fem overordnede risikoområder hvor det er fare for at
svikt kan inntre, og som kan gi alvorlige eller uønskede følger for brukerne av tjenestene, samt ansatte
i.f.t håndtering av vold og trusler.
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Disse er trusler/vold mot ansatte, bruk av tvang (Khol kap 9) ovenfor mennesker med
utviklingshemming, medikamenthåndtering, organisering bemanning og brann.
Avdelingene gjennomfører risiko og sårbarhetsanalyser på de faste risikoområdene hvert annet år.
Det gjennomføres også risiko og sårbarhetsanalyser i arbeid med utviklingsprosjekter og i.f.t
enkeltbrukere.
Enhet for tilrettelagte tjenester har et omfattende skriftlig kvalitets- og internkontrollsystem. Oppdrag
og ansvar er tydelig beskrevet på alle nivå, beskrivelser og organisering av nødvendig struktur. Det er
satt skriftlig standard for forsvarlige tjenester, enheten har prosedyrer, maler og verktøy i
Kvalitetslosen, det er utarbeidet fagadministrativt system rundt hver bruker. Dette bidrar til og sikrer
god virksomhetsstyring og at driften blir planlagt og effektivt organisert og gjennomført. Det bidrar
også til kontinuerlig forbedringsarbeid.
Rådmannen vurderer at enheten har gode rutiner for å gjennomføre systematiske risikovurderinger,
samt dokumentere disse. Enheten bør vurdere videre om identifiserte overordnede områder for
risikovurdering bør evalueres, for å unngå unødig mye arbeid dersom risikofaktorene er godt
innarbeidet og det finnes rutiner som forhindrer svikt.
Enheten har en omfattende struktur på rutiner og prosedyrer, noe som kan bidra til at ansatte kan bli
mindre handlingsorienterte dersom uforutsette ting oppstår. Det bør vurderes hvordan dette kan
jobbes med, fra «struktur til kultur».

Enhet for institusjonstjenester
Enhet for institusjonstjenester har nedfelte skriftlige prosedyrer som skal sikre systematisk arbeid med
HMS og internkontroll. Prosedyren henviser til forskrift om internkontroll og har en sjekkliste med
grunnleggende elementer for at enheten skal ha tilstrekkelig internkontroll. Sjekklisten finnes også
med henvisning til relevante prosedyrer i Kvalitetslosen.
Prosedyren innbefatter rutiner for gjennomføring av risikovurdering.
Enheten har definert risikoområder som organisering bemanning, brann og medikamenthåndtering
som prioriterte områder for risiko og sårbarhetsanalyse.
Ved alle avdelingene i enhet for institusjonstjenester vurderes risiko løpende. Områder som har
spesielt fokus, er samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fall, krevende situasjoner i møte med
pasienter/pårørende, håndtering av utfordrende atferd og organisatoriske endringer.
Arbeid med risiko og sårbarhetsanalyser gjennomføres ofte på fagmøter som prosess hvor man trener
på å ta pasientens perspektiv. Det løftes opp diskusjoner i.f.t faglige problemstillinger- målet er å finne
indikatorer som det kan utarbeides gjennomførbare og realistiske tiltak på. Effekten av dette er at
pasient og omsorg er i fokus, erfaringen er at man raskt oppnår resultater i.f.t pasientene og det bidrar
til et stort faglig engasjement. Denne arbeidsprosessen har fokus på pasientene og ikke systemet
rundt drift av tjenestene, og at dokumentasjonen for disse prosessene nedfelles i fagsystemet rundt
pasientene.
Rådmannen vurderer at enhet for institusjonstjenester bør ha større fokus på at det i forskrift om
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, er krav til at man har gjennomført og
dokumentert overordnede risiko og sårbarhetsanalyser. Enheten bør arbeide videre med kartlegging
av noen overordnede områder hvor svikt kan inntre ofte, slik at krav om systematisk risikohåndtering
kan håndteres på en bedre måte.
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Enhet for familie og helse
Enhet for familie og helse har nedfelte skriftlige prosedyrer for å sikre systematisk arbeid med HMS og
internkontroll. Disse er i tråd med overordnede rutiner for internkontroll i kommunen og innbefatter
rutiner for gjennomføring av risikovurdering.
Risiko- og sårbarhetsanalyser skal gjennomføres og dokumenteres jevnlig, etter vurdert utfordring i
hver enkelt avdeling. Forslag til tiltak innarbeides i enhetens virksomhetsplan og rapporteres til
ansvarlig enhet.
Enhet for familie og helse gjennomfører risiko og sårbarhetsanalyser på tjenester/tilbud de gir eller
tenker å gi, i forhold til nødvendige prioriteringer de må gjøre ved sykefravær/ ledighet i stilling, ved
endringsarbeid og som vurderinger i enkeltsaker. Sistnevnte gjennomføres som drøftinger i gruppe
eller team, med innspill fra eksterne og/ eller brukere.
Enhet for familie og helse har ulike arbeidsverktøy/ metoder for å avdekke risikoområder.
Risikoområder tas opp som tema på avdelingsledernivå jevnlig. De enkelte avdelingene har også
arbeidsverktøy/ sjekklister som gjennomgås daglig slik at man fanger opp oppgaver og oppfølging i
tjenesten som er viktige, daglig drift overvåkes gjennom arbeidsverktøy.
Enheten har utarbeidet prosedyrer som skal virke risikodempende ved tjenester hvor det er fare for at
skade kan oppstå.

