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Sak 4/23 FORVALTNINGSREVISJON RESSURSBRUK OG KVALITET I PLEIE OG OMSORG 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget fattet den 4. juni 2021 i sak 15/21 følgende vedtak:  
 

«Kontrollutvalget i Nesseby har i møte 4. juni 2021 drøftet overordnet prosjektskisse 

for forvaltningsrevisjon på tema «Ressursbruk og kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene».  

Kontrollutvalget vedtar Alternativ 1 med følgende problemstillinger:  

Problemstillinger Omfang hele 
pleie- og 
omsorgs-
tjenesten 

Omfang 
kun 
syke-
hjemmet 

Problemstilling nr 1: 
Har Unjàrga/Nesseby kommune dokumenterte rutiner 
og systemer som skal bidra til å sikre at kvaliteten i pleie 
– og omsorgstjenestene er i samsvar med krav i 
regelverk, anbefalinger og retningslinjer? 
 

 
 

x 

Problemstilling nr 2: 
Hvordan er Unjàrga/Nesseby kommunes ressursbruk på 
pleie- og omsorgstjenester i forhold til andre 
sammenliknbare kommuner, og hva er hovedårsakene til 
eventuelle forskjeller?  
 

x  

Problemstilling nr 3: 
Hvordan opplever brukerne og pårørende kvaliteten i 
tjenesten? 
 

 
 

x 

 

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle 

tilleggsproblemstillinger i den grad revisjonen finner det hensiktsmessig. 

Kontrollutvalget ber om å bli orientert underveis i prosjektet.  

 Revisjonen legger fram rapporten for kontrollutvalget når den er ferdigstilt.» 
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Problemstillinger og revisjonskriterier 
 
Problemstilling 1  
I henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, som inneholder bestemmelser om 
virksomhetens styringssystem, skal styringssystemet være tilpasset virksomhetens størrelse, 
egenart, aktivitet og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig. Samt bestemmelser 
om plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens aktiviteter. 
Problemstillingen er rettet mot både hjemmetjenesten og sykehjemstjenesten.  
 
I problemstilling 2 sammenlignes kommunens ressursbruk på området med sammenlignbare 
kommuner og landet forøvrig.  
 
Problemstilling 3 omhandler pårørendes opplevelse av kvalitet i tjenesten på sykehjemmet. 
Her har revisor gjennomført spørreundersøkelse hos pårørende.  
 
Problemstilling 2 og 3 er deskriptive og det er ikke utledet revisjonskriterier.  
 
Revisors funn og konklusjon 
Problemstilling 1 
Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Nesseby kommune i noen grad har 
dokumenterte rutiner og systemer som skal bidra til å sikre at kvaliteten i pleie og 
omsorgstjenester er i samsvar med krav i regelverk, anbefalinger og retningslinjer.  
 
Konklusjonen på problemstilling 1 er basert på følgende oppsummerte funn og vurderinger:  

• Nesseby kommune oppfyller i noen grad revisjonskriteriet om å ha et dokumentert 
styringssystem for pleie og omsorgstjenestene.  

• Nesseby kommune oppfyller ikke revisjonskriteriet om å ha vurdert hvor omfattende 
styringssystem som er nødvendig i pleie og omsorgstjenestene og i hvilken grad dette 
skal dokumenteres  

• Nesseby kommune oppfyller i noen grad revisjonskriteriet om å ha planlagt sine 
aktiviteter i tjenester som ytes i pleie og omsorgstjenesten i tråd med § 6 i forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring  

• Nesseby kommune oppfyller i noen grad revisjonskriteriet om å gjennomføre sine 
aktiviteter i pleie og omsorgstjenester i tråd med § 7 i forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring  

• Nesseby kommune oppfyller i liten grad revisjonskriteriet om å evaluere sine 
aktiviteter i pleie- og omsorgstjenestene i tråd med § 8 i forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring KomRev NORD IKS Ressursbruk og kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene 3  

• Nesseby kommune oppfyller ikke revisjonskriteriet om å korrigere virksomhetens 
aktiviteter i pleie- og omsorgstjenestene tråd med § 9 i forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring. 
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Problemstilling 2 

Under problemstilling 2 er Nesseby kommune sammenliknet med sammenliknbare 
kommuner og landet for øvrig (utenom Oslo). Sammenlikningene gir et overordnet inntrykk 
av at Nesseby kommune kjennetegnes av:  

• En høyere andel innbyggere i alderen 67 år eller eldre, sammenliknet med 
landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner 

• Litt flere hjemmetjenestemottakere pr. 1000 innbyggere sammenliknet med 
landsgjennomsnittet, men færre hjemmetjenestemottakere pr. 1000 innbyggere 
sammenliknet med sammenliknbare kommuner  

• Litt flere mottakere av institusjonsbaserte tjenester pr. 1000 innbyggere 
sammenliknet med sammenliknbare kommuner, og klart flere mottakere av 
institusjonsbaserte tjenester pr. 1000 innbyggere sammenliknet med 
landsgjennomsnittet  

• Høyere ressursbruk og lavere produktivitet i driften av institusjonsbaserte tjenester 
sammenliknet med referansegruppene, i alle de fire årene sammenlikningen gjelder  

• Relativt lav ressursbruk på hjemmetjenester i 2018 og 2019, og i 2018 høy 
produktivitet i driften av hjemmetjenestene. Deretter avtakende og lav produktivitet 
i 2019-2021, og raskt økende ressursbruk på dette tjenesteområdet  

• Høyere bemanning i pleie- og omsorgstjenestene enn gjennomsnittlig for 
referansegruppene, og dermed samlet sett lav produktivitet i på tjenesteområdet 

 
Problemstilling 3 
Omhandler pårørendes opplevelser av kvaliteten i tjenestene. Kartleggingen er gjort ved 
bruk av spørreundersøkelse blant pårørende ved sykehjem. Det var seks pårørende som 
svarte på undersøkelsen, av ni som mottok den. Resultatene fra spørreundersøkelsene gir 
ikke et entydig bilde av opplevd tjenestekvalitet blant pårørende til sykehjemsbeboerne i 
kommunen. Noen tendenser kan likevel leses ut av resultatene.  
 
