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Mandat hovedfokusområder
Arbeidet som ligger til grunn for den foreliggende sluttrapporten
har hatt følgende mandat:
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1.

2.
3.

Hovedfunn
Er tildelingskriteriene optimale?

– Selv om det eksisterer tildelingskriterier på de fleste tjenesteområdene, så er disse ikke optimale, men
mer rettet mot informasjon til søkere enn operative kriterier for utmåling. (F.eks. sier
tildelingskriteriene for rus- og psykisk helsetjeneste lite om når tjenesten IKKE skal innvilges, NÅR den
skal stoppes eller hyppighet opp mot mål.)
–

–
–

–

4.

–

Vedtas det tjenester i henhold til tildelingskriteriene?

Vedtakene som gjøres synes i all hovedsak å være i henhold til tildelingskriteriene. Men i og med at
tildelingskriteriene er infomrative og i liten grad inneholder operative kriterier, så bidrar
tildelingskriteriene i liten grad til å skille i saker som krever nøye faglige vurderinger.

Utmåles det tjenester i henhold til søkers faktiske behov og BEON prinsippet?

Dagens kartlegging av faktiske behov gjøres med et kartleggingsskjema som oppleves som tungvint, i
for liten grad sikrer brukermedvirkning, i for liten grad sikrer tilstrekkelig fakta for utmåling og blir ikke
benyttet som faktadokumentasjon i videre saksbehandling da det blir makulert etter vedtak.
Utmålingen av tjenester synes i all hovedsak å gjøres i henhold til søkers faktiske behov, men med en
avgrensning som i all hovedsak er saksbehandlers individuelle vurdering. F.eks. synes det overfor
hjemmeboende at både grenseoppgangen mellom hva kommunen skal gi og hva som pårørende
forventes å gjøres er utydelig.
I og med at hverdagsrehabilitering eller lignende funksjonsbevarende tjenester i liten grad er
implementert i Askøy, beveger brukerne seg raskere oppover omsorgstrappen enn nødvendig.

Er tjenesteporteføljen optimalt sammensatt for å dekke behovet av tjenester?

Tjenesteporteføljen er i all hovedsak i henhold til behovet til innbyggerne i Askøy kommune, men med
et par unntak:
•
•

5.

Hverdagsrehabilitering og lignende funksjonsbevarende tjenester er i liten grad implementert
Gitt bedre funksjonsbevarende tjenester i hjemmet, vil antall sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede
omsorgsboliger kunne reduseres om 1-3 år med ca. 10%

Er driften av tjenestene effektiv mht. å dekke identifiserte behov?

– Generelt driftes tjenestene på Askøy effektivt. Men det finnes et mulighetsrom for forbedringer.:

• Punkttjenester som praktisk bistand, hjemmesykepleie, fysio/ergo og psykisk helse kan øke produktiviteten
vesentlig
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• Bofellesskapene kan øke ATA (ansikt til ansikt) tiden vesentlig

Forbruk 2015 pr. virksomhet
Row Labels
Administrasjon Individ og levekår
Boliger psykisk helse
Brandaneset (Nordsjøturnus)
Brukervaktmestertjenesten
Flagget bofelleskap
Furubakken sykehjem
Furulytunet
Furutoppen
Holmedalen bofellesskap
Kleppegrend bofellesskap
Neset bofelleskap
Ravnanger bofellesskap
Rus- og psykisk helsetjeneste
Soltunet avlastning
Soltunet dagsenter og Sansehus
Strømsnes bofellesskap
Villaveien bofellesskap
Grand Total

Sum of Beløp
-5 181 271
12 975 132
7 206 168
1 013 425
5 945 840
7 917 822
24 274 591
9 758 407
6 336 801
10 473 833
9 349 672
14 129 474
10 901 562
7 139 742
9 295 700
10 736 963
8 537 852
150 811 713

Tabellene viser regnskapstallene i 2015 for «Forvaltningsavdelingen», «Helse og omsorg» samt «Individ og levekår.»
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Forvaltningsavdelingen

Det er mye positivt å si om
forvaltningsavdelingen
•
•
•
•

Høy motivasjon
Stor bredde på kompetansen
Stor empati med brukerne
Et unisont ønske om å profesjonalisere
saksbehandlingen
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Forvaltningsavdelingen - utfordringer
Produktivitet
• Lav produktivitet pr. saksbehandler (71% av hva den burde være)
Tjenesteomfang
• For lite satsning på å bevare funksjonalitet hos eldre fører brukerne for raskt
oppover i omsorgstrappen.
Saksbehandlingsprosess
• Svake eller ikke eksisterende tildelingskriterier
• Mangelfullt kartleggingsverktøy
• Forvaltningsavdelingen har ikke tilstrekkelig tilgang til pasientjournaler
• Organiseringen av kartleggingen gir i mange tilfeller tjenestene rollen av å være
premissleverandør, uten at de har kompetansen
• Finnes intet utmålingsverktøy slik at utmålingen i for stor grad blir basert på
individuelt skjønn
• Utmåling av tjenester følges ikke med krav til organiseringen
Tidstyver og feil bruk av ressurser
• Forvaltningsavdelingen er en ren merkantil funksjon for psykisk helse
• Saksbehandler deltar på ansvarsgruppemøter
• Administrasjonen av støttekontakt
Styringsmodell
• Svak styringsmodell når det både gjelder saksflyt og oppfølging av produktivitet
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Lav produktivitet pr. saksbehandler
• Målt ut fra en kombinasjon av antall
innbyggere, volumet av tjenestene
forvaltningsavdelingen saksbehandler samt
det faktum at avdelingen ligger etter med
revideringer av eksisterende vedtak, er dagens
produktivitet 71% av hva den burde være.
• Med dagens omfang av oppgaver burde, antall
årsverk være 8 i stedet for dagens 10.
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Svake eller ikke eksisterende
tildelingskriterier
• De fleste tjenesteområdene har tildelingskriterier, men ikke
alle. Alle tjenesteområder bør ha dokumenterte
tildelingskriterier
• Tildelingskriterier bør være et sentralt verktøy under
saksbehandlingen av søknader og revurderinger av
eksisterende vedtak. Hos Askøy er de for generelle og
mangler:
– Konkret definerte kriterier for hva som diskvalifiserer fra å få
tjenesten
– Konkrete kriterier for når tjenesten skal reduseres/avsluttes
– Konkrete retningslinjer for mengde i form av hyppighet og
størrelse