Rådmannen vurderer at enhet for familie og helse arbeider jevnlig og løpende med risiko og
sårbarhetsanalyser. Det anbefales å finne tilpassede og hensiktsmessige måter å arbeide strukturert
med risiko og sårbarhetsanalyser, samt få opp noen overordnede områder.
Det bør utarbeides rutiner for hvordan det løpende arbeidet dokumenteres.
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Enhetenes samlede arbeid med strategier knyttet til mål i helse og omsorg mot
2026
I helse- og omsorgsplanen 2015-2026, ble det på bakgrunn av analyse av dagens situasjon
(2015) og utfordringsbilde i helse- og omsorgstjenestene, nedfelt utvalgte satsningsområder med mål
og strategier. Dersom det er ønskelig å lese mere om dette, se kapittel 5 i Helse- og omsorgsplan
2015-2026.
I styringsdialogene med Rådmannen, har enhetene orientert om arbeidet de har utført med ulike
strategier knyttet opp mot målene i helse og omsorgsplanen. I det følgende avsnittet presenteres en
oppsummering av enhetenes samlede arbeid og innsats.
Mål:
Helse og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med fokus på brukers ressurser
Digital brukerkommunikasjon
I 2017 innførte NAV digital plan. Dette verktøyet er for de brukene som trenger kvalifisering,
arbeidstrening eller andre tiltak før de starter jobbsøking. Ved oppfølging fra NAV må denne planen
brukes aktivt. I planen skal det legges inn hvilket arbeids- eller yrkesmål den enkelte har, det skal
settes tiltak og aktiviteter for å nå målene. Dette bidrar til at det er mulig å skreddersy oppfølging og
veiledning rundt den enkelte.
Mål:
Tjenestetilbudet er helhetlig, samordnet og fleksibelt
Tverrfaglig samarbeid
Alle helse- og omsorgstjenestene og NAV inngår i tverrfaglig samarbeid med øvrige enheter i
kommunen, andre helseforetak, skole, arbeids- og aktivitetstilbud, samt ulike tverrfaglige forum og
kompetansegrupper.
I enhet for tilrettelagte tjenester er det behov for godt samarbeid internt, dette dreier seg om sambruk
av personale på dagaktivitetstilbudet og boligene, dette bidrar til ressurseffektive tjenester og god
ressursutnyttelse av personale.
Formålet med tverrfaglige samarbeid er å sikre god koordinering og gode pasientforløp på tvers av
tjenestene, sikre gode samarbeidsrutiner med interne og eksterne samarbeidspartnere.
I løpet av 2017 har flere enheter deltatt i arbeidsgrupper i ulike samarbeidsprosjekter som
konseptvalgutredning helsehus og avklaring grensesnitt i brukergrupper med flere diagnoser som går
på tvers av enhetenes ansvarsområde.
Helse- og omsorgsenhetene har i løpet av 2017 sørget for gjensidige invitasjoner til ulike kurs, som
f.eks. førstehjelpskurs, håndtering av aggressiv og voldelig atferd, palliasjon, målrettet miljøarbeid,
diagnosespesifikke kurs, ProAct, demensomsorgens ABC og kurs Lov om kommunale helse og
omsorgstjenester kap 9, bruk av tvang og makt ovenfor personer med utviklingshemming.
Rælingen kommune har via avdeling for psykisk helse og avhengighet inngått samarbeidsavtale med
Helse Stavanger og regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning helse vest (KORFOR) i.f.t å
delta i Bruker Plan. Dette kartlegger kommunens samlede status i forhold til rusproblematikk og / eller
psykiske lidelser.
Det er stort fokus på brukernes ressurser og hva som er viktig for den enkelte tjenestemottaker. Det er
også stort fokus på pårørendesamarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner.
Tjenestene opplever at de har en struktur på tverrfaglig samarbeid som fungerer godt
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Arenaer for sosial trening og meningsfylte aktivitetstilbud
Krav om aktivitetsplikt for sykemeldte over 8 uker vurderes og følges tett opp av NAV.
Tett samarbeid mellom NAV og andre enheter i kommunen med arbeidsrelatert aktivitet og andre
lavterskeltilbud i.f.t sosial trening og meningsfulle aktivitetstilbud.
NAV tilbyr oppfølging til brukere med behov for bistand i ordinært arbeidsliv og det gjennomføres
oppfølging i skole. Sistnevnte for å fange opp de som ikke går videre inn på videregående skoler og
kunne sette inn tiltak/ veiledning slik at disse ikke faller utenfor arbeidsliv/aktivitetstilbud.
I tjenestene for personer med nedsatt funksjonsevne, tilstrebes det tilpasset og meningsfylte
aktivitetstilbud. Utfra brukernes tilbakemeldinger og rammen rundt øvrig tjenestetilbud, planlegges og
tilpasses de ulike aktivitetene den enkelte bruker i hver avdeling. Aktivitetene nedfelles i ulike planer,
som årshjul, aktivitetshjul, velferdsplaner mv. Det arrangeres også felles aktiviteter på tvers av
avdelinger, formålet er å tilby aktiviteter som bidrar til sunn livsstil, som igjen bidrar til god livskvalitet
og styrker fysisk og psykisk helse.
Dagaktivitetstilbud og ressurssenteret
Dagaktivitetstilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er en sosial arena og et møtepunkt for
mange av brukerne. Her tilbys ulike tilpassede arbeids- og aktivitetstilbud. Brukerne lærer seg
hverdagslige spilleregler i forhold til å samhandle med andre, men også å ha en toleranse for det som
er annerledes i forhold til seg selv.
Ressurssenteret er et dagtilbud for mennesker som har, eller er i fare for å utvikle psykiske
helseplager. Det er en sosial møteplass hvor det tilrettelegges for aktiviteter på bakgrunn av brukers
tilbakemeldinger. Det gjennomføres blant annet ulike kurs i samarbeid med NAV og enhet for psykisk
helse og avhengighet. Tilbudet er et forebyggende tiltak for mer ressurskrevende tjenester.

Psykisk helse og avhengighet
Nye veiledere i NAV hospiterer to dager hver hos rustjenesten. Tjenestetilbudet avdeling psykisk helse
og avhengighet i kommunen gir, er godt presentert hos NAV. Det gjennomføres samarbeidsmøter om
felles brukere mellom NAV og øvrige tjenester i kommunen månedlig og det er daglig telefonkontakt
mellom tjenestene.
Temaplan for psykisk helse og avhengighet er revidert.
Avdeling for psykisk helse og avhengighet har gjennomført veiledning internundervisning for andre
avdelinger/ enheter.

Mål:
Tjenesteutvikling bidrar til å sikre riktig kapasitet på alle tjenestenivå
Styrkede hjemmetjenester med forbyggende og helsefremmende fokus
Hjemmetjenestene hatt stort fokus på arbeid med hverdagsmestring ut mot brukerne.
Det er etablert flere tilbud/ tjenester med forebyggende og helsefremmende fokus, som rekruttering av
aktivitetsvenner, aktiviteter med boligkoordinator, pårørendeskole og samtalegrupper, forebyggende
hjemmebesøk for innbyggere over 80 år og veiledning fra demensteamet.
Tilrettelegging og videreutvikling av tjenester
Flere enheter er i gang med innføring av Velferdsteknologiens ABC.
Det er igangsatt prosjekt rundt digital trygghetsalarm, innføring av medisindispensere og utplassering
av robotstøvesugere hos utvalgte brukere i hjemmetjenesten.
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Demensomsorgens ABC gjennomføres i flere enheter.
ProAct konseptet er innført i flere av enhetene, konseptet er utviklet for å øke personalets
handlingskompetanse og handlingsberedskap ved forverring av sykdom hos pasient/ brukere.
Nytt tilbud «Boligskole - Bo- og leve» planlagt i 2017. Tilbudet er at samarbeid mellom avdeling helse,
omsorg og bolig, og avdeling for psykisk helse og avhengighet. Tilbudet hadde oppstart i januar 2018.
Samhandlingsarenaer fastleger
Kommunelegen følger opp fastlegene gjennom å føre internkontroll ved legesentrene, gjennomføre
individuelle samtaler med hver enkelt, samt gjennomføre faste felles tirsdagsmøter.
Øvrige avdelinger i enhet for familie og helse deltar med tema på tirsdagsmøter etter forespørsel fra
legene eller på eget initiativ.
Avdelingene i helse- og omsorgstjenestene benytter kommuneoverlegen i større grad som rådgiver
ved behov i enkeltsaker.
Enhet for familie og helse har en fastlege ansatt, det samarbeides om turnuslege mellom enhet for
familie og helse, enhet for institusjonstjenester og Fjerdingby legesenter.
Tydelig grenseoppgang og koordinering av tjenester til barn og unge, som omfattes av flere lovverk
Enhet for familie og helse har samarbeid med andre enheter om verktøy for bedre brukerorientering i
samarbeidsmøter, de har felles avdelingsmøter med tjenestekontoret for helse og omsorg.
Det er gjennomført opplæring til helse- og omsorgsenhetene i.f.t Veileder barn og unge med
habiliteringsbehov, samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. Veilederen
gjennomgår grenseoppganger mellom helsehjelp og opplæring, og gir eksempler på samarbeid. Her
finnes en oversikt over hvilke rutiner kommunen har som skal sikre at veilederen blir fulgt.
Bygningsmasse, kapasitet og funksjonalitet i tråd med endringer i innbyggernes behov
Enhet for familie og helse har gitt innspill til arbeidet med nytt planlagt kommunalt bygg Ravinen. Dette
bygget skal blant annet gi plass til avdelinger i enhet for familie og helse.
Det er gjennomført medvirkningsmøter, tverrfaglige gruppearbeider, utarbeidelser av
funksjonsbeskrivelser og innspill til tegninger.

