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Forord
Bydelene Gamle Oslo, Grorud, Ullern og Østensjø fikk i desember 2015 
oppdrag fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid om å prøve ut en 
modell for hjemmetjenesten hvor fagpersonene myndiggjøres og gis større 
ansvar for tjenestene til den enkelte. Prosjektet skulle prøve ut en ny(e) 
forvaltningsmodell(er) for definering av tjenestebehov. 

Gjennom en organisering av hjemmetjenesten i mindre tverrfaglige team 
med et utvidet ansvar og med saksbehandling som en del av teamets ansvar 
har prosjektet prøvd ut en alternativ forvaltningsmodell for definering av 
tjenestebehov. 

Bydelene ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i prosjektet, spesielt 
brukere, og ikke minst alle medarbeidere og ledere i teamene i de fire bydelene. 
Prosjektet ville ikke vært mulig uten alles engasjement og vilje til å prøve ut nye 
ideer.

Prosjektet har vært omfattende og utfordrende, men også svært lærerikt. 

Bydelene håper at erfaringene fra prosjektet kan benyttes i utviklingen av 
hjemmebaserte tjenester i Oslo kommune. 

Oslo, 11.06.2018

Marie Anbjørg Joten,
bydelsdirektør - Bydel Ullern
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Prosjekt Tillitsmodellen har sin bakgrunn 
i Bystyremeldingen Seniormelding: 
Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo. 
Meldingen er en strategisk plan for Oslo 
kommunes arbeid for en aktiv og sunn aldring i 
befolkningen, inklusive fremtidig eldreomsorg.  
Meldingen viser hvilke prioriteringer og 
strukturendringer byrådet vil foreta for å få en 
bærekraftig pleie- og omsorgssektor og har et 
perspektiv frem mot 2024. Det er lagt vekt  på 
forebyggende helsearbeid, brukermedvirkning 
og bedret folkehelse. Meldingen fokuserer 
videre på innovasjon, forskning og utvikling.
Henvisning 1- Seniormelding: Selvstendige, aktive og 
trygge eldre i Oslo

Tillitsmodellen er første gang nevnt i 
Seniormeldingen, den gang omtalt som 
nabolagsorganisering av omsorgstjenestene. 
Det ble henvist til Nederland hvor man har 
utviklet modellen Buurtzorg. Dette er en modell 
for hjemmetjenester der oppgaveglidning 
settes i system ved at et større antall oppgaver 
og utvidet ansvar blir gitt til spesialutdannet 
personale. Modellen hadde vært en stor 
suksess og ført til økt tilgang på kvalifisert 
personale, økt produktivitet og kvalitet. 
Samtidig hadde man sett en reduksjon av 
kostnader, reisetid, nødvendige ressurser per 
pasient, fravær og utskifting av personell. 
Byrådet ville derfor prøve ut modellen i 
noen geografiske soner i utvalgte bydeler, 
der en gruppe fagpersoner får ansvar for 
tjenestetilbudet. 

Høsten 2015 fikk Oslo et nytt byråd, og 
det ble utarbeidet en plattform for det nye 
byrådssamarbeidet. Det nye Byrådet ville 
gjennomføre forsøk i et utvalg bydeler 
med alternativ til bestiller- utførermodellen 
og vurdere en alternativ organisering av 
hjemmetjenester og eldreomsorg. Byrådet 
hadde også fokus på at tillit skulle ligge til 
grunn for byrådets styring av Oslo kommune. 
Økt tillit handlet om overføring av faglig 

myndighet, tilstrekkelig bemanning, åpenhet, 
dialog, kompetansehevende tiltak og 
forankring, jfr. Plattform for byrådssamarbeid 
2015 - 2019.
Henvisning 2 - Plattform for byrådssamarbeid mellom 
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk 
Venstreparti 2015-2019. 

Prosjekt Nabolagsorganisering endret navn til 
Prosjekt Tillitsmodellen og det ble utarbeidet 
et nytt mandat for prosjektet i desember 2015. 
Oppstart av prosjektet ble forskjøvet til januar 
2016. Prosjektet er en del av Byrådsavdeling 
for eldre, helse og arbeid sitt Oslo + program 
under felles programledelse.
Henvisning 3 - Oslo+ Program for tjenesteinnovasjon

Prosjektet har vært fulgt av følgeforskning. 
Oppdraget har vært å undersøke erfaringene 
med gjennomføringen av minipilot og 
hovedpilot med tanke på mest mulig 
hensiktsmessig implementering i alle 
bydeler. Universitetet i Sørøst-Norge har vært 
ansvarlige for følgeforskningen. Erfaringene fra 
følgeforskningen er beskrevet i egne rapporter.
Vedlegg 3 - Tillitsmodellen erfaringer med mini-
pilotering av selvstyrte team i tre bydeler i Oslo og                  
Vedlegg 4 - Tillitsmodellen - hovedepolitering 2017-18.

1 / Innledning

2.1 Bakgrunn for prosjektet

De hjemmebaserte tjenestene har vært basert 
på en bestiller-utførermodell med sterke 
kontrollrutiner og rapporteringskrav.  Detaljerte 
vedtak og stramt definerte tidsrammer er 
lagt til grunn for tjenester den enkelte mottar.  
Fagpersoner har hatt liten mulighet for 
fleksibilitet og faglige vurdering ved endring av 
behov og tilstand. Det er behov for å prøve ut 
nye modeller for tjenestetildeling og utførelse. 
Den enkelte som mottar tjenester skal i større 
grad involveres med utgangspunkt i hva som er 
viktig for dem. Medarbeidernes faglig stolthet, 
arbeidsglede og kreativitet skal verdsettes. 
Tillitsmodellen i Oslo skal implementere nyere 
tilnærmingsmåter som legger vekt på den 
enkeltes ressurser, egenmestring og kontroll 
over eget liv. I tillegg skal Oslomodellen hente 
inspirasjon fra tjenesteinnovasjon i andre land.

2.2 Oppdraget

Bydelene skal prøve ut en modell for 
hjemmetjenesten hvor fagpersonene 
myndiggjøres og gis større ansvar for 
tjenestene til den enkelte. Tjenestene til 
den enkelte må være helhetlige og sees i en 
sammenheng uten detaljstyring. 
 
• Modellen skal utvikles i samarbeid med 

andre bydeler.

• Modellen skal utvikles i samarbeid med 
brukerrepresentanter, representanter for 
aktuelle fagorganisasjoner og medarbeidere 
i bydelene.

• Prosjektet skal prøve ut en ny(e) 
forvaltningsmodell(er) for definering av 
tjenestebehov.

• Redusere unødig rapporterings- og 
kontrollkrav.

• Tillitsbasert ledelse på alle nivå.

• Tilstrebe heltidsstillinger og redusere behov 
for vikarbruk.

2.4 Organisering

Det utpekes en prosjektledende bydel med 
ansvar for at det etableres et prosjekt og 
nedsettes en styringsgruppe. Styringsgruppen 
skal bestå av representanter fra deltagende 
bydeler, ansattes representanter, samt en 
kontaktperson fra EST som observatør. 
Leder for styringsgruppen har ansvar for 
informasjonsoverføring og dialog mellom 
prosjektet og EST.

• Det skal være bred tverrfaglig deltagelse fra 
medarbeiderne i prosjektarbeidet.

• Prosjektet inkluderer interne og eksterne 
samarbeidspartnere når hensiktsmessig. 
Valg av samarbeidspartnere gjøres i 
samarbeid med EST.

• Prosjektene skal evalueres, og bydelene 
skal tilrettelegge for forskning. Organisering 
av evalueringen og forskningen skal skje i 
regi av EST.

2.5 Fremdrift

Tidsplan er 1. juni 2015 - 31. mai 2017. 
Bydelene etablerer styringsgruppe og 
konkretiserer mandat med milepæler innen 
15. juni 2015. Styringsgruppens leder har 
ansvar for rapportering til og dialog med EST. 
Statusrapport skal leveres EST etter avtale. I 
samarbeid med EST avtales sluttrapportering 
og evaluering av prosjektet. 
Vedlegg 1- Mandat Tillitsmodellen

2 / Mandat
- Mandat for Tillitsmodell fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid
av desember 2015
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Bydel Ullern har vært prosjektledende bydel 
og deltatt i prosjektet sammen med bydelene 
Gamle Oslo, Grorud og Østensjø. Prosjektet 
har vært organisert med styringsgruppe, 
overordnet prosjektgruppe, samt lokale 
prosjektgrupper i hver bydel. Det har 
underveis i prosjektet vært flere delprosjekter/
arbeidsgrupper, både internt i hver bydel og 
på tvers av bydelene, med bred tverrfaglig 
deltagelse. Fagorganisasjonene har vært  
representert i både prosjektgrupper og 
styringsgruppen. Styringsgruppen har hatt 
brukerrepresentant fra Ullern eldreråd.  

Styringsgruppen har bestått av:

• Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten -  Bydel 
Ullern (leder av styringsgruppen)

• Bydelsdirektør Tove Stien -  Bydel Østensjø
• Bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide -  

Bydel Grorud
• Bydelsdirektør Lasse Østmark tom. juni 

2017 -Bydel Gamle Oslo
• Bydelsdirektør Tore Olsen Pran fom. 

oktober 2017 -  Bydel Gamle Oslo
• Tillitsvalgt Roger Dehlin - Fagforbundet
• Tillitsvalgt Veronica Zysman - Norsk 

Sykepleierforbund

• Spesialrådgiver Eva Graziano - observatør 
fra Byrådsavdeling for eldre, helse og 
arbeid 

• Prosjektdirektør Jan Olsen Nytveit - 
observatør fra Byrådsavdeling for eldre, 
helse og arbeid 

• Leder Ullern Eldreråd Berit J.Ris - 
observatør

Prosjektgruppen har bestått av:

• Overordnet prosjektleder Hilde Holm tom. 
mai 2017 -  Bydel Ullern

• Seksjonssjef Hanne Zakariassen - Bydel 
Gamle Oslo

• Seksjonssjef Christelle Nilsson tom. april 
2017 - Bydel Østensjø

• Lokal prosjektleder Anne Hartvedt fom. 
mai 2017 - Bydel Østensjø

• Avdelingssjef Bente Almås tom. januar 
2017 - Bydel Grorud

• Lokal prosjektleder Terje Schjødt- Osmo 
fom februar 2017 - Bydel Grorud

• Lokal prosjektleder Mary Anne 
Johannessen tom august 2016 - Bydel 
Ullern

• Avdelingssjef Giske Edvardsen fom. august 
2016 - Bydel Ullern

• Tillitsvalgt Britt Holand - Fagforbundet 
Bydel Østensjø

• Tillitsvalgt Nils Rise - Norsk 
Sykepleierforbund (sentralt)

3 / Organisering

Styringsgruppe

Overordnet
prosjektgruppe

Prosjektgruppe,
Bydel Østensjø

Prosjektgruppe,
Bydel Ullern

Prosjektgruppe,
Bydel Gamle Oslo

Prosjektgruppe, 
Bydel Grorud

Prosjektleder

Ulike arbeidsgrupper
underveis

Modell: prosjektorganisering



9Sluttrapport / Prosjekt Tillitsmodellen8Sluttrapport / Prosjekt Tillitsmodellen

Bydelene Gamle Oslo, Grorud, Ullern og 
Østensjø har på oppdrag fra Byrådsavdeling 
for eldre, helse og arbeid prøvd ut en modell 
for hjemmetjenesten hvor fagpersonene 
myndiggjøres og gis større ansvar for 
tjenestene til den enkelte. Tjenestene til den 
enkelte skal være helhetlige og sees i en 
sammenheng uten detaljstyring. Prosjektets 
resultatmål har vært å prøve ut en ny(e) 
forvaltningsmodell(er) for definering av 
tjenestebehov (mandat 2015).

Gjennom en organisering av hjemmetjenesten 
i mindre tverrfaglige team med et utvidet 
ansvar og med saksbehandling som  en del 
av teamets ansvar, har prosjektet prøvd ut en 
alternativ forvaltningsmodell for definering 
av tjenestebehov. Det har vært gjennomført 
pilotering i to perioder med til sammen åtte 
team i de fire prosjektbydelene.