• Tildelingskriteriene skal både sikre lik saksbehandling og at
kommunens prinsipper for å gi tjenestene blir etterfulgt.
Med dagens tildelingskriterier er for mye lagt til
saksbehandlerens vurdering.
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Svakheter i saksbehandlingsprosessen
På tross av motiverte saksbehandlere og stor grad av koordinering innad i teamene (somatisk team,
team funksjonshemmede, administrasjon) har saksbehandlingsprosessen vesentlige svakheter:
• Mangelfullt kartleggingsverktøy
–
–
–

•

Forvaltningsavdelingen har ikke tilstrekkelig tilgang til pasientjournaler
–
–

•

Representanter fra tjenestene er ofte informasjonskilden for saksbehandling og vedtak. Nye brukere blir
som oftest kartlagt av saksbehandler selv. Men revurderinger av særlig hjemmesykepleie, praktisk bistand,
psykisk helse og botjenester blir gjort på basis av kartlegginger og vurderinger fra representanter fra
tjenestene. Disse har ingen spesiell opplæring eller spesielle verktøy for dette.

Finnes intet utmålingsverktøy slik at utmålingen i for stor grad blir basert på individuelt skjønn
–

•

I motsetning til de fleste kommuner i Norge har ikke saksbehandlere tilgang til pasientjournaler og
fagjournaler angående den aktuelle pasienten, kun samhandlingsjournalen. (Gjort som et ledd i å sikre
personopplysninger fra unødvendig innsyn.)
En samhandlingsjournal er i sin natur en fortolkning/uttrekk av pasientjournaler. Dette kan i revurderinger
være for begrensende for å få et fullstendig bilde av dagens situasjon.

Organiseringen av kartleggingen gir i mange tilfeller tjenestene rollen av å være
premissleverandør, uten at de har kompetansen
–

•

Det er kun en bærbar PC i avdelingen. Kartleggingsdokumentasjon og møtereferater bør skrives rett inn på
PC
Kartleggingsskjemaet som benyttes er på den ene siden for omfangsrik og på den andre side svak på skillet
mellom brukermedvirkning og saksbehandlers vurderinger. Skjemaet burde hatt tydeligere fokus på
demens, psykiatri, rus og vold.
Kartleggingsskjemaet blir makulert etter at vedtak er fattet. Dette er uheldig. Burde i stedet vært
faktadokumentasjonen knyttet til vedtaket.

I utgangspunktet skal all utmåling ta utgangspunkt i det enkelte hjelpebehov som søkeren har. Dette
innebærer at det trenges et verktøy som på en praktisk måte lar saksbehandleren systematisk identifisere
hva, når og hvor mye pr. behov. For utmåling av hjemmesykepleie, BPA og omsorgslønn er dette særlig
viktig.

Utmåling av tjenester følges ikke med krav til organiseringen
–

For noen tjenester vil vedtaket og utmålingen av tjenestene forutsette en bestemt organisering av
tjenesten. Dette kommenteres ikke i dagens vedtak. F.eks. så vil utmåling av botjenester forutsette en viss
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samordning av måltid, fritidsaktiviteter, tilsyn og beredskap.

Tidstyver og feil bruk av ressurser
Det er flere elementer i forvaltningsavdelingens arbeid som utgjør tidstyv eller feil
bruk av saksbehandlingsressursene:
• Forvaltningsavdelingen er en ren merkantil funksjon for psykisk helse

– Det er vanlig i mange kommuner at psykisk helse håndterer saksbehandlingen og gjør
vedtakene selv. Årsaken er at pasientforløpet innen psykisk helse ofte starter med en
kartlegging over noen uker. Kriteriene for å få vedtak om en slik kartlegging er normalt ikke
komplisert. Derimot krever vedtak etter kartleggingen både spesiell kompetanse innen psykisk
helse og kjennskap til den aktuelle pasienten. For at en saksbehandler skal kunne gjøre en
selvstendig vurdering på basis av kartleggingen, krever det mye involvering underveis. På
Askøy har dette ført til at saksbehandlere fra forvaltningsavdelingen kun utfører de merkantile
delene av vedtaksprosessen. Dette er unødvendig ressurskrevende mht. kommunikasjon etc.

•

Saksbehandler deltar på ansvarsgruppemøter

– Når koordinerende enhet legges til en forvaltningsavdeling, blir avdelingen også ansvarlig for
vedtak om individuelle planer, oprettelse av koordinator samt at ansvarsgruppemøter blir
avholdt og referater skrevet.
– I en ansvarsgruppe møter normalt representanter for alle tjenester som den aktuelle brukeren
har fått tildelt. Forvaltningsavdelingen gir ingen tjenester bortsett fra vedtak om individuell
plan og opprettelsen og oppfølgingen av ansvarsgruppe. Det er ikke nødvendig at
saksbehandler møter i ansvarsgruppemøtene. Det holder at saksbehandleren følger opp at
ansvarsgruppemøter avholdes og at det skrives referater. (Utgjør minst et halvt årsverk i
forvaltningsavdelingen på Askøy)