Mål:
Helse og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med fokus på brukers ressurser
Egenmestring
Det er innført endring i søknadsskjemaet om helse- og omsorgstjenester, det er inkludert spørsmål om
hva bruker mestrer selv. Søkere til tjenester har fått eget ansvar for å fremskaffe nødvendig
dokumentasjon til saksbehandlingen.
Utdeling av informasjonsmateriell slik at brukere ved eget initiativ kan sette i gang forebyggende
aktiviteter.
Det gjennomføres kartleggingssamtaler med søkere og pårørende, her orienteres det om hva som er
kommunens ansvar i.f.t tjenester, samt forventningsavklaring og kartlegging av hva pårørende/
nettverk kan bidra med.
Systematiske befaringer av kommunale utleieboliger uten tjenester. Formålet er å sikre ivaretakelse
av kommunens eiendom, forebygge skade og brann. Samtidig fungerer dette som en viktig arena for
avklaring av tjenestemottakers eget ansvar, forventninger og informasjon om kommunens totale tilbud.
I 2017 ble boligskole «Bo og leve godt» igangsatt. Dette tilbudet har fokus på leietakere i kommunale
boliger og/ eller brukere av tjenester fra avdeling psykisk helse og avhengighet.
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Målet er bevisstgjøring hos deltakerne, inkludering, hva som er viktig for den enkelte, hva som skal til
for å nå egne mål for brukerne og hva de må gjøre for å komme dit.
Tjenestekontoret for helse og omsorg gjennomfører forebyggende hjemmebesøk, løpende
forventningsavklaringer av hva man kan få av hjelpemiddeltjenesten og NAV og hva man må anskaffe
selv.
Informasjonsbrosjyrer deles ut til innbyggere over 65 år, disse inneholder informasjon og oppfordringer
om bruk av øvelser forebygging
Prosjekt kvinnehelse er igangsatt, her er tema «Hvordan mestre livet med kroniske smerter».
Samarbeid frivillige organisasjoner
Etablert tilbud aktivitetsvenn for personer med demens i institusjonsomsorgen.
Aktivitetsvenner rekrutteres via kontakt og samarbeid med frivillighetssentralen.
Samarbeid med Røde kors ved langtids somatisk avdeling besøksvenn med hund.
Samarbeid med videregående skole, gruppe på 10-15 elever inn ved avdelingene som gjør aktiviteter
sammen med beboerne i institusjonstjenestene, «Gule engler».
Pårørendemøter i grupper, pårørende bidrar også i.f.t aktiviteter ved avdelingene.
Mål:
Ansatte i helse og omsorg har riktig kompetanse og det arbeides systematisk med kompetanseheving
av alle ansatte for å møte nye behov
Opplæring/ kompetanse
E-læringssystemet for helse- og omsorgstjenesten, Veilederen, tatt systematisk i bruk. Gjennomført
opplæring i ProAct, og VIPS.
Etablert system for opplæring og dokumentasjon av medisinskteknisk utstyr.
Enhetene utarbeider årlige opplæringsplaner med prioriterte opplæringstemaer etter behov.
Flere enheter har/ eller er i gang med gjennomføring av Demensomsorgens ABC.

Rådmannens vurdering
En årlig tilstandsrapport for helse-omsorg og velferd er en del av systematisk oppfølging av nedfelte
satsningsområder med tilhørende mål og strategier i helse- og omsorgsplanen.
I styringsdialogene har enhetene orientert om sitt arbeid i.f.t strategier som skal bidra til at mål og
satsningsområder nås, samt at dette arbeidet henger sammen med øvrig planverk i kommunen.
Enhetenes samlede arbeid og innsats med strategier i helse- og omsorgsplanen, viser at tjenenestene
er i god utvikling, og at tjenesteutvikling skjer i tråd med mål og satsningsområder i helse- og
omsorgsplanen.
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Sykefravær i helse og omsorg 2016-2017
Rælingen kommune har siden 2008 hatt en målsetting om å redusere sykefraværet til 7,2 % eller
lavere. Rådmannen har hatt stort fokus på sykefraværsarbeidet.
Kommunen innførte nye sykefraværsrutiner i august 2015. Disse rutinene sørger for at alle ansatte får
tidlig og tett oppfølging, Rælingen kommune er IA bedrift, sykefraværsrutinen stiller oppfølgingskrav
utover dette, og det samarbeides tett med NAV og sykemelder.
Kommunen har mange tjenesteområder med ulike arbeidsoppgaver, og det er stor forskjell på
enhetenes sykefraværstall. Sykefraværsrutinen er godt innarbeidet i alle enheter.
Arbeidet med oppfølging i.f.t sykefravær er omfattende og krevende, men verktøykassen som hører
med rutinene bidrar til å lette oppfølgingen for lederne.
Alle avdelinger setter hvert år egne mål for sykefravær. Hvert kvartal presenteres sykefraværstallene
for alle ansatte, korttids, - langtids og totalt % fravær. Dette bidrar til økt bevissthet rundt fravær,
utarbeidelse av nærværstiltak osv, slik at det jevnlig er fokus på sykefraværsarbeid og nærværsarbeid.
Tradisjonelt må det forventes noe høyere sykefravær i avdelinger med døgnkontinuerlig turnusdrift
365 dager i året sammenlignet med dagtidsarbeid. I tabellen på neste side presenteres avdelingenes
korttids-, langtids- og totalfravær i årene 2015-2017.
Røde tall markerer avdelinger som i 2017 har fravær som overstiger kommunens samlede målsetting
på 7,2 %.

