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1. Bakgrunn
Forholdene ved Grue sykehjem har over tid vært tema internt i kommunen, i befolkningen generelt
og ikke minst i media. Det har blitt avdekket forhold som ikke er forenlig med hva som er forventet
og forsvarlig kvalitet på tjenesten som tilbys ved sykehjemmet.
Dette medførte at Kommunestyret i møte den 10.12.2018 vedtok en plan for oppstart av
forbedringarbeid i januar 2019. Det ble vedtatt å etablere en partsammensatt styringsgruppe
bestående av representanter for politisk ledelse, administrativ ledelse og tillitsvalgte. Det ble også
vedtatt at beboere, pasienter, pårørende og faglig samarbeidspartnere skulle involveres i dette
arbeidet. I tillegg har rådmannen prioritert ressurser i egen stab til prosjektledelse.
Forbedringsarbeidet er delt i en forprosjektperiode og et hovedprosjekt. I forprosjektet er det
gjennomført kartlegging av klager, bekymringsmeldinger, avviksmeldinger, påpekte feil og mangler.
Dette kartleggingsarbeidet presenteres i denne rapporten.
På grunnlag av kartleggingsresultatene og de krav som gjelder for tjenestetilbud i sykehjem er det
lagt en plan for igangsetting og gjennomføring av et hovedprosjekt som skal gi bedre kvalitet i
tjenesten og økt livskvalitet for den enkelte pasient. Prosjektplanen legges frem for politisk
behandling.
Med fokus på kvalitet og utvikling skal prosjektet også bidra til at Grue sykehjem skal være et
attraktivt arbeidssted for ansatte som ønsker være med å forbedre og utvikle tjenesten videre.
Grue sykehjem gir tilbud om kort - og langtidsopphold til pasienter som har behov for heldøgns
bistand, pleie og omsorg fra helsepersonell. Tilbudet rettes mot innbyggere som er bosatt i Grue
kommune hvor det pr. 1. juni 2019 bor 4624 innbyggere fordelt i de fire grendene Grinder, Refset,
Namnå og Svullrya, i kommunesenteret Kirkenær og for øvrig i spredt bebyggelse.
Kommunen har store demografiske utfordringer. Frem mot 2030 vil alle aldersgrupper reduseres,
med unntak av innbyggere på 67 år og eldre som øker. I perioden 2019 – 2030 vil antall innbyggere i
denne aldersgruppen øke med 30 %.
I 2012 ble samhandlingsreformen innført i Norge. Dette innebærer at sykehusene skriver ut
pasientene fra sykehuset tidligere i behandlingsløpet og at flere oppgaver skal løses i kommunen.
Dette har ført til økt behov for ansatte med kompetanse og kunnskap til å ta dette ansvaret og
ivareta disse oppgavene.
Grue kommune har over flere år hatt stramme økonomiske rammer som har medført behov for
kontinuerlige innsparinger, omstillinger og kutt. I kommunens største sektor, helse og velferd, har
det vært flere omorganiseringsprosesser for å effektivisere og redusere utgiftene. Dette har medført
en stadig strammere bemanning.
I disse prosessene har det vært leid inn ekstern bistand. I 2014 var Frisk kompetanse innleid via
fylkesmannen for å bistå kommunen. Arbeidet besto i kartlegging av forbedringsområder og
resulterte i effektivisering og innsparingstiltak. Konsekvensen ble en reduksjon i antall årsverk ved
sykehjemmet, deriblant postkjøkkenassistenter.
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I 2016 var PWC innleid for å bistå kommunen i å dimensjonere helse og omsorgssektoren frem mot
2030. I deres rapport kom forslaget om å flytte plassene ved Soltun inn på sykehjemmet, på grunn av
høy kostnad ved å drifte en egen avdeling lokalisert utenfor sykehjemmet. Soltun, som var et
tilrettelagt tilbud med 8 plasser for personer med demens, ble nedlagt i 2018 og pasientene ble
flyttet inn i 1. etasje på sykehjemmet. I denne forbindelse ble det tilført tre årsverk i 1. etasje.
I PWC - rapporten står det også at «sykehjemmet ikke har en optimal bygningsmessig utforming med
hensyn til tilrettelegging for personer med demens, med lange korridorer og lite felles areal. Optimalt
fungerer personer med demens best i små enheter med 8-10 pasienter. Uteområdene bør også
utformes slik at de kan bevege seg ute, uten at det er fare for at de kan gå seg bort.»
Sykehjemmet er i dag organisert ved at det i 1. etasje er 27 langtidsplasser for personer med
demens. Det er ikke gjort spesielle bygningsmessige endringer, tilpasninger eller skjermingstiltak for
denne gruppen. I 2. etasje er det 27 kortids- og langtidsplasser for somatisk syke pasienter.
Kortidsplassene benyttes til rehabilitering og til palliativ pleie.
I 2017 ble det bygd 8 nye rom ved sykehjemmetfordelt med fire i hver etasje. Dette har ikke medført
tilsvarende økning av bemanning.
Bemanning
Pr. 1. juni 2019 er det 54 årsverk ved Grue sykehjem.
Andel fordeling av
1. etg.
Årsverk
2. etg
Årsverk
Natt
Årsverk
stillingstyper
Sykepleiere
28 %
5,4
34 %
4,57
42,3%
3,63
Helsefagarbeidere
56 %
11,2
57 %
9,44
42,3%
3,64
Assistenter
16 %
3,17
9%
1,2
15,4%
1,32
Postkjøkkenansvarlige
0,6
Pr. 1. juni er ikke alle stillinger besatt. I tillegg er det ekstra bemanning omkring enkelte pasienter
som er telt med i de 54 årsverkene, men de er ikke medregnet i tabellen.
Grue sykehjem hadde i perioden 2009 – 2015 en enhetsleder og fire arbeidslagsledere. Fra 2016 har
ledelsen bestått av enhetsleder i 100% stilling og assisterende enhetsleder i 60 % stilling. I tillegg har
det vært teamledere på hver avdeling, med 20 - 40 % st avsatt til lederoppgaver.
Enhetslederne har hatt sine kontorer i C-blokka, dvs i avstand fra avdelingene. Teamlederne har ikke
egne kontorplasser.
Fra juni 2019 endres lederstrukturen til 1 enhetsleder og 2 avdelingsledere, alle i 100 % stilling.
Spesialkompetanse hos de ansatte pr. 1. juni 2019:








1 sykepleier med videreutdanning i palliativ pleie
1 ernæringsfysiolog og sykepleier
1 sykepleier m/videreutd. i rehabilitering
1 sykepleier m/videreutd. geriatri, aldring og eldreomsorg
1 intensivsykepleier
helsefagarbeidere m/videreutd. innen rehabilitering
1 helsefagarbeider m/ videreutd. innen tverrfaglig miljøarbeid
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Avdelingsleder tilsatt i 1. etasje har videreutdanning i demensomsorg.
Fra medio juli 2019 er det ansatt postkjøkkenansvarlige ved sykehjemmet, fordelt på en 100 % stilling
i hver avdeling.

2. Målsetting
Målet i forprosjektet har vært å avdekke hva som ikke oppfyller forventet kvalitet i tjenesten ved
Grue sykehjem, og planlegge hvordan arbeidet med å forbedre tjenesten skal organiseres og
gjennomføres. Kartleggingen har omfattet alt som påvirker kvaliteten på tjenestetilbudet ved
sykehjemmet; det være seg kompetanse, fysisk miljø, ernæring, helsestell, omsorg, etikk,
meningsfullt innhold i hverdagen etc.
Forprosjektet avsluttes med denne rapporten som viser hva som er kartlagt, hvordan det er kartlagt,
en vurdering av resultatene og retning for forbedringsarbeidet. Rapporten danner grunnlag for
igangsetting av hovedprosjektet med en prosjektplan for dette arbeidet.

