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SAMMENDRAG 
Rådmannen innførte telefon og nettbrett for alle medarbeiderne når de er på jobb. Dette for å 
bidra til at hjemmetjenesten kommer til brukerne på avtalt tidspunkt og gir beskjed til brukerne 
dersom de blir forsinket. Tiltaket synes å ha hatt god effekt. De ansatte mener at telefon/nettbrett 
har gitt klare bedringer for å avhjelpe forsinkelser i hjemmetjenesten. Vi får også opplyst at de i stor 
grad gir beskjed dersom de blir forsinket. 

Hovedutfordringer 

 Hjemmetjenesten kommer ikke til avtalt tid. 
 Oppmøtet varierer fra dag til dag. 

 

Hjemmetjenesten kommer ikke til avtalt tid  
Hjemmetjenesten møter ikke i tide ved 60 prosent av besøkene. 32 prosent av besøkene er for 
tidlig og 27 prosent for sent i forhold til avtalt tid.1 
 
Avtalt tid for hvert besøk er i gjennomsnitt satt innenfor 49 minutter, for eksempel fra 9.00 til 9.49. 
11 prosent av avtalene om hjemmesykepleie har en avtalelengde på 2 timer eller mer. Det er stor 
variasjon mellom avdelingene på hvor lang avtalelengde de setter. Avtalt tid varierer mellom 32 
minutter i snitt i en avdeling, til 1 time og 4 minutter i en annen. Avtalelengden påvirker i sterk grad 
hvor mange oppmøter som er innenfor avtalt tid. De avdelingene som setter lengst avtaletid har 
også flest oppmøter innenfor denne tiden. 

Oppmøtet varierer fra dag til dag 
I løpet av en uke varierer oppmøtet i snitt med 1 timer og 44 minutter mellom tidligste og seneste 
besøk blant de som har avtale 6 dager i uken. En bruker som daglig får et bandasjeskift som tar 10 
minutter, må altså daglig sette av minst 1 time og 44 minutter til dette. Dersom hun har fire slike 
avtaler daglig med samme avvik, må hun sette av 7 timer. I denne tiden kan hun ikke avtale besøk 
hos frisør, på eldresenter, til familie, til kulturarrangement eller annet. 
 
Mulige tiltak 
Et tiltak svært mange av de ansatte framhever er behovet for bedre planleggingsverktøy. Horten 
kommune har innført elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten for blant annet å oppnå mer 
forutsigbarhet for brukerne. Programmet, som opprinnelig ble brukt innen varedistribusjon, 
reduserte ventetiden for brukerne, og i tillegg er erfaringene at det frigir mer tid til pasientrettede 
tjenester. Det finnes digitale løsninger som bidrar til effektiv planlegging, administrering og 
gjennomføring av typisk vareflyt, for eksempel knyttet til brukerdialog, logistikk, transport, 
flåtestyring mv. 
 
De ansatte i hjemmetjenesten har foreslått to tiltak til. Når de ansatte må melde om forsinkelser til 
alle de neste brukerne på listen, kan dette gi ytterliggere forsinkelse. Dersom de i stedet melder 

                                                 
1 Avtalt tid brukes her som en angivelse av rammen for når et oppdrag skal utføres. Avtalt tid settes av avdelingen på 
bakgrunn av brukers ønsker og behov, men av ulike grunner representerer ikke rammen fullt ut avtalene med bruker om 
oppmøtetidspunkt. De reelle avtalene med bruker har vi fått opplyst ikke er dokumentert. 
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forsinkelser til den merkantile på avdelingen, som så informerer de neste brukerne på 
arbeidslisten, unngår de det. Dette er et tiltak distriktene selv kan iverksette og som ikke krever 
ekstra ressurser i og med at avdelingenes brukertelefoner allerede er betjent.  
 
Et annet tiltak er å opprette en eller to ekstra baser. Dette kan avhjelpe reiseavstanden fra Rykkinn 
til Lommedalen og fra Bekkestua til Snarøya, samt avhjelpe kø. Tiltaket vil åpenbart også ha en 
kostnadsside og kanskje også ha konsekvenser for arbeidsmiljøet i avdelingen. 
 
Revisjonen vil understreke at selv små forbedringer for hvert oppmøte, gir store gevinster. I en uke 
er det nesten 20 000 oppdrag innen hjemmetjenesten. Dersom en forbedring gjør at 
hjemmetjenesten for eksempel kan spare ett minutt pr. oppdrag i reisetid eller administrasjon, så 
utgjør dette 16 952 timer i året eller ca. 10 årsverk. 

Anbefalinger 
Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til kommunedirektøren: 
 

1. Kommedirektøren bør vurdere å innføre elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten. 
 

2. Kommedirektøren bør vurdere om det er hensiktsmessig å opprette flere baser for 
hjemmetjenesten. 
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Høringssvar 

Kommunedirektøren har gitt følgende merknader til rapporten: 

«Rådmannen takker for rapporten som vil bli brukt som del av vårt løpende 
forbedringsarbeid.  
 
Anbefalinger 
Ad 1. Rådmannen bør vurdere å innføre elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten. 
 

Kommunedirektøren vil i løpet av 1.kvartal 2020 sette seg inn i, og vurdere om 
elektronisk ruteplanlegging kan tas i bruk. I tillegg vil det vurderes, og ses om det 
finnes andre digitale løsninger som kan bidra til effektiv planlegging og 
administrering av tjenesten.  

 
Ad 2. Rådmannen bør vurdere om det er hensiktsmessig å opprette flere baser for  
hjemmetjenesten. 
 

Kommunedirektøren vil gjøre en gjennomgang og drøfte aktuelle problemstillinger i 
samarbeid med medarbeidere i de aktuelle tjenestene. Kommunedirektøren 
kommer tilbake med en orientering i Hovedutvalg Bistand og omsorg.» 
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1. INNLEDNING  

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere om hjemmehjelpen 
kommer når den skal.3 
 
Forvaltningsrevisjonen skulle undersøke følgende problemstillinger:  
 

-  Kommer ambulerende hjemmetjenester til avtalt tid? 
- Gir ambulerende hjemmetjenester beskjed når de blir forsinket? 
- Har tiltakene rådmannen skulle iverksette, vært effektive? 

 
Kontrollutvalget satt frist for avlevering rapport til møtet 25. november 2019.  
 
Flere mottakere av hjemmehjelp opplyste i en undersøkelse om hjemmetjenestene fra 2017, at 
pleierne ofte ikke kommer på avtalt tidspunkt, og at de sjelden gir beskjed når de blir forsinket.4 De 
fleste av de intervjuede brukerne i undersøkelsen hadde et fast avtalt tidspunkt for når de skulle 
motta hjemmesykepleie. Disse avtalene ble likevel brutt ved jevne mellomrom. For noen brukere 
skjedde dette nokså ofte. Mange brukere mente at manglende forutsigbarhet i forhold til når 
pleierne kommer var den største utfordringen med tjenesten. Dette gjaldt i første rekke hjelpen 
som ytes om morgenen. Flere av brukerne ønsket seg større forutsigbarhet og ønsket at pleierne ga 
beskjed dersom de ble forsinket. 
 