Sju tips for en friskere kommune – hva gjør kommunene som har lavt sykefravær?
1. De erkjenner problemer (og gjør noe med dem). Sykefraværsarbeidet må alltid være høyt
prioritert med dedikerte ressurser og målretta innsats.
2. De er godt organisert og har god arbeidsflyt. Rutiner og systemer for oppfølging av
sykefravær er på plass og innarbeidet.
3. De har ambisjoner og utvikler tjenester. Motivasjon og faglig utvikling er viktig for nærvær.
4. De gir ledere og ansatte mulighet til å lære mer. For å oppnå utvikling, trengs det
kompetanse. Utdanning, kurs og faglige nettverk er viktig for å utvikle tjenestene og beholde
gode medarbeidere.
5. De har arenaer for samarbeid og medvirkning. Involvering skaper engasjement og
eierskap.
6. De har en høflig arbeidskultur og få konflikter. Framsnakking skaper positive relasjoner.
7. De bruker de gode hjelperne, som NAV arbeidslivssenter.
Kilde: Idebanken
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NAV

Samlet begge
avdelinger
Kommunal del

2017
Langtid
1,5

Totalt
5,3

Korttid
3,7

Langtid
3,6

Totalt
7,2

Korttid
3,3

Langtid
1,0

Totalt
4,4

1,9

8,4

10,3

2,8

7,7

10,5

3,3

1,9

5,2

2017
Korttid
2,5

Enhet for familie og
helse

36

Totalt
6,9

Korttid
1,6

Langtid
0,3

2015
Totalt
1,9

Korttid
1,8

2016

Langtid
0,4

Totalt
2,2

2015

Korttid
2,6
2,2

Langtid
5,7
2,0

Totalt
8,3
2,2

Korttid
2,3
0,8

Langtid
6,7
2,0

Totalt
9,1
2,8

Korttid
1,2
1,2

Langtid
8,7
2,5

Totalt
9,9
3,7

1,3

0,4

1,7

0,8

2,1

2,8

1,6

2,1

3,8

1,4

3,0

4,4

1,1

3,2

4,3

2,1

2,0

4,1

3,5
0,7

0,3
8,5

3,9
9,2

3,5
1,3

0,4
0,9

3,9
2,3

2,5
2,4

2,3
0,6

4,8
3,0

2017

2016

2015

Korttid
0,5
1,1

Langtid
0,0
4,7

Totalt
0,5
5,8

Korttid
1,2
2,2

Langtid
0,0
5,7

Totalt
1,2
7,9

Korttid
2,1
2,7

Langtid
0,0
9,6

Totalt
2,1
12,3

3,7
3,2
4,3

5,6
5,5
0,0

9,3
8,7
4,3

2,1
2,7

3,9
3,6

6,0
6,4

5,5
3,4

11,2
4,0

15,7
7,6

Enhet for tilrettelagte
tjenester
DAT
Hauger bolig
Løvenstadvegen bolig
Bjørnholthagan bolig
Buholen bolig

Langtid
4,4

2016

2017

Enhet for
hjemmebaserte
tjenester
Administrasjonen
Psykisk helse og
avhengighet
Samlokaliserte boliger
Hjemmesykepleie
Demensteam

2015

Korttid
3,7

Tjenestekontoret for
helse og omsorg

Barnevernstjenesten
Flyktninge- og
inkluderingstjeneten
Fysio- og
ergoterapitjenesten
Forebyggende
helsetjenester
PPT
Helseadministrasjon

2016

2017
Korttid
3,1
3,8
2,1
2,4
2,7

Langtid
7
7,1
11,5
6,3
5,2

2016
Totalt
10,1
10,9
13,6
8,7
7,9

Korttid
2,3
4,4
3,7
2,2
2,9

Langtid
3,7
4,4
13,3
1,6
6,7

2015
Totalt
6,1
8,8
17
3,8
9,6

Korttid
2,5
3,7
2,7
2,3
4

Langtid
1,8
3,1
18,2
2,7
4,4

Totalt
4,2
6,8
20,8
5
8,5
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Enhet for
institusjonstjenester
Korttid

2017
Langtid

Totalt

Korttid

2016
Langtid

Totalt

Korttid

2015
Langtid

Totalt

Fjerdingby somatisk
korttid

4,5

5,4

9,9

2,9

6,1

9

3,6

9,3

12,9

Fjerdingby adm.
vaskeri og renhold
Løvenstadtunet
somatisk
Løvenstadtoppen

3,3

0

3,3

2,8

0,4

3,2

3,1

0,5

3,6

3,2

4,1

7,3

3,0

8,2

11,2

4,5

8,9

13,4

3,8

8,6

12,4

Dagsenter
Løvenstad adm.,
vaskeri
Kjøkken

4,6
5,4

5
9

9,6
14,4

3,7*
3,5**
***
2,1

7,9*
8,7**
***
0

11,6*
12,2**
***
2,1

2,8*
3,1**
***
2,4

9,0*
21,5**
***
0,5

11,8*
24,6**
***
2,9

1,4

4,4

5,8

0,9

0

0,9

2,4

13,5

15,9

Fjerdingby somatisk
langtid

* Skjermet enhet Løvenstadtunet, ** Skjermet enhet Fjerdingby omsorgssenter, *** Sykefraværstall for dagsenteret i perioden
2015-2016: lagt inn i Fjerdingby omsorgssenter og Løvenstadtunet adm.tall.

•

Nav har hatt en liten nedgang i korttidsfravær, men samtidig en økning i langtidsfravær på
kommunal del fra 2016-2017. Totalt for kommunal del er fraværet 10,3 % og overstiger
kommunens samlede målsetting.

•

Tjenestekontoret for helse og omsorg har hatt økning i både korttids- og langtidsfraværet fra 20162017, totalt for hele enheten ligger fraværet på 6,9 % og under kommunens målsetting.

•

Enhet familie og helse har fra 2016-2017 hatt stabilt sykefravær sett opp mot 2016, unntatt
helseadministrasjon som har hatt markant økning i.f.t langtidsfraværet. Helseadministrasjon og
barnevernstjenesten ligger over kommunens målsetting, mens fire av enhetene ligger markant
under kommunens målsetting. Totalt for hele enheten ligger sykefraværet under kommunens
målsetting på 5 %.

•

Enhet for hjemmebaserte tjenester har redusert sykefravær i både korttids-, langtidsfravær og
totalt i administrasjon og avdeling for psykisk helse og avhengighet, mens samlokaliserte boliger
og hjemmesykepleien har hatt økning i korttids-, langtidsfravær og totalt fra 2016-2017.
Demensteamet har et langtidsfravær på 4,3 % mens korttidsfraværet er 0. Totalt har enhet for
familie og helse et samlet fravær på 7,7 %.