Prosjektet har vært fulgt av følgeforskning. 
Erfaringene viser at medarbeidere og 
ledere i all hovedsak ønsker Tillitsmodellen 
velkommen.  Resultatene viser at det å  
benytte egen faglighet i større grad, fleksibel 
mulighet til å justere tjenestene etter brukernes 
behov og samarbeid på tvers av profesjoner er 
motiverende og meningsfylt. 

Mindre team gir bedre kontakt og 
medarbeiderne opplever at det gis bedre 
tjenester, uten at dette er dokumentert med 
tall. 

Følgeforskningen viser at medarbeidere 
ønsker stor grad av selvbestemmelse, men 
de opplever i mindre grad at de har dette. 
De opplever også i mindre grad at forslag til 
endringer blir tatt godt imot og at de har frihet 
til å finne gode løsninger. På den andre siden 
gir de uttrykk for å bli vist ganske stor grad av 
faglig tillit. Tverrfaglighet og saksbehandling 
som en del av teamets ansvar oppleves som 
positivt. Ingen ønsker seg tilbake til bestiller-
utførermodellen. 

Mange brukere i hjemmetjenesten har 
rapportert økt tilfredshet med besøk av 
færre antall ansatte. Generelt oppfatter 
følgeforskerne Tillitsmodellen som svært 
lovende, men fortsatt underveis i utviklingen.

Prosjektet har vært gjennomført i bydelenes 
kommunale hjemmetjenester. Prosjektet 
har ikke utredet mulige konsekvenser for 
fritt brukervalg i forbindelse med eventuell 
innføring av Tillitsmodellen da dette ikke var en 
del av mandatet.

4 / Kort oppsummering 

5.1 Resultatmål
Prosjektets oppdrag har vært å prøve 
ut en modell for hjemmetjenesten hvor 
fagpersonene myndiggjøres og gis større 
ansvar for tjenestene til den enkelte. 
Tjenestene til den enkelte må være helhetlige 
og sees i en sammenheng uten detaljstyring 
(mandat 2015). 

Det følger også av oppdraget at:

• Modellen skal utvikles i samarbeid med 
andre bydeler

• Modellen skal utvikles i samarbeid med 
brukerrepresentanter, representanter 
for aktuelle fagorganisasjoner og 
medarbeidere i bydelene.

• Prosjektet skal prøve ut en ny(e) 
forvaltningsmodell(er) for definering av 
tjenestebehov

• Redusere unødig rapporterings- og 
kontrollkrav

• Tillitsbasert ledelse på alle nivå

• Tilstrebe heltidsstillinger og redusere 
behov for vikarbruk

Modellen har vært utviklet i samarbeid 
mellom bydelene Gamle Oslo, Grorud, Ullern 
og Østensjø. Det har vært representasjon 
fra brukerne i styringsgruppen med deltager 
fra Ullern eldreråd. I utviklingsfasen ble det 
innhentet tilbakemeldinger fra eldrerådene 
i prosjektbydelene. Fagorganisasjonene 
har vært representert i styringsgruppen, 
og det har vært representanter fra både 
fagorganisasjonene og medarbeidere i 
prosjektgrupper og arbeidsgrupper.

Gjennom en organisering av hjemmetjenesten 
i mindre tverrfaglige team, med et utvidet 
ansvar og med saksbehandling som en del 
av teamets ansvar, har prosjektet prøvd 

ut en forvaltningsmodell for definering av 
tjenestebehov og utførelse i hjemmetjenesten. 
Selvstyrte tverrfaglige team er definert som 
prosjektets hovedprodukt, og er nærmere 
beskrevet i kapittel 7.

Å organisere i tverrfaglige sammensatte team 
med saksbehandling integrert, har bidratt til å 
redusere behovet for rapportering og kontroll 
mellom bestiller og utfører i det daglige.  
Organiseringen har ført til et tettere samarbeid 
og dialog mellom saksbehandler og øvrige 
medarbeidere i teamet.

Prosjektet har hatt fokus på teamleder-
rollen i hjemmetjenesten og har ikke vurdert 
tillitsbasert ledelse på alle nivå, men 
doktoravhandlingen til Bentzen (2016) viser at 
tillitsbasert styring og ledelse er nødvendig for 
at medarbeidere skal få en autonom rolle.
Henvisning 4- Tillidsbaseret  styring og ledelse i 
offentlige organisasjoner- I springet fra ambition til 
praksis

Det vil derfor være en forutsetning for å lykkes 
med Tillitsmodellen at det er tillitsbasert 
ledelse på alle nivå i en organisasjon.  
Erfaringen fra følgeforskningen viser at 
Tillitsmodellen krever en ny teamleder-rolle. 
Skal man lykkes med en implementering må 
lederen delta aktivt i det daglige arbeidet, 
engasjere seg faglig og ta en coachende 
rolle overfor teammedlemmene. Teamledere 
trenger skolering og coaching i denne nye 
rollen. 
Vedlegg 4 - Tillitsmodellen - hovedpilotering 2017- 18

Tidlig i prosjektet var en av ideene å prøve 
ut et alternativ med å oppbemanne et team 
med blant annet flere heltidsstillinger for å se 
om det kunne gi redusert vikarbruk. Denne 
ideen ble imidlertid ikke besluttet videreført 
til utprøving.  Bydelene har hatt et fokus på å 
øke antall heltidsstillinger i tråd med Byrådets 
føringer. 

5 / Oppnåelse av prosjektets mål 
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5.2.  Effektmål i 
prosjektplan

Ved oppstart av prosjektet ble det utarbeidet 
prosjektplan og vedtatt følgende effektmål: 

• Brukerne skal oppleve økt tilfredshet 
med tjenestene som ytes, herunder økt 
brukermedbestemmelse

• Større ansvar og myndighet til 
medarbeidere i hjemmetjenesten til å 
tilpasse tjenesten ved endring av behov og 
tilstand

• Effektiviteten skal øke og ressursbruken 
skal reduseres i tjenesten

• Medarbeidere skal oppleve økt tilfredshet 
med sin arbeidssituasjon, herunder faglig 
stolthet og arbeidsglede

• Fraværet blant ansatte skal reduseres
• Mindre rapportering

Vedlegg  2 - Prosjektplan Tillitsmodellen

Prosjektet har vært fulgt av følgeforskning 
som har undersøkt erfaringene med utprøving 
av selvstyrte team i minipilot og hovedpilot. 

Det har vært gjennomført både kvantitative 
og kvalitative undersøkelser. Blant annet 
har det både ved oppstart og avslutning 
av hver pilotperiode vært  bruker- og 
medarbeiderundersøkelser. For beskrivelse av 
erfaringene med pilotene vises det til rapporter 
fra følgeforskningen.

Vedlegg 3 - Tillitsmodellen erfaringer med mini-
pilotering av selvstyrte team i tre bydeler i Oslo og                  
Vedlegg 4 - Tillitsmodellen - hovedepolitering 2017-18.

Så langt det har vært mulig har prosjektet 
fulgt utviklingen i effektivitet, ressursbruk 
og  sykefravær, jfr. kulepunkt fire og fem. 
Piloteringen har vært av kort varighet og 
det vil ta lengre tid å synliggjøre effektene 
av Tillitsmodellen enn varigheten av 
pilotperiodene. Det er derfor for tidlig å si 
noe om effektene av Tillitsmodellen på disse 
områdene. Når det gjelder kulepunkt seks 
mener bydelene i prosjektet at å organisere 
i tverrfaglige sammensatte team med 
saksbehandling integrert, har bidratt til å 
redusere behovet for rapportering og kontroll 
mellom bestiller og utfører i det daglige.

Prosjektet har hatt en samlet økonomisk 
ramme på kr. 6 750 000. Midlene har finansiert 
lønn til overordnet prosjektleder, gjennomføring 
av følgeforskning/evaluering, konsulentbistand 
ved gjennomføring av workshops, samt til 
veiledning av teamene. I tillegg har bydelene 
fått midler til frikjøp av medarbeidere til 
workshops og opplæring. Bydelene har også 
bidratt med egne ressurser ved gjennomføring 
av prosjektet. Prosjektet har vært gjennomført 
innenfor tildelt ramme.

6 / Økonomiske rammer 
for prosjektet



13Sluttrapport / Prosjekt Tillitsmodellen12Sluttrapport / Prosjekt Tillitsmodellen

Gjennom en organisering i mindre selvstyrende 
tverrfaglige team, med et utvidet ansvar, 
samt saksbehandling som en del av teamets 
ansvar, har prosjektet prøvd ut en ny 
forvaltningsmodell for vurdering og utførelse 
av hjemmetjenester. Forvaltningsmodellen 
defineres som prosjektets hovedprodukt og 
resultatmål, og modellen innebærer både 
organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling. 
Det var etter utviklingsfasen enighet om at 
“Selvstyrte tverrfaglige team” var det mest 
sentrale konseptet og en forutsetning for hele 
piloteringen.  

7.1 Selvstyrende 
tverrfaglige team 

Med “selvstyrende team” i prosjektet menes at 
teamet er ansvarlig for selv å løse delegerte 
oppgaver.

Hvert team har hatt ansvar for brukerne med 
vedtak om hjemmesykepleie og praktisk 
bistand tilhørende et definert geografisk 
område, totalt ca. 60-80 brukere i hvert team.
Teamet har bestått  av 10-15  årsverk med 
tverrfaglig sammensetning; Sykepleiere, 
helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, 
ergoterapeut, fysiopterapeut samt 
saksbehandler. Saksbehandler, ergoterapeut 
og fysioterapeut har hatt ansvar for to eller 
flere team. Det enkelte team har utarbeidet 
rutiner for organisering og samspill i 
samarbeid med teamleder og prosjektleder. 
Det har vært lagt opp til at teamene selv 
følger med på ressursbehovet og i fellesskap 
vurderer fordeling av oppgavemengde og 
eventuell innhenting av nødvendige ekstra 
ressurser og spesialkompetanse. Dette kunne 
også innebære håndtering av fravær. I løpet av 
prosjektet har ikke innleie av vikarer vært prøvd 
ut som en del av teamenes ansvar. 
En leder fra hjemmesykepleien har vært 

nærmeste leder for teamet (teamleder). 
Lederansvaret inkluderte også personalansvar 
for saksbehandler, fysioterapeut, ergoterapeut 
og hjemmehjelp, og hver teamleder har hatt 
ansvar for ett til tre team. I Bydel Gamle Oslo 
har ikke teamleder hatt personalansvar for 
ergoterapeut og fysioterapeut. 
                                                                               
Teamet var i prosjektet ansvarlig for faglig 
oppfølging av brukerne samt fortløpende 
planlegging og arbeidsfordeling. Dette 
inkluderte også det daglige ansvaret for å følge 
opp PLO meldinger, (elektroniske meldinger 
fra for eksempel sykehus og fastlege) beskjed-
journaler og revurderings-journaler, se også
Vedlegg 12 - Modell 1 og 2 hovedpilotering.

Det var krav til helsefaglig utdanning hos 
alle ansatte i teamene med unntak av 
hjemmehjelperne. Teammedlemmenes 
kompetanse ble kartlagt for å 
avdekke kompetansehull og behov for 
kompetansehevende tiltak. Alle, uavhengig 
av faglig bakgrunn, skulle aktivt dele sin 
kompetanse og bidra til at både brukere, 
pårørende og kollegaer får aktuell informasjon 
om tiltak og veiledning som fremmer mestring 
og selvstendighet.

Teamene har innhentet spesialkompetanse 
ut fra behov;  f.eks kreftsykepleier, psykisk 
helsearbeider, ernæringsfysiolog, demensteam, 
seniorveileder etc.