På bakgrunn av funnene i rapporten vedtok kommunestyret at rådmannen skulle iverksette tiltak 
for å sikre at ambulerende tjenester kommer til brukerne på avtalt tidspunkt, eller gir beskjed 
dersom de blir forsinket.5 Rådmannen innførte at alle medarbeidere innen ambulerende 
hjemmetjenester skulle ha med seg både telefon og nettbrett når de er på jobb, for å rette på 
dette.6 Tiltaket  ville gjøre det betydelig enklere å gi beskjed til bruker dersom de ble forsinket. 
Tjenesten skulle også i samarbeid med brukere finne en tidsplan for besøkene som lot seg realisere. 
Utover dette kommunestyrevedtaket kan revisjonen ikke se at det er fattet politiske vedtak i 
kommunen som gir føringer for denne undersøkelsen. 
 
Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 plikter kommunen å tilby helsetjenester i hjemmet og 
personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Helsetjenester i 
hjemmet omfatter først og fremst sykepleie (hjemmesykepleie), men kan også inkludere ergoterapi 
og fysioterapi. Med «hjemmet» menes den enkeltes private hjem som vedkommende eier eller 
leier, herunder også omsorgsboliger.  
 
Med personlig assistanse menes hjelp til egenomsorg, personlig stell og personrettet praktisk 
bistand, for eksempel hjemmehjelpstjeneste eller annen hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål og 
hjelp i tilknytning til husholdning (blant annet innkjøp av varer, matlaging, vask av klær og bolig). 

                                                 
3 Kontrollutvalget møte 27. mai 2019 sak 29/19. 
4 Rapport om hjemmetjenestene fra 2017 utarbeidet av Bærum kommunerevisjon, se 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017201053&dokid=3736154&versj
on=1&variant=A&  
5 Vedtak Kommunestyret 25. oktober 2017 sak 099/17 om «Forvaltningsrevisjonsrapport – hjemmetjenestene», se 
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017201053&dokid=3736027&versj
on=3&variant=A&    
6 Rådmannens høringssvar til rapporten. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017201053&dokid=3736154&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017201053&dokid=3736154&versjon=1&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017201053&dokid=3736027&versjon=3&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017201053&dokid=3736027&versjon=3&variant=A&
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Tjenester som mottas av hjemmeboende kan være hjemmehjelp og/eller personlig assistanse, som 
regel i form av praktisk bistand. 

1.1 Avgrensinger 

Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester ytes til alle aldersgrupper og omfatter tjenester til 
hjemmeboende, beboere på omsorgsboliger med heldøgns bemanning for eldre og boliger med og 
uten heldøgns bemanning for mennesker med utviklingshemming. Boliger med fast bemanning er 
ikke relevant for problemstillingene. I tråd med prosjektskissen avgrenses undersøkelsen til 
tjenester som ytes til hjemmeboende, i kommunen organisert under «Hjemmebaserte tjenester – 
Ambulerende».  

1.2 Metode og gjennomføring  

Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon7. 
 
Revisjonen har  innsamlet og vurdert dokumentasjon og opplysninger fra administrasjonen. Blant 
annet er uttrekk fra systemet Visma Profil og logg over bruk av elektronisk lås analysert. Vi har 
kartlagt alle avtaler til brukere med elektronisk lås og koblet disse mot registreringer av når låsene 
er låst opp og igjen av hjemmetjenesten. Vi har avgrenset undersøkelsen til uke 33 i 2019. Dette 
materialet omfatter 16 661 avtaler. 
 
For å kartlegge årsaker til eventuelle forsinkelser, om bruker blir varslet om forsinkelser og 
forbedringsmuligheter er det gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunalt ansatte som 
jobber direkte med brukere ved de fire distriktene Sandvika, Bekkestua, Rykkinn og Østerås. Av 
totalt 258 ansatte har 128 svart, som gir en svarandel på ca. 50 prosent. På grunn av tekniske 
utfordringer fikk vi en lavere svarandel fra de private leverandørene.  
 
Det er avholdt møter med tjenesteledere og andre ansatte i administrasjonen som har kunnskap 
om undersøkelsens tematikk, og som har gitt bistand til informasjonsinnhenting. Spesielt har 
bidraget fra enhet for helseinformatikk vært avgjørende for undersøkelsen.  
 
 

                                                 
7 Fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund 1. februar 2011. 
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2. KOMMER HJEMMETJENESTEN TIL AVTALT TID? 

2.1 Vurderingskriterier 

Etter forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3 skal kommunen blant annet utarbeide 
skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester opplever 
forutsigbarhet i forhold til tjenestetilbudet. Kommunestyret har ikke vedtatt mål for hvor presise 
oppmøtene skal være eller hvor lang avtalt tid i avdelingen skal være. 
 
Kommunestyret vedtok at rådmannen skulle iverksette tiltak for å sikre at ambulerende tjenester 
kommer til brukerne på avtalt tidspunkt eller gir beskjed dersom de blir forsinket.8  
På bakgrunn av ovennevnte oppstilles følgende vurderingskriterier:  
 

- Brukeren skal oppleve forutsigbarhet i forhold til tjenestetilbudet 
- Hjemmetjenesten skal komme til brukeren på avtalt tidspunkt 

2.2 Avtalt tidspunkt for oppmøte  

Tildeling av hjemmetjenester gjøres med utgangspunkt i et standard tidsestimat for ulike oppdrag 
fastsatt av kommunen. Standard tidsestimat kan for eksempel være 5 minutter for øyedråper eller 
1 minutt for en type medisinering. I løpet av en bestemt uke i august 2019 er det totalt 16 661 
oppdrag for 1 551 brukere av kommunale hjemmetjenester som skal gjennomføres, hvorav ca. 5 
prosent utgjør praktisk bistand. Til sammenligning yter private leverandører hjemmetjenester til 
166 brukere denne uken, eksklusivt eller som tillegg til kommunale tjenester, total 2 905 avtaler 
(ca. 15 prosent av totalt 19 560 oppdrag), hvorav ca. 14 prosent utgjør praktisk bistand. 
 
Et oppdrag varer i snitt 22 minutter, det korteste på 1 minutt og det lengste på 150 minutter 
(praktisk bistand). Antall oppdrag hver bruker har varierer, fra ett til 72 pr. uke, og inntil 13 oppdrag 
pr. dag.9 I snitt har hver bruker 2,3 oppdrag pr. dag og 10,7 pr. uke. 72 prosent av oppdragene har 
en varighet på 20 minutter eller kortere. Private leverandører har i snitt en varighet på oppdrag på 
28 minutter, men har også en større andel praktisk bistand som normalt tar lengre tid. I samtale 
med tiltakskontoret får vi opplyst at all tildelingen er lik uansett utfører. 
 