•

Administrasjon av støttekontakt

– Både det å skaffe støttekontakter, inngå avtaler med samt administrere timelister og
godtgjørelser krever sine ressurser. Men dette er feil bruk av saksbehandlingsressurser. Denne
oppgaven burde vært isolert ut (hvis den fortsatt skal utføres av forvaltningsavdelingen.)
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Styringsmodell
Svak styringsmodell når det både gjelder saksflyt og
oppfølging av produktivitet:
• Det finnes ingen definerte produktivitetsmål som
følges opp mot forvaltningsavdelingen
• Det finnes ingen «gjennomsiktig»
produksjonsoppfølging hvor den totale oversikten
over status på saker gis
• I fordelingen av saker til saksbehandlerne finnes
det ikke en helhetlig produksjonsplan hvor
prioriteringer er samordnet med produksjonsmål
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•
•

•
•
•
•

Målbilde for
forvaltningsavdelingen
Forvaltningsavdelingen etablerer en mer systematisk kartlegging og

utmålingsprosess inkl. bedre verktøy, hvor det er etablert tildelingskriterier som
effektivt avgrenser utmålingen for alle tjenesteområder.
Forvaltningsavdelingen blir en ren saksbehandlingsenhet med hovedoppgave å
behandle søknader om tjenester samt revurdere gitte tjenester løpende.
(Administrasjon av støttekontakt og oppfølging av individuelle planer isoleres
ressursmessig.)
Forvaltningsavdelingen gjør i prinsippet alle kartlegginger og utmålinger selv. Enkle
justeringer av enkeltvedtak kan gjøres med input fra tjenestestedet. (Rus og
psykiatri gjør vedtakene selv.)
Som hovedprinsipp gir forvaltningsavdelingen vedtak om tjenester uten
kvantifisering av ressursbruk (gjelder ikke BPA og omsorgslønn samt delvis heller
ikke praktisk bistand)
Parallelt med et vedtak produseres det et internt notat til tjenestested med hvilke
konseksvenser for ressursbruk på tjenestestedet vedtaket får (påvirkning av
budsjettrammene)
Liggetid på institusjon burde målsettes til i snitt å komme ned fra dagens 2,6 år til
1,5 år gjennom:
– Satse mer systematisk på hverdagsrehabilitering og funksjonssikring
– I sterkere grad etablere en praksis hvor brukere med store omsorgsbehov gis hjelpen hjemme
så lenge det er forsvarlig (terskel for å komme på institusjon blir mer instrumentelt definert)

14

BPA
• Omfanget av BPA- vedtakene adresserer reelle behov
hos brukerne, men noen av vedtakene er ikke utmålt
gjennom en systematisk kartlegging og
utmålingsprosess. Dvs; totalt antall timer som gis er
ikke beregnet utfra summen av estimert bistand til alle
enkeltbehov som søkeren har rett til bistand til.
• Enkelte andre kommuner ville ha satt strengere
grenser for hvor mye tjenester som ville blitt utmålt!
• Når det ikke finnes operasjonelle tildelingskriterier, blir
vurderingen av om terskelverdier som kommunen
opererer med vanskelig å gjennomføre
15

Helse og omsorg

Lav total produktivitet i praktisk bistand

Figur: Produksjonen en faktisk dag. Ansiktstiden er det antall timer praktisk bistand som
ble produsert den aktuelle dagen. Timer brukt er det antall timer som ansatte var på
jobb den aktuelle dagen.

• Produktiviteten målt i faktisk ansiktstid versus timer brukt
varierer fra dag til dag og avviker ofte fra planlagt ansiktstid
pga. at brukere avlyser og lignende.
• Tabellen over viser en enkelt faktisk dag i juni som hadde
en ansikstid på 63%.
• Produksjonen målt over en litt større tidsperiode viser en
ansiktstid på 61%.
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Praktisk bistand
• Ansiktstid på 61% er lavt. De mest effektive praktisk
bistandsvirksomhetene i Norge ligger typisk på 75-80% og
har i større grad enn på Askøy:

– Systematisk prosess for å utnytte ressursene når brukere avlyser
besøk
– Planleggingsmodell som har faste mønstre knyttet til ukentlige,
annenhver uke, tredje hver uke og månedlige tjenester
kombinert med faste mønstre for besøk på 1 time, halvannen
time og 2 timer.

• Vedtak på 1 time eller 1,5 time varierer uten at det synes å
være forankret i en utmåling på bakgrunn av
tildelingskriterier

– Det finnes ikke tilstrekkelig konkrete kriterier for når det skal gis
1 time eller halvannen time. Praksis varierer derfor fra
saksbehandler til saksbehandler. Kommuner som utvikler mer
konkrete kriterier, ender som oftest på at de aller fleste får
vedtak om 1 time.
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Hjemmesykepleien

Lav produktivitet i arbeidslistene
«Planlegging»

Figur: Tabellen over viser faktisk ansiktistid på et utvalg arbeidslister basert på data fra de ansattes
registrering av når de gikk inn til en bruker og når de gikk ut fra en bruker.

• Snittet for ansiktstiden på listene oppsummert i tabellen over er 40%. Dette er
SVÆRT lavt.
• Ansiktstiden på arbeidslistene bør for en kommune med Askøys geografi ligge
på rundt 55% (60% i kommuner med konsentrert bebyggelse).
• Det er flere årsaker til den lave ansiktstiden:
– De fleste dagvaktene starter 8:00 og ikke 7:30
– Morgenrapport/klargjøring til å reise ut er ofte 30 minutter
– Oppdragene etter lunch fordeles stort sett på alle listene som hadde oppdrag før
lunch. Men denne arbeidsmengden er stort sett kun halvparten av
arbeidsmengden før lunch.
– Uoptimal planlegging: Mange er ferdig med siste oppdrag i for god tid før lunch.
– Uoptimal planlegging: Produksjonen er i for liten grad jevnet utover på kvelden
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innenfor faglig forsvarlige rammer