Brukerfokus og brukermedvirkning har 
vært sentralt i teamenes arbeid. Oppstart- /
kartleggingssamtaler med utgangspunkt i 
“Hva er viktig for deg?” og hverdagsmestring 
har vært utgangspunktet for planleggingen 
av tjenestene til den enkelte bruker. Dette 
innebærer økt samhandling med brukere, 
pårørende og nettverket rundt bruker. 
Oppstartsamtalen/kartleggingssamtalen  ble 
utført tverrfaglig. 
Vedlegg 11 - Mal kartleggingssamtale

7 / Prosjektets hovedprodukt
- Ny forvaltningsmodell for vurdering og utførelse av hjemmetjenester

I utviklingsfasen ble behovet for økt 
kompetanse både på individnivå og teamnivå 
tydelig. De viktigste kompetanseområdene 
var tillitsbasert styring og ledelse, å jobbe 
selvstyrt, hverdagsmestring, dokumentasjon 
og oppfølging av Gerica. Det ble avdekket 
manglende basiskompetanse, spesielt innen 
dokumentasjon, noe som medførte større 
opplæringsbehov enn antatt. Kompetanseplan 
ble utarbeidet sentralt og i hver bydel.  Det 
har i løpet av prosjektet vært flere samlinger 
og workshops med kompetansedeling 
på tvers av bydeler og team. Helseetaten 
har bistått prosjektet med planlegging og 
gjennomføring av flere workshops og har også 

hatt hovedansvar for utarbeidelse av sentral 
kompetanseplan. Tillitsmodellen har vært 
gjennomgående tema i ledernettverkene som 
Helseetaten arrangerte i 2016 og 2017.
Vedlegg 7 -  Kompetanseplan for hovedpilot 
Tillitsmodellen fra 01.09.2017.

Modell 1 og 2 
Beskrivelser av Modell 1 og 2 på neste side 
gir en detaljert oversikt over teamenes ansvar 
og oppgaver. Modell 1 og 2 ble skjematisk 
beskrevet og besluttet før hovedpilot, men de 
fleste arbeidsoppgavene i modellene ble testet 
ut i minipilot. 

Sykepleier Saksbehandler Helsefagarbeider Fysioterapeut Hjemmehjelp Ergoterapeut

*

Modell: Selvstyrte tverrfaglige team
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Teamet er ansvarlig for alle 
brukere, som har vedtak, 

tilhørende et geografisk område.

“Hva er viktig for deg?” er styrende 
i både tjenestetildeling og den 

daglige tjenesteutførelsen.

Teamet utfører alle revurderinger 
av vedtak og tiltaksplan.

Teamet utfører tiltak
hverdagsmestring.

Teamets faste medlemmer 
rapporterer til samme leder.

Teamet lager og følger opp 
tiltaksplaner basert på “Hva er 

viktig for deg?” med beskrivelse av 
mål og dato for evaluering mål. 

En i teamet er til enhver tid 
ansvarlig for delegerte oppgaver, 

ansvaret går på omgang 
eller er fast.

Teamet innhenter annen 
komeptanse eller veiledning

ved behov.

Teamet følger opp 
PLO/OL-beskjedjournaler.

Teamet utfører 
hverdagsrehabilitering

for eksisterende brukere.

Teamet er ansvarlig for å vurdere 
ressursbehov og lage egne 
arbeidslister/vaktlister. Ulik 

praksis i bydelene, eks. bestilling 
av vikarer ved korttidsfravær.

Teamet har veiledning og
rådgiving internt i teamet og 

tverrfaglige møter for å vurdere 
brukere i teamet.

Teamleder har
vedtaktsmyndighet** og kan ha 

ansvar for ett til tre team.

Teamet følger opp sykehus, 
helsehus og KAD for 
eksisterende brukere.

Teamet leverer tjenester til nye 
brukere inntil vedtak er fattet og 

den enkelte har valgt
 tjenesteleverandør i henhold til 

fritt brukervalg.

Teamet erstatter
hverdagsrehabiliteringsteam og 
leverer selv disse tjenestene for 

nye brukere.

Teamet følger opp sykehus, 
helsehus og KAD for 

nye brukere.

Teamet gjennomfører oppstarts-
samtaler/kartleggingssamtaler 

hos nye brukere.

Teamet erstatter 
Søkndaskontor, vurderingsteam, 
og innsatsteam. Teamet vurderer 
behov, utfører saksbehandling og 

fatter vedtak**.

Andre spesialteam som 
vurderingsteam, innsatsteam og 
hverdagsrehabiliteringsteam el. 
leverer tjenester til nye brukere 

som i dag. 

Arbeidslag demens leverer 
tjenester til egne brukere selv om 
de tilhører Tillitsteamets område.
Dersom nye brukere kvalifiserer til 
tjenester fra Arbeidslag demens 
vil de overføres til dette teamet.

?
?

?
?

Teamet gjennomfører oppstarts-
samtaler/kartleggingssamtaler 

for nye og overførte brukere.

Teamet er ansvarlig for alle 
brukere, som har vedtak, 

tilhørende et geografisk område.

“Hva er viktig for deg?” er styrende 
i både tjenestetildeling og den 

daglige tjenesteutførelsen.

Teamet utfører alle revurderinger 
av vedtak og tiltaksplan.

Teamet utfører tiltak
hverdagsmestring.

Teamets faste medlemmer 
rapporterer til samme leder.

Teamet lager og følger opp 
tiltaksplaner basert på “Hva er 

viktig for deg?” med beskrivelse av 
mål og dato for evaluering mål. 

En i teamet er til enhver tid 
ansvarlig for delegerte oppgaver, 

ansvaret går på omgang 
eller er fast.

Teamet innhenter annen 
komeptanse eller veiledning

ved behov.

Teamet følger opp 
PLO/OL-beskjedjournaler.

Teamet utfører 
hverdagsrehabilitering

for eksisterende brukere.

Teamet er ansvarlig for å vurdere 
ressursbehov og lage egne 
arbeidslister/vaktlister. Ulik 

praksis i bydelene, eks. bestilling 
av vikarer ved korttidsfravær.

Teamet har veiledning og
rådgiving internt i teamet og 

tverrfaglige møter for å vurdere 
brukere i teamet.

Teamleder har
vedtaktsmyndighet** og kan ha 

ansvar for ett til tre team.

Teamet følger opp sykehus, 
helsehus og KAD for 
eksisterende brukere.

Teamet leverer tjenester til nye 
brukere inntil vedtak er fattet og 

den enkelte har valgt
 tjenesteleverandør i henhold til 

fritt brukervalg.

Teamet erstatter
hverdagsrehabiliteringsteam og 
leverer selv disse tjenestene for 

nye brukere.

Teamet følger opp sykehus, 
helsehus og KAD for 

nye brukere.

Teamet gjennomfører oppstarts-
samtaler/kartleggingssamtaler 

hos nye brukere.

Teamet erstatter 
Søkndaskontor, vurderingsteam, 
og innsatsteam. Teamet vurderer 
behov, utfører saksbehandling og 

fatter vedtak**.

Andre spesialteam som 
vurderingsteam, innsatsteam og 
hverdagsrehabiliteringsteam el. 
leverer tjenester til nye brukere 

som i dag. 

Arbeidslag demens leverer 
tjenester til egne brukere selv om 
de tilhører Tillitsteamets område.
Dersom nye brukere kvalifiserer til 
tjenester fra Arbeidslag demens 
vil de overføres til dette teamet.

?
?

?
?

Felles for Modell 1 og 2

*

Modell 1

Modell 2

* Begrepet helsefagarbeidere omfatter hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere 

** Fatter vedtak som omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysio/ergo-terapeut tjenester og 
korttidsplasser

*** Teamleder har vedtaksmyndighet som omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysio/ergo-terapeut 
tjenester og korttidsplasser.

Teamet er ansvarlig for alle 
brukere, som har vedtak, 

tilhørende et geografisk område.

“Hva er viktig for deg?” er styrende 
i både tjenestetildeling og den 

daglige tjenesteutførelsen.

Teamet utfører alle revurderinger 
av vedtak og tiltaksplan.

Teamet utfører tiltak
hverdagsmestring.

Teamets faste medlemmer 
rapporterer til samme leder.

Teamet lager og følger opp 
tiltaksplaner basert på “Hva er 

viktig for deg?” med beskrivelse av 
mål og dato for evaluering mål. 

En i teamet er til enhver tid 
ansvarlig for delegerte oppgaver, 

ansvaret går på omgang 
eller er fast.

Teamet innhenter annen 
komeptanse eller veiledning

ved behov.

Teamet følger opp 
PLO/OL-beskjedjournaler.

Teamet utfører 
hverdagsrehabilitering

for eksisterende brukere.

Teamet er ansvarlig for å vurdere 
ressursbehov og lage egne 
arbeidslister/vaktlister. Ulik 

praksis i bydelene, eks. bestilling 
av vikarer ved korttidsfravær.

Teamet har veiledning og
rådgiving internt i teamet og 

tverrfaglige møter for å vurdere 
brukere i teamet.

Teamleder har
vedtaktsmyndighet** og kan ha 

ansvar for ett til tre team.

Teamet følger opp sykehus, 
helsehus og KAD for 
eksisterende brukere.

Teamet leverer tjenester til nye 
brukere inntil vedtak er fattet og 

den enkelte har valgt
 tjenesteleverandør i henhold til 

fritt brukervalg.

Teamet erstatter
hverdagsrehabiliteringsteam og 
leverer selv disse tjenestene for 

nye brukere.

Teamet følger opp sykehus, 
helsehus og KAD for 

nye brukere.

Teamet gjennomfører oppstarts-
samtaler/kartleggingssamtaler 

hos nye brukere.

Teamet erstatter 
Søkndaskontor, vurderingsteam, 
og innsatsteam. Teamet vurderer 
behov, utfører saksbehandling og 

fatter vedtak**.

Andre spesialteam som 
vurderingsteam, innsatsteam og 
hverdagsrehabiliteringsteam el. 
leverer tjenester til nye brukere 

som i dag. 

Arbeidslag demens leverer 
tjenester til egne brukere selv om 
de tilhører Tillitsteamets område.
Dersom nye brukere kvalifiserer til 
tjenester fra Arbeidslag demens 
vil de overføres til dette teamet.

?
?

?
?

Teamet er ansvarlig for alle 
brukere, som har vedtak, 

tilhørende et geografisk område.

“Hva er viktig for deg?” er styrende 
i både tjenestetildeling og den 

daglige tjenesteutførelsen.

Teamet utfører alle revurderinger 
av vedtak og tiltaksplan.

Teamet utfører tiltak
hverdagsmestring.

Teamets faste medlemmer 
rapporterer til samme leder.

Teamet lager og følger opp 
tiltaksplaner basert på “Hva er 

viktig for deg?” med beskrivelse av 
mål og dato for evaluering mål. 

En i teamet er til enhver tid 
ansvarlig for delegerte oppgaver, 

ansvaret går på omgang 
eller er fast.

Teamet innhenter annen 
komeptanse eller veiledning

ved behov.

Teamet følger opp 
PLO/OL-beskjedjournaler.

Teamet utfører 
hverdagsrehabilitering

for eksisterende brukere.

Teamet er ansvarlig for å vurdere 
ressursbehov og lage egne 
arbeidslister/vaktlister. Ulik 

praksis i bydelene, eks. bestilling 
av vikarer ved korttidsfravær.

Teamet har veiledning og
rådgiving internt i teamet og 

tverrfaglige møter for å vurdere 
brukere i teamet.

Teamleder har
vedtaktsmyndighet** og kan ha 

ansvar for ett til tre team.

Teamet følger opp sykehus, 
helsehus og KAD for 
eksisterende brukere.

Teamet leverer tjenester til nye 
brukere inntil vedtak er fattet og 

den enkelte har valgt
 tjenesteleverandør i henhold til 

fritt brukervalg.

Teamet erstatter
hverdagsrehabiliteringsteam og 
leverer selv disse tjenestene for 

nye brukere.

Teamet følger opp sykehus, 
helsehus og KAD for 

nye brukere.

Teamet gjennomfører oppstarts-
samtaler/kartleggingssamtaler 

hos nye brukere.

Teamet erstatter 
Søkndaskontor, vurderingsteam, 
og innsatsteam. Teamet vurderer 
behov, utfører saksbehandling og 

fatter vedtak**.