Avtalt tid brukes her som en angivelse av rammen for når et oppdrag skal utføres, for eksempel 
mellom klokken 9 og 11 hver mandag og torsdag. Avtalt tid settes av avdelingen på bakgrunn av 
brukers ønsker og behov, normalt etter første innkomstsamtale, og kan endres. Vi har fått opplyst 
at enkelte oppdrag, for eksempel medisinering eller hjelp til å komme opp av sengen, må utføres 
innen eller på bestemte tidspunkter. Noen oppdrag vil på bakgrunn av helsefaglige vurderinger 
også få høyere prioritert når flere samtidige avtaler kolliderer. For at verktøyet som benyttes for 
generere dagens arbeidslister (liste over oppdrag pr. ansatt) skal kunne sortere brukere i en logisk 
rekkefølge, vil det for enkelte oppdrag tilsynelatende være lite rom for avvik fra avtalt tid, ikke 
nødvendigvis fordi brukers ønsker eller behov tilsier det. For eksempel kan det være satt av 20 
minutter for gjennomføring av et 15 minutters oppdrag. Rammene representerer derfor ikke fullt 

                                                 
8 Vedtak Kommunestyret 25. oktober 2017 sak 099/17 om «Forvaltningsrevisjonsrapport – hjemmetjenestene» 
9 342 brukere har kun ett tiltak i uken. 84 brukere har 30 eller flere tiltak pr. uke og 12 brukere har 50 eller flere tiltak pr. 
uke. 22 brukere har 10 eller flere tiltak pr. dag. 



Kommer hjemme tjenest en når den skal? Kommer hjemmetjen esten til avtalt tid ?

Bærum kommune 4 Kommunerevisjonen

ut avtalene med bruker om oppmøtetidspunkt. De reelle avtalene med bruker har vi fått opplyst
ikke er dokumentert.

I snitt er avtalt tid 5 8 minutter, men l engden varierer fra 1 minutt til 360 minutter , for eksempel
angitt som fra klokken 9.00 til klokken 9.01 . 11 prosent av avt alene om hjemmesykepleie har en
avtalelengde på 2 timer eller mer, og 1 prosent er på 7 timer eller mer. I figuren under vises
forskjellene mellom de ulike avdelingene i avtalelengde .

Figur 1 – Sammenligning av gjennomsnittlig avtalelengde i de ulike avd elingene

Ved avdeling Eiksmarka settes i gjennomsnitt avtalelengden til 31 minutter , mens ved avdeling
Tanum sette s i gjennomsnitt avtalelengden til 1 time og 8 minutter. Det betyr at det er mer
krevende for hjemmetjenesten ved Eiksmarka å klare å kom me innen avtalt tid enn det er ved
Tanum. Til sammenligning har de private leverandører i snitt 50 minutters avtalelengde.

I figuren under vises sammenhengen mellom gjennomsnittlig avtaletid og gjennomsnittlig varighet
på oppdrag ved ulike avdelingene .
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Figur 2 – Sammenligning snitt avtaletid og snitt varighet oppdrag

Figuren viser at varigheten på oppdrag er relativt lik mellom de ulike avdelingene. Avtale om
oppsatt tid varierer derimot i stor grad.10 På Kolsås utgjør gjennomsnittlig va righet på oppdrag 26
prosent av avtaletiden, mens på Lysa ker utgjør gjennomsnittlig varighet på oppdrag 69 prosent av
avtaletiden.

Det er ingen klar sammenheng mellom avdelingene innen samme distrikt. Eiksmarka , som har
kortest varighet på avtalene , er i samme distrikt som Hosle som har lang varighet på avtalene. Vi
kan ikke se at reiseavstand, antall tjenester eller annet kan forklare forskjellene mellom
avdelingene .

2.3 Gjennomføres b esøk som avtalt ?

Av kommunens hjemmeboende brukere av kommunale hjemmetjen ester , har 1 263 pr. 12.
september montert elektronisk lås. Med elektronisk lås menes her et låssystem som kan opereres
via mobiltelefon . Formålet med elektronisk lås er primært å unngå fysisk nøkke lhåndtering. I
systemet for elektronisk lås kan det i till egg blant annet logges når dør hos bruker er låst opp og låst
igjen.

Vi har sammenholdt opplysninger om avtalt tid for besøk og logg fra elektronisk lås en bestemt uke
i august 2019, mandag til og med søndag.11 Brukere som har elektronisk lås, men ikke mo ttar
hjemmetjenester i tillegg (k un trygghetsalarm ) er ikke med i utvalget (518 pr. september). Vi har

10 I dette utvalget inngår samtlige 16 661 tiltak i kommunal regi den bestemte uken . Anta ll avtaler varierer mellom 2 375
og 1 113 i de ulike avdelingene .
11 Kommunen benytter systemet Visma Profil for pasientjournal, saksbehandling og planlegging av kjøreruter og
arbeidslister for hjemmetjenesten. På mobile enheter brukes Visma Mobil Omsorg so m gir personellet tilgang til
arbeidslistene, tiltak og brukeropplysninger fra pasientjournalen. I systemet Profil settes blant annet avtaler med brukere
om oppmøtetidspunkt for besøk.
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fått opplyst at elektronisk lås nå er under innføring for de private leverandørene og ikke fullt ut i 

bruk.12 Disse besøkene er derfor ikke med i dette utvalget. 
 
Av 1 551 brukere av kommunale hjemmetjenester er det 526 som har ett eller flere besøk 
registrert ved bruk av elektronisk lås, til sammen 5 398 enkeltbesøk. Brukere som ikke har 
elektronisk lås eller for eksempel er fraværende fra hjemmet i perioden, er ikke med i 
datagrunnlaget. Vi har fått opplyst at brukere kan bli oppfordret til å åpne dør selv, alternativt at 
andre hos bruker åpner dør. Til spørsmålet om hva den vanligste årsaken til at avtalt besøk ikke 
gjennomføres svarer 38 prosent at bruker selv avlyser og 35 prosent at bruker ikke er hjemme. 21 
prosent svarer at besøk blir gjennomført, men avtaler med ulike tidspunkt på dagen slås sammen. 
Av andre årsaker nevnes uforutsette forsinkelser kan føre til at enkelte oppdrag, for eksempel dusj, 
må utsettes til en senere dag. Disse besøkene vil ikke ha tilknyttet registreringer ved bruk av 
elektronisk lås.  
 