Lav produktivitet totalt i hjemmesykepleien (1)
Når avdelingsleder, fagansvarlig og ressurser til
«Organisering»
medisinromsarbeid tas med er ansiktstiden i

hjemmesykepleien på Askøy 33%. Denne burde
iallefall ligge på 50% i en kommune som Askøy.
Årsakene i tillegg til ansiktistiden i selve listene
er:
• Som vist med tabellen til venstre, fordeles
vanligvis produksjonen etter lunch på
listene som hadde oppdrag før lunch.
Dersom flest mulig lister hadde blitt fyllt
med oppdrag etter lunch, ville nesten
halvparten av listene ikke ha oppdrag etter
lunch. Dermed kunne de ha gjort
inneoppgaver som medisinromsarbeid,
planlegging og journalarbeid/legekontakt i
stedet.
• Nå er det en fagansvarlig som stort sett er
Figur: Tabellen over viser faktisk ansiktistid på et utvalg arbeidslister basert
inne hele dagen som gjør disse oppgavene.
på data fra de ansattes registrering av når de gikk inn til en bruker og når
Denne drar ned ansiktstiden.
de gikk ut fra en bruker.
• I tillegg er det satt av hele dager for
medisinromsarbeid. Dette hadde ikke vært
nødvendig dersom arbeidet etter lunch
hadde blitt fordelt på færrest mulige lister,
latt 1-2 dagvakter være kort (kan gå hjem
ikke lenge etter lunch) og 1-2 dagvakter
være lang (slik at de får 3-4 timer etter21
lunch til inneoppgaver).

Lav produktivitet totalt i hjemmesykepleien (2)
«Avdelingsstørrelse»
• Det er 4 hjemmesykepleieavdelinger på Askøy med
som oftest 6-7 daglister og 3-6 kveldslister hver seg.
(Ofte er 2-4 lister pr. avdeling lister i omsorgsbolig.)
• Askøy bør redusere antall avdelinger med 1 for å oppnå
en mer optimal driftsmodell:
– Ca 10 daglister (har vist seg å være et lederspenn som en
avdelingsleder klarer å håndtere uten å måtte ha en
fagansvarlig inne på dagtid)
– 1 avdelingsleder som er inne på dagen
– frigjøre flest mulig lister etter lunch gjennom å fordele
produksjonen etter lunch på færrest mulige lister
– Flytte mest mulig produksjon fra før lunch til etter lunch på
dagtid og flytte mest mulig produksjon fra etter pause til
før pause på kveldstid
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Oppgaver som hjemmesykepleien
utfører og som ikke bør utføres
• F.eks. i sone Øst Ravnanger var det i juni totalt
150 brukere. 23 av disse hadde kun
medisinadministrasjon mens 12 hadde enten
bare dusj eller dusj og medisinadministrasjon.
Kun medisinadministrasjon og/eller dusj som
tjeneste er ikke tjenlig å utføre for
hjemmesykepleien.
• Selv om det er tvilsomt at det å kutte ut disse
tjenestene vil kunne spare antall ansatte, vil det
lette arbeidsbyrden for hjemmesykepleien.
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Hjemmesykepleien – omsorgsboliger
Et målbilde
• Ansiktstiden på listene bør økes fra 40% til 55% gjennom:

– Starte dagvaktene 7:30
– Flytte flest mulig oppdrag fra før lunch til etter lunch på dagtid og flytte flest mulig
oppdrag fra etter pause til før pause på kveldstid
– Utvikle planleggingskompetansen ytterligere gjennom å lære teknikker for å fylle
listene bedre før lunch og på kveld
– Innføre «semi-stille» morgenrapport på 5-10 minutter. Dette forutsetter at
journalnotatene er tilstrekkelig målrettede og strukturerte for å gi nødvendig
informasjon om tilstanden til brukerne. Kun beskjeder som gjelder alle, gis av
rapportansvarlig ved morgenrapporten. Øvrige beskjeder formidles gjennom
beskjedsystemet til Gerica
– Nødvendig utstyr etc. gjøres klart før de ansatte kommer om morgenen slik at det
ikke går med tid til å klargjøre før man reiser ut

• Den totale ansiktistiden i hjemmesykepleien bør økes fra 33% til 50%:

– Redusere antall hjemmesykepleieavdelinger fra 4 til 3.
– frigjøre flest mulig lister etter lunch gjennom å fordele produksjonen etter lunch på
færrest mulige lister slik at det blir rom for å gjøre inneoppgavene som fagansvarlig
gjør i dag. (Dermed kan en fagansvarlig som i utgangspunktet er inne på dagtid
avvikles.)
– Endre turnus til å la 1-2 dagvakter være korte (kan gå hjem ikke lenge etter lunch)
og 1-2 dagvakter være lange (slik at de får 3-4 timer etter lunch til inneoppgaver).

• Utfase «kun medisinadministrasjon og eller dusj» som tjeneste.
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Sykehjem

Behovet av sykehjemsplasser og
heldøgnsbemannet omsorgsboliger

• Selv om botiden på sykehjemmet i de siste år har gått ned fra over 5 år
til 2,6 år, beveger de eldre innbyggerne seg for raskt opp i
omsorgstrappen. En klar indikasjon på det er hvor lite dobbeltstell det
er på arbeidslistene i hjemmesykepleien.
• De beste kommunene mth. hastigheten oppover omsorgstrappen har
en snitt liggetid på sykehjemmene på rundt 1,5 år. Det er to
hovednøkler for å få dette til:

– Etableringen av tildelingskriterier for sykehjemsplass som sikrer at alle
muligheter for å kunne bo hjemme er utprøvd samtidig som kriteriene blir
anvendt helhetlig og med kraft
– Utviklingen av en målrettet, ressurssterk og oppfølgingsbasert selvlærende
hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering kan bli et pengesluk dersom
det ikke etableres en systematisk selvlæring rundt hva som hjelper og hva
som ikke er nødvendig.