De pårørende som har besvart spørreundersøkelsen, virker gjennomsnittlig å være relativt 
fornøyde med  

• Kvaliteten på maten ved sykehjemmet  
• Hjelpen tjenestemottakeren – ved behov – får under måltidene  
• Tjenestemottakers mulighet til å spise når han/hun ønsker det  
• Tjenestemottakers mulighet til å stå opp og legge seg når han/hun ønsker det  
• Tjenestemottakers mulighet til selv å bestemme om han/hun vil være på rommet sitt 

eller i avdelingens fellesareal  
• Tjenestemottakers tilgang til tilsyn og behandling av lege  
• Personalets utførelse av oppgaver relatert til tjenestemottakers behov for mat og 

drikke (ernæring)  
• Personalets utførelse av rydding og renhold på tjenestemottakers rom  
• Fellesarealenes utforming sett i forhold til tjenestemottakeres behov  
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Variabler som skiller seg ut i negativ forstand, der svarene fra respondentene 
gjennomsnittlig uttrykker dårligere opplevelser av tjenestekvaliteten, er:  

• Den sosiale rammen rundt tjenestemottakernes måltid  
• Involvering av pårørende ved utarbeidelse av planer som gjelder tjenestemottaker  
• Tjenestemottakers tilgang til fysioterapi  
• Tjenestemottakers tilgang til tilsyn og behandling av tannlege  
• Personalets utførelse av arbeidsoppgaver relatert til trivselstiltak/aktivisering, 

samtaler, turer osv.  
• Tjenestemottakers trivsel på rommet  
• Tjenestemottakers tilfredshet med trivselstiltak på sykehjemmet  
• Tjenestemottakers tilfredshet med mulighet for å komme ut i frisk luft  
• Informasjonsutvekslingen om tjenestemottaker  
• Tjenestemottakers kjennskap til muligheten for å klage på tjenestene 

 
 
Anbefalinger fra revisor 
Revisor har på bakgrunn funn, vurderinger og konklusjoner i denne rapporten gitt en 
anbefaling om at Nesseby kommune videreutvikler sitt styringssystem for pleie- og 
omsorgstjenestene, herunder:  
 

• vurdere hvor omfattende styringssystemet skal være og i hvilken grad det skal 
formaliseres (dokumenteres)  

• treffe tiltak for å klargjøre ansvars- og rollefordeling med hensyn til både 
tjenesteproduksjon og kvalitetsforbedringsarbeid  

• gjennomføre risikoanalyser av virksomheten  
• styrke innsatsen med hensyn til å innhente erfaringer fra tjenestemottakere og 

pårørende  
• sikre en fullstendig og utviklingsorientert håndtering av og tilnærming til innmeldte 

avvik  
• foreta regelmessige gjennomganger og evalueringer av styringssystemet med 

henblikk på å vurdere hvorvidt det er oppdatert og fungerer etter hensikten  
 
Det anbefales også at kommunen vurdere behovet for forbedringer i sykehjemstjenesten 
med utgangspunkt i spørreundersøkelsen som presenteres i denne rapporten. 
 
 

Vurdering og konklusjon 
Rapporten svarer ut problemstillinger som kontrollutvalget stilte til revisjonen, og 
konklusjonene som revisor har kommet fram til ser ut til å være godt dokumentert. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å sende rapporten til kommunestyret basert på de 
anbefalinger som revisjonen gir i rapporten.  
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Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 16. mars 2023 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport 
«Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene», utarbeidet av KomRev NORD IKS.  
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger og sender rapporten til 
kommunestyret for behandling med følgende innstilling fra kontrollutvalget: 
 
«Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjon «Ressursbruk og kvalitet i pleie- og 
omsorgstjenestene» og ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger: 
 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune videreutvikler sitt styringssystem for pleie- og 
omsorgstjenestene, herunder:  
 

• vurdere hvor omfattende styringssystemet skal være og i hvilken grad det skal 
formaliseres (dokumenteres)  

• treffe tiltak for å klargjøre ansvars- og rollefordeling med hensyn til både 
tjenesteproduksjon og kvalitetsforbedringsarbeid  

• gjennomføre risikoanalyser av virksomheten  
• styrke innsatsen med hensyn til å innhente erfaringer fra tjenestemottakere og 

pårørende  
• sikre en fullstendig og utviklingsorientert håndtering av og tilnærming til 

innmeldte avvik  
• foreta regelmessige gjennomganger og evalueringer av styringssystemet med 

henblikk på å vurdere hvorvidt det er oppdatert og fungerer etter hensikten  
 
Det anbefales også at kommunen vurdere behovet for forbedringer i sykehjemstjenesten 
med utgangspunkt i spørreundersøkelsen som presenteres i denne rapporten. 

 
 
Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rapportens anbefalinger.» 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: Forvaltningsrevisjon «Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene», 
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune fra KomRev NORD IKS 

 