Av de 526 er det 376 brukere som har like mange besøk som de har avtaler, totalt 2532 
enkeltbesøk. I spørreundersøkelsen svarer 62 prosent at den elektroniske låsen alltid benyttes, og 
over 30 prosent sier at låsen benyttes ofte. I samtaler med tjenesteledere har vi fått opplyst at 
låsene skal benyttes, men at det også er ønskelig at bruker som et ledd i å mestre sin hverdag skal 
øve på å åpne døren selv. Halvparten av respondentene svarer at den vanligste grunnen til at den 
elektroniske låsen ikke benyttes er at låsen eller applikasjon på telefonen/nettbrettet ikke virker 
som de skal, og omtrent 47 prosent svarer at bruker åpner døren selv. Brukere som i løpet av en 
dag minst én gang ikke har mottatt besøk som avtalt, for eksempel fordi besøket er avlyst eller at 
flere avtaler kombineres i samme besøk, eller har mottatt flere besøk enn avtalt, er derfor ikke 
med i grunnlaget. 

2.4 Avvikene fra avtalt tid 

Med for sent eller for tidlig menes avvik fra avtalt ramme for avtalt tid. For eksempel dersom avtalt 
tid er fra klokken 9 til klokken 11, vil oppmøte registrert kl. 11.25 utgjøre avvik på 25 minutter for 
sent. Tilsvarende vil oppmøte klokken 8.15 utgjøre et avvik på 45 minutter for tidlig. Oppmøte 
mellom klokken 9.00 og 11.00, for eksempel klokken 9.05 eller 10.55, er i tide.13  
 
Totalt blir 41 prosent av besøkene påbegynt i løpet av avtalt tid. 32 prosent av besøkene er for 
tidlig og 27 prosent for sent, til sammen nærmere 60 prosent utenfor avtalt tid.14 Rådmannen har 
opplyst at tjenesten omgående i samarbeid med brukere skulle finne en tidsplan som lar seg 
realisere.15 
 
Figuren under viser fordelingen pr. avdeling. 

                                                 
12 Pr. 29. september er det 46 brukere med elektronisk lås som utelukkende eller i tillegg til kommunale mottar 
hjemmetjenester fra private leverandører. 
13 Varigheten på tiltaket kan tilsi at besøket likevel vil være utført for sent selv om oppstart er innenfor avtalt tid, for 
eksempel et tiltak på 30 minutter som i eksempelet over starter 10.55. Slike forekomster finnes i materialet, men er ikke 
analysert. 
14 Ekstremtilfellene er her tatt vekk. 
16 Praktisk bistand skiller seg ut med lang varighet sammenlignet med helsetjenester, men andelen er liten og jevnt fordelt 
mellom avdelingene. Praktisk bistand har derfor ikke betydning for forskjellene.   
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Figur 3 – Sammenlig n ing mellom avdel ingene

Ved avdeling Blommenholm kommer hjemmetjenesten innen avtalt tid i 27 prosent av tilfellene .
Ved avdeling Hosle kommer hjemmetjenesten innen avtalt tid i 57 prosent av tilfellene .

Den viktigste forklaringen på forskjellene er lengden på avtal t tid .16 Varigheten av oppdrag er
relativt lik mellom de ulike avdelingene. Figuren under viser sammenhengen mellom
gjennomsnittlig lengde på avtalt tid og andel besøk som er påbegynt innen avtalt tid fordelt på de
ulike avdelingene .

16 Praktisk bistand skiller seg ut med lang varighet sammenlignet med helsetjenester , men a ndelen er liten og jevnt fordelt
mellom avdel ingene . Praktisk bistand har derfor ikke betydning for forskjellene.



Kommer hjemme tjenest en når den skal? Kommer hjemmetjen esten til avtalt tid ?

Bærum kommune 8 Kommunerevisjonen

Figur 4 – Sammen hengen mellom gjennomsnittlig avtaletid og andel besøk som er påbegynt
innen avtalt tid

F iguren viser at det er en klar sammenheng mellom kort avtaletid og lav andel besøk innenfor
avtalt tid. Eiksmarka har i snitt 31 minutter avtaletid og kommer inne n avtalt tid til 31 prosent av
avtalene, mens Tanum har 1 time og 8 minutter i gjennomsnittlig avtaletid og kommer innen avtalt
tid til 53 prosent av avtalene. Reiseavstand mellom brukerne kan forklare noe av forskjellen på
lengden på avtalene. Figuren vis er likevel at avdelingene Eiksmarka og Øvrevoll har relativt mange
oppmøter innen avtalt tid, selv om lengden på avtale ne i snitt er korte .

Figuren under viser hvor lenge før eller etter avtalt tid hjemmetjenesten kommer. Utvalget her
baserer seg på de 60 prosent av besøkene med oppmøte utenfor avtalt tid, enten for sent eller for
tidlig .17

17 Vi har tatt bort de oppmøtene som er to timer eller mer for tidlig eller for sent.
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Figur 5 – Spredningen i oppmøte utenfor avtalt tid

Figuren viser at oppmøtene i hovedsak er tett på avtalt tid. Tabellen nedenfor viser andelen
oppmøter inn enfor ulike intervaller.

57 prosent av besøkene har oppmøte innen 10 minutt er før eller etter avtalt tid, og 85 prosent
inne n 30 minutt før eller etter avtalt tid.

2.5 E r avvikene konsekvente slik at bruker likevel opplever
forutsigbarhet?

Fra en bruker s stå sted er det ønskelig at hjemmetjenesten kommer til et bestemt tidspunkt hver
dag det er avtalt besøk . Det er antakelig enklere for bruker å forholde seg til at hjemmetjenesten
for eksempel alltid kommer regelmessig 5 minutter forsinket enn at oppmøtetidspu nkt et varierer .
Vi har sett nærmere på de brukerne som har en fast avtale .18 Differansen fra den ene dagen til den
neste utgjør i snitt 47 minutter (brukere med fast avtale 2 til 7 dager i uken) . En eksempel er hun

18 Dette utgjør i alt 348 avtaler/besøk.

Tabell 1 – A ndelen oppmøter innen ulike intervaller

Innen avtalt tid 40 %
Innen 10 minutter før eller etter avtalt tid 57 %
Innen 30 minutter før eller etter avtalt tid 85 %
Innen en time før elle r etter avtalt tid 96 %
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som har en avtale fra klokken 10 til 11 hver dag. I løpet av denne tiden skal hun motta en tjeneste 
med 15 minutters varighet. På mandag kom hjemmetjenesten klokken 9.01, tirsdag 11.29, onsdag 
11.28, torsdag 10.25, fredag 09.40, lørdag 09.37 og søndag 11.06. Hjemmetjenesten kom altså 2 
timer og 28 minutter senere på tirsdag enn dagen før. Hun må derfor sette av minst 2 timer og 28 
minutter hver dag for å motta tjenesten. 
 
Vi har beregnet gjennomsnittlig tid mellom tidligste og seneste oppmøte til en fast avtale.19 For 
brukere med seks avtalte besøk i uken er det i snitt 1 time og 44 minutter mellom tidligste og 
seneste oppmøte.20 Avstanden øker med stigende antall avtaler.  
 