3. Organisering av prosjektet
Styringsgruppen i prosjektet har bestått av:








Anita Madshus, Felleslista
Gunn Elin Krav Bakke, Felleslista, medlem i komite for omsorg og miljø
Kaja Sillerud Haugen, Arbeiderpartiet
Johny Solvang, Fagforbundet
Nina Woll, Delta
Mona Banken Breisjøberget, konst. enhetsleder Grue sykehjem
Hege Nybakk Sjaatil, konst. kommunalsjef Helse og velferd

I tillegg har konstituert rådmann Erik Otterdahl Møller og prosjektleder Anita Sæthre Goplen deltatt.
Styringsgruppen har i perioden 23.januar til 18.juni 2019 hatt 8 møter, hvert møte på ca. 2 – 3 timer.
Gruppa har vært partssammensatt, noe som har vært av stor betydning i dette forprosjektet. Det er
skrevet referat fra alle møter.
Konstituert enhetsleder Mona Banken Breisjøberget og konstituert kommunalsjef Hege Nybakk
Sjaatil har gjennomført kartleggingsarbeid og innhentet informasjon og opplysninger fra ansatte,
pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere. Kartleggingsresultatene er ført inn i excelskjema
utarbeidet av økonomisjef Ove Jostein Bakken.
Prosjektleder har utarbeidet mal for kartlegging, vært referent i møter og utarbeidet rapport.
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4. Mandat, roller og ansvar i forprosjektet
Mandat
Styringsgruppa
 Fastsette hvilke områder som skal kartlegges ved Grue sykehjem.
 På bakgrunn av kartlegginger peke ut hvilke områder og forhold som ikke oppfyller forventet
og forsvarlig kvalitet.
 Avklare roller og ansvar.
 Godkjenne hva som skal være grunnlag for å starte forbedringsarbeid, herunder
dokumentasjon.
 Sikre at rapporten fra forprosjektet inneholder en beskrivelse av Grue sykehjem sine
utfordringer, men også kvaliteter og muligheter.
 Sikre at funnene i forprosjektet vurderes og konkluderes, og på den måten legger grunnlag
for et hovedprosjekt.
 Med bakgrunn i forprosjektet sette tydelige mål for et hovedprosjekt, og velge hvilke
områder hvor det skal gjennomføres forbedringarbeid.
 Utarbeide mandat til delprosjektene eller arbeidsgruppene som skal iverksette tiltak i
hovedprosjektet.
 Klarlegge hvilke eksterne grupper og samarbeidspartnere som skal involveres i arbeidet.
 Legge en økonomisk plan og en tidsplan for gjennomføring av et hovedprosjekt.
 Ta stilling til større prinsipielle spørsmål underveis i forprosjektet.
 Godkjenne rapport fra forprosjektet og oversende denne for behandling i formannskap og
kommunestyret.
 Vurdere hvilke saker som må videresendes til andre kommunale organer for behandling og
vedtak, eller til administrasjonen ved rådmannen for utredning/administrativ behandling.
 Rapportere til formannskapet.

Roller og ansvar
Prosjektleder
Det er avsatt intern personalressurs for å fylle oppgaven som prosjektleder. Denne har det
overordnede ansvaret for å følge opp prosjektet fra oppstart til avslutning. Dette innebærer å:









planlegge og definere omfanget til prosjektet.
ordne dokumentasjon og skrive prosjektrapport.
organisere, styre og koordinere i samråd med kommunalsjef og rådmann.
kommunisere med alle involverte i prosjektet.
være bindeleddet mellom ekstern bistand og kommunen, og følge opp inngåtte avtaler.
utarbeide tidsplan og koordinere arbeidet etter denne.
utarbeide budsjett.
være saksbehandler for styringsgruppen og ved fremlegg av saker til politisk behandling.
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Enhetsleder
 gjennomført samtaler og mottatt bekymringsmeldinger og klager over forhold ved Grue
sykehjem. Dette har omfattet samtaler med pårørende, ansatte, tillitsvalgte og andre
samarbeidspartnere.
 kartlagt innhold i samtaler, mottatte klager, bekymringsmeldinger og tilsynssaker fra
fylkesmannen fra 2012 til 2019. Kategorisert disse ut fra innhold, lovanvendelse og
regelbrudd.
 informert ansatte ved sykehjemmet.
 ansvar for og gjennomført rekruttering av ny ledelse ved sykehjemmet.
 forberedt og igangsatt enkelte forberingstiltak for å bedre ernæringssituasjon for pasientene,
øke bemanningen og bedre søppelhåndtering.
Kommunalsjef Helse og velferd
 leder møtene i prosjektgruppen.
 Informerer styringsgruppa, formannskapet og kommunestyret om status i
forbedringsarbeidet.
 gjennomført samtaler og mottatt bekymringsmeldinger og klager over forhold ved Grue
sykehjem. Dette har omfattet samtaler med pårørende, ansatte, tillitsvalgte og andre
samarbeidspartnere.
 kartlagt innhold i samtaler, mottatte klager, bekymringsmeldinger og tilsynssaker fra
fylkesmannen fra 2012 til 2019. Kategorisert disse ut fra innhold, lovanvendelse og
regelbrudd.
 informert ansatte ved sykehjemmet.
 ansvar for og gjennomført rekruttering av ny ledelse ved sykehjemmet.
 forberedt og igangsatt enkelte forberingstiltak for å bedre ernæringssituasjon for pasientene,
øke bemanningen og bedre søppelhåndtering.
Politikere
Politiske representanter i styringsgruppa er valgt av kommunestyret. De har rollen som ombud, som
innebærer å være representanter for befolkningen og å være bindeleddet til innbyggerne. I tillegg
innehar de politiske representantene en styringsrolle og skal sikre folkevalgt styring og kontroll på
vedtak som er fattet av kommunestyret.
Tillitsvalgte
Tillitsvalgte er ansattes representanter i styringsgruppa og skal sikre arbeidstagerne reell innflytelse i
arbeid med planer for og gjennomføring av forbedringsarbeidet ved Grue sykehjem. Tillitsvalgte
bidrar til å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer for å sikre og legge
til rette for gode prosesser, som bidrar til en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester ved Grue
sykehjem.
Ansatte
Ansatte bidrar med sine erfaringer og kompetanse inn i kartleggingsarbeidet slik at alle aktuelle
forhold blir belyst på best mulig måte.
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5. Medvirkning og involvering,
I forprosjektperioden er det innhentet informasjon fra pårørende og eksterne samarbeidspartnere
som har henvendt seg, ansatte, tillitsvalgte, verneombud, tilsynssaker fra fylkesmannen og fra
innmeldte avvik. Dette har kommet i form av skriftlige klager, direkte henvendelser, samtaler,
tilsynssaker og innrapporterte avvik i kommunens KF – kvalitetssystem.
Dette har gitt et bredt tilfang av informasjon om forholdene ved sykehjemmet og på dette
grunnlaget har styringsgruppen fått god oversikt over utfordringene og behov for forbedringer.
Erfaringene fra forprosjeket tilsier at arbeidet i hovedprosjektet må involvere og sikre medvirkning av
ulike brukere og interessegrupper.