•

Enhet for tilrettelagte tjenester har hatt økning i sykefravær fra 2016-2017 på tre avdelinger (DAT,
Hauger, Bjørnholthagan). Alle disse har totalt i 2017 fravær som overstiger kommunens samlede
målsetting. Løvenstadvegen boliger og Buholen boliger har redusert sykefraværet fra 2016-2017.
Løvenstadvegen boliger har likevel totalt i 2017 fravær langt ut over kommunens samlede
målsetting. Buholen boliger hadde et totalt fravær på 7,9 , og dermed også noe over kommunens
målsetting. Totalt for enheten var fraværet på 9,6 %.
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•

Enhet for institusjonstjenester har økt sykefravær i alle avdelinger fra 2016-2017. To av enhetene
har likevel et totalt fravær som ligger godt under kommunes målsetting (Fjerdingby adm, vaskeri
og renhold og kjøkken), mens Løvenstadtunet somatisk har et samlet fravær på 7,3 %. For
enkelte avdelinger har korttidsfraværet økt. Totalt for enheten er fraværet 9,9 %.

Rådmannens vurdering
Alle enheter benytter sykefraværsrutinene og gjør en god innsats i.f.t oppfølging av sykefravær. I 2016
hadde helse- og omsorgstjenestene svært gode resultater, mens flere av enhetene har hatt økning
totalt sett i 2017, og ligger godt over kommunes samlede målsetting på 7,2 %.
Det er ulike årsaker til dette.
Enhetene definerer hvert år egne sykefraværsmål for hver avdeling, nærværsfaktorer og tiltak som
skal bidra til redusert sykefravær er utarbeidet. Disse må evalueres jevnlig for å sikre at de har ønsket
effekt. Enhetene rapporterer kvartalsvis på tiltak i.f.t sykefraværsarbeidet og oppfølgingstiltak.
Høyt sykefravær vil ha konsekvenser for kvalitet i tjenestene i.f.t kompetanse, kontinuitet og
forutsigbarhet for tjenestemottakerne. For å sikre tjenester med god kvalitet, må nærværsarbeid og
sykefraværsoppfølging være et kontinuerlig innsatsområde.

Avvik i Kvalitetslosen
Avvik er en hendelse eller aktivitet som avviker fra en definert standard, som lover, forskrifter,
prosedyrer, serviceavtaler og retningslinjer. Formålet med å melde avvik er læring, kvalitetssikring,
forbedring og måloppnåelse. Ansatte skal melde avvik i Kvalitetslosen. Avvik skal lede til
kvalitetsforbedring og løses på lavest mulig nivå. Behov for tiltak vurderes og iverksettes løpende.
Brukerrelaterte avvik dokumenteres i den enkelte enhets gjeldende fagprogram.
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Nav

HMS

Tjenestekontoret for helse og omsorg

0
HMS

Enhet for familie og helse

13
HMS

Barnevern
Flyktninge- og inkluderingstjenesten
Fysio-og ergoterapi
Forebyggende helsetjenester
Pedagogisk avdeling
Helseadministrasjon
Totalt for enheten
Enhet for hjemmebaserte tjenester

1
0
0
2
0
0
3
HMS

Psykisk helse og avhengighet
Samlokaliserte boliger
Hjemmesykepleie
Lognsdalen
Adm/demensteam/bolig
Totalt for enheten

4
3
3
5
3
18

Organisasjon/
internt
0
Organisasjon/
internt
12
Organisasjon/
internt
0
0
0
1
0
0
1
Organisasjon/
internt
3
4
9
2
0
18

Tjeneste/ bruker
0
Tjeneste/ bruker
17
Tjeneste/ bruker
1
0
0
1
2
0
4
Tjeneste/ bruker
8
4
8
1
1
22

Totalt
2017
0
Totalt
2017
31
Totalt
2017
2
0
0
4
2
0
8
Totalt
2017
15
11
20
8
4
58

Totalt
2016
1
Totalt
2016
19
Totalt
2016
1
0
5
1
3
0
10
Totalt
2016
12
21
14
--------------4* kun adm
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Enhet for tilrettelagte tjenester

HMS

Organisasjon/
Tjeneste/ bruker
Totalt
Totalt
internt
2017
2016
Rælingen dagaktivitetstilbud
4
1
3
8
16
Hauger boliger
11
6
14
31
34
Løvenstadvegen boliger
27
4
11
42
76
Bjørnholthagan boliger
14
10
20
44
44
Buholen boliger
18
27
44
89
68
Totalt for enheten
74
48
92
214
238
Enhet for institusjonstjenester
HMS
Organisasjon/
Tjeneste/ bruker
Totalt
Totalt
internt
2017
2016
Fjerdingby somatisk langtid/ korttid
21
9
8
44
65
Solstua ( nov 16)
0
0
0
14
Fjerdingby adm. vaskeri og renhold
0
0
0
0
0
Løvenstadtunet skjermet ( nov 16)
0
0
0
0
0
Løvenstadtunet somatisk
0
11
0
11
19
Løvenstadtoppen ( fra nov 16)
50
5
0
55
5
Dagsenter
0
0
0
0
0
Løvenstad adm.vaskeri
0
0
0
0
0
Kjøkkensjekk med GL
0
0
0
0
0
Totalt for enheten
71
25
8
110
105
Avvik meldt i Kvalitetslosen per avdeling i 2017, inndelt i kategoriene HMS, Organisasjon/internt og Tjeneste/bruker. Et og
samme avvik kan omfattes av flere kategorier.

I veileder for internkontroll beskrives det at en viktig del av rådmannens betryggende kontroll er et
velfungerende system for avvik og tiltaksoppfølging av disse. Systematisk håndtering av avvik skal
bidra til læring og utvikling. Tidligere i denne tilstandsrapporten er det presentert resultater fra
enhetenes arbeid i.f.t risikohåndtering for å avdekke og redusere risikofaktorer i tjenesteproduksjonen.
Avviksmeldinger og oppfølging av disse er et supplement til risikohåndtering. Risikokartlegging
kommer frem til tiltak basert på vurderinger, avviksrapportering gir tiltak basert på erfaring.

Rådmannens vurdering
I tilstandsrapport 2016 meldte flere enheter om forbedringspotensiale i bruk av avviksmodulen i
Kvalitetslosen. For 2017 vurderes det at det i enkelte avdelinger fortsatt er forbedringspotensiale i å
benytte alle Kvalitetslosens funksjonaliteter, også avvik.
Rådmannens vurdering er at dette i stor grad henger sammen med om internkontrollsystemet er
bygget opp og i bruk på avdelingsnivå, kultur for avviksmelding, samt hvordan meldte avvik følges
opp.
Det er fortsatt relevant at det gjennomføres jevnlige prosesser i den enkelte avdeling, definere hva er
avvik hos oss, ufarliggjøre å melde avvik, samt endre fokus i.f.t avviksmeldinger som et verktøy for
forbedringsarbeid.
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Kapittel 6
NØKKELTALL____________________________________________________
Nøkkeltallskapittelet viser nøkkeltall innenfor kategoriene tjenestemottakere, bemanning, kostnadsnivå
og kvalitet. Nøkkeltallene er for 2017, og data fra KOSTRA er basert på foreløpige tall fra SSB.
For å måle kvalitet er det tatt utgangspunkt i rangeringen i Kommunebarometeret 2018 (med data fra
2017).
Tjenestemottakere
Antall mottakere av institusjons- og
hjemmetjenester og beboere i bolig

Mottakere av institusjons- og hjemmetjenester,
aldersfordelt

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra

Antall beboere i bolig og beboere i institusjon
har vært stabil, mens det de siste årene har
vært økning av antall mottakere av
hjemmetjenester.