I løpet av uken skiller fredag seg ut. På fredag er oppmøte en halv time tidligere enn de andre 
dagene. Dette utvalget er for lite til å trekke sikre slutninger, men det synes å være forskjeller 
mellom avdelingene. 

2.6 Hva er årsakene? 

I spørreundersøkelsen til ansatte i hjemmetjenesten spurte vi om årsaken til forsinkelser. 
Spørreundersøkelsen angir fem forhold, hvor de under «Annen årsak» kunne tilføye andre forhold i 
tekstfelt. Urealistisk tidsplan og at uforutsette hendelser som tar lengre tid hos bruker, oppgis å 
ofte gi forsinkelser til neste bruker på dagens arbeidsliste. Varierende kø- og kjøreforhold oppgis 
også som en betydelig årsak til forsinkelser. Flere ansatte oppgir også at det er for mange oppdrag 
på kjørelistene, og særlig fordi at «mange brukere ønsker hjelp på samme tid». Andre forhold som 
nevnes er at det ofte skjer forsinkelse som følge av at elektronisk lås ikke virker, det kommer nye 
brukere på dagens arbeidsliste som følge av utskrivninger fra sykehus/institusjoner som må følges 
opp, sykdom blant ansatte, dagsformen til bruker, akutte situasjoner - må vente på legevakt 
  
I samtale med distriktslederne oppgis også andre forhold som kan føre til forsinkelser: 
 

- På enkelte oppdrag må det være to ansatte 
- Tar mye tid å ringe andre brukere, noe som øker forsinkelsen ytterligere 
- Bruker med spesielt behov i siste fase av livet 
- Bruker har bestemt ønske om kjønn på pleier 
- Stipulert vedtakstid er for liten for oppdraget 
- Vanskelig å få gitt beskjed til demente brukere 
- MS-brukere tar ofte lang tid 
- Må levere blodprøver til analysering (utenom kjøreliste) 
- Hente medisiner på apotek (utenom kjøreliste) 
- Opplæring nyansatte  
- Pålogging på telefon, Ipad og Profil tar tid (på grunn av sikkerhet) 
- Brukers dagsform 

 
I samtale med Tiltakskontoret får vi opplyst at det ikke er uvanlig med 20 endringsmeldinger pr. dag 
som distriktene må håndtere. 

                                                 
19 Dette omfatter 275 avtaler/besøk. Vi har tatt bort tre avtaler der oppmøte er registrert over 9 timer senere enn avtalt. 
Disse tre avtalene skiller seg klart fra resten av besøkene som maksimalt har en forsinkelse på 3 timer. 
20 Her er det 12 brukere i utvalget. For de som har én fast avtale syv dager i uken er differansen 2 timer og 12 minutter.  
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2.7 Vurdering 

Hjemmetjenesten kommer ikke til avtalt tid. Ved 60 prosent av besøkene møter ikke 
hjemmetjenesten i tide. Avtalt tid for hvert besøk er i gjennomsnitt satt til 49 minutter. 11 prosent 
av avtalene om hjemmesykepleie har en avtalelengde på 2 timer eller mer. 
 
I løpet av en uke varierer oppmøtet i snitt 1 timer og 44 minutter mellom tidligste og seneste besøk 
blant de som har avtale 6 dager i uken. En bruker som daglig får et bandasjeskift som tar 10 
minutter, må daglig sette av minst 1 time og 44 minutter til dette. Dersom hun har fire slike avtaler 
daglig med samme avvik, må hun sette av 7 timer. I denne tiden kan hun ikke avtale besøk hos 
frisør, på eldresenter, til familie, til kulturarrangement eller annet. Dette stimulerer ikke brukerne 
til økt fysisk og psykisk aktivitet, som er hovedgrepet i vedtatt Mestrings- og omsorgsmelding.21 
 
Det er stor variasjon mellom avdelingene på avtalelengden. Avtalt tid varierer mellom 32 minutter i 
snitt i en avdeling, til 1 time og 4 minutter i en annen. Avtaletiden påvirker i sterk grad hvor mange 
oppmøter som er innenfor avtalt tid. De avdelingene som setter lengst avtaletid har også flest 
oppmøter innenfor denne tiden. 
 
Det er ikke vedtatt mål for hvor presise oppmøtene skal være eller hvor lang avtalt tid skal være i 
forhold til oppdraget. Mål for presisjon og forholdsmessig avtaletid kan føre til økt forutsigbarhet 
for bruker, forutsatt at begge forhold omfattes. Fleksibilitet i oppmøtetid gjør det imidlertid enklere 
for hjemmetjenesten å drive kostnadseffektivt. Mindre fleksibilitet vil gjøre tjenesten mer 
komplisert eller dyrere. 
 
 
 
 

 

                                                 
21 Kommunestyret 29.01.2014 sak 009/14 Mestrings- og omsorgsmelding 2013-2023. 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013208581&
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3. FÅR BRUKER BESKJED NÅR HJEMMETJENESTEN ER 
FORSINKET? 

3.1 Vurderingskriterier 

Etter forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3 skal kommunen blant annet utarbeide 
skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester opplever 
forutsigbarhet i forhold til tjenestetilbudet. 
 
Kommunestyret vedtok at rådmannen skulle iverksette tiltak for å sikre at ambulerende tjenester 
kommer til brukerne på avtalt tidspunkt eller gir beskjed dersom de blir forsinket.22  
På bakgrunn av ovennevnte oppstilles følgende kriterier:  
 

- Brukeren skal oppleve forutsigbarhet i forhold til tjenestetilbudet 
- Hjemmetjenesten skal gi beskjed ved avvik fra avtalt tidspunkt 

3.2 Krav til varsling 

Administrasjonen har opplyst at det pr. i dag ikke er fastsatt interne krav om hva som er akseptabel 
forsinkelse. På kommunens nettside opplyses det av ved forsinkelse skal bruker gis beskjed.23 For 
de private leverandørene er det ikke kontraktsfestet hva som skal regnes som akseptabelt avvik fra 
avtalt tid. På hjemmesiden til BoHjemme går det frem at det for hjemmehjelp kan forventes «Fast 
dag, til fast tid» og for hjemmesykepleie at «Vi er presise og har respekt for tiden din».24 Norlandia 
skriver på hjemmesiden at «Du vil få en fast hjemmehjelp som kommer til fast klokkeslett og 
ukedag».25 Unicare reklamerer for at «Vi kommer til avtalte besøkstider».26 
 
Revisjonen har fått opplyst at forsinkelser ikke føres i kommunens avvikssystem. Forsinkelser 
knyttet til medikamenter kan føres som avvik. 