6. Kartleggingsområder
Styringsgruppa vedtok tidlig i prosjektperioden hvilke temaer kartleggingen skulle omfatte. Følgende
tabell viser disse temaene og hvordan temaet er kartlagt:
Tema

Hvordan har kartleggingen foregått?

1

Pasienten i fokus, dekke pasientens
grunnleggende behov for pleie og omsorg.

Samtaler med pasienter og pårørende.
Informasjon fra ansatte. Skriftlige klager fra
pasienter og pårørende.
Gjennomgang av rutiner og prosedyrer.

2

Mat, måltider, ernæring, kjøkken.

Klager fra pasienter og pårørende.
Oversikt over menylister.
Dialog og møter med ansvarlige på kjøkkenet.
Besøk av Matgledekorpset.
Samtaler med pasienter, pårørende og ansatte.

3

Aktiviteter for pasientene.
Interne tiltak og arrangementer av
eksterne samarbeidspartnere.

Oversikt over planer for avdelingene.
Henvendelser fra eksterne samarbeidspartnere.
Informasjon fra pasienter, pårørende og ansatte.

4

Pårørendesamarbeid.

Oversikt over dagens praksis.
Tilbakemeldinger fra pårørende og ansatte.

5

Fysisk miljø, ute og inne.

Gjennomgang av lokalene sammen med
eiendomsansvarlig.
Tilbakemelding fra ansatte.

6

Regelverk, lovverk, forskrifter – etterfølges
dette?

Gjennomgang av klager og skriftlige
henvendelser.
Gjennomgang av prosedyrer og rutiner.

7

Prosedyrer og rutiner

Oversikt over prosedyrer og rutiner.

8

Klagebehandling, innmelding av avvik.

Systematisering, kategorisering og gjennomgang
av alle innkomne klager og tilsynssaker i perioden
2012 – 2019.
9

Håndtering av innmeldte klager og avvik.
9

Ledelse

Gjennomgang av lederstruktur, roller og ansvar.

10 Bemanning – organisering

Gjennomgang av personalressurer, stillingstyper
og turnus.

11 Kompetanse – hvilke faglige ressurser som
finnes. Hvordan benyttes kompetansen?

Kartlegging av kompetanse.

12 Holdninger, ukultur – hvordan er dette?

Tilbakemeldinger og klager fra pasienter og
pårørende.
Beskrivelser i klager.
Erfaringer fra eksterne samarbeidspartnere.
Beskrivelser fra ansatte.

13 Interne tjenester – samarbeid.

Erfaringer fra ansatte.
Gjennomgang av avtaler og rutiner.

14 Samarbeid – eksternt.
- Spesialisthelsetjenesten
- Kommunehelsetjenesten
- Støtteforeningen
- Frivillige, kirka, skolen e.l.

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere.
Erfaringer og beskrivelser fra ansatte.
Kartlegging og oversikt over eksterne
samarbeidspartnere.

7. Resultat fra kartleggingsarbeidet – vurderinger og konklusjoner
I kartleggingsarbeidet som er gjennomført i forprosjektet er det registrert avvik i forhold til hva som
er faglig forsvarlig og hva som forventes som kvalitativt godt tilbud for pasientene i et sykehjem.
Hendelsene som er kartlagt i forprosjektet omhandler blant annet manglende ivaretagelse av
pasienters grunnleggende behov, mangelfullt samarbeid med pårørende, dårlig tilrettelagt fysisk
miljø, manglende fokus på kvalitet i tjenestene, dårlig og fraværende kommunikasjon, mangelfull
ledelse, kapasitet og kompetanse.
Det er registrert 23 saker hvor hver enkelt sak kan omhandle flere forhold og flere lovområder.
Kartleggingen gjelder saker fra tidsperioden 2012 – 2019.
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Fig. 1. Antall registrerte og kartlagte saker i perioden 2012 - 2019
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Fig. 2. %-vis fordeling av hvem som har meldt inn de aktuelle sakene. (0% er leder)
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Fig. 3. Antall registrerte avvik og hvordan disse fordeler seg på hovedgrupper.
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*Med avvik menes her det som ikke tilfredsstiller lov-, regelverk-, rutiner, prosedyrer og forventet kvalitet.
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I kap. 7.1. – 7.14 oppsummeres de kartlagte forholdene, i tillegg til at målet for forbedringer innen
det gjeldende området/tema beskrives.
Metoden og gjennomføring av kartleggingen
Alle innkomne bekymringsmeldinger, klager og avvik er anonymisert og nedskrevet i eget skjema. Se
vedlegg 1.
For hver sak er det laget en kort beskrivelse av saken, hva er klagepunktet(-ene), utfordringene,
problemet, hvilken lov, regel, forskrift er ikke oppfylt, hva slags dokumentasjon finnes, hvordan er
saken behandlet, forsøkt løst, hvilke forbedringstiltak må gjøres/iverksettes som følge av saken og
hvilke andre konsekvenser medfører saken.
På bakgrunn av innkomne opplysninger er disse kategorisert i fem hovedgrupper: Pasienten, fysisk
miljø, ansatte og organisering, samarbeid internt og eksternt, lov og regelverk.
Alle opplysninger er registrert i excel – skjema som gjør det mulig å ta ut grafer innenfor ulike
temaer. Avvik innmeldt i kommunens avvikssystem kommer i tillegg til antallet som vises i figurene.

7.1

Pasienten

Utgangspunktet for det igangsatte prosjektet med Grue sykehjem var klager og bekymringsmeldinger
om forhold rundt pasienter. I kartleggingen er alle påklagede forhold i perioden 2012 – 2019
gjennomgått, kategorisert og registrert. I dette materialet ligger også saker som er meldt
fylkesmannen, og som der er åpnet som tilsynssaker.
Under temaområdet Pasienten er forhold som gjelder pasientens grunnleggende behov for pleie og
omsorg, herunder personlig hygiene, medikamenthåndtering, behov for tilpassende hjelpemidler,
behov for aktivisering, hvile, tilsyn og behov for trygghet gjennomgått, kartlagt og registrert.

Fig 4 viser antall klager og meldinger registrert på ulike kategorier.
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PÅRØRENDE –
SAMARBEID

Det vurderes at de registrerte forholdene er av en slik karakter at de snarlig krever forbedringstiltak i
form av økt kvalitetssikring av tjenestene, kompetanseheving hos ansatte, gjennomgang og
utbedring av rutiner og prosedyrer, samt gjennomgang og forbedring av forvaltningsoppgavene.
Arbeid med etiske retningslinjer, profesjonalitet og en kultur med pasienten og pårørende i sentrum,
er også viktige områder som må forbedres.
I det videre forbedringsarbeidet må det sikres at pasientene ved Grue sykehjem får et tilbud som er
forsvarlig, dekker pasientens grunnleggende behov for pleie- og omsorg og tilbys næringsrike
måltider i et trivelig miljø. Det må også sikres at pasientene får tilbud om tilpassede aktiviteter
innendørs og utendørs i tråd med gjeldende regelverk, og sikre et nært og godt samarbeid med
frivillige og pårørende til beste for pasienten.