Andre spesialteam som 
vurderingsteam, innsatsteam og 
hverdagsrehabiliteringsteam el. 
leverer tjenester til nye brukere 

som i dag. 

Arbeidslag demens leverer 
tjenester til egne brukere selv om 
de tilhører Tillitsteamets område.
Dersom nye brukere kvalifiserer til 
tjenester fra Arbeidslag demens 
vil de overføres til dette teamet.

?
?

?
?
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7.2 Saksbehandling inn i 
hjemmetjenesten 

Saksbehandler har vært en egen 
funksjon/ansatt og organisert under 
teamleder i hjemmetjenesten. I prosjektet 
har det vært lagt vekt på å sikre at 
saksbehandlingskompetansen ikke skulle 
bli forringet ved overføring av ansvaret til 
hjemmetjenesten. Ved å ha egne ansatte som 
har hatt hovedansvaret for saksbehandlingen 
har kompetansen blitt opprettholdt. 

Det har i det daglige vært tett samarbeid 
mellom saksbehandler og medarbeidere i 
teamet både ved tildeling av tjenester til nye 
brukere og ved revurdering. Blant annet har 
det vært gjennomført kartleggingssamtaler 
og andre møter med brukere i fellesskap. 
Saksbehandler har hatt kontorplass i 
hjemmetjenesten sammen med teamet. 
 
Saksbehandler har behandlet de fleste 
søknader om tjenester knyttet til det 
geografiske området til tillitsmodell-
teamene Unntaket har vært for tjenester som 
brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, 
støttekontakt, TT, individuell avlastning o.l. 
Søknader om disse tjenestene har vært 
behandlet av saksbehandlere med spesiell 
kompetanse på områdene. 
 
Teamleder har hatt vedtaksmyndigheten 
for tjenestene hjemmesykepleie og praktisk 
bistand. Vedtaksmyndighet for tjenester som 
langtidsopphold og korttidsopphold, dagsenter, 
omsorg+ og trygghetsalarm har i prosjektet 
blitt værende hos leder av søknadskontoret. 

I modell 1 har saksbehandler og teamet hatt 
et totalansvar for saksbehandlingen hvilket 
innbefatter oppfølging i sykehus, helsehus 
og behandling av alle nye søknader, samt 
revurdering av eksisterende vedtak. I praksis 

har det vært saksbehandler som først har 
møtt  brukere som ikke har tjenester fra 
tidligere. Dette har også vært nødvendig for 
å sikre brukervalget i hjemmetjenesten. I 
modell 2 har helt nye brukere blitt ivaretatt av 
saksbehandlere på søknadskontoret.

Langt på vei har saksbehandler utført 
oppgavene sine som tidligere, men i prosjektet 
med en annen organisatorisk tilknytning og 
med et langt tettere samarbeid med de som 
utfører tjenesten. Det har også vært et behov 
for samarbeid med øvrige saksbehandlere 
i  bydelene ved tildeling og koordinering av 
blant annet korttidsplasser, omsorgsboliger 
og dagsenter. Dette har blitt ivaretatt gjennom 
faste møter.

I prosjektet har det blitt prøvd ut en alternativ 
måte å formulere vedtak om hjemmesykepleie 
på. Hensikten med de nye vedtakene har vært 
å overlate mer ansvar til tjenesteansvarlig 
sykepleier, samt sikre god brukermedvirkning. 
Vedtakene har vært langt mindre detaljerte enn 
tidligere. 
For nærmere beskrivelse se Vedlegg 8 - Saksbehandling i 
tillitsmodellen

Det har vært en begrenset utprøving med bruk 
av de nye vedtakene i prosjektperioden, og 
det er usikkert om beskrivelsen av tjenesten 
den enkelte mottar er detaljert nok beskrevet  
i vedtakene.Det har blitt avdekket at det har 
vært for lav kompetanse på utarbeidelse 
av tiltaksplaner i hjemmesykepleien. 
Prosjektgruppen er av den oppfatning at 
det er nødvendig med en videre oppfølging 
før en eventuell implementering med ny 
vedtaksformulering iverksettes i kommunen. 
Bydelene har ikke mottatt klager på vedtakene 
i prosjektperioden.

7.3 Hjemmetjenesten 
forvalter egne 
korttidsplasser

Delprosjektet “Hjemmetjenesten forvalter 
egne korttids-rehabiliteringsplasser” ble i 
samarbeid med Sykehjemsetaten utsatt 
fra minipilot til hovedpilot. Våren 2017 ble 
det nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe på 
tvers av pilot-bydelene og Sykehjemsetaten. 
Gruppen konkluderte med å anbefale å teste 
ut disponering av én korttidsplass per bydel i 
hovedpilot. Det ble vurdert av styringsgruppen 
at det skulle være opp til hver enkelt bydel 
om man ville la Tillitsmodell-teamene 
forvalte korttids- og rehabiliteringsplasser. 
Alle direktører mente at dette ble for 
omfattende og økonomisk risikabelt i piloten.  
I styringsgruppen ble det i juni 2017 besluttet 
at kun Bydel Gamle Oslo skulle teste ut bruk av 
en plass, men dette ble ikke gjennomført. Etter 
nærmere vurdering ble det besluttet at dette 
ikke lot seg gjennomføre med de økonomiske 
rammene som forelå. 
For mer informasjon henvises til delrapport Vedlegg 9 - 
Tillitsmodell-teamene og korttidsplasser
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8.1 Fase 1 - Utvikle 
konsepter for pilotering

Prosjektet startet med å hente ideer og 
inspirasjon fra andre land som hadde prøvd 
ut alternative modeller for organisering av 
hjemmetjenester. Håbo kommune i Sverige, 
Buurtzorg i Nederland og København 
kommune i Danmark ble alle besøkt i tidlig 
fase.

Den første studieturen gikk til til Håbo 
kommune allerede høsten 2015. Formålet 
med turen var å få mer kunnskap om alternativ 
organisering av hjemmetjenester basert på 
nabolagsorganisering etter den nederlandske 
modellen Buurtzorg. Deretter besøkte 
prosjektet Buurtzorg og København. 

I Nederland har man utviklet 
modellen Buurtzorg som innebærer 
nabolagsorganisering av omsorgstjenestene. 
Dette er en modell for hjemmetjenester der 
oppgaveglidning settes i system ved at et 
større antall oppgaver og utvidet ansvar blir 
gitt til spesialutdannet personale. Selvstyrte 
team på inntil 12 sykepleiere og annet 

nødvendig personell har ansvar for et område 
med ca. 15 000 innbyggere og samarbeider 
tett for å sikre kontinuitet. Teamene er 
uavhengige, men blir støttet av en sentral 
tjenesteorganisasjon. Sykepleiere leder og 
leverer tjenestene, noe som betyr høyere 
kostnad per time, men til gjengjeld har behovet 
for timer vist seg å bli betydelig redusert. 
Sykepleierne organiserer selv sitt arbeid med 
fokus på pasientinvolvering og utstrakt bruk av 
pasientens nettverk og nærmiljø. Modellen har 
vært en stor suksess og har ført til økt tilgang 
på kvalifisert personale, økt produktivitet og 
kvalitet. Samtidig har man sett en reduksjon av 
kostnader, reisetid, nødvendige ressurser per 
pasient, fravær og utskifting av personell.

Tillitsreformen i København er først og fremst 
en stor kommunal system-reform hvor man 
har innført tillit som overordnet prinsipp for 
organisering og ledelse. Under prosjektets 
besøk i København i 2015 var helse- og 
omsorgstjenestene organisert i forskjellige 
enheter og kontorer. Blant annet var ansvaret 
for saksbehandling fortsatt lagt til et eget 
kontor. Københavns organisering var derfor lite 
overførbar til prosjektet, men deres erfaringer 
med tillit som overordnet prinsipp for styring 
og ledelse har vært nyttige.

8 / Prosjektets faser

Fase 1:
Utvikle konsepter

for pilotering

Fase 2:
Minipilotering

mars -16 nov. -16 sept. - 17 jan. - 18 mai - 18

Utviklingsfase

Fase 3:
Hovedpilotering

Fase 4:
Evaluering

Følgeforskning

Det var i utviklingsfasen bred involvering 
av medarbeidere og brukere i de fire 
prosjektbydelene. Våren 2016 var det 
en stor kick off for ledere, medarbeidere 
og tillitsvalgte. Ledere for eldrerådene 
i prosjektbydelene, representanter fra 
Helsedirektoratet, Fylkesmannen og 
Helseetaten var også invitert. Hensikten var å 
skape et felles bilde av fremtiden og få frem 
gode ideer. Det var over 100 deltagere til stede 
denne dagen.

Medarbeidere i prosjektbydelene ble invitert 
til å komme med forslag til hva pilotene skulle 
være. Det ble avholdt personalmøter i alle 
bydeler hvor det ble oppfordret til å komme 
med innspill, og resultatet var at det det kom 
inn over 50 svar til forslag på hva som skulle 
prøves ut. Medarbeiderne jobbet i grupper, så 
til sammen var det sirka 200 ansatte som var 
engasjert i dette arbeidet.
Vedlegg 13 - Konkurranse-invitasjoner minipiloter

Det ble deretter avholdt en workshop 
bestående av prosjektledergruppen, 
delprosjektgruppene, tillitsvalgte og 
tjenestedesigner. Hovedoppgaven på 
denne workshopen var å konkretisere 8-12 
ideer til minipilotering basert på innspill fra 
medarbeidere og delprosjektgruppene. I tillegg 
ble det jobbet med strategier for prosjektet. 
Worskhopen resulterte i 12 ideer som ble 
beskrevet utfra følgende kriterier; Hypotese, 
resultat, innovasjonshøyde, innhold og 
gjennomføring. 

Neste skritt var å redusere de 12 ideene. I en 
mindre workshop i august 2016 ble 12  ideer 
redusert til 5 i prioritert rekkefølge:

1. Saksbehandling inn i hjemmetjenesten
2. Selvstyrende team
3. Hjemmetjenesten forvalter egne 

korttidsplasser
4. Bemanning
5. Arbeidsfleksibilitet

Fagforbundet gjennomførte samtidig en 
spørreundersøkelse til sine medlemmer i 
prosjektbydelene på bakgrunn av rapporten 
fra workshopen. Resultatet av prioriteringen 
av piloter samsvarte godt med resultatene fra 
denne spørreundersøkelsen. 
For nærmere beskrivelse av de prioriterte ideene 
henvises til Vedlegg 5 - Anbefaling minipiloter 
fra prosjektgruppen til styringsgruppen og                     
Vedlegg 6 - Oppsummering fra Strategiworkshop: 
“Tillitsmodellen”  28. juni 2016.
 
Bydel Grorud besluttet i utviklingsfasen at 
de ikke skulle være med på minipiloten, 
men vente til fasen med hovedpilot. Det 
ble derfor bydelene Gamle Oslo, Østensjø 
og Ullern som ble med i minipilot. Alle tre 
bydelene ønsket å pilotere selvstyrende, 
tverrfaglige team, inkludert saksbehandling 
i hjemmetjenesten. I tillegg ønsket bydelene 
Østensjø og Gamle Oslo å prøve ut at 
hjemmetjenesten skulle forvalte egne korttids- 
og rehabiliteringsplasser.
 
Styringsgruppen vedtok etter anbefaling fra 
prosjektgruppen å gjennomføre minipilotering i 
tre bydeler med utprøving av:

1: Saksbehandling inn i hjemmetjenesten
2: Selvstyrende team
3: Hjemmetjenesten forvalter egne 
korttidsplasser

Når det gjaldt de to siste ideene; Bemanning og 
arbeidsfleksibilitet ble det besluttet å ikke gå 
videre med ideene.
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8.2 Fase 2 - Minipilot

Høsten 2016 var de fire bydelene samlet til en 
stor to-dagers workshop på Sundvolden hvor 
innholdet i de selvstyrende teamene skulle 
avklares nærmere. Det var arbeid på tvers 
av bydelene og i den enkelte bydels lokale 
prosjektgruppe. Hovedinnholdet i det som 
skulle prøves ut var på plass etter samlingen, 
men det var fortsatt en del som var uavklart.  
De tre bydelene fortsatte derfor dette arbeidet 
lokalt etter seminaret. Det var høy aktivitet i 
denne perioden. Opplæringsplaner, rutiner og 
beskrivelser ble utformet, det ble rekruttert 
medarbeidere til teamene og igangsatt 
opplæring. Lokaler og nødvendig utstyr kom på 
plass. 