3.3 Varsles bruker om forsinkelser? 

Svarene på spørreundersøkelsen gir uttrykk for at det er godt innarbeidet at beskjed til bruker skal 
gis, men at det av flere tilfeller vurderes som ikke nødvendig. I vel 16 prosent av svarene oppgis det 
at det alltid gis beskjed, ofte i vel 29 prosent og noen ganger i vel 44 prosent. 

                                                 
22 Vedtak Kommunestyret 25. oktober 2017 sak 099/17 om «Forvaltningsrevisjonsrapport – hjemmetjenestene» 
23 Bærum kommune. Bærum kommune som leverandør https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-
omsorg/barum-kommune-som-leverandor/ hentet 14. oktober 2019 
24 boHjemme. Praktisk bistand https://bohjemme.com/prakstisk-bistand/ og hjemmesykepleie 
https://bohjemme.com/hjemmesykepleie/ hentet 14. oktober 2019 
25 Norlandia. Praktisk bistand https://norlandia.no/hjemmetjenester/hjemmehjelp-praktisk-bistand hentet 14. oktober 
2019 
26 Unicare. Hjemmetjenester https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/helse-og-omsorg/tilbud-til-
hjemmeboende/nytt-brukervalg/a415_uni_brosjyrejustering_f41.pdf hentet 14. oktober 2019 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/barum-kommune-som-leverandor/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/barum-kommune-som-leverandor/
https://bohjemme.com/prakstisk-bistand/
https://bohjemme.com/hjemmesykepleie/
https://norlandia.no/hjemmetjenester/hjemmehjelp-praktisk-bistand
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/helse-og-omsorg/tilbud-til-hjemmeboende/nytt-brukervalg/a415_uni_brosjyrejustering_f41.pdf
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/helse-og-omsorg/tilbud-til-hjemmeboende/nytt-brukervalg/a415_uni_brosjyrejustering_f41.pdf
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3.4 Hva er årsakene til at bruker ikke varsles? 

I over 46 prosent angir svarene at det tar tid å gi beskjed, noe som igjen fører til ytterligere 
forsinkelser. I knapt 20 prosent oppgis grunnen at bruker sjelden tar telefonen, og vel 20 prosent 
oppgir at forsinkelsen er ubetydelig. Av andre årsaker oppgis: 

- Oppståtte akutte situasjoner 
- Bruker bruker lang tid til å ta telefonen 
- Bruker er vant til forsinkelser 

- Kan ikke ringe under kjøring 

3.5 Vurdering 

Det opplyses fra ansatte i spørreundersøkelsen at hjemmetjenesten i stor grad gir beskjed dersom 
den blir forsinket.  
 
I tillegg oppgis det mange grunner til at beskjed ikke gis, da dette blant annet vil gi større 
forsinkelser, forsinkelsen er ubetydelig og bruker må forvente at forsinkelser kan oppstå av 
forskjellige grunner. 
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4. HAR IVERKSATTE TILTAK VÆRT EFFEKTIVE? 

4.1 Innledning 

I rapporten fra 2017 ble følgende tiltak angitt av Rådmannen: 
 

 alle medarbeidere skal ha med seg både telefon og nettbrett når de er på jobb for å 
gjøre det enklere å gi beskjed til bruker dersom det oppstår avvik fra avtalt tidspunkt. 

 tjenesten vil i samarbeid med brukere finne en tidsplan som lar seg realisere.  

4.2 Har gjennomgangen av avtalene ført til færre avvik? 

I sin tilbakemelding på kommunerevisjonens oppfølging av kommunestyrevedtaket rapporterer 
Rådmannen følgende om status august 2018: 
 

«Gjennomgangen av tidspunktet den enkelte bruker skal få bistand ble iverksatt høsten 
2017, og tjenesten har i samarbeid med brukere kommet frem til en realistisk tidsplan som 
er mulig å gjennomføre.   

 
Vi spurte ansatte i hjemmetjenesten. De ansatte opplever ofte og daglig at det oppstår forsinkelser. 
Hele 76 prosent av svarene viser at forsinkelser er en stor del av hverdagen for de ansatte. Det er 
Tildelingskontoret som vurderer og fastsetter avtalene etter befaring hos og samtaler med bruker. 
Ansatte i hjemmetjenesten foretar også sine vurderinger knyttet til innhold og varighet og 
kommuniserer eventuelle endringer til tiltakskontoret. Det opplyses at dette kan gi endringer i 
pluss og minus. 
 
Til spørsmålet om årsaken til forsinkelser har mange av respondentene gitt merknader om at flere 
brukere står angitt med besøk på samme tidspunkt, for eksempel «nesten alle skal ha besøk 
mellom klokken 9 og 10». 
 
Tabellen på neste side viser gjennomsnittlig fordeling av avtaler om oppmøte gjennom dagen.27  

                                                 
27 Basert på alle avtalene for den bestemte uken  
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Tabell 6 – S predning i oppmøte gjennom dage n

Hovedtyngden av avtalene er mellom klokken 9 til 10 og deretter mellom klokken 13 til 14, 16 til 17
og 19 til 21, mens det er svært få avtaler mellom klokken 7 til 8, 12 til 13, 15 til 16 og 18 til 19.
Tabellen viser at avtalene ikke er spredd utover dagen, men har tydelige konse ntrasjoner, særlig
om morgenen.

A ndel en avvik er til sammenligning svært lav midt på dagen, men stiger fra klokken 13 til 14 og
utover ettermiddag /kveld. Om morgenen er det samsvar mellom andel avvik og andel avtaler.
Avvikene utover dagen skyldes i hoved sak at hjemmetjenesten kommer for tidlig. Andel en
f orsinke lse r er derimot relativt konstant gjennom dagen og samsvarer i stor grad med tabellen
over .

4.3 Har bruk av telefon og nettbrett ført til at bruker varsles om
forsinkelser?

I sin tilbakemelding på komm unerevisjonens oppfølging av kommunestyrevedtaket rapporterer
Rådmannen følgende om s tatus august 2018:

Alle medarbeidere i hjemmetjenestene har fra høsten 2017 med seg tjenestetelefon når de
er på jobb. Dette sørger for at det det er betydelig enklere å gi beskjed til bruker dersom det
oppstår avvik fra avtalt tidspunkt.»

I vår spørreundersøkelse spurte vi de de ansatte om bruk av mobil/nettbrett har ført til at det er
blitt betydelig enklere å gi beskjed dersom det oppstår avvik fra avtalt tidsplan, vis er svarene en
gjennomsnittlig karakter på 4,2 på en skala 1 - 6.
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4.4 Andre tiltak for å få mer presise oppmøter og varsle bruker om 
forsinkelser 

Vi spurte de ansatte i hjemmetjenesten hva de mener er de viktigste tiltakene som kan settes inn i 
hjemmetjenesten for å redusere forsinkelser. 
  