7.2

Mat, måltider og ernæring

Servering av mat i avdelingene, meny og næringsinnhold har blitt rapportert som et viktig
forbedringsområde. Ansatte har rapportert om for lite kompetanse og kapasitet til å kunne
tilrettelegge måltidene på en god måte. Det har ikke vært egne ansatte på avdelingene for å ivareta
disse oppgavene etter at postkjøkkenassistent stillingene ble redusert i 2015.
Pasienter og pårørende har meldt fra om manglende kvalitet på maten, antall måltider og fordeling
av måltidene i løpet av dagen.
Lunsjmåltidet har i sin helhet blitt tillaget på avdelingene. Ansatte har informert om at innhold og
meny har vært tilfeldig og følgelig gitt for dårlig næringsinnhold. I tillegg har det vært for kort tid
mellom frokost og middag til at det ble servert et fullverdig lunsjmåltid som dermed kun har blitt
servert som et mellommåltid.
Tilbereding av mat etter kok - kjøl prinsippet fungerer ikke tilfredsstillende ettersom
regenereringsovnene på avdelingene de siste årene har fungert dårlig.
Matgledekorpset ved fylkesmannen har besøkt sykehjemmet og hatt møte med ansatte ved
sykehjemmet, kjøkkenet og med kommunens ledelse. De har i etterkant gitt en rapport med forslag
til forbedringer og har avtalt å komme på et nytt besøk etter sommeren.
Matgledekorpset støtter kommunens ordning med kok- kjøl prinsippet. De vurderer at kommunen
har et bra hovedkjøkken og at forbedringer i oppvarming på postkjøkkenet og økt kompetanse med
faste postkjøkkenansvarlige vil medføre viktige forbedringer.
Mattilsynet har vært på befaring på postkjøkkenet i avdelingene ved sykehjemmet. De har gitt
anbefalinger om endringer og forbedringer. Det er tatt høyde for innkjøp av nye kombidampere i
budsjettet.
Det er ønskelig å endre tidspunkt for servering av middagen og at det serveres et fullverdig
lunsjmåltid. Postkjøkkenansvarlig i samarbeid med hovedkjøkkenet utarbeider en fullverdig og
variert lunsjmeny.
I forbedringsarbeidet må det sikres riktig og nok ernæring for den enkeltet pasient, og at måltidene
tilrettelegges i en hyggelig atmosfære.
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7.3

Aktiviteter for pasientene

Som nevnt tidligere er aktivitet et grunnleggende behov hos pasientene. Dette krever tilrettelegging
og organisering fra sykehjemmets side.
Gjennomgang av aktivitetstilbudet ved sykehjemmet viser at pasientene har noe tilbud til aktiviteter
utover de faste dagsrutinene, men disse er ikke planlagt ut fra pasientenes behov og ønsker. Det
finnes ingen plan for gjennomføring, ansvarsfordeling og tilrettelegging.
I klager og tilbakemeldinger fremkommer det at pasientene ikke får regelmessig mulighet til å
komme ut i frisk luft, og at det i for stor grad er tilfeldig hvilket tilbud pasientene får når det gjelder
aktiviteter innendørs og utendørs.
Det er behov for individuell kartlegging av pasientens ønske og behov for aktiviteter. Det er også
behov for at det lages en oversikt over aktiviteter som skal tilbys, hvem som har ansvar, tidspunkt for
gjennomføring o.l. Forbedringsarbeidet innebærer også forbedret praksis i å legge til rette for
aktiviteter i dagliglivet og samvær mellom personalet og pasienter med avislesing, høytlesing, baking
eller lignende.
Det er frivillige og pårørende som bidrar og ønsker å bidra til ulike aktiviteter. Dette krever
organisering, tilrettelegging og styring fra sykehjemmet i tråd med pasientenes ønsker og behov.
Målet med økt aktivitet er å bidra til at pasientene får flere opplevelser i hverdagen, opprettholder
sin funksjonsevne samt opplever økt trivsel og livskvalitet.

7.4

Pårørendesamarbeid

Samarbeid med pårørende foregår i flere sammenhenger. Dette gjelder samarbeid med pårørende
relatert til en enkelt pasient, samarbeid med pårørendegrupper om tiltak for avdelingene eller for
sykehjemmet i sin helhet.
På begge disse områdene har kartleggingsarbeidet vist at samarbeidet med pårørende er for lite
systematisert og strukturert.
Det er mangel på oppdatert informasjon til pårørende ved innkomst og for tilfeldig hva og hvordan
informasjon blir gitt ved endring av tilstand, og ved dødsfall.
Pårørende ønsker å bidra og være med på for eksempel dugnader og andre aktiviteter. Det er behov
for faste møtepunkter mellom pårørende og ledelsen ved sykehjemmet for å forbedre og strukturere
dette samarbeidet.
I hovedprosjektet må det gjennomføres et arbeid med å etablere gode rutiner for samarbeid med
pårørende, avklare gjensidige forventninger og utarbeide skriftlig informasjonsmateriell om
sykehjemmet.

7.5

Fysisk miljø

Hver avdeling har 27 enerom med bad, felles stue, spiserom, postkjøkken, korridor, vaktrom, rent
lager, urent lager og medisinrom.
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Pasientene benytter i stor grad spiserommet og stuen som er i samme rom. Salonger og sittegrupper
finnes i gangen fra ytterdøra inn til avdelingen, men her er det samtidig gjennomgangstrafikk av alle
ansatte og besøkende. Det er ikke gjort tilpasninger for særlige behov i enkelte pasientgrupper.
Enhetsleder og assisterende enhetsleder har hatt sine kontorer i C-blokka, i avstand fra avdelingene.
Ved endring av lederstrukturen er det behov for å finne kontorplass inne på eller i nærheter av
avdelingene for de nytilsatte avdelingsledere.
Sykehjemmets fysiske miljø, inne og ute, bærer preg av for dårlig vedlikehold og manglende
oppmerksomhet på betydningen av områdets og lokalenes utseende og miljø. Dette viser seg i
gardiner som ikke henger riktig, møblering med en lite gjennomført og helhetlig stil. Det har vært
hager som ikke er luket og stelt, utslitte hagemøbler, samt manglende blomster og pynting utendørs
og innendørs.
Muligheten til å orientere seg på sykehjemmet er vanskelig ettersom skiltingen er mangelfull,
skiltingen er ikke korrigert ved endringer av navn, organisering og rominndeling, og fordi resepsjonen
har vært ubemannet de senere årene.
Resepsjonen benyttes nå som kontor av fagforeningene som bruker oppslagstavlene til sine oppslag
og reklame fra forbundene. Dette er i hovedsak oppslag som ikke er gjelder sykehjemmets pasienter
og pårørende.
Fig. 5 viser antall klager og meldinger som gjelder sykehjemmets fysiske miljø

Fysisk miljø
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Det er nedsatt en gruppe som gjennomgår og planlegger skilting i og utenfor sykehjemmet. Gruppa
består av enhetsledere fra de ulike enhetene i Helse – og velferd og ansatte fra Enhet for eiendom.
Pårørenderepresentant ved støtteforeningen, leder for eldrerådet og leder i rådet for likestilling av
funksjonshemmede skal også involveres i arbeidet.
I pågående prosess er det ønskelig å vurdere et nytt, samlet navn for hele området ved
Kommunegården og Grue sykehjem, og nye navn for de ulike avdelingene.
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Som forbedringstiltak i hovedprosjektet må det gjennomføres et arbeid som sikrer at sykehjemmets
fysiske miljø fremstår funksjonelt, trygt og trivelig for alle pasientgrupper, ansatte og besøkende.
Dette gjelder inngangspartiet, i fellesarealer ute og inne, pasientrom, postkjøkken, personalrom,
kontorer, lager og tekniske rom.
Støtteforeningen har meldt at de ønsker å bidra til forbedringer av det fysiske miljøet ute og inne ved
sykehjemmet. De må derfor involveres når arbeidet i hovedprosjektet startes.