I perioden fra 15. november 2016 til 30. 
juni 2017  ble det gjennomført en utprøving 
(minipilot) med tverrfaglige selvstyrende team 
med saksbehandling som en del av teamets 
ansvar i bydelene Gamle Oslo, Ullern og 
Østensjø. Opprinnelig var minipilot planlagt 
til å vare i kun tre måneder, men det viste 
seg raskt at det var nødvendig å forlenge 
perioden for å få tilstrekkelig med erfaringer til 
hovedpilot. Det ble også vektlagt at det i denne 
fasen fortsatt var mulig å gjøre korrigeringer 
på det som ble prøvd ut.  

I samarbeid med Helseetaten (HEL) 
ble det arrangert tre felles workshops 
for medarbeidere og ledere i teamene. 
Hensikten med workshops har vært å dele 
erfaringer og heve kompetansen. Utvikling 
og kompetanseetaten (UKE) har bistått både 
teamene og teamledere i prosjektet med 
veiledning. 

Følgeforskningen fant erfaringene fra 
minipiloteringen som lovende med tanke på 
hovedpilotering og eventuell implementering.

Erfaringene med økt brukerorientering 
var positive, og teamenes erfaringer med 
selvstyring og tverrfaglighet var også positive.

På bakgrunn av erfaringene med 
minipiloteringen kom følgeforskerne med 
følgende anbefalinger:

1. At bydelene utvikler hoved-piloter basert på 
erfaringene med selvstyrende team 

2. At ledere i bydelene som skal pilotere gis 
mulighet til å skolere seg i tillitsledelse

3. At bydelene avklarer organiseringen av 
teamene

4. At bydelene avklarer lederrollen i tilknytning 
til teamene

5. At bydelene sikrer at hvert team har 
nødvendig kompetanse og kapasitet

6. At bydeler bygger et tillitsbasert system for 
systematisk kvalitetsarbeid

Vedlegg 3- Tillitsmodellen - erfaringer med mini-
pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo 
kommune.

8.3 Fase 3 - Hovedpilot

I perioden fra 01.september 2017 til 31.januar 
2018 ble det gjennomført hovedpilotering med 
flere team i de fire bydelene. Det har vært noen 
små forskjeller i tidspunkt for oppstart og 
avslutning i de ulike bydelene. For detaljer se 
beskrivelse av pilotering og erfaringer fra hver 
bydel, kapittel 9. Gjennomføring av hovedpilot 
ble planlagt ut fra bydelenes erfaringer 
fra minipilot og med følgeforskningens 
anbefalinger. Antall team ble utvidet til to team 
i hver av bydelene Gamle Oslo, Grorud, Ullern 
og Østensjø. 

Det ble også i hovedpilot gjennomført tre 
workshops for medarbeiderne i teamene med 
formål å dele erfaringer og heve kompetansen. 
Helseetaten har sammen med følgeforskerne 

vært ansvarlig for gjennomføringen. 
I motsetning til i minipilot har hverken 
teamledere eller prosjektledere vært tilstede på 
samlingene i hovedpilot. Dette etter anbefaling 
fra forskerne. De mente at medarbeiderne 
ble friere til å dele sine erfaringer når 
ledere ikke var tilstede. Både teamledere 
og prosjektlederes erfaring er at dette var 
uheldig. Både av hensyn til å kunne korrigere 
og oppklare eventuelle misforståelser, og for 
å kunne bidra med refleksjoner som kunne 
fremmet utvikling av teamene. 

8.4 Fase 4 - Evaluering

Siste fase i prosjektet er i perioden 01. 
februar 2018 - 31. mai 2018. Fasen har 
bestått av gjennomføring av de siste bruker- 
og medarbeiderundersøkelser, utarbeidelse 
rapport fra følgeforskningen og sluttrapport fra 
prosjektet. Byrådsavdeling for eldre, helse og 
arbeid ivaretar etter dette prosess for eventuell 
implementering i øvrige bydeler.
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9.1 Bydel Gamle Oslo
 
Bydel Gamle Oslo valgte et nytt geografisk 
område i minipiloteringen. Dette på bakgrunn 
av at alle ansatte i hjemmetjenesten skulle 
ha mulighet for og velge å få være med i 
piloteringen. Ansatte søkte om å få være 
med i piloteringen, det var god interesse 
og ikke behov for å motivere eller beordre 
ansatte til å delta i prosjektet.Teamet besto 
av ca.10 årsverk med  helsefagarbeidere/
sykepleier/hjemmetrenere og rundt 60 brukere.  
Helsefagarbeidere og sykepleiere gikk turnus 
og dekket teamets hjemmesykepleietjenester 
på dagtid. På kveld og helg arbeidet de i sine 
tidligere team, men arbeidet i det geografiske 
område som tilhørte mini piloten. Denne 
løsningen ble valgt på grunn av at teamet 
ikke skulle bli for stort og sikre kontinuitet på 
dagtid. Resterende yrkesgrupper gikk dagtid. 

Teamleder hadde ansvar for bemanning 
og innleie av vikarer, og teamet utarbeidet 
selv og genererte arbeidslister fra gerica. 
Det ble avklart roller og ansvar for hvordan 
ledelse skal fungere mellom teamlederne. 
Det var en utfordring i minipiloteringen at 
ansatte hadde mer enn en leder å forholde 
seg til slik vår modell ble etablert. Modellen 
måtte få en annen organisasjonsform når 
hovedpiloteringen startet. 

Teamet utarbeidet egne rutiner i samarbeid 
med teamleder og lokal prosjektleder. Team 
gjennomførte kartleggingssamtaler med alle 
sine brukere i minipilot. Flere ansatte meldte at 
de på bakgrunn av denne samtalen ble bedre 
kjent med brukerne og deres behov, at det var 
lettere å tilpasse tjenestene til den enkelte. De 
fordelte arbeidslister selv og de ga uttrykk for 
at de ønsket å gjøre dette i teamet da det er de 
som kjennete brukerne best. 

I hovedpiloteringen ble det valgt et annet 

geografisk område hvor en valgte et team 
Kampen/Ensjø som ble delt i to arbeidslag. 
Teamene har fungert individuelt på dagtid, 
men samarbeidet på kveld og helg . 
Innholdet i hovedpiloten fravek ikke mye fra 
minipiloteringen bortsett fra antall lag, og 
at praktisk bistand og saksbehandler ble 
organisatorisk tilknyttet teamet og fikk samme 
leder. Ergoterapeut og fysioterapeut ble 
integrert i teamene med 50 %. Saksbehandler, 
ergoterapeut og fysioterapeut har ikke jobbet 
turnus. 

Fra 01.10.17 ble det ansatt 1 årsverk 
ergoterapeut som har hatt fokus på tverrfaglig 
samarbeid hverdagsrehabilitering og 
hverdagsmestring. Vedkommende har også 
vært med ansatte ut til brukere for veiledning 
spesielt opp i forhold til kartleggingssamtaler. 

I hovedpiloten har hver teamdeltaker fått 
e-læringskurs i hverdagsmestring. Teamleder 
fikk opplæring i vedtaksmyndighet. Bydelen 
valgte å beholde fordeler-funksjonen i hvert 
team, da vi anså at dette var en kritisk ressurs 
for at tjenesten skulle fungere. Bydelen 
jobbet i tråd med modell 1; Det innebærer 
at laget vurderte alle nye brukere, utførte 
saksbehandling og fattet vedtak. 

Bydel Gamle Oslos erfaring av at teamet 
leverte tjenester til nye brukere inntil 
vedtak ble fattet, og inntil bruker har valgt 
leverandør,fungerte greit. Flere brukere har 
vært inne i tjenesten og avsluttet fortere enn 
i gammel organisering. Teamet erstattet 
hverdagsrehabiliteringsteamet og leverte 
selv disse tjenestene, og utførte tiltak 
hverdagsrehabilitering til eksisterende 
brukere. Erfaringen er at det er behov for 
å definere og enes om betydningen av og 
forskjellene på begrepene hverdagsmestring 
og hverdagsrehabilitering. Her ble ikke alt etter 
intensjonen, men det er positivt at personalet 
generelt har økt fokus på brukernes ressurser 

9 / Beskrivelse av pilotering og 
erfaringer i hver bydel

og bruk av disse. Noen brukere ble også 
henvist direkte til rehabiliteringsteamet fra 
søknadskontoret. 

Teamets erfaring er at i forhold til oppfølging 
på sykehus, helsehus, KAD av nye brukere er 
teamets erfaring at de har fått dette til så langt 
det lar seg gjøre. Oppgavene er utfordrende 
fordi det er vanskelig å planlegge og svært 
ressurskrevende. 

Små team har synliggjort behovet for å 
styrke basiskompetanse på flere områder, 
spesielt kompetanse i gerica og tiltaksplaner. 
Overgangen til å jobbe i team der teamet 
sammen skal løse de daglige oppgavene har 
vært stor og har tydeliggjort at omstillingene er 
en prosess som tar tid og krever endrede roller 
for ledere og medarbeidere. 

Fra april/mai 2018 er hele Avdeling mestring 
og helse organisert etter Tillitsmodellens 
prinsipper. Enheten helse og hverdagsmestring 
(hjemmetjenesten) er inndelt i fire tverrfaglige 
team; som igjen skal bestå av to selvstyrte 
arbeidslag.

9.2 Bydel Grorud

Bydel Grorud deltok ikke i minipilot, men har 
fra januar 2017 deltatt i prosjektledergruppen 
på lik linje med de andre tre bydelene. Bydel 
Grorud har delt arbeidet med prosjektet i to 
faser: planleggingsfase og hovedpilotfase. Fra 
februar 2017 ansatte man prosjektleder som 
jobbet med erfaringsinnhenting fra minipilot, 
planlegging og forberedelser. En bredt 
sammensatt arbeidsgruppe ble etablert, med 
ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud for 
å klargjøre alle detaljer for gjennomføring av 
hovedpilot. 

Piloten er gjennomført i Sone Vest. Sone Vest 
ble delt i to team på ca 12 ansatte hver og 80 
brukere, der de ansatte selv fikk være med 
å påvirke geografisk tilhørighet kombinert 
med leders totalvurdering. Teamene har 
avklart forventninger internt og jobbet med 
teambygging, hensiktsmessig organisering 
og administrative justeringer sammen med 
teamleder. 

Saksbehandler, ergoterapeut og fysioterapeut 
ble integrert i teamene med utgangspunkt 50 
% i hvert team, justert noe etter arbeidsmengde 
da ergoterapeut og fysioterapeut har størst 
andel brukere utenfor hjemmetjenesten. 
Teamene har fungert individuelt på dagtid, 
men samarbeidet i større grad på kveld. 
Saksbehandler, ergoterapeut og fysioterapeut 
har ikke jobbet turnus. 

Før oppstart av hovedpilot gjennomførte 
hver teamdeltager e-læringskurs i 
hverdagsmestring og personell fra 
hverdagsrehabiliteringsteamet har hatt 
internundervisning i mestringstankegang og 
kartlegging. Saksbehandler har også bidratt 
til dette internt i begge team. Teamleder 
fikk opplæring i vedtaksmyndighet og alle 
faggrupper i teamene fikk påfyll av “hvordan 
jobbe i team”. Man valgte å beholde fordeler-
funksjonen i hvert team, da man anså at 
dette var en kritisk ressurs for at tjenesten 
skulle fungere. Man har underveis gjort små 
justeringer der det har vært behov, eller etter 
tilbakemeldinger fra teammedlemmene.