Beboere i heldøgnsbemannet bolig,
aldersfordelt

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
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Antall innbyggere 0-5 år

Antall innbyggere i aktuell alder for helsestasjon
er et uttrykk for brukeromfanget. Antall
innbyggere 1-5 år har økt jevnt de siste årene,
mens antall 0-åringer har vært relativt stabilt.
Antall meldinger til barnevernet har gått noe ned
siden 2016. Data er kun tilgjengelig fra 2013.
En større omorganisering av arbeidet med
målgruppen for sosialhjelpsmottakere har
resultert i færre sosialhjelpsmottakere til tross
for økt befolkningsvekst og økning i antall
henvendelser til kommunen for å søke
sosialhjelp.

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
Antall meldinger til barnevernet

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
Antall sosialhjelpsmottakere

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
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Befolkningsprofil
Andel innbyggere 67 år og over

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
Andel innbyggere 80 år og over

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
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Andelen innbyggere over 67 år i Rælingen er
ved utgangen av 2017 12 %. Dette er lavere enn
gjennomsnittet i Akershus, men stigende de
siste årene. Andelen innbyggere over 80 år er
2,8 % og 0,4 % av innbyggerne er over 90 år.
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Bemanning
Utdanningsnivå
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/
fagutdanning

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/
fagutdanning fra videregående skole

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra

I Rælingen har 77 % av årsverkene i
brukerrettede pleie- og omsorgstjenester
fagutdanning, en økning fra 2015 og 2016.
Tallene inkluderer helsefagarbeidere og
høyskoleutdannede. Rælingen ligger bedre an
enn Akershus, men det er fortsatt mange
ufaglærte i brukerrettede pleie- og omsorgstjenester. I tallmaterialet tas det utgangspunkt i
tjenesteområder hvor også ledere og
administrasjon er en del. Dermed blir ikke målet
for denne indikatoren 100 %, men tett opptil.

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/
fagutdanning fra høyskole/universitet

Les mer om utdanningsnivå og kompetanse i
hver enkelt enhet i kapittel 2.
Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
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Antall årsverk

Stillingsprosent

Sykefravær
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Ved utgangen av 2017 er antall årsverk i
kommunen samlet 950,2. De to største
enhetene, med flest årsverk, er institusjonstjenester og enhet tilrettelagte tjenester. Innenfor
helse, omsorg og velferd er det 375,7 årsverk
ved utgangen av 2017, en samlet økning på 9,4
årsverk fra 2016. I 2017 ble voksenfysio,
ergoterapi og hjelpemiddeltjenesten overført fra
enhet familie og helse til tjenestekontoret, og
demensteamet ble overført fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester.

Kommunens målsetting er å ha et lavere
sykefravær enn 7,2 %. Enhetene innen helse,
omsorg og velferd har samlet sett en økning i
sykefraværet fra 2016 til 2017, og både kort- og
langtidsfraværet har økt. De fleste enhetene
innen helse, omsorg og velferd har et noe
høyere sykefravær enn kommunen samlet.
Les mer om sykefraværet i hver enkelt enhet i
kapittel 5, og om stillingsstørrelser i hver enkelt
enhet i kapittel 2.

En satsing på heltidskultur i kommunen har
resultert i en liten økning i gjennomsnittlig
stillingsstørrelse i kommunen total sett, men
utviklingen i enhetene innen helse, omsorg og
velferd har vært stabil de siste årene. Nye
retningslinjer for heltidskultur ble vedtatt i 2017,
og satsingen på å redusere uønsket deltid er et
viktig likestillingspolitisk tiltak.
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Kostnadsnivå
Prioritering
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i % av
samlede netto driftsutgifter

Andelen kostnader til pleie og omsorg er økende
og ligger på et høyere nivå sammenlignet med
gjennomsnittet i Akershus. I tallene inngår
dagsenter og aktivitetssentre, institusjonstjenester og lokaler, samt helse- og
omsorgstjenester til hjemmeboende.
Økningene kan bl.a. forklares med en økning i
antall tjenestemottakere, fem nye institusjonsplasser, samt en oppbemanning av Longsdalen
boliger.
I tallene for helse og sosial inngår Kostrafunksjonenen for kommunehelse, barnevern,
flyktningstjenesten og sosial.

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
Netto driftsutgifter helse og sosial i % av
samlede netto driftsutgifter

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
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Andelen kostnader til helse og sosial er økende
fra 2016 og ligger nå på nivå med
gjennomsnittet i Akershus.
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Produktivitet
Korr. brutto driftsutgifter pr. mottaker av
hjemmetjenester

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
Utgifter pr. beboerdøgn i institusjon

Produktivitetsindikatoren viser at kostnadene
per mottaker av hjemmetjenester har gått ned
fra 2016 og ligger lavere sammenlignet med
gjennomsnittet i Akershus. Dette tallet viser
kostnader til bla.a. heldøgnsbemannende
boliger og helsetjenester i hjemmet. Antall
tjenestemottakere har økt, men det er altså en
nedgang i kostnaden per mottaker.
Når det gjelder institusjonstjenesten har vi valgt
å vise utgifter per beboerdøgn, i stedet for som
tidligere år, kostnader per institusjonsplass.
Bakgrunnen for denne endringen er at man
mener det vil gi et mer riktig bilde av
kommunens faktiske kostnader knyttet til
institusjonstjenesten og antall beboere som man
til enhvertid yter tjenester til. For Rælingen
kommune ser vi nå en nedgang i kostadene fra
2016 til 2017, men sammenlignet med Akershus
ligger vi fremdeles høyt.

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
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Brutto driftsutg. til helsestasjon pr. innb. 0-5 år

Produktivitetsindikatorene viser at Rælingen har
økte kostnader til helsestasjon- og skolehelsetjenesten og at vi nå ligger på samme nivå som
gjennomsnittet i Akershus. Helsestasjon og
skolehelsetjenesten har i de siste årene blitt
styrket i statsbudsjettet og i Rælingen har det
blitt innarbeidet flere nye stillinger siden 2014.
Utgifter til barnevern er økende men ligger
fortsatt under gjennomsnittet i Akershus.

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
Brutto driftsutg. til barnevern pr. barn med tiltak

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
Brutto driftsutgifter til sosialhjelp pr. mottaker

Kilde: Foreløpige tall fra Kostra
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En større omorganisering av arbeidet med
målgruppen for sosialhjelpsmottakere har gitt
positivt utslag på sosialhjelpsbudsjettet. Antall
sosialhjelpsmottakere er også redusert som
følge av samme omorganisering, til tross for økt
tilfang av henvendelser. Akershustall til
sammenligning er ikke tilgjengelig i de
foreløpige Kostra-tallene.