7.6

Lov og regelverk

Kartlegging av klager og bekymringer viser brudd på lov- og regelverk som regulerer tilbud i
sykehjem. Sakene er i hovedsak hjemlet i følgende lov og regelverk:









Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011, kap. 4 § 4-1 om Forsvarlighet og §
4-2 a, pasientens og pårørendes rett til informasjon.
Forskrift om fastlegeordningen i kommunene av 2011, kap. 2 § 8 Kommunens ansvar for å
tilrettelegge for samarbeid.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten, av 2016. § 6 a - g,
plikten til å planlegge, § 7, a - e, plikten til å gjennomføre, § 8, plikten til å evaluere og § 9,
plikten til å korrigere.
Lov om pasient- og brukerrettigheter, kap 2 § 2-1a, rett til nødvendige helse og
omsorgstjenster i kommunen, Kap 3, § 3-1, pasientens og brukerens rett til medvirkning,
Kap 3, 3-2, Rett til informasjon, Kap 3, § 3-3, Informasjon til pasientens eller brukerens
nærmeste pårørende.
Lov om helsepersonell, 1999. Kap 2. § 4 Forsvarlighet.
Forskrift om kvalitet i PLO for tjenesteyting etter lov av 19. nov. 1982 nr. 66, § 3 Oppgaver
og innhold i tjenesten.
Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten, 2019, Kap. 4.1. Dialog med pårørende.
Fig. 6 viser %-vis andel av klager fordelt på aktuelt lov- og regelverk.
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Kartleggingen avdekker behov for kompetanseheving hos personalet og i ledelsen, og innføring av
bedre rutiner for å sikre regeletterlevelse, samt en bevissthet i ansvaret som påligger den enkelte
ansatte.
Forbedringsarbeidet i hovedprosjektet må bidra til å sikre en praksis hvor gjeldende lov- og regelverk
etterleves, samt avklare og fastsette delegasjon av oppgavefordeling, ansvar- og myndighet.

7.7

Rutiner og prosedyrer

Kartleggingen som er gjennomført har avdekket at det i noen tilfeller mangler rutiner og prosedyrer. I
andre tilfeller finnes både rutiner og prosedyrer, men de gjennomføres ikke. Det er heller ikke
fungerende systemer som sikrer at rutiner og prosedyrer følges, eller som følger opp avvik når
rutiner og prosedyrer er brutt. Dette viser at det er for lite læring i organisasjonen.
Det er derfor behov for en gjennomgang av gjeldende rutiner og prosedyrer, opplæring av ansatte og
ta i bruk eksisterende systemer og verktøy som sikrer bruk av disse. Det er følgelig også behov for å
tydeliggjøre myndighet og ansvar for å sikre nødvendige rutiner og prosedyrer, samt å følge disse.

7.8

Klager, bekymringmeldinger og avvik

Pasienter og pårørende ved Grue sykehjem har over tid klaget på tilbud og hendelser uten at
forholdene har blitt nevneverdig bedret. Først etter store oppslag i media vinteren 2018/2019 ble
forholdene tatt tak i av kommunens administrative og politiske ledelse og det ble igangsatt
kartlegging som grunnlag for å starte et forbedringsarbeid.
Kartleggingen viser at det er for dårlig praksis når det gjelder informasjon og veiledning av pasienter
og pårørende som ønsker å melde bekymringer eller levere klager på tjenestetilbudet. Det har vært
uklart hvem de skal snakke med, hvordan de enkelt kommer i kontakt med leder, hvordan de skal
melde og hvordan de får tilbakemelding eller beskjed om hva som skjer med deres klage eller
bekymringsmelding.
Det er også manglende system for oppfølging av klager og innmeldte avvik. Uforsvarlige og uønskede
forhold har ikke blitt korrigert og rettet opp, til tross for at dette har blitt påpekt av pasienter,
pårørende og tilsynsmyndigheter.
Det er funnet tilsynssaker fra 2012 og frem til 2019 som i stor grad omhandler mye av det samme
uten at det har medført en varig forbedret og endret praksis.
Grue kommune har heller ikke en tilfredsstillende system for arkivering av slike saker.
Det er derfor nødvendig å få på plass rutiner og prosedyrer vedrørende håndtering av klager og
oppfølging av disse.
Kommunen har et kvalitetssystem KF – kvalitet, som ble innført i 2017. Dette systemet inneholder en
modul hvor ansatte kan melde avvik. Ved sykehjemmet er det i perioden 3.7.2017 – 12.6.2019
innrapportert 65 avvik fordelt på følgende avvikstyper:
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Annet*
Avvik fra behandlingsprosedyre
Medisinering/medikamenthåndtering
Personalmangel
Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr
Uhell med alvorlig skade
Utbrudd smittsom sykdom
Voldstilfeller fra pasienter ovenfor ansatte/andre pasienter
Sum

12
3
12
18
3
1
1
15
65

*Annet er til eksempel manglende samarbeid, dårlig kommunikasjon eller uenighet om prioritering av
oppgaver.

Grue sykehjem har dessuten en pasientjournal, Profil, hvor det dokumenteres hendelser og forhold
som gjelder enkelt pasienter. Samordningen mellom kommunens arkiv, KF – kvalitet og Profil må
avklares.

7.9

Ledelse

Grue sykehjem hadde i perioden 2009 – 2015 en enhetsleder og fire arbeidslagsledere. Fra 2016 har
ledelsen bestått av enhetsleder i 100% stilling og assisterende enhetsleder i 60 % stilling. Lederne har
hatt sine kontorer i C-blokka, dvs i avstand fra avdelingene. I tillegg er det teamledere på hver
avdeling. Disse jobber turnus og har kun hatt frigitt tid en dag i uken til lederoppgaver og for å utøve
ledelse. Teamlederne har ikke egne kontorplasser.
Det er ikke avsatt egen merkantil personalressurs på sykehjemmet, men en ca. 80 % stilling har vært
brukt til blant annet vikarinnleie.
Tilbakemeldinger på denne organiseringen har vært at lederne i hovedsak bruker sin tid til
administrasjon og i for liten grad har tid til å utøve ledelse. Enhetsleder og assisterende enhetsleder
har vært for lite synlige og tilgjenglige for ansatte, pasienter og pårørende.
Det kan synes som fokus i hovedsak har vært på innsparing og at fokus på fag, kvalitet og
profesjonalitet derfor har fått mindre oppmerksomhet.
På bakgrunn av disse tilbakemeldingene fra ansatte, tillitsvalgte og etter en faglig vurdering av at
ledelsesstrukturen ikke fungerer hensiktsmessig for å sikre en forsvarlig tjenste, er det som
straksttiltak, under forprosjektperioden, gjort følgende endringer i ledelsen: Fra 12. august vil det
være en 100 % enhetsleder og to 100% avdelingsledere.
Som videre forbedringstiltak må delegasjon av ansvar og myndighet gjennomgås og fastsettes. Det
må også igangsettes et arbeid i avdelingene hvor ledelsen følger opp, veileder og leder de ansatte i
det faglige arbeidet med pasienten i sentrum.

7.10 Bemanning – organisering
I kartleggingsarbeidet har bemanningen ved sykehjemmet blitt beskrevet som for lav både når det
gjelder kompetanse og kapasitet. Det er rapportert inn manglende kapasitet for å ivareta alle
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oppgavene i avdelingene, og det er rapportert mangel på kompetanse innenfor enkelte
spesialområder. Disse forholdene er påklaget og det påpekes at dette går ut over tjenestens kvalitet.