Hovedpilot hadde varighet fra september 2017 
til og med februar 2018. Arbeidsgruppen har 
gjennom piloten samarbeidet med teamene for 
å gjøre nødvendige endringer, forbedringer og 
justeringer etter hvert som prosjektet samlet 
erfaring. Bydelen har jobbet etter modell 2, da 
man ønsket å beholde dagens spesialteam; 
Hverdagsrehabiliteringsteam og innsatsteam. 
Teamene i piloten har likevel også vurdert, 
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saksbehandlet og gitt vedtak til nye brukere i 
piloten.

Det er besluttet at innen 31.12.2018 skal alle 
avdelinger i hjemmetjenesten og bestiller-
eldre være omfattet av Tillitsmodellen (jf. 
bydelens budsjett 2018). Etter endt hovedpilot 
har derfor teamene i Sone Vest fortsatt 
sitt arbeid i tråd med modellen og bydelen 
er i en fase med evaluering, justering og 
forberedelser for implementering av modellen 
til hele hjemmetjenesten og bestiller-eldre. 
Arbeidsgruppen for Tillitsmodellpiloten 
avsluttes i løpet av første halvår 2018.
Vedlegg 14: Sluttrapport Bydel Grorud

9.3 Bydel Ullern

Bydel Ullern gjennomførte minipilotering i et 
relativt lite og avgrenset område i bydelen. 
Det ble tatt utgangspunkt i Omsorg+ boligene 
i Skøyen terrasse 1. Teamet hadde ansvar 
for rundt 45 brukere som mottok tjenesten 
hjemmesykepleie og det var i underkant av 9 
årsverk knyttet til teamet. 

Ved rekruttering til teamet ble det lagt opp til 
frivillig rekruttering. Bydelen lyktes ikke med å 
rekruttere kun på frivillig basis. Det ble derfor 
nødvendig å beordre noen medarbeidere til 
å delta i utprøvingen. Det var noe utskiftning 
i bemanningen i minipilot. Dette gjaldt 
også saksbehandler, mens ergoterapeut og 
fysioterapeut har vært stabile. 

Parallelt med pilotering pågikk det en 
omorganisering av hele hjemmetjenesten. 
Dette medførte at det ble særskilte 
utfordringer for gjennomføring av hovedpilot. 
Grunnet en større vekst i både antall brukere 
og volum på hjemmetjenesten var det helt 
nødvendig å endre fra to geografiske områder 
til tre distrikt. Den nye distriktsinndelingen 

trådte i kraft samtidig som hovedpilot startet 
opp. Noen av medarbeiderne fra minipilot har 
vært med i hovedpilot, men majoriteten av 
medarbeiderne kjente ikke til prosjektet fra 
tidligere. Distriktet har  hatt midlertidig ledelse 
i hovedpilotperioden. 

Teamene har til sammen hatt ansvar for 
rundt 135 brukere og har i underkant av 30 
årsverk inkludert saksbehandlere, ergoterapeut 
og fysioterapeut. Hvert team har hatt en 
saksbehandler i 100 % stilling. Fysioterapeut 
(80% stilling) og ergoterapeut (100% stilling) 
har fordelt seg på to team. Disse har også hatt 
brukere som ikke mottar tjenester fra teamet. 
Saksbehandler, fysioterapeut og ergoterapeut 
har ikke gått i turnus. Det har vært en delvis 
inndeling i to mindre team i hovedpilot. 
Grunnet få sykepleiere i hele distriktet ble det 
vanskelig å få til en deling i to team. 

Det ble utarbeidet lokal kompetanseplan 
med utgangspunkt i overordnet plan i både 
minipilot og hovedpilot. Flere medarbeidere 
gjennomførte blant annet e-læringskurset i 
hverdagsrehabilitering. I minipilot fikk alle 
team-medarbeiderne opplæring i fordeling/
lage arbeidslister. Bydelen erfarte at dette var 
en oppgave som krevde spesiell kompetanse 
og valgte derfor i hovedpilot å overlate 
oppgaven til færre medarbeidere. Øvrige 
hjemmetjenestedistrikt i Bydel Ullern har en 
koordinator i tillegg til teamleder. Bydelens 
erfaring er at dette er en viktig rolle og det har 
gjennom prosjektet blitt uttrykt et behov for 
fortsatt å ha koordinator på distriktene.
 
Bydelen har fulgt modell 1 i 
hovedpilotperioden. Erfaringen er 
at nye brukere har mottatt tjenester 
i lengre tid sammenlignet med om 
hverdagsmestringsteamet ivaretar 
tjenesten. Tillitsmodell-teamene har 
ikke avsluttet tjenestene like raskt som 
hverdagsmestringsteamet. Det har vært få 

brukere i teamet som har mottatt spesialisert 
hverdagsrehabilitering etter Oslo-modellen. 
Dette er en oppgave som krever høy 
kompetanse og at det avsettes tilstrekkelig 
med tid. Oppfølging av helt nye brukere på 
sykehus, KAD og helsehus har vært fulgt opp 
av saksbehandler på teamet. Dette har fungert 
tilfredsstillende.

Bydel Ullern har iverksatt en organisering 
med to mindre arbeidslag i hvert av de tre 
hjemmetjenestedistriktene. Saksbehandlere 
er organisert under hjemmetjenesten og 
bydelens søknadskontor er avviklet. Fysio- 
og ergoterapeut er organisert i seksjon 
for vurdering og mestring, men har faste 
dager hvor de er tilstede i distriktene. Ny 
organisering bygger på hovedprinsippene etter 
Tillitsmodellen.

9.4 Bydel Østensjø 

Hjemmesykepleie-gruppe 3 ble valgt ut på 
bakgrunn av ansattes og leders interesse, 
men også fordi det på dette tidspunktet 
var den eneste gruppen som ikke deltok i 
andre prosjekter og utviklingstiltak. Det var 
god interesse og ikke behov for å motivere 
eller beordre ansatte til å delta i prosjektet. 
Minipiloten ble avgrenset til et geografisk 
område på Skullerud med ca. 60 brukere. 
Hjelpepleiere/helsefagarbeidere og sykepleiere 
dekket teamets hjemmesykepleietjenester, 
sammen med innleie av vikarer, både dag og 
kveld. Resterende yrkesgrupper gikk dagtid. 
Teamleder hadde ansvar for bemanning og 
innleie av vikarer. 

Parallelt med  minipilot har bydelen prøvd 
ut arbeidslag demens i forbindelse med 
prosjektet “Demensvennlige hjemmetjenester”. 
Bydelen videreutvikler også eget innsatsteam 
som har ansvar for alle helt nye brukere 
med behov for hjemmesykepleie, samt for 

hverdagsrehabilitering. Bydelen valgte derfor 
modell 2.

Team Skullerud besto av 11.5 årsverk og 
jobbet i tråd med modell 2 gjennom minipilot 
og hovedpilot. Teamet utarbeidet egne rutiner 
og spilleregler i samarbeid med teamleder 
og lokal prosjektleder. I minipilot ble det 
gjennomført kartleggingssamtaler med alle 
aktuelle brukere, og teamet hadde ukentlige 
tverrfaglige brukermøter. Teamet fordelte 
arbeidslister selv, og medarbeiderne ga 
uttrykk for at dette var en oppgave de ønsket 
skulle ligge i teamet da det er de som kjenner 
brukerne best. Hele gruppe 3 hadde en 
koordinator med ansvar for kontrolloppgaver 
i Gerica i samarbeid med teamet. Koordinator 
har før prosjektet hatt ansvar for fordeling av 
arbeidslister for hele gruppen. 
Det har vært mye vikarbruk i teamet noe som 
har påvirket kontinuitet gjennom piloteringene. 
Team Skullerud har jobbet iherdig med 
forbedringsarbeid, og samspill i teamet og de 
faste i teamet har tatt stort ansvar.
Team Bogerud startet opp i september 
2017 med ca. 85 brukere og 14 årsverk. 
Dette teamet besto av resterende ansatte i 
hjemmesykepleiegruppe 3, og teamet hadde 
derfor ikke selv valgt å være med i pilotering. 
Ergoterapeut og fysioterapeut fra minipilot 
var nå tilknyttet begge team i tillegg til hele 
basen. Saksbehandler og hjemmehjelp ble 
rekruttert til team Bogerud på frivillig basis. 
På grunn av forsinket planlegging og behov 
for oppbemanning på flere årsverk grunnet 
flere alvorlig syke brukere, startet ikke team 
Bogerud på alvor med hovedpilotering før 
i november 2017. Pilotering av nytt team 
varte derfor kun i ca. to måneder. Fokus 
for teamet var tverrfaglig samhandling, 
kartleggingssamtaler og hverdagsmestring fra 
oppstarten i september. De gjennomførte også 
kartleggingssamtaler med prioriterte brukere. 

Bydel Østensjø har i stor grad fulgt forskernes 
anbefalinger med tanke på hovedpiloteringen. 



27Sluttrapport / Prosjekt Tillitsmodellen26Sluttrapport / Prosjekt Tillitsmodellen

I hovedpilot hadde begge team to faste 
ukentlige møter hver;  brukermøte og 
teammøte, samt flere utvidede teammøter. 
Det er gjennomført kompetansehevende 
tiltak ut fra lokal og sentral kompetanseplan. 
Utfordringer i daglig drift og økt behov for 
vikarer i begge team har forsinket flere 
av opplæringstiltakene. Mye er likevel 
gjennomført, blant annet opplæring i fordeling, 
elæringskurs i hverdagsmestring koordinert 
av ergoterapeut og fysioterapeut og opplæring 
i tiltaksplaner. Det ble i tillegg arrangert 
ukentlige workshops i tiltaksplaner etter 
prosjektets slutt. Manual med beskrivelse av 
ansvar og oppgaver i Gerica i Tillitsmodellen er 
utarbeidet.

Avslutning av hovedpilot ble markert 
med halvdags-samlinger i hvert team 
og oppsummering av “De mest positive 
resultatene/erfaringene ved prosjektet” og 
“De viktigste områder vi bør jobbe med før ny 
organisering”. Begge team jobber videre med 
kompetanseheving og tverrfaglig samhandling 
fram mot ny organisering.

Bydelen gjennomfører i 2018 en omfattende 
omstillingsprosess i avdeling Mestring 
og omsorg. Fra juni skal seksjon for 
hjemmetjenester inndeles i totalt seks 
tverrfaglige team; fire geografiske team 
som hver består av tre selvstyrte arbeidslag 
(hvorav ett arbeidslag demens), ett team 
for alvorlig syke og ett innsatsteam. Hele 
hjemmetjenesten blir samlokalisert.
Bydelen har høstet viktige erfaringer fra 
prosjektene Tillitsmodellen, Demensvennlige 
hjemmetjenester, Nettverk og frivillighet og 
læringsnettverket Gode pasientforløp.

Prosjektet har vært fulgt av følgeforskning. 
Hensikten har vært å undersøke erfaringene 
med gjennomføring av pilotering med tanke 
på implementering i øvrige bydeler i Oslo 
kommune. Universitetet i Sørøst-Norge, 
Vitensenteret helse og teknologi under ledelse 
av professor Tom Eide har hatt ansvaret for 
følgeforskningen.

Det er gjennomført både kvalitative og 
kvantitative undersøkelser:

• Bruker- og medarbeiderundersøkelser i 
begynnelsen og slutten av minipilot og 
hovedpilot (totalt fire undersøkelser for 
begge grupper)

• Observasjoner og individuelle 
spørreskjemaer i workshops

• Intervju med ledere, prosjektledere og 
tillitsvalgte

• Samtaler med medarbeidere og ledere

Erfaringene fra følgeforskningen er oppsummert i de 
to rapportene; “Tillitsmodellen - erfaringer med mini-
pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo 
kommune” og “Tillitsmodellen - hovedpilotering 2017-
18”; Vedlegg 3 og 4.

I tillegg til følgeforskning har det vært 
ordinær oppfølging av teamene i de enkelte 
bydeler med sykefraværsoppfølging, 
økonomirapportering, tiltak, avvik etc.  