Kvalitet
Plassering i Kommunebarometeret
Pleie og omsorg

Plassering i Kommunebarometeret
Barnevern

Kilde: Kommunebarometeret 2018, foreløpig

Kilde: Kommunebarometeret 2018, foreløpig

Pleie og omsorg er vektet med 20 % i
barometeret. Rælingen har en score bedre
enn landssnittet kun ved siste måling.
Resultatene over tid har vist en negativ
utvikling, men er nå snudd i sterk grad.
73 % av nøkkeltallene har blitt bedre i 2017,
og vi er på 112.plass i landet.

Barnevern er vektet med 10 % i barometeret. Rælingen har en score bedre enn
landssnittet i hele perioden. I tillegg har vi
en systematisk forbedring, med et bedre
resultat for hvert år siden 2014. 53 % av
nøkkeltallene har blitt bedre i 2017, og
vi er rangert på 19.plass i landet.

Rælingen har sine beste plasseringer på
plasser til demente, samt tid med lege og
fysioterapeut for sykehjemsbeboere. Vi har
hatt en fremgang på de tre nøkkeltallene
som er vektet høyest i barometeret. Det er
ansatte med fagutdanning, andel beboere
på sykehjem med omfattende bistandsbehov og, i særlig grad, plasser til demente.
Flere hjemmeboende eldre over 80 år har
fått vedtak om dagaktivitet, og vi ligger her
godt an i en sammenligning med andre.

Rælingen har sin beste plassering på
området andel barn i institusjon og
fosterhjem. Av barn med tiltak gjelder dette
18 %, noe som er veldig lite målt mot resten
av Kommune-Norge, og gir plassering helt i
tetsjiktet. I barometeret regnes høy andel
tiltak i hjemmet som positivt.

Rælingen har sine dårligste plasseringer på
områdene brukertilpassede enerom på
sykehjem, tildelte timer innenfor hjemmesykepleie og på andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager.
Tildelte timer til hjemmesykepleie er
redusert siste året, og vi ligger langt under
landssnittet og mediankommunen.
Vi har hatt en vesentlig god økning på
brukertilpassede enerom siste året, men
dette gir ikke uttelling på selve scoren.
Flere hjemmeboende eldre over 80 år får
nå trygghetsalarm og matombringingstilbud,
men vi ligger fortsatt under landssnittet.

Rælingen har sin dårligste plassering på
området stillinger med fagutdanning.
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet
er relativt lav ift. gjennomsnittet og mediankommunen. Dersom en ser på antall barn
pr årsverk med undersøkelse eller tiltak
vises noe av det samme. Kommunen har
likevel god statistikk på saksbehandlingstid.
Noen få barn som er omplassert mangler
omsorgsplan. Vi har hatt en nedgang siste
året, men ligger fortsatt relativt godt an.
Ressursbruk til tidlig innsats (forebygging
og helsestasjonstjeneste) har økt siste året,
og gir en forbedret plassering. Vi ligger
likevel fortatt under gjennomsnittet.
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Plassering i Kommunebarometeret
Helse

Plassering i Kommunebarometeret
Sosial

Kilde: Kommunebarometeret 2018, foreløpig

Kilde: Kommunebarometeret 2018, foreløpig

Helse er vektet med 7,5 % i barometeret.
Rælingen har en score bedre enn
landssnittet ved siste måling. Resultatene
over tid er varierende. 75 % av nøkkeltallene har blitt bedre i 2017, og
vi er rangert på 172.plass i landet.

Sosial er vektet med 7,5 % i barometeret.
Rælingen har en score bedre enn landssnittet kun ved siste måling. Resultatene
over tid viser en positiv utvikling. 45 % av
nøkkeltallene har blitt bedre i 2017, og
vi er på 169.plass i landet.

Rælingen har sine beste plasseringer på
områdene fastlegelister og skolehelse, der
vi er på topp i landet på begge områdene.
Ingen av fastlegelistene mangler lege.
Alle barn har fått fullført helseundersøkelse
innen utgangen av 1.trinn. Rælingen har
også god plassering på barnevaksinasjon,
samt på antall sykehusinnleggelser.

Rælingen har sin beste plassering på
området individuell plan. Andelen av
langtidsmottakere som har individuell plan
er på bortimot 80%. Vi har hatt en økning
over tid, og ligger nå blant de aller beste.