 33 prosent har svart økt bemanning  

 31 prosent svarte «Legge opp til en mer realistisk tidsplan»  

 27 prosent svarte «Bedre planlegging av tjenesten»  

 6 prosent svarte «Bedre støtteverktøy» 
 
Av andre forhold er nevnt å sette av tilstrekkelig tid til uforutsette hendelser, og ta hensyn til 
kjøreforhold og kjøretid. 
 
Vi spurte også tjenestelederne om hva de mente kunne være aktuelle tiltak. Tilbakemeldingen var 
følgende: 
 

 I større grad sentralisere varsling av brukere om forsinkelser (benytte ressurs på 
brukertelefonen). 

 Digital brukerdialog. Blant annet for å redusere manuell behandling av telefonhenvendelser 
og andel bomturer. 

 Bedre støtteverktøy for planlegging. Det brukes unødig mye ressurser på manuell 
administrering av arbeidslister. 

 Vurdere en ekstra base på geografisk store distrikter for å avhjelpe utfordringer med 
kjøretid og trafikale problemer. 

 Ta hensyn til kjøretid ved planlegging av tjenesten 
 

En eller to ekstra baser kan avhjelpe med reiseavstand for eksempel fra Rykkinn til Lommedalen og 
fra Bekkestua til Snarøya, samt for å unngå kø. Tiltaket vil også innebære kostnader og mulig ha 
konsekvenser for arbeidsmiljøet.  
 
Når det gjelder sentralisering av varslingstjenesten, er det et tiltak som vi har fått opplyst 
distriktene selv kan iverksette dersom behov, og som krever lite ekstra ressurser i og med at 
distriktenes brukertelefonene allerede er betjent. Tiltaket kan redusere tiden de ansatte bruker på 
å varsle brukere om forsinkelser. 
 
Bedre planlegging av tjenesten og støtteverktøy er av ansatte og enkelte tjenesteledere nevnt som 
tiltak som kan gjøre oppmøter mer presise. Det finnes digitale løsninger som bidrar til effektiv 
planlegging, administrering og gjennomføring av typisk vareflyt, for eksempel knyttet til 
brukerdialog, logistikk, transport, flåtestyring mv. Eksempler på slike løsninger kan være 
distribusjon av aviser, netthandel, mat mv. Kommunens hjemmetjeneste kan i en slik sammenheng 
sammenlignes med en leverandør og distributør av tjenester (sykepleie), og varer (medisiner mv.), 
til en kunde (bruker). 
 
Horten kommune innførte for eksempel i 2016 elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten blant 
annet for å effektivisere administrasjon og planlegging i hjemmetjenesten, frigjøre tid til 
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pasientrettede tjenester og oppnå mer forutsigbarhet for brukere.28 Foreløpige erfaringer er 
reduksjon i ventetiden for pasientene. En tjenesteleder uttalte at "Det var enklere og mer logisk å 
kjøre etter de nye listene, og de ansatte kom til avtalt tid hos bruker." I en rapport fra SINTEF om 
kommunens bruk av verktøyet for ressursplanlegging er et av funnene at hjemmetjenesten er i 
stand til å angi ganske nøyaktig når de vil komme til hver bruker.29 Strukturerte arbeidslister gir mer 
forutsigbarhet for både ansatte og brukere ved at oppdragene i større grad blir tidsbestemt og 
arbeidslistene blir gjennomførbare innenfor gitte tidsrom, noe de ikke alltid var tidligere. Selv om 
oppdragene er blitt mer tidsbestemt, er det likevel fortsatt med et tidsvindu som gir fleksibilitet i 
planleggingen. 

4.5 Vurdering 

Fordeling av avtaler gjennom dagen er ikke jevn, men har tydelige konsentrasjoner, særlig om 
morgenen. Andelen avvik samsvarer med andel avtaler om morgenen, men utover dagen kommer 
imidlertid hjemmetjenesten stadig mer for tidlig. Andelen forsinkelser er samtidig relativ konstant 
gjennom dagen. Konsentrasjonen av avtaler, også om morgenen, synes derfor å ha liten innvirkning 
på forsinkelser. At avvikene utover dagen i hovedsak skyldes at hjemmetjenesten kommer for tidig, 
kan indikere at det i for stor grad er tatt høyde for uforutsette hendelser.  
 
Det fremkommer av svarene i spørreundersøkelsen at ansatte mener at telefon/nettbrett har gitt 
klare bedringer for å avhjelpe forsinkelser. Av tiltak som ytterligere kan avhjelpe er økt bemanning, 
bedre og realistisk planlegging. 
 
De ansatte i hjemmetjenesten gir flere innspill til hva som kan få oppmøtene mer presise og 
forutsigbare. Svært mange av de ansatte framhever behovet for bedre planlegging/ mer realistisk 
tidsplaner og bedre støtteverktøy. Revisjonen mener bruk av et elektronisk planleggingsverktøy vil 
kunne bidra til at oppmøtene i større grad skjer innen avtalt tid.  
 
Når de ansatte må melde om forsinkelser til alle de neste brukerne på listen, kan dette gi 
ytterliggere forsinkelse. Dersom de i stedet melder forsinkelser til den merkantile på avdelingen, 
som så informerer de neste brukerne på arbeidslisten, unngår de det. Dette er et tiltak distriktene 
selv kan iverksette og som ikke krever ekstra ressurser i og med at avdelingenes brukertelefoner 
allerede er betjent.  
 
Et annet tiltak er å opprette en eller to ekstra baser. Dette kan avhjelpe reiseavstanden fra Rykkinn 
til Lommedalen og fra Bekkestua til Snarøya, samt avhjelpe kø. Tiltaket vil åpenbart også ha en 
kostnadsside og kanskje også ha konsekvenser for arbeidsmiljøet i avdelingen. 
 
Revisjonen vil understreke at selv små forbedringer for hvert oppmøte, gir store gevinster. I en uke 
er det nesten 20 000 oppdrag innen hjemmetjenesten30. Dersom en forbedring gjør at 

                                                 
28 Rapporten «Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten», SINTEF 2016, side 3, se https://sintef.brage.unit.no/sintef-
xmlui/bitstream/handle/11250/2569678/Rapport%2bA27853%2bKunnskapsstatus%2bHorten_ruteplanlegging.pdf?seque
nce=2&isAllowed=y  
29 Rapporten «Verktøy for ressursplanlegging i hjemmetjenesten», SINTEF 2017, side 1, se 
https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/rapporter-sintef-ts/sintef-rapport-2017-00672-verktoy-
for-ressursplanlegging-i-hjemmetjenesten.pdf  
30 20.000 er inkl. private leverandører 
 

https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2569678/Rapport%2bA27853%2bKunnskapsstatus%2bHorten_ruteplanlegging.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2569678/Rapport%2bA27853%2bKunnskapsstatus%2bHorten_ruteplanlegging.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2569678/Rapport%2bA27853%2bKunnskapsstatus%2bHorten_ruteplanlegging.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/rapporter-sintef-ts/sintef-rapport-2017-00672-verktoy-for-ressursplanlegging-i-hjemmetjenesten.pdf
https://www.sintef.no/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/rapporter-sintef-ts/sintef-rapport-2017-00672-verktoy-for-ressursplanlegging-i-hjemmetjenesten.pdf
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hjemmetjenesten for eksempel kan spare ett minutt pr. oppdrag i reisetid eller administrasjon, så 
utgjør dette 16 952 timer i året eller ca. 10 årsverk. 
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5. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Kommer ambulerende hjemmetjenester til avtalt tid? 
Hjemmetjenesten kommer ikke til avtalt tid. Ved nærmere 60 prosent av avtale besøk kommer ikke 
hjemmetjenesten i tide. Avvik fra avtalt tid varierer mellom avdelingene har tydelig sammenheng 
med lengden på avtalen. De avdelingene som setter lengst avtaletid har også flest oppmøter 
innenfor denne tiden.  
 