• Selv om det er vanskelig kvantitativt å sammenligne kommuners
faktiske behov av institusjonsplasser, vil det utfra eksempler fra andre
kommuner anslås at det er mulig å redusere behovet av
insitusjonsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger med rundt
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10% dersom Askøy etablerer en effektiv hverdagsrehabilitering.

Kategorisering av de analyserte
avdelingene på Kleppestø sykehjem

Avdelingene på Kleppestø sykehjem er i stor grad blandede avdelinger
mellom korttid, somatisk langtid og demens.
Avd 2A: Demens
Avd 2B: Korttid
Avd 2C: Korttid
Avd 3BC: Langtid somatisk med mye demens
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Sykehjemmet på Kleppestø drives rimelig effektivt

Figur: Tabellen over viser tidsbruken dag/kveld pr. seng på en hverdag. Dataene er innhentet gjennom intervju med pleiere som jobber i den
enkelte avdeling. Avdelingeme til venstre for midtstreken er avdelinger på Kleppestø sykehjem. Avdelingene til høyre for midtstreken er
eksempler på forskjellige type avdelinger somoppfattes som effektive.

Avdelingene på Kleppestø sykehjem ligger generelt noe over normal ressursbruk for type avdeling, men det har sine forklaringer:
•
Avdeling Demens 2A: Bruker 16% mer ressurser enn en typisk effektiv dementavdeling. Men dette skyldes i all hovedsak
mer omfattende stell som følge av mer somatikk.
•
Avdeling 2B og 2C Korttid: Bruker omtrent samme mengde ressurser enn en typisk effektiv korttidsavdeling.
•
Avdeling 3BC langtid: Bruker 22% mer ressurser enn en typisk effektiv langtidsavdeling. Men dette skyldes i all hovedsak
mer omfattende stell enn på en typisk effektiv somatisk langtidsavdeling.
Kun på området «Administrere og gi måltid» bruker avdelingene vesentlig mer ressurser enn de mer effektive sykehjemmene.
Generelt burde Kleppestø sykehjem se over sine matutiner, selv om dette i seg selv ikke vil være nok til å redusere antall årsverk
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på sykehjemmet.

Fysio og ergo
• Generelt har «Fysio og ergo» godt samarbeid
med relevante virksomheter på Askøy
• Mangler styringsmodell som sikrer
gjennomsiktighet i koordinering og oppfølging av
ressursene. Hvert enkelt årsverk kan sannsynligvis
produsere mer dersom en bedre styringsmodell
innføres
• Fysio og ergo er nøkkelressurser for å kunne snu
trenden til å få ned liggetiden på
institusjonsplassene/behovet av
institusjonsplasser.
29

Individ og levekår

Bofellesskap
• Det finnes en rekke
bofellesskap for
funksjonshemmede i
Askøy Kommune
• Den enkelte beboer har
individuelle vedtak om
hvilke tjenester som gis
til beboeren selv om
noen av tjenestene gis
som fellestjenester
f.eks. fellesmåltider.
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Bofellesskap (oppsummering av funn)
I varierende grad i den enkelte bolig
forekommer:
• Ressursmengden tilpasses ikke når beboer
er på dagsenter/arbeid
• Hjemmedager spres utover hele uken
• Turnusene i bofellesskapene har overlapp
• Driftsmodellen i bofellesskapene er for lite
tilpasset det faktiske behovet av ressurser
• Vedtakene er ikke i henhold til faktisk
ressursbruk
32

Ressursmengden tilpasses ikke når
beboere er på dagsenter/arbeid

Figur: Grafene over viser med den røde streken faktisk ressursbruk pr. time gjennom døgnet i den
enkelte bolig. Den blå streken viser den planlagte ansiktstiden (tid sammen med beboer) i det enkelte
bofellesskapet.

•
•
•

For alle fire bofellesskapene er det vesentlig mindre ansiktstid timene midt på dagen.(Den blå streken går i en
bølgedal midt på dagen.) Årsaken er at en eller flere av beboerne er på dagsenter/arbeid.
Ressursbruken i den enkelte bolig er ikke redusert når en eller flere behovere er på dagsenter/arbeid. (Den rød
streken følger ikke den blå streken.)
I mange bofellesskap i Norge følger en ansatt i boligen beboerne på dagsenter. Dersom dagvakter hadde fulgt
beboerne på dagsenter, ville en ressurs kunnet blitt spart på dagsenteret (alternativt er det noen kommuner som
organiserer det omvendt ved at ansatte på dagsenteret kommer til boligen for å bistå ved morgenstell for deretter
å bringe de som skal til dagsenteret til dagsenteret.
33

Hjemmedager spres utover hele uken

Figur: Tabellen viser hvilke dager den enkelte beboer er på dagsenter/arbeid.

• I tabellen over vises hvordan hjemmedager (cellene uten ett-tall )
totalt sett for den aktuelle boligen spres utover hele uken
• I og med at brukerne ikke krever 1til1 bemanning, innebærer det at
2-3 beboere er hjemme hver dag, at tjenesteressursene i boligen
ikke blir fullt utnyttet
• Gjennom å samordne hjemmedagene i en bolig, vil
tjenesteressursene bli fullt utnyttet når beboerne er hjemme,
samtidig som de også blir fullt utnyttet når de følger beboerne på
dagsenter.
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Turnusene i bofellesskapene har overlapp

Figur: Tabellen over viser turnusen for Neset bofellesskap. F.eks. Mellom kl. 14 og 15 er det en times overlapp
mellom dagvaktene ogkveldsvaktene.