Rælingen har sin dårligste plassering på
området legedekning. Vi har 9,3 årsverk pr.
10 000 innbyggere (de beste 23 årsverk).
Det er likevel en positiv utvikling over tid.
Det er plass på 50% av fastlegelistene, som
er bedre enn landssnittet.
Rælingen ligger under landsgjennomsnittet
på ansatte med videreutdanning i psykisk
helsearbeid og på hjemmebesøk til nyfødte
innen to uker. Andel hjemmebesøk har hatt
en nedgang siste året.
Jordmordekningen har økt, men er lav sett
ift. mediankommunen. Medisinbruk i
befolkningen er noe høyere enn landssnittet, og høy ift. til mediankommunen.
Helsesøsterdekningen er omtrent på snittet.
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Andelen mottakere med økonomisk
sosialhjelp er ganske lav, korrigert for
behovet (slik det er definert i
kostnadsnøkkelen i inntektssystemet).
Rælingen har middels god plassering på
andel langtidsmottakere som har
kvalifiseringsstønad, men andelen har
sunket noe det siste året.
Stønadstiden for unge mottakere, 18-24 år,
er midt på treet, omtrent uendret fra fjoråret.
Rælingen har sin dårligste plassering på
området stønadslengde for mottakere
mellom 25 og 66 år. Stønadslengden på
sosialhjelp har også økt noe siste året.
Andelen mottakere (alle grupper) som går
over seks måneder på stønad er omtrent
som snittet. Andelen har økt noe siste året.
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KAPITTEL 7
VURDERING OG GRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID
Rådmannens vurdering er fortløpende gjengitt underveis i rapporten. Det oppsummeres her
anbefalinger for videre arbeid. Dette må anses som førende for enhetenes utviklingsområder i
kommende handlingsprogram og videre arbeidsmål i virksomhetsplaner 2018.
Gjennomsnittlig stillingsprosent og kompetanse
Det har de siste årene vært et politisk mål å redusere andel ufrivillig deltidsstillinger i sektoren.
Det er nasjonal enighet om at en økning av andel arbeidstakere som arbeider heltid vil være en
fordel både ut fra et pasientperspektiv, et arbeidstakerperspektiv, et arbeidsgiverperspektiv og et
samfunnsperspektiv.
Imidlertid vil det være behov for noe deltidsstillinger i døgnkontinuerlig turnusdrift. God kvalitet i
tjenestene er avhengig av en stabil bemanning som sørger for kontinuitet i tjenestene og det er
utfordrende å sikre rett kompetanse for å dekke brukernes behov hele døgnet. Det er fortsatt
relativ høy andel ufaglærte i turnusavdelingene og i enkelte avdelinger er gjennomsnittlig
stillingsprosent vesentlig lavere enn i andre turnusavdelinger. Avdelingsledere i turnusavdelinger
har særlig komplekst sammensatte personalgrupper å lede.
Rådmannen vurderer at det er viktig å følge med på både andel fagkompetanse og
gjennomsnittlig stillingsprosent i avdelingene, som et ledd i å kvalitetssikre i tjenestetilbudet og
sikre effektiv ressursbruk. Det anbefales å etablere rutiner i avdelingene for å følge med på
utvikling av dette jevnlig gjennom året. Videre må det arbeides videre med å rekruttere ansatte
med rett formell kompetanse og øke stillingsstørrelsen til ansatte når det er mulig og ønskelig.
Det meldes om særlige rekrutteringsutfordringer knyttet til å få vernepleiere til å søke på stillinger
i tjenester til mennesker med utviklingshemming. Tjenesten har høy andel ansatte med
høgskoleutdanning, har et godt omdømme og gir gode tjenester. Likevel trekker området rus og
psykiatri fortsatt til seg flere og flere vernepleiere. Flere tiltak er iverksatt, disse bør evalueres og
følges med på for å se effekt.
Satsningsområder i Helse- og omsorgsplan 2015-2026
Rådmannen vurderer at planens satsningsområder fortsatt er relevante. Tilstandsrapporten vil
årlig være et ledd i oppfølging av planen og vurdere om det er behov for å revidere planen.
Det ble vurdert at det ikke var behov for å revidere planen i 2017, men det ble igangsatt en samlet
vurdering av tjenestenes kapasitet og kostnadsbilde i 2017.
Dette arbeidet fortsetter i 2018, og kan således ha innvirkning på om det er behov for revidering
av planens satsningsområder og strategier 2018/2019.
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Felles utviklingsarbeid
En årlig tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd en del av systematisk oppfølging av
prioriterte tiltak i Helse- og omsorgsplan 2015-2026. I 2016 er det påbegynt og gjennomført en
rekke felles utviklingsarbeid som viser at det er sammenheng mellom vedtak i planverk og
oppfølging/utvikling i tjenestene. Disse arbeidene sikrer samarbeid på tvers av enheter, bidrar til
nødvendig utvikling i organisasjonen og gir rådmannen betryggende kontroll.
Videre vil det bli viktig å prioritere en utredning av hvordan Rælingen kan redusere kostnader til
heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Arbeidet er påstartet og fortsetter i 2018.
Risikohåndtering for å avdekke og redusere risikofaktorer i tjenesteproduksjonen
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren tro i kraft
01.01.2017.Rådmannen har det overordnede ansvaret og er den som skal sikre at det er
etablert og at det gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med
gjeldende forskrift, samt at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.
Alle enheter har nedfelte skriftlige prosedyrer for å sikre systematisk arbeid med HMS og
internkontroll. Disse er i tråd med overordnede rutiner for internkontroll i kommunen og
innbefatter rutiner for gjennomføring av risikovurdering av overordnede områder drift.
De ulike enhetene har imidlertid ulike tilnærmingsmåter i.f.t hvordan overordnede risikoområder
avdekkes, samt systematisk vurdering og dokumentasjon av disse.
Enkelte avdelinger har plukket ut spesifikke områder som risikovurderes og dokumenteres
jevnlig, mens andre enheter har mere løpende vurderinger i den daglige driften.
Risikovurderinger og tiltak utføres uten at dokumentasjonskravet er dekket tilstrekkelig.
Rådmannens vurdering er at enhetene som ikke har identifisert og kartlagt enkelte områder på
tjenestenes overordnede nivå, hvor det er stor fare for at svikt kan opptre ofte og som kan gi
alvorlige eller uønskede følger for brukerne av tjenestene, må arbeide videre med dette.
Det må utarbeides rutiner for når dette skal gjøres og hvordan arbeidet skal dokumenteres.
For de enhetene som har rutiner for jevnlig risikovurdering og dokumentasjon på overordnede
områder, vil det være tilrådelig å evaluere at områdene fortsatt er relevante i.f.t å gjennomføre
jevnlige risikoanalyser.
Det vil videre være nødvendig at enkelte enheter arbeider med å finne gode arbeidsprosesser
og verktøy for gjennomføring av risikoanalyser.

Enhetenes samlede arbeid med strategier knyttet til mål i helse og omsorg mot 2026.
En årlig tilstandsrapport for helse-omsorg og velferd er en del av systematisk oppfølging av
nedfelte satsningsområder med tilhørende mål og strategier i helse- og omsorgsplanen.
I styringsdialogene har enhetene orientert om sitt arbeid i.f.t strategier som skal bidra til at mål
og satsningsområder nås, samt at dette arbeidet henger sammen med øvrig planverk i
kommunen.
Rådmannens vurdering er at enhetenes samlede arbeid og innsats med strategier i helse- og
omsorgsplanen, viser at tjenenestene er i god utvikling, og at tjenesteutvikling skjer i tråd med
mål og satsningsområder i helse- og omsorgsplanen.
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Sykefravær i helse og omsorg 2016-2017
Alle enheter benytter sykefraværsrutinene og gjør en god innsats i.f.t oppfølging av sykefravær.
I 2016 hadde helse- og omsorgstjenestene svært gode resultater, mens flere av enhetene har
hatt økning totalt sett i 2017, og ligger godt over kommunes samlede målsetting på 7,2 %.
Det er ulike årsaker til dette.
Enhetene definerer hvert år egne sykefraværsmål for hver avdeling, nærværsfaktorer og tiltak
som skal bidra til redusert sykefravær er utarbeidet. Disse må evalueres jevnlig for å sikre at de
har ønsket effekt. Enhetene rapporterer kvartalsvis på tiltak i.f.t sykefraværsarbeidet og
oppfølgingstiltak.
Høyt sykefravær vil ha konsekvenser for kvalitet i tjenestene i.f.t kompetanse, kontinuitet og
forutsigbarhet for tjenestemottakerne. For å sikre tjenester med god kvalitet, må nærværsarbeid
og sykefraværsoppfølging være et kontinuerlig innsatsområde.

Avvik i Kvalitetslosen
I tilstandsrapport 2016 meldte flere enheter om forbedringspotensiale i bruk av avviksmodulen i
Kvalitetslosen. For 2017 vurderes det at det i enkelte avdelinger fortsatt er
forbedringspotensiale i å benytte alle Kvalitetslosens funksjonaliteter, også avvik.
Rådmannens vurdering er at dette i stor grad henger sammen med om internkontrollsystemet er
bygget opp og i bruk på avdelingsnivå, kultur for avviksmelding, samt hvordan meldte avvik
følges opp.
Det er fortsatt relevant at det gjennomføres jevnlige prosesser i den enkelte avdeling, definere
hva er avvik hos oss, ufarliggjøre å melde avvik, samt endre fokus i.f.t avviksmeldinger som et
verktøy for forbedringsarbeid.

53