10 / Målinger
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11 / Evaluering av prosjektet  

11.1 Planlegging og 
gjennomføring av prosjektet

Prosjekt Tillitsmodellen har vært et omfattende 
prosjekt med deltagelse fra fire ulike bydeler. 
Prosjektet har krevd ledelse og koordinering 
og det har vært utfordrende at overordnet 
prosjektleder ikke kunne fullføre prosjektet.  
Dette kan muligens også være noe av 
grunnen til at det har utviklet seg noen små 
forskjeller mellom bydelene i gjennomføring 
av hovedpilot. Prosjektgruppen er likevel 
av den oppfatning at alle de fire bydelene i 
hovedtrekk har fulgt forslag til organisering og 
oppgavefordeling som vedtatt.

Den overordnede prosjektgruppen har hatt 
et tett samarbeid. Gjennom faste månedlige 
møter og ekstra møter ved behov, har de 
fire bydelene delt erfaringer og drøftet ulike 
problemstillinger. Dette har vært uvurderlig 
for å sikre utvikling og fremdrift i prosjektet. 
Fagorganisasjonene representert med 
Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund 
har vært aktivt til stede på møtene i 
prosjektgruppen og bidratt med konstruktive 
tilbakemeldinger. Alle fire bydelene mener det 
har vært mye læring i å være flere bydeler i 
prosjektet. 

Prosjektgruppen har i løpet av prosjektet 
erfart at piloteringsperioden ikke burde vært 
delt inn i en minipilot og en hovedpilot. Det 
hadde vært mer hensiktsmessig med en 
sammenhengende pilotering hvor nødvendige 
endringer/korrigeringer kunne blitt utført  
underveis. Dette kunne bidratt til bedre flyt og 
muligens en noe kortere piloteringsperiode 
samlet sett. For flere av bydelene ble det 
“som å begynne på nytt igjen” i hovedpilot. 
Det var utfordrende å skape det samme 
engasjementet blant medarbeiderne i runde 
to. Prosjektgruppen finner det også noe 
utfordrende for prosjektet at omorganisering 

har startet i enkelte av bydelene før prosjektet 
var ferdig og erfaringene klare. 

Prosjektledere og teamledere har ikke 
deltatt på workshops for teammedlemmene 
underveis i hovedpilot fordi forskerne ønsket 
at medarbeiderne fritt skulle kunne dele sine 
erfaringer. Det ses noen fordeler med dette, 
men prosjektgruppen mener likevel at en 
dimensjon gikk tapt i forhold til muligheten 
for sammen å korrigere hovedpilot underveis. 
Prosjektlederne mistet det helhetlige bildet 
av utviklingen og mener at deltakelse og 
samarbeid i workshopene hadde vært nyttig. 

11.2 Følgeforskningens 
funn og anbefalinger 

Formålet med følgeforskernes evaluering 
har vært å undersøke erfaringer med tanke 
på implementering i alle bydeler. På tross 
av to hovedmodeller har forskerne funnet 
at man har hatt til dels fire ulike varianter av 
Tillitsmodellen. Det er derfor vanskelig å trekke 
entydige konklusjoner, men det er likevel flere 
tydelige hovederfaringer som angir hva som 
fremmer og hemmer eventuell implementering 
av Tillitsmodellen. 

De fleste ønsker Tillitsmodellen velkommen, 
da den representerer fremskritt med tanke 
på tverrfaglig samarbeid, økt fleksibilitet i 
beslutninger og færre ansatte hjem til bruker. 
Dette gir økt tilfredshet for både ansatte og 
brukere. Dersom det settes av begrenset tid 
til tverrfaglige møter, hyppig vikarbruk og at 
beslutninger tas utenfor teamet oppleves 
motsatt effekt. 

Å få benyttet egen faglighet i større grad, 
fleksibel mulighet til å justere tjenestene i tråd 
med  brukernes behov og samarbeid på tvers 
av profesjoner er motiverende og meningsfylt. 

Bruk av strukturert kartleggingsverktøy 
og “Hva er viktig for deg” ser ut til å ha 
effekt på ansatte og brukernes motivasjon, 
uten at dette er studert systematisk. 
Kommunikasjonsformen krever noe opplæring 
og journal/dokumentasjonssystemet er ikke 
tilpasset denne arbeidsformen. 

Mindre team gir bedre kontakt med brukerne, 
og ansatte opplever at det gis bedre tjenester, 
uten at dette er dokumentert med tall. Mange 
brukere har rapportert økt tilfredshet med 
besøk av færre antall ansatte. 

I hovedsak forutsetter Tillitsmodellen et 
nytt tenkesett. Det er en annen rolle å være 
ansvarlig for vedtak og nødvendige endringer 
enn å kun være utfører, som tidligere. Heving 
av denne kompetansen, over tid, og en 
støttende, veiledende og aktivt tilstedeværende 
teamleder synes å være nødvendig for å 
lykkes. 

Selvstyrende team krever klare roller. 
Samarbeidet mellom tjenesteansvarlig 
sykepleier og saksbehandler om vurderinger, 
med teamleder som overordnet ansvarlig 
virker lovende. Viljen til å prøve ut en fleksibel 
saksbehandler-rolle i tett samarbeid med 
andre fagpersonert vil fremme utviklingen 
av modellen. Erfaringer fra piloten viser at 
en anerkjennelse av fordeler- rollen som 
en spesialkompetanse innad i teamet er 
nødvendig. Uten dette øker risikoen for avvik 
og feil. 

Små team er mer sårbare ved fravær. En 
tilstrekkelig grunnbemanning er derfor 
nødvendig for å redusere vikarbruk og få 
en turnus til å gå opp. Dette gir også større 
utfordringer på kveld, natt og helg. Rapporten 
fremhever at en robust grunnbemanning trolig 
er en forutsetning for å lykkes. 

Rapportene anbefaler at Oslo kommune 
gjennomfører et enkelt lederutviklingsprogram, 
inklusive erfaringsdeling og individuell 
coaching for utviklingen av en tillitsbasert 
organisasjonsstruktur. 

Generelt oppfatter forskerne Tillitsmodellen 
som svært lovende, men fortsatt underveis 
i utviklingen. Teamenes råd til ledelsen i 
rapportens punkt 3.3.2 bør danne basis for 
videreutvikling av modellen.
Tillitsmodellen - erfaringer med mini-pilotering av 
selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune” og 
“Tillitsmodellen - hovedpilotering 2017-18”, Vedlegg 3 
og 4
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11.3 Suksessfaktorer

Basert på bydelenes erfaringer vil prosjektet 
trekke frem noen suksessfaktorer i 
Tillitsmodellen. Mange av faktorene henger 
sammen og er gjensidig avhengig av 
hverandre, for eksempel endret tankesett, 
myndiggjøring av medarbeiderne, ledelse og 
organisering i små team. 

Organisering i små team
Mindre team gir bedre kontinuitet for bruker 
ved at færre ansatte kommer på besøk og det 
innebærer at det er lettere å holde oversikten 
for de ansatte. Det fører også til tettere 
samarbeid både gjennom tverrfaglige møter, 
men også lavere terskel for uformell kontakt 
på tvers av faggrupper. Mindre team krever 
at alle teammedlemmer tar ansvar både for 
egne arbeidsoppgaver og for at teamet skal 
fungere som en helhet. Prosjektet har erfart at 
utestående oppgaver, manglende systematikk, 
struktur og kompetanse er blitt mer synlig 
gjennom dette arbeidet.Mindre team kan bedre 
mulighetene for bruk av egen fagkompetanse, 
og det er viktig at nye team bruker tid på 
forventningsavklaringer og innarbeiding av 
godt og systematisk teamsamarbeid for at 
modellen skal fungere optimalt. En svakhet 
med mindre team kan være økt sårbarhet ved 
fravær. En kultur med fleksibilitet og samarbeid 
på tvers vil kunne redusere sårbarheten.

Ledelse 
Tillitsmodellen bygger på prinsippene om 
tillitsbasert ledelse i alle ledd. Myndiggjøring 
av medarbeiderne og organisering i 
selvstyrende team krever at alle ledelsesnivåer 
har en mer veiledende rolle, samtidig 
som lederne må være tilstedeværende og 
nærværende. Tillitsbasert ledelse betyr ikke 
fravær av kontroll (Bentzen 2016), derfor 
brukes begrepet Tillitsbasert styring og 

ledelse i økende grad. Leder har fortsatt 
personal-, økonomi- og fagansvar for tjenesten, 
men måten ansvaret utføres på er endret. 
Prosjektet har hatt fokus på teamleders 
rolle og ansvar. Erfaringen fra prosjektet og 
forskernes rapport viser at teamledelse har 
vært en avgjørende faktor for hvordan teamene 
har utviklet seg. Det er behov for skolering og 
coaching av teamlederne slik at de blir trygge 
og kompetente i ny rolle.  
Se også Vedlegg 4 - Tillitsmodellen - hovedpilotering 
2017- 18

Myndiggjøring av medarbeidere
Myndiggjøring av medarbeiderne i henhold til 
de delegerte selvstyrte oppgavene, sammen 
med tillitsbasert ledelse på alle nivåer, er 
nødvendig for å lykkes. Dette kan være 
utfordrende både for teamleder som skal utøve 
sitt lederskap på en annen måte, men også 
for de ansatte i teamene som må ta et større 
helhetlig ansvar enn de tradisjonelt har gjort. 
Erfaringene fra prosjektet har vist at de ansatte 
ønsker dette ansvaret, men at det også tar tid å 
endre kultur, arbeidsmåte, holdninger og samle 
faglig trygghet i rollen.

Tverrfaglighet 
Tverrfaglig samarbeid fremheves som 
positivt og lærerikt i prosjektet. Faggruppene 
spiller på hverandres kompetanse for 
å løse faglige utfordringer. Ergo- og 
fysioterapeutene har vært viktige rollemodeller 
og veiledere i hverdagsmestring. De ansatte 
i hjemmesykepleien og praktisk bistand 
har hatt stor nytte av denne kompetansen. 
En del av teambyggingen er å bli kjent med 
hverandres faglige ansvar og roller. Da er det 
lettere å vurdere i hvilke situasjoner man kan 
jobbe sammen eller avlaste hverandre for å 
sikre optimal ressursbruk til brukers beste. 
Eksempler kan være at fysioterapeuten kan 
sette opp et enkelt treningsprogram som 
helsefagarbeideren kan utføre sammen med 
bruker. 

Mange brukere har komplekse utfordringer, 
noe som krever tverrfaglig tilnærming for at 
bruker skal kunne nå egne mål i hverdagen og 
bo hjemme lengst mulig. Prosjektet vurderer 
at tett tverrfaglig samarbeid og samspill med 
andre tjenester og ressurser i bydelen er 
nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. 

Bruk av kartleggingssamtaler
Kartleggingssamtaler med bruker, og 
eventuelt pårørende, danner grunnlaget 
for tverrfaglig samhandling og et godt 
samarbeid med bruker. Basert på et skjema, 
ble samtalen strukturert ut fra “Hva er viktig 
for deg”-prinsippet. Samtalene kunne være 
noe utfordrende å gjennomføre, men dette 
handler mest om å øve sammen. Mange 
av samtalene ble utført tverrfaglig hjemme 
hos bruker. Saksbehandler har vært en stor 
ressurs i gjennomføringen og opplæringen 
rundt kartleggingssamtalene. Det kan også 
for mange brukere være utfordrende å sette 
ord på egne ønsker og mål. Konkrete mål 
som synliggjøres i tiltaksplan er nødvendig 
for å kunne gjennomføre en evaluering av hva 
bruker har oppnådd og eventuelt redusere 
mengden tjenester over tid.
Vedlegg 11 - Mal kartleggingssamtaler

Integrert saksbehandling
Hovedkonsept for å utfordre “Bestiller-utfører” 
modellen er integrert saksbehandling i 
hjemmetjenesten. Mindre team med integrert 
saksbehandling tett på, og i samarbeid med 
bruker, vil kunne gi bruker en trygghet i at de 
får rett hjelp, til rett tid og på rett nivå. Det gir 
også bedre mulighet til å gjøre nødvendige 
og raskere justeringer når det er behov. For å 
utfordre “bestiller-utfører” modellen, og ikke 
bare flytte saksbehandler til hjemmetjenesten, 
er det også viktig å dreie fokuset til at det er 
tjenesteansvarlig, sammen med bruker, og i 
tett samarbeid det tverrfaglige teamet som er 
navet i den nye modellen. 