Fig. 7 viser antall klager fordelt på ulike temaer vedr. ansatte og organisering
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Det finnes ikke nasjonale standarder for bemanningsnorm og pleiefaktor i sykehjem. PWC rapporten viser at Grue sykehjem har lavere pleiefaktor enn sammenlignbare sykehjem. Ved Grue
sykehjem, i 1. etasje, var pleiefaktoren 0,63 og i 2. etasje 0,53. Noen kommuner har vedtatt en
pleiefaktor for sine sykehjem, for eksempel Oslo, Drammen, Sola og Sandnes. Det innebærer at i
disse kommunene at ingen avdeling skal ha en pleiefaktor som er lavere enn 0,7. Til eksempel skal
korttidsavdelinger i Oslo ha pleiefaktor på 0,78 og korttidsavdelinger i Drammen skal ha en
pleiefaktor på 1.
Innenfor tjenesten institusjon har det vært utfordringer med høyt sykefravær, noe som er
nærliggende å tro kan ha sammenheng med for lav bemanning, for lav eller manglende kompetanse
og manglende samhandling mellom avdelingene.
Bemanning på korttidsavdelinger og på avdelinger for personer med demens anbefales å være
styrket. Det er derfor behov for styrket bemanning i både 1. etasje og 2. etasje ved sykehjemmet.
I hovedprosjektet er det nødvendig å gjennomgå bemanningsplaner, turnus, organisering av
arbeidet, tilgjengelig kompetanse i personalet og kompetansebehov. Målet for dette
forbedringsarbeidet er å sørge for at Grue sykehjem er bemannet og organisert på en måte som
sikrer forsvarlighet i tjenesten, innehar og benytter nødvendig kompetanse, har effektiv utnyttelse av
ressursene, arbeider utviklingsorientert og bidrar til at sykehjemmet er en attraktiv arbeidsplass.

7.11 Kompetanse
Som tidligere nevnt ble samhandlingsreformen innført i 2012, noe som har ført til at sykehjemmet
må ta imot pasienter som skrives ut fra sykehuset tidligere i behandlingsløpet. Dette betyr at det er
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behov for ansatte med kompetanse og kunnskap til å ta dette ansvaret og ivareta disse oppgavene.
Ulike samfunnsendringer innebærer at også kommunen må tilrettelegge for å møte og håndtere
disse endringene. Det være seg økning innen demens og kreftomsorg, tilrettelegging for pasienter
med sammensatte lidelser, eller økning av innbyggere med annen kulturell bakgrunn og tilhørighet.
Ved sykehjemmet er det pr. 1. juni 2019 tilsatt godkjente sykepleiere i alle sykepleierstillinger,
bortsett fra i en stilling. Avdelingsleder som er tilsatt i 1. etasje har videreutdanning innen
demensomsorg.
Innen det strategiske området Helse og velferd er det tilsatt sykepleier med videreutdanning innen
hygiene.
Som et forbedringstiltak må det lages en plan for å sikre riktig kompetanse ved sykehjemmet for
framtida, herunder kartlegging av kompetansebehov, hvilke tiltak som skal igangsettes og hvordan
dette skal finansieres. Det må også legges en strategi for å knytte til seg ekstern kompetanse i ulike
kompetansemiljøer og tilgang på erfaringer i andre kommuner.
Den enkelte ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Det må også
tilrettelegges for kompetanseheving slik at de ansatte holder seg faglig oppdatert og er i stand til å
utføre arbeidsoppgavene. I tillegg må ansattes motivasjon for å være i faglig utvikling stimuleres.

7.12 Holdninger, kultur – ukultur
I noen saker som er gjennomgått i kartleggingen har det kommet frem klager og
bekymringsmeldinger om dårlige holdninger og uverdig kommunikasjon hos/av ansatte. Det snakkes
om en ukultur i virksomheten og påstander om ukultur blant ansatte har fått stor oppmerksomhet i
media.
Det er på sin plass å stille spørsmål om ansattes dårlige adferd og kommunikasjon som er rapportert
er reelle dårlig holdninger, eller en konsekvens av for stramme rammer og for høyt
effektivitetspress? Er det et resultat av fravær av ledelse? Eller er det en apati og la-skure-holdning
som har meldt seg etter flere varsko-rop uten å bli hørt? Eller andre forhold?
Prosjektets mål er å sørge for at forholdene og tilbudet ved Grue sykehjem blir forbedret og blir av
en kvalitet som en kan forvente innenfor rammer og regelverk. Å gå inn i en grundig undersøkelse av
holdninger og kulturer i virksomheten isolert sett, vil være et stort og omfattende arbeid som ikke
nødvendigvis vil gi bedring av tilbudet.
I hovedprosjektperioden må ansattes adferd og kommunikasjon i tjenesten settes på dagsorden.
Dette må skje både i den daglige ledelsen av avdelingene og i form av særlige tiltak for å øke
bevisstheten og kompetansen om betydningen av enkelt ansattes adferd og kommunikasjon.

7.13 Interne tjenester – samarbeid
I forprosjektet har det kommet fram opplysninger om internt samarbeid som er tid- og
ressurskrevende, og som ikke gir resultater som er gode nok. Dette være seg samarbeid om
byggningsmasse og uteområder, samarbeid om mat for pasientene, internfakturering, administrative
tjenester, merkantile tjenester, søppelhåndtering m.m.
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Disse forholdene gjelder ikke bare for denne enheten, men konsekvensene blir særlig merkbare når
vi snakker om en virksomhet hvor det er kontinuerlig drift, og hvor det i tillegg er mange andre
forhold som ikke fungerer som det skal .
Det bør i hovedprosjektet gjøres et arbeid hvor en ser på samarbeidsmodeller som ivaretar
effektivitet, benytter tilgjengelig kompetanse og sikrer god kvalitet.

7.14 Eksterne samarbeidspartnere – samarbeid
Grue sykehjem har daglig samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Dette dreier seg om
samarbeid rundt enkelte pasienter, formelle samarbeidspartnere, støtteforeninger, frivillige,
organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra.
I hovedprosjektet bør det kartlegges hvem som er de eksterne samarbeidspartnerne og gjøres
avtaler med hver av disse. Samarbeidet skal være gjensidig, men må settes i system og styres av
ledelsen ved sykehjemmet.

8. Tidsbruk i forprosjektet
Oppgavene i forprosjektet har vært et tidkrevende arbeid, og da særlig kartlegging og registrering.
Forbruk av tid, ca.:
Styringsgruppa: 8 møter a 2 timer x 9 deltagere

144 timer

Administrativt forarbeid og etterarbeid i forbindelse med møter i styringsgruppa

12 timer

Utarbeide kartleggingsverktøy
- Skjema for kartlegging og kategorisering
- Skjema for registrering i excel

15 timer
15 timer

Kartleggingsarbeid
- Samtaler
- Gjennomgang av innkomne klager og bekymringsmeldinger

108 timer
20 timer

Registreringsarbeid
- Fra saker til skjema
- Fra skjema til excel-dokument

60 timer
14 timer

Rapportskriving, saksutredning og utarbeiding av plan for hovedprosjekt

48 timer

Informasjon i møter

20 timer

SUM

456 timer

9. Politisk behandling
Arbeidet som har pågått i forprosjektet rapporteres i dette dokumentet. Rapporten legges til grunn i
utarbeidelse av plan for hovedprosjektet og gjennomføring av forbedringstiltakene. Rapport fra
forprosjektet blir følgelig et vedlegg når plan for hovedprosjektet skal legges fram for politisk
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behandling i formannskap og kommunestyret. Politisk behandling av plan for hovedprosjektet er
planlagt i august – september 2019.

10.