•
•
•

De aller fleste bofellesskap i Askøy
kommune har overlapp på en halv
eller en time mellom vaktene
På grafen til venstre sees det tydelig at
det er en ressurstopp rundt vaktskiftet
I mange befellesskap i Norge (også i
flagget bofelleskap på Askøy)
gjennomføres vaktskiftet uten
overlapp. Men dette forutsetter at
journalnotater skrives slik at vakten
som kommer, får god nok oversikt
over dagens situasjon samt får de
beskjeder som trenges.
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Driftsmodellen i bofellesskapene er for lite
tilpasset det faktiske behovet av ressurser
•

Fritidsaktiviteter o.l. dimensjoneres etter tilgang på ressurser, ikke vedtatte normer
– Støtte til fritidsaktiviteter (som ikke er lovpålagt) varierer relativt mye fra bofellesskap til
bofellesskap. Kommunen burde i form av tildelingskriterier, utforme retningslinjer for støtte til
fritidsaktiviteter for beboere i bofellesskap

•

Ressursmengden tilpasses ikke tilstedeværelse av støttekontakt

– Når en støttekontakt er sammen med en beboer, blir ressursene som normalt gir beboeren
tjenester frigjort. Dette tilpasses ikke i ressursplanen for bofellesskapet. Årsaken er ofte at
støttekontakten ikke kommer på faste tidspunkter. Dette løses ofte på en av to måter i mange
kommuner i Norge:

• Det gjøres avtale med støttekonakt om når han/hun skal komme. Turnusen tilpasses deretter.
• Det gis ikke støttekontakter til beboere i bofellesskap. Derimot utfører ressursene i boligen de tjenester som
støttekontakten ellers utfører.

•

Turnusen har elementer av å være tilpasset for å få turnusen til å «gå opp»

– I noen av bofellesskapene er det flere forskjellige vakter som kun varierer med 30-60 minutter. Her
synes årsaken å være å justere vaktlengden fra hva som er nødvendig tilstedeværelse til behovet av
å få «turnusen til å gå opp». I stedet burde det vært innført timebank eller konstruert turnusen slik
at resttimene ble utnyttet i hele vakter hvor tilstedeværelsen er nødvendig.

•

Mer utnyttelse av gruppe-aktiviteter

– Fellesmåltider, felles fritidsaktiviteter og felles trening gir, utnyttet på rett måte, bedre livskvalitet
til beboerne, mer motiverte ansatte og lavere driftskost for kommunen. Dette synes i for liten grad
å vært anvendt systematisk i Askøy kommune. Men her er det viktig at vurderingene gjøres ut fra et
faglig perspektiv med god kunnskap om beboerne. Å utforme FOR mange fellesaktiviteter for å
«spare» penger beveger driftsmodellen i retning av «oppbevaring».
36

Vedtakene er ikke i henhold til faktisk
ressursbruk

• En stor mengde av vedtakene til beboerne på
bofellesskapene på Askøy som ble fremlagt for den
foreliggende utredningen, avvek vesentlig fra de
ressursene som faktisk ble anvendt overfor den enkelte
bruker.
• Vedtakene er viktige for både beboeren og kommunen
og burde gi:
– beboeren (og/eller dens verge) reell innsikt i hvilke
tjenester som blir gitt og på hvilken måte tjenestene blir
gitt
– bofellesskapet rammene for utførelsen av tjenestene.
Dette inkluderer forventet samordning av fellesaktiviteter
som den aktuelle beboer skal få tilbud om å delta på,
tilgang på fellesressurser tilknyttet tilsyn og beredskap
samt hvor mye tid som forventes å gå med til å utføre de
enkelte tjenestene
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Dagsenter og avlastning for
funksjonshemmede
• Med 15,8 årsverk på dagsenteret og 10,5 årsverk
på avlastning og skjermet, er virksomheten godt
dimensjonert.
• Både avlastning og dagsenter driftes ved å sikre
at kapasiteten av tilgjengelige plasser til en hver
tid er utnyttet fullt ut.
• Gode effektiviseringstiltak er gjennomført i nyere
tid som gjør at det i all hovedsak vil være ved
økning eller reduksjon av kapasiteten at
kostnadene kan påvirkes.
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Psykisk helse
• Virksomheten Rus og psykisk helse består av 3 team + 15 boliger:

– Individuelt team: 5 årsverk inkl. psykolog og fagleder (Innenfor
omfanget av denne utredningen)
– Aktivitetssenteret: 6 årsverk (3 årsverk er bo selv) (Utenfor omfang av
denne utredningen)
– Rus: 7,8 årsverk inkl. LAR utdeling og aktivitetssenter på Juvik (Utenfor
omfanget av denne utredningen)
– 15 leiligheter på Juvik for rusmisbrukere (Utenfor omfanget av denne
utredningen)

• Med 5 årsverk innen «individuelt team», så er ikke antall årsverk
knyttet til den individuelle delen av psykisk helse høyt for en
kommune på Askøys størrelse, men den har noen utfordringer:
– Lav produktivitet
– Mangler operasjonelle tildelingskriterier
– Svak styringsmodell
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Lav produktivitet
• 2,2 samtaler og 0,15 grupper pr. ansatt pr. dag i teamet for
individuell oppfølging er lavt.
• Normalt burde antall samtaler pr. dag ligge mellom 3 og 3,5
for teamet som helhet i tillegg til 0,15 grupper pr. ansatt pr.
dag.
• Vanligvis når produktiviteten er såpass lav, er årsakene
flere.:
– Tendenser til «møtesyke»
– Den enkelte ansatt styrer i for stor grad egen tid
– Enkelte pasienter suger til seg uforholdsmessig mye tid uten at
dette objektivt sett er prioritert utfra helhetlig perspektiv av
tjenesten