I løpet av en uke varierer oppmøtet i snitt 1 timer og 44 minutter mellom tidligste og seneste besøk 
blant de som har avtale 6 dager i uken. Avvikene er ikke er konsekvente. En bruker som daglig får et 
bandasjeskift som tar 10 minutter, må daglig sette av minst 1 time og 44 minutter til dette. Dersom 
hun har fire slike avtaler daglig med samme avvik, må hun sette av 7 timer. I denne tiden kan hun 
ikke avtale besøk hos frisør, på eldresenter, til familie, til kulturarrangement eller annet. 
 
Det er ikke vedtatt mål for hvor presise oppmøtene skal være eller hvor lang avtalt tid skal være. 
Dersom det skal settes rammer for dette, bør det settes rammer for begge forhold. Fleksibilitet i 
oppmøtetid gjør det enklere for hjemmetjenesten å drive kostnadseffektivt. 
 
Gir ambulerende hjemmetjenester beskjed når de blir forsinket? 
Ansatte i hjemmetjenesten opplyser at de i stor grad gir beskjed dersom de blir forsinket.  
 
I de tilfellende bruker ikke varsles, oppgir de ansatte at hovedårsaken er at det tar tid å varsle som 
igjen fører til ytterligere forsinkelser. Andre årsaker til at bruker ikke varsles er at forsinkelsen er 
ubetydelig og bruker må forvente at forsinkelser kan oppstå av forskjellige grunner. 
 
Har tiltakene rådmannen skulle iverksette vært effektive? 
Fordeling av avtaler gjennom dagen er ikke jevn, men har tydelige konsentrasjoner, særlig om 
morgenen. Andelen avvik samsvarer med andel avtaler om morgenen, men utover dagen kommer 
imidlertid hjemmetjenesten stadig mer for tidlig. Andelen forsinkelser er samtidig er relativt 
konstant gjennom dagen. Konsentrasjonen av avtaler, også om morgenen, synes derfor å ha liten 
innvirkning på forsinkelser. At avvikene utover dagen i hovedsak skyldes at hjemmetjenesten 
kommer for tidig, kan indikere at det i for stor grad er tatt høyde for uforutsette hendelser.  
 
Det fremkommer av svarene i spørreundersøkelsen at ansatte mener at telefon/nettbrett har gitt 
klare bedringer for å avhjelpe forsinkelser. Av tiltak som ytterligere kan avhjelpe er økt bemanning, 
bedre og realistisk planlegging. 
 
De ansatte i hjemmetjenesten gir flere innspill til hva som kan få oppmøtene mer presise og 
forutsigbare. Svært mange av de ansatte framhever behovet for bedre planlegging/ mer realistisk 
tidsplaner og bedre støtteverktøy. Revisjonen mener bruk av et elektronisk planleggingsverktøy vil 
kunne bidra til at oppmøtene i større grad skjer innen avtalt tid. 
 
Det foreslås også å melde forsinkelser til den merkantile på avdelingen, som så informerer de neste 
brukerne på arbeidslisten. Dette er et tiltak distriktene selv kan iverksette og som ikke krever ekstra 
ressurser i og med at avdelingenes brukertelefoner allerede er betjent.  
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Et annet tiltak er å opprette en eller to ekstra baser. Dette kan avhjelpe reiseavstanden fra Rykkinn 
til Lommedalen og fra Bekkestua til Snarøya, samt avhjelpe kø. Tiltaket vil åpenbart også ha 
kostnader og kanskje også ha konsekvenser for arbeidsmiljøet i avdelingen. 

5.1 Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til kommunedirektøren: 
 

1. Kommunedirektøren bør vurdere å innføre elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten. 
 

2. Kommunedirektøren bør vurdere om det er hensiktsmessig å opprette flere baser for 
hjemmetjenesten. 
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KILDER 
 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 
nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester m.v. 
 
Vedtak Kommunestyret 25. oktober 2017 sak 099/17 om «Forvaltningsrevisjonsrapport – 
hjemmetjenestene» 
 
Rapport om hjemmetjenestene fra 2017 utarbeidet av Bærum kommunerevisjon 
 
Uttrekk fra Visma Profil og Phoniro (låssystemet) 
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VEDLEGG 
 
Vedlegg: Kommunedirektørens høringssvar 

 



BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEDIREKTØREN 

 
 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
Rådhuset 
Rådhustorget 2 
 

Org. nr: 974553279 
Bank:  
Telefon: 67 50 40 50  
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

Bærum Kommune 
 
Postboks 700 
1304 Sandvika 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
3f1db7a9-4d5d-4d29-a64b-
4c3ff56e8ab4 

19/234663/SOP 11.11.2019 

 

 

Forvaltningsrevisjon  hjemmetjenesten kommer når den skal  
Rådmannens høringssvar 
 
Det vises til mottatt rapport om hjemmetjenesten.  
Rådmannen takker for rapporten som vil bli brukt som del av vårt løpende forbedringsarbeid.  
 
 
Anbefalinger 
Ad 1. Rådmannen bør vurdere å innføre elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten. 
 

Kommunedirektøren vil i løpet av 1.kvartal 2020 sette seg inn i, og vurdere om 
elektronisk ruteplanlegging kan tas i bruk. I tillegg vil det vurderes, og ses om det 
finnes andre digitale løsninger som kan bidra til effektiv planlegging og administrering 
av tjenesten.  

 
Ad 2. Rådmannen bør vurdere om det er hensiktsmessig å opprette flere baser for  
hjemmetjenesten. 
 

Kommunedirektøren vil gjøre en gjennomgang og drøfte aktuelle problemstillinger i 
samarbeid med medarbeidere i de aktuelle tjenestene. Kommunedirektøren kommer 
tilbake med en orientering i Hovedutvalg Bistand og omsorg.  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Kjeldstadli  
kommunedirektør  
 Siri Opheim 
 controller 
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