11.4 Usikkerhet

Mange faktorer i prosjektet kan beskrives 
som usikkerhet, og suksessfaktorene i forrige 
kapittel kan raskt endres til usikkerhet dersom 
det ikke holdes fokus på mål og strategi ved 
eventuell implementering av Tillitsmodellen. 
Prosjektet vil beskrive to områder i forbindelse 
med usikkerhet.

Dokumentasjon, fordeling av arbeidslister, 
og kvalitetssikring i Gerica
Gerica er et omfattende system og et 
hjelpemiddel i å sikre god logistikk, 
kvalitetssikre tjenestene, sikre lovpålagt 
dokumentasjon og gi bydelen nødvendig 
tallmateriale. Det er helt avgjørende at alle 
oppgaver tilknyttet gerica utføres ut fra 
gjeldende rutiner. Oslo kommune ved Prosit 
har utarbeidet manualer for å sikre oppfølging 
av Gerica. Bydelene organiserer likevel 
oppgavene ulikt. Det er viktig å skille de ulike 
funksjonene i Gerica når risiko skal drøftes. 

Dokumentasjon: Ved å organisere i mindre 
team har det blitt tydelig at mange ansatte 
mangler basiskompetanse i dokumentasjon 
og utarbeidelse av tiltaksplaner. Dette er også 
beskrevet i avsnittet om kompetanse. Det 
er en risiko at ansatte ikke utfører lovpålagt 
dokumentasjon og at mange ikke har fått 
tilstrekkelig opplæring i Gerica. Flere ansatte i 
teamene var heller ikke klar over alvorligheten i 
dokumentasjonsplikten. 

Tildeling av tjenester og tiltak, utarbeidelse 
av arbeidslister: Dette er oppgaver som er 
av stor betydning for å gi bruker de riktige 
tjenester til rett tid. Prosjektet har erfart at det 
er hensiktsmessig at disse oppgavene ligger i 
teamet hos de som kjenner bruker best.
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Oppgaver rundt kvalitetssikring i Gerica: 
Her kreves det systematikk, nøyaktighet og 
god opplæring. Det er risiko for avvik dersom 
prosedyrene ikke utføres ut fra prosedyre. 

Bydelene i prosjektet har løst oppgavene rundt 
logistikk og arbeidslister noe ulikt. For å sikre 
lovpålagt dokumentasjon, optimal logistikk og 
kvalitetssikring, er det avgjørende at bydelene 
sikrer at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring 
ut fra sin funksjon og at oppgaver og ansvar 
fordeles i tjenesten ut fra oppgavens hensikt.

Ergoterapi og fysioterapi i Tillitsmodellen
Det ble foretatt en risikoanalyse våren 2017 for 
å avdekke mulige risikoområder før oppstart 
av hovedpiloteringen. Et av risikoområdene 
som ble diskutert var motstand fra ulike 
yrkesgrupper om å bli organisert sammen 
under samme leder, i stedet for å være 
organisert i egne fagseksjoner. Det ble 
opprettet en arbeidsgruppe på tvers 
av bydelene der ergoterapeutene og 
fysioterapeutene i Tillitsmodellen deltok. 
Formålet for arbeidsgruppen var å belyse 
muligheter og utfordringer i ergo- og 
fysioterapeutenes rolle i de selvstyrte teamene 
for å muliggjøre et godt tverrfaglig samarbeid i 
hovedpilot. 

Gruppen hadde et dagsseminar 16. juni 2017 
der muligheter og utfordringer for ergo-/
fysioterapeutenes rolle i teamene for å utøve 
ulike oppgaver og funksjoner ble diskutert. 
Deltakerne ble delt inn i 4 grupper på tvers 
av bydeler. Muligheter og utfordringer ble 
diskutert i gruppene og oppsummert 
 
Etter seminaret fikk deltakerne i oppgave å 
kartlegge antall ergo- og fysioterapisaker i det 
geografiske området til teamet ved oppstart av 
minipiloten og ved avslutning. Formålet med 
kartleggingen var å kunne avdekke om det vil 

føre til økt behov for disse tjenestene på grunn 
av ny organisering i prosjektet. Det viste seg i 
etterkant at det var vanskelig å gjennomføre 
denne kartleggingen.

Ressurser var i utgangspunktet ikke et tema 
på seminaret, men det kom likevel fram som 
en utfordring under flere av områdene. Tett 
tverrfaglig samarbeid vil kunne avdekke 
nye behov hos brukere, noe som kommer i 
tillegg til de oppgavene og saker som ergo- 
og fysioterapeuter har fra før. Det vil medgå 
ekstra tid til mer møtevirksomhet, flere felles 
hjemmebesøk og større veiledningsrolle. 
Dette kan gå på bekostning av saker som 
allerede står på venteliste til ergo- og 
fysioterapitjenesten .

De største utfordringene var bekymring 
rundt å sikre et felles fagmiljø, fleksibel 
ressursfordeling ved fravær, likebehandling, 
faglig utvikling og erfaringsdeling når fysio- og 
ergoterapeuter er organisert under leder for 
tillitsmodell-teamene istedenfor samlet i en 
egen enhet for fysio- og ergoterapeuter.
Det var bred enighet om at tett tverrfaglig 
samarbeid og fokus på mestring og 
rehabilitering i hjemmetjenesten vil være 
positivt for brukere og ansatte.

Ny kartlegging ble utført i november 2017 og 
januar 2018. 
Vedlegg 10 - Rapport fra arbeidsgruppe ergo/fysio i 
Tillitsmodellen inkl. kartlegging per bydel

11.5 Viktige læringspunkter

Ledelse og prosjektledelse 
Prosjekter av størrelse og varighet som 
Tillitsmodellen er krevende å gjennomføre, da 
prosjektet  foregår i linjen parallelt med drift. 
Tjenestene skal fortløpende ivaretas på en god 
måte. 

Fristilling av ressurser i alle bydelene til å 
ivareta prosjektledelse, som en del av det 
bydelsomfattende samarbeidet, men også 
lokalt i et tett samarbeid med tjenesten hadde 
vært  en stor fordel.

Plan for gevinstrealisering
Prosjektet har erfart at det burde vært laget 
en plan for gevinstrealisering og gjennomført 
en nullpunktsmåling. Det har i prosjektet vært 
fokus på de kvalitative erfaringene og i mindre 
grad de økonomiske. I ettertid ser vi at det 
kunne vært hensiktsmessig og benyttet flere 
kvantitative målinger.

Kompetanse
For å lykkes med implementering av 
Tillitsmodellen vil det være behov for  økt og/
eller endret kompetanse på flere områder 
for både team-medarbeidere og ledere. 
De viktigste kompetanseområdene er 
som tidligere nevnt  tillitsbasert styring og 
ledelse, å jobbe selvstyrt, hverdagsmestring, 
dokumentasjon og oppfølging av Gerica. 

Nytt tenkesett, endring tar tid
Tillitsmodellen er på mange måter en 
kulturendring som krever et endret tenkesett 
hos både medarbeidere og ledere. Det er en 
dreining fra oppgavefokus til systematisk 
teamarbeid, med helhetlig personorientert 

fokus der økt brukermedvirkning, tverrfaglig 
tilnærming og hverdagsmestring står sentralt. 
Å jobbe i selvstyrende tverrfaglige team krever 
kompetente ledere som jobber tillitsbasert,og  
ikke minst krever det struktur, systematikk 
og personlig ansvar hos alle som jobber i 
teamet. Medarbeidere kan møte endringer og 
nye arbeids- og samarbeidsformer ulikt, fra 
positiv omfavnelse til usikkerhet og motstand. 
Prosjektet har erfart at i et mindre team har 
kompetanse samt holdninger og verdier blitt 
mer synlig på godt og vondt. Å gjennomføre så 
store endringer parallelt med å yte forsvarlige 
hjemmetjenester til brukerne har vært 
utfordrende. 

Som forskerne skriver i rapporten, er 
Tillitsmodellen ønsket velkommen av både 
brukere og medarbeidere. Endringene kan sees 
på som et paradigmeskifte i hjemmetjenesten 
og vil ha behov for tid kontinuerlig fokus, 
øvelse og engasjement.
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7. Kompetanseplan for hovedpilot Tillitsmodellen fra 01.09.2017
8. Saksbehandling i Tillitsmodellen
9. Tillitsmodell-teamene og korttidsplasser
10. Rapport fra arbeidsgruppe ergo/fysio i Tillitsmodellen inkl. kartlegging pr bydel 
11. Mal kartleggingssamtale 
12. Modell 1 og 2 hovedpilotering 
13. Konkurranse-invitasjoner minipiloter
14. Sluttrapport Bydel Grorud

Rutiner eller dokumentasjon fra den enkelte bydel kan fås ved henvendelse til lokal prosjektleder.

0 / Henvisninger og vedlegg

Takk til alle som har bidratt i prosjektet!



 

1 Tillitsmodell i hjemmetjenesten 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

De hjemmebaserte tjenestene har vært basert på en bestiller / utførermodell med 

sterke kontrollrutiner og rapporteringskrav.  Detaljerte vedtak og stramt definerte 

tidsrammer er lagt til grunn for tjenester den enkelte mottar.  Fagpersoner har hatt 

liten mulighet for fleksibilitet og faglige vurdering ved endring av behov og tilstand. 

Det er behov for å prøve ut nye modeller for tjenestetildeling og utførelse. Den 

enkelte som mottar tjenester skal i større grad involveres med utgangspunkt i hva 

som er viktig for dem. Medarbeidernes faglig stolthet, arbeidsglede og kreativitet 

skal verdsettes. Tillitsmodellen i Oslo skal implementere nyere tilnærmingsmåter 

som legger vekt på den enkeltes ressurser, egenmestring og kontroll over eget liv. 

I tillegg skal Oslomodellen hente inspirasjon fra tjenesteinovasjon i ande land. 

1.2 Finansiering 

Det er overført tre millioner kroner i prosjektmidler. 

1.3 Oppdraget 

Bydelene skal prøve ut en modell for hjemmetjenesten hvor fagpersonene 

myndiggjøres og gis større ansvar for tjenestene til den enkelte. Tjenestene til den 

enkelte må være helhetlige og sees i en sammenheng uten detaljstyring.    

 Modellen skal utvikles i samarbeid med andre bydeler 

 Modellen skal utvikles i samarbeid med brukerrepresentanter, 

representanter for aktuelle fagorganisasjoner og medarbeidere i bydelene.  

 Prosjektet skal prøve ut en ny(e) forvaltningsmodell(er) for definering av 

tjenestebehov 

 Redusere unødig rapporterings- og kontrollkrav 

 Tillitsbasert ledelse på alle nivå 

 Tilstrebe heltidsstillinger og redusere behov for vikarbruk 

1.4 Organisering 

Det utpekes en prosjektledende bydel med ansvar for at det etableres et prosjekt 

og nedsettes en styringsgruppe. Styringsgruppen skal bestå av representanter fra 

deltagende bydeler, ansattes representanter samt en kontaktperson fra EST som 

observatør. Leder for styringsgruppen har ansvar for informasjonsoverføring og 

dialog mellom prosjektet og EST. 

 Det skal være bred tverrfaglig deltagelse fra medarbeiderne i prosjektarbeidet 

 Prosjektet inkluderer interne og eksterne samarbeidspartnere når 

hensiktsmessig. Valg av samarbeidspartnere gjøres i samarbeid med EST 



Oslo kommune EST 

2   

 

 Prosjektene skal evalueres, og bydelene skal tilrettelegge for forskning. 

Organisering av evalueringen og forskningen skal skje i regi av EST 

1.5 Fremdrift 

Tidsplan er 1. juni 2015 - 31. mai 2017. Bydelene etablerer styringsgruppe og 

konkretiserer mandat med milepæler innen 15. juni 2015. Styringsgruppens leder 

har ansvar for rapportering til og dialog med EST. Statusrapport skal leveres EST 

etter avtale. I