Informasjon

Interessen for forholdene ved Grue sykehjem har vært og er stor, og det er viktig å gå ut med riktig
informasjon både internt og eksternt. Media har i perioder vært pågående noe som har krevd mye
tid for involverte politiske og administrative ledere.
Intern informasjon
Konstituert enhetsleder ved sykehjemmet og konstituert kommunalsjef for helse og velferd har
informert personalgruppen regelmessig i møter og i form av informasjonsskriv.
Konstituert kommunalsjef har informert formannskapet og kommunestyret om status i de fleste
møtene som har vært i disse fora våren 2019.
Prosjektleder har lagt ut informasjonsskriv på intranett og informert om arbeidet i AMU.
Ekstern informasjon
Rådmann og konstituert kommunalsjef har hatt ansvar for å stille til intervju og gitt nødvendige
opplysninger til journalister.
Enhetsleder har hatt møter med pårørende og andre eksterne samarbeidspartnere.

11.

Strakstiltak

Forprosjektet er i hovedsak et kartleggings- og planleggingsarbeid. Allikevel har det i løpet av
forprosjektperioden blitt igangsatt noen strakstiltak. Disse er iverksatt med bakgrunn i faglig
vurdering og begrunnelse, og er i tråd med utviklingsprosjektets formål.
Stillinger som postkjøkkenassistenter er endret til postkjøkken ansvarlige og utvidet til to 100 %
stillinger, en på hver avdeling. Dette tiltaket realiseres fra 15.07.2019.
Tilbakemeldinger fra ansatte, tillitsvalgte og ledelse ved Grue sykehjem er at det er stram bemanning
på kveldsvakter hele uken og på dagtid i helgene. Det gjelder for både 1. etasje og 2. etasje ved
sykehjemmet. Konstituert kommunalsjef for helse og velferd vurderte det som viktig å iverksette
tiltak for å oppnå forbedring i den faglige kvaliteten ved Grue sykehjem. Det ble satt på økt
helgebemanning i 2. etasje som strakstiltak.
Det er også satt i gang arbeid for å få økt grunnbemanning. Saken har blitt utredet for politisk
behandling, og behandlet i formannskap og kommunstyret. I sak 27/19, den 20. mai 2019 fattet
kommunetyret følgende vedtak:
«For å styrke grunnbemanningen ved Grue sykehjem på de tidspunktene hvor det er størst behov for
økt bemanning anbefales det å øke grunnbemanningen på kveldsvakter og helgevakter i 1. og 2.
etasje. Det utgjør en økning på 3,8 årsverk og har en årlig utgift på 3 mill.kr.
Det foreslås at en styrkning av grunnbemanningen delvis finansieres ved å bruke noe av
vikarbudsjettet, og at tiltaket innarbeides i budsjett for 2020.
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Ved økning av årsverk ved sykehjemmet, opprettes det stillinger for sykepleier/vernepleier. Dvs. at det
kun er personer med høyskoleutdanning som får fast ansettelse.»
Tiltaket iversettes i 2020 under forutsetning av budsjettdekning.
I forprosjektperioden er det gjennomført en rekrutteringsjobb for å skaffe flere kvalifiserte
sykepleiere. Det ble lyst ut ledige stillinger og gitt et engangsbeløp på kr. 50 000 til søkere som ble
tilsatt og takket ja til stilling innen 1. juni 2019. Pr. 1. juni er det tilsatt kvalifiserte sykepleiere i fem
ledige stillinger.
Det er også gjennomført en omorganisering av ledelsen. Teamlederfunksjonen hos to sykepleiere, en
i hver avdeling, er fjernet. Assisterende enhetslederstilling er også fjernet. I stedet vil det fra 12.8.
2019 være en ledelse ved Grue sykehjem som består av enhetsleder i 100 % stilling og to
avdelingsledere i 100 % stillinger, en i hver avdeling/etasje.
Det er gjort en foreløpig forbedring av søppelhåndtering med vakumering av avfall. Dette må jobbes
med videre.

12.

Økonomi

Forprosjektet er gjennomført med utgifter til politisk deltagelse i styringsgruppa. Dette har gitt en
samlet kostnad på ca. kr. 18 000.
Administrasjonen har prioritert tid til arbeidet innenfor eksisterende tids- og budsjettrammer.
Estimert kostnad er ca. kr. 265 000.
I hovedprosjektet må det påregnes kostnader til styringsgruppa, vikarutgifter for ansatte som skal
delta i arbeidsgrupper og som går i turnus, prosjektledelse og mulige utgifter til innleie av ekstern
bistand.

13.

Tidsplan og prosess

Forprosjekt: Fra 23.01.2019 – 18.06.2019
Aktivitet i forprosjektet 2019
Finne ut hvilke områder som skal kartlegges og hvordan
informasjon skal innhentes.
Utarbeide verktøy for å kartlegge og registrere.

Jan

Feb

X

X

Mar

Apr

X

X

X

Kartlegge dagens situasjon og hva som ikke oppfyller
forventet kvalitet.
Registrere hendelser, klager og avvik.

X

X

X

Gjennomføre samtaler og intervjuer med involverte.

X

Finne ut hvordan arbeidet med å forbedre tjenesten skal
organiseres og gjennomføres.
Utarbeide rapport fra forprosjektet som inneholder:
Beskrivelse av nåsituasjonen.
Oversikt over hva som er kartlagt
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Mai

X

X

X

X

Jun

X

X

X

-

Hvilke feil, avvik og mangler er avdekket?
Hvordan forbedringsarbeidet skal gjennomføres.
Hvilke innsatsområder som skal prioriteres når.
Rapporten gir grunnlag for igangsettelse av
hovedprosjektet.
Konklusjon og godkjenning i styringsgruppa

14.

X

X

Oppsummering og veien videre

Kartleggingsarbeidet som er gjennomført i forprosjektperioden viser at det er et nødvendig arbeid
som er igangsatt, og som må følges opp og prioriteres framover. Det er mange forbedringsområder
og oppgaver, og disse må sees på som deler av en helhet.
Det anbefales at det igangsettes et hovedprosjekt for å gjennomføre forbedringstiltak i form av økt
kvalitetssikring av tjenestene, kompetanseheving hos ansatte, gjennomgang og utbedring av rutiner
og prosedyrer, samt gjennomgang og forbedring av forvaltningsoppgavene. Arbeid med etiske
retningslinjer, profesjonalitet og å skape en kultur hvor pasienten og pårørende er i sentrum, er også
viktige områder som må forbedres. Forbedringsarbeidet i hovedprosjektet bør inneholde følgende:
Pasienten:
 Det må sikres at pasientene ved Grue sykehjem får et tilbud som er forsvarlig, dekker
pasientens grunnleggende behov for pleie- og omsorg i nært samarbeid med pårørende.
 Det må sikres at pasientene tilbys næringsrike måltider i et trivelig miljø. Dette innebærer
vurdering og mulig endring av tidspunkt for servering av middagen og at det serveres et
fullverdig lunsjmåltid.
 Det startes et arbeid som sikrer at pasientene har tilbud om aktivitet og med det får økt
livskvalitet. Dette betinger at det legges en plan for aktiviteter basert på behov, samt oversikt
over aktiviteter som tilbys og ansvar for dette. Dette innebærer også forbedret praksis i å
legge til rette for aktiviteter i dagliglivet og samvær mellom personalet og pasienter.
 Det må gjennomføres et arbeid med å etablere gode rutiner for samarbeid med pårørende,
avklare gjensidige forventninger og utarbeide skriftlig informasjonsmateriell om
sykehjemmet. Det må sikres at samarbeid og dialog med pårørende foregår på en
profesjonell måte.
Fysisk miljø:
 Det må gjennomføres et arbeid som sikrer at sykehjemmets fysiske miljø fremstår
funksjonelt, trygt og trivelig for alle pasientgrupper, ansatte og besøkende. Dette gjelder
inngangspartiet, i fellesarealer ute og inne, pasientrom, postkjøkken, kontorer, personalrom,
lager og tekniske rom.
Lov – og regelverk, dokumentasjon og arkiv:
 Kartleggingen avdekker behov for kompetanseheving hos personalet og i ledelsen, og
innføring av bedre rutiner for å sikre regeletterlevelse, samt en bevissthet i ansvaret som
påligger den enkelte ansatte.
 Forbedringsarbeidet skal bidra til å sikre en praksis hvor gjeldende lov- og regelverk
etterleves, samt avklare og fastsette delegasjon av oppgavefordeling, ansvar- og myndighet.
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Det er behov for en gjennomgang av gjeldende rutiner og prosedyrer, opplæring av ansatte
og ta i bruk systemer som sikrer bruk av disse. Det er følgelig også behov for å tydliggjøre
myndighet og ansvar for å sikre nødvendige rutiner og prosedyrer, samt å følge disse.
Det er nødvendig å få på plass rutiner og prosedyrer vedrørende håndtering av klager og
oppfølging av disse.
Det må gjøres en avklaring på hvordan kommunens websak - arkiv, KF – kvalitet og Profil skal
brukes hver for seg og hvordan de skal samvirke.
Grue kommune må sikre et tilfredsstillende system for arkivering av klagesaker.
Grue kommune må få på plass et styringssystem for å sikre kvalitet i tjenestene, herunder
delegasjon av ansvar og myndighet.