• Innsynet gjennom denne utredningen har vært begrenset, så
det er ikke tilstrekkelig data til å peke på hvilke av de mulige
årsakene som er mest fremtredende på Askøy, utover å
konstatere at produktiviteten er lav.
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Mangler operasjonelle tildelingskriterier
• Psykisk helse er et svært viktig tilbud til innbyggerne i en
kommune. Behovet synes også å være voksende. Det er
derfor særdeles viktig å ha gjennomtenkte og tydelige
tildelingskriterier av tjenestene.
• Tildelingskriteriene for psykisk helse på Askøy sier lite om
når tjenesten IKKE skal innvilges, NÅR den skal stoppes eller
hyppighet opp mot mål.
• Siden psykisk helse på Askøy forbilledlig har en psykolog i
teamet, burde det være mulig å etablere tildelingskriterier
som innebærer en effektiv balanse mellom endringsarbeid
og bevaringsarbeid (mellom å sette krav til
deltakelse/effekt og å sikre opprettholdelsen av en tilstand
gjennom dialoghjelp og støtte).
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Styringsmodellen gjenspeiler ikke gjennomsiktighet og
prioritering hele teamet sett under ett
• I psykisk helse på Askøy tildeles den enkelte
ansatte sine pasienter. Deretter styres agendaen i
stor grad av den ansatte selv.
• Den mest effektive måten å styre psykisk helse er
derimot å ha en samlet plan for hele
virksomheten. Dette innebærer at lederen
utfører en sentral planlegging hvor samtaler og
grupper blir lagt inn i en helhetlig plan for hele
virksomheten. Samtidig blir møtevirksomhet i
stor grad regulert gjennom samme plan.
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Oppsummering av mulighetsrommet
Samlet økonomisk potensiale

• Selve forvaltningsavdelingen har i overkant av ressursmengden som er
nødvendig for en kommune av Askøys størrelse, men den foreslåtte
endringsprosessen i avdelingen vil i løpet av det neste året kreve mere
ressurser enn etter endringsprosessen.
• BPA er et potensiale. Men vanskelig å beregne i og med at det ikke finnes
operasjonelle terskelverdier
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Beregninger av mulighetsrommet
•

Forvaltningsavdelingen:

– Å øke produktiviteten til det forutsatte nivået vil gi 2 årsverk i besparelse.

•

Praktisk bistand:

– Økt ansiktstid fra 61% til 76% vil gi 15% lavere kost.
– Utfra mottatte arbeidslister synes over 30% av oppdragene å ha en varighet på 1,5 timer eller mer. Å
redusere disse til 1 time vil gi 12% redusert kost.

•

Hjemmesykepleie:

– Øke ansiktstiden i listene fra 40% til 55%. Øke virksomhetens ansiktstid fra 33% til 50%. (Beregning
neste side)

•

Heldøgnsbemannet institusjon/bolig:

– Redusere behovet av insitusjonsplasser og heldøgnsbemannede omsorgsboliger med ca. 10% over 13år.

•

Fysio og Ergo:

– Øke produktiviteten med 20-30%. Men de frigjorte ressursene burde benyttes innen
hverdagsrehabilitering.

•

Bofellesskapene: (Forklaring neste side)

– Øke produktiviteten med 8% (Se forklaring lenger bak)

•

BPA:

– Ved en mer eksakt utmåling på bakgrunn av konkrete og avgrensende tildelingskriterier vil
fremtidige BPA-vedtak høyst sannsynlig relativt sett bli lavere. Men vanskelig å beregne.

•

Dagsenter og avlastning (Individ og levekår):

– Intet vesentlig mulighetsrom for effektivisering er funnet.

•

Psykisk helse:

– Øke antall samtaler fra 2,2 til melom 3 og 3,5 pr ansatt i snitt vil kunne frigjøre ett årsverk
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Mulighetsrommet hjemmesykepleien

Kommentarer til tabellen over:
• Mulighetene knyttet til «Kun 3 soner» og «Kun
avdelingsleder inne» innebærer besparelse av årsverk. De
øvrige innebærer å spare hele lister.
• I og med at fagansvarlige går vakter hver 3dje helg, spares
kun 2,6 årsverk hvis disse stillingene avvikles
• Med dagens lave ansiktstid på kveldsvaktene, er det
antakelig mulig å redusere med mer enn 2 lister. Men da
bedre planlegging ofte er krevende å få til 100% settes
mulighetsrommet til 2 av forsiktighetshensyn.
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Mulighetsrommet Bofellesskapene

Forklaring av tabellen over:
•
N/A betyr «Ikke relevant»
•
I kolonnen «analysert» angis hvilke analyser av overlapp og kostnaden til disse som er utført.
•
I kolonnen «Potensiale» angis hvilken prosent av det enkelte bofellesskapets totale kost som kostnaden til overlapp utgjør.
•
I kolonnen «Ekstrapolert» angis hva overlapp koster i alle bofellesskapene dersom snitt analysert overlapp anvendes.
•
I kolonnen «Mulig vaktreduksjon» angis de bofellesskapene hvor det er mulig å redusere med en vakt dersom ressursene
anvendes bedre når beboere er på dagsenter/arbeid
•
Kolonnen «Kostreduksjon» angis hva den mulige vaktreduksjonen vil bety i kroner.
•
Beløpet «T*OTALT» angir det totale mulighetsrommet for å redusere kost knyttet til overlapp og bedre utnyttelse av
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ressursene når beboere er på dagsenter/arbeid

Handlingsplan pr område
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisering av planfasen
Handlingsplan Forvaltningsavdelingen
Handlingsplan Praktisk bistand
Handlingsplan hjemmesykepleien
Handlingsplan behov av institusjonsplasser
Handlingsplan sykehjem
Handlingsplan fysio/ergo
Handlingsplan bofellesskapene
Handlingsplan psykisk helse
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Organisering av planfasen

• Det er viktig at planfasen organiseres slik at
organisasjonen blir delaktig og føler eierskap
til de løsningene som i etterkant blir
implementert
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Handlingsplan Forvaltningsavdelingen
Forbedringspunkter
Øke produktiviteten og kvaliteten i
forvaltningsavdelingen:
• Mer operative tildelingskriterier
• Kartleggingsverktøy som sikrer
fakta
• Målrettet utmålingsverktøy
• Vedtak som sikrer maks fleksibilitet
i utførelsen av tjenestene
• Saksbehandlingsprosess hvor
forvaltningsavdelingen kartlegger,
produserer vedtak samt har rollen
av å gi tjenestene føringer for drift
og ressursbruk
• Organisering som rendyrker og
maksimerer produksjonen hos
saksbehandlerne

Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•

Velge hovedmodell for
forvaltningsavdelingens drift og
organisering
Sette mål for produktiviteten i ny
modell
Velge nytt konsept for definisjon av
tildelingskriterier
Utarbeide nye tildelingskriterier
Vurdere alternativer for og velge
kartleggings-, utmåling og
vedtaksverktøy
Utarbeide minst ett eksemple av
kartlegging, utmåling og vedtak pr.
tjenesteområde
Identifisere konsekvenser for
prosess, verktøy, kompetanse og
organisering
Utarbeide implementeringsplan 49

Handlingsplan Praktisk bistand
Forbedringspunkter
• Redusere total ansiktstid
– Utarbeide tildelingskriterier som
begerenser praktisk bistand til
det nødvendige (1 time som
normalutmåling)

• Øke andel ansiktstid
– Innføre ny styringsmodell som
både sikrer dagsplaner med
ansiktstid over 80% og som har
mekanismer for å opprettholde
høy produktivitet når brukere
avlyser

Aktiviteter
• Bekrefte funn fra
diagnosefasen
• Vurdere alternative
løsningsmodeller
• Velge løsningsmodell
• Sette mål for endring
• Identifisere konsekvenser
for prosess, verktøy,
kompetanse og organisering
• Utarbeide
implementeringsplan
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Handlingsplan hjemmesykepleien
Forbedringspunkter

Aktiviteter

• Redusere total ansiktstid

• Bekrefte funn fra
diagnosefasen
• Vurdere alternative
løsningsmodeller
• Velge løsningsmodell
• Sette mål for endring
• Identifisere konsekvenser for
prosess, verktøy, kompetanse
og organisering
• Utarbeide
implementeringsplan

– Slutte med tjenester som kan
være organisert utenfor
kommunalt ansvar

• Øke andel ansiktstid

– Alle bortsett fra avdelingsleder
går arbeidsliste før lunch
– Konsentrere besøk etter lunch på
færrest mulig arbeidslister
– Alle starter 7:30
– Redusere morgenrapport til 5-10
minutter når rett forutsetninger
er på plass
– Optimere soneoppdelingen
gjennom rett størrelse på
geografisk sone samt plassering
av sonekontor
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Handlingsplan behov av
institusjonsplasser
Forbedringspunkter
Aktiviteter
• Utarbeide en prognose for behov
• Redusere behov av
av dagsenterplasser, avlastning og
sykehjemsplasser gjennom å
langtidsplasser
• Identifisere potensialet for
redusere gjennomsnittlig
hverdagsrehabilitering
liggetid fra 2,6 år til 1,5 år
• Definere arbeidsprosess og
oppfølgingsmodell for
hverdagsrehabilitering
• Utfør et par tester av
hverdagsrehabilitering og
analyser resultatene
• Utarbeide prosjektplan for
hjemmerehabilitering for det
kommende året
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Handlingsplan sykehjem
Forbedringspunkter
• Redusere ressursbruken
gjennom å i større grad
rendyrke avdelingene til
type pasienter (Særlig
korttid)
• Redusere antall vakter pr.
uke pr. avdeling gjennom å
redusere ressursbruk
knyttet til legevisitter

Aktiviteter
• Bekrefte funn fra
diagnosefasen om ressursbruk
særlig knyttet til legevisitter
• Identifisere den optimale
driftsmodellen knyttet til
korttid
• Sette mål for endring
• Identifisere konsekvenser for
prosess, verktøy, kompetanse
og organisering
• Utarbeide
implementeringsplan
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Handlingsplan ergo/fysio
Forbedringspunkter
• Øke produktiviteten til
Ergo/Fysio gjennom
innføring av en
gjennomsiktlig
styringsmodell

Aktiviteter
• Bekrefte funn fra
diagnosefasen
• Vurdere alternative
løsningsmodeller
• Velge løsningsmodell
• Sette mål for endring
• Identifisere konsekvenser for
prosess, verktøy, kompetanse
og organisering
• Utarbeide
implementeringsplan
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Handlingsplan bofellesskapene
Forbedringspunkter
•
•

Sikre likhetsprinsippet gjennom
standarder for ressurser til
fritidsaktiviteter
Øke ansiktstiden på den enkelte
bolig:

– Redusere overlapp til 15 minutt på
ansvarsvakt
– Tilpasse ressursmengden til faktisk
behov gjennom å følge beboer til
dagsenter, utnytte ledige ressurser til
andre oppgaver.
– Optimere og Standardisere ikkeansiktsaktiviteter
– Etablere standarder for
turnusplanleggingen som ikke går
utover faktiske behov
– Samordne aktivitetene i boligene slik
at ressurser til beredskap og tilsyn
minimeres

Aktiviteter
• Få instruksjon for mer
treffsikker kartlegging
• Kartlegge brukerbehov, utmål
tjenesteer og identifiser
ønsket driftsmodell i
samarbeid med
forvaltningsavdelingen
• Identifisere konsekvenser for
prosess, verktøy, kompetanse
og organisering
• Utarbeide
implementeringsplan
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Handlingsplan psykisk helse
Forbedringspunkter
• Sikre effektiv produksjon av
kartlegging, utmåling og
vedtak i egen regi
• Øke produktiviteten til 3
samtaler for dagen :
– Innføre gjennomsiktig
styringsmodell
– Utarbeide bedre standarer for
de ansattes utforming av
dagsprogram som inkluderer
sentral planlegging

Aktiviteter
• Bekrefte funn fra
diagnosefasen
• Vurdere alternative
løsningsmodeller
• Velge løsningsmodell
• Sette mål for endring
• Identifisere konsekvenser for
prosess, verktøy, kompetanse
og organisering
• Utarbeide
implementeringsplan
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