Ansatte, organisering og kompetanse:
 Ny ledelse må gis støtte og oppfølging, og ledelsesstrukturen må evalueres innen utgangen
av det første virkeåret, august 2020. Kommunalsjef for helse og velferd har ansvar for å sikre
støtte til ny ledelse og igangsette slik evaluering.
 Som forbedringstiltak må delegasjon av ansvar og myndighet gjennomgås, fastsettes og
bekjentgjøres. Det samme gjelder kommunikasjonslinjene i organisasjonen. Det må også
igangsettes et arbeid i avdelingene hvor enhetsledelsen følger opp, veileder og leder de
ansatte i det faglige arbeidet med pasienten i sentrum.
 I forbedringsarbeidet må bemanningsplaner, turnus og organisering gjennomgås for å sikre
forsvarlighet i tjenesten, at sykehjemmet innehar og benytter nødvendig kompetanse, har
effektiv utnyttelse av ressursene, arbeider utviklingsorientert og bidrar til at sykehjemmet er
en attraktiv arbeidsplass.
 Som et forbedringstiltak må det lages en plan for å sikre riktig kompetanse ved sykehjemmet
for framtida, herunder kartlegging av kompetansebehov, hvilke tiltak som skal igangsettes og
hvordan dette skal finansieres. Det må også legges en strategi for å knytte til seg ekstern
kompetanse og tilgang på andres erfaringer.
 I hovedprosjektperioden må ansattes adferd og kommunikasjon i tjenesten settes på
dagsorden. Dette må skje både i den daglige ledelsen av avdelingene og i form av særlige
tiltak for å øke bevisstheten og kompetansen om betydningen av enkelt ansattes adferd og
kommunikasjon.
Samarbeid - internt og eksternt:
 I hovedprosjektet bør det gjøres et arbeid hvor en ser på interne samarbeidsmodeller i Grue
kommune som ivaretar effektivitet, benytter tilgjengelig kompetanse og sikrer god kvalitet.
 I hovedprosjektet bør det kartlegges hvem som er de eksterne samarbeidspartnerne og
gjøres avtaler med hver av disse. Det må sikres god praksis når det gjelder kommunikasjon.


Alt forbedringsarbeidet må synliggjøres slik at omdømme for Grue sykehjem forbedres.

Disse forbedringspunktene organiseres i hovedgrupper som hver vil ha flere undertemaer og
synliggjøres i planen for hovedprosjektet. For å gjennomføre forbedringsarbeidet etableres
arbeidsgrupper. Framdriftsplanen for hovedprosjektet må ta hensyn til kapasitet hos deltagerne.
Noen ansatte vil være aktuelle for flere arbeidsgrupper og rekkefølgen på prioritering av oppgavene
blir viktig.
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Situasjonen ved Grue sykehjem er ikke enestående i Norge og i reformen «Leve hele livet» er det
definert fem områder hvor en vet at det ofte svikter i tilbudet til eldre i dag:






et aldersvennlig Norge
aktivitet og fellesskap
mat og måltider
helsehjelp
sammenheng i tjenestene

Disse områdene sammenfaller med de områdene hvor det er mottatt klager og bekymringsmeldinger
ved Grue sykehjem. I «Leve hele livet» er det foreslått 25 konkrete og utprøvde løsninger som
bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis.
Det vil være hensiktsmessig å benytte de mulighetene som ligger i den statlige satsingen og reformen
«Leve hele livet», men arbeidet må forankres lokalt og eventuelt bli en del av innholdet i
hovedprosjektet.
For å få varig effekt må arbeidet i hovedprosjektet ledes og gjennomføres av enhetens egne ansatte,
samarbeidspartnere og med støtte fra kommunens administrative og politiske ledelse.
Forbedringsarbeidet vil kreve tid og ressurser både økonomisk og personellmessig, og det er en
forutsetning at arbeidet prioriteres i budsjett- og årsplanlegging.

Illustrasjon fra «Leve hele livet». Regjeringen.no.
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15.

Prosjektadresser

Gunn Elin Krav Bakke, Felleslista, gek.bak@live.no; gunn.elin.krav.bakke@grue.kommune.no
Anita Madshus, Felleslista, anita@a2media.no
Kaja Sillerud Haugen, kaja.sillerud.haugen@ssb.no
Johny Solvang, johny.solvang@grue.kommune.no
Nina Synnøve Woll, Nina.synnove.woll@grue.kommune.no ; niwo08@hotmail.com
Konst. rådmann Erik Otterdahl Møller, erik.otterdahlmoller@grue.kommune.no, mob.:414 35 944
Konst. kommunalsjef helse og velferd Hege Nybakk Sjaatil, hege.sjaatil@grue.kommune.no
Konst. Enhetsleder Mona Banken Breisjøberget, mona.banken.breisjoberget@grue.kommune.no
Prosjektleder Anita Sæthre Goplen, anita.saethre.goplen@grue.kommune.no mob.: 466 77 529
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Vedlegg
1. Kartlegging av saker

KARTLEGGING VED GRUE SYKEHJEM
Nr:
Tidspunkt for saken:
Innmeldt av: (relasjon, ikke navn)
Kort beskrivelse av saken:

Hva er klagepunktet(-ene),
utfordringene, problemet?:

Hvilken lov, regel, forskrift er ikke
oppfylt?
Hva slags dokumentasjon finnes?

Hvordan er saken behandlet,
forsøkt løst?
Av hvem
Konkret/praktisk
Formelt, forvaltningsmessig
Hvilke forbedringstiltak må
gjøres/iverksettes som følge av
saken?
Hvilke andre konsekvenser
medfører saken?
Tiltak vs. ansatte
Rutine, - prosedyreendringer
Rapporteringer
Tilsyn
?
Annet:
Regisrert dato:
Underskrift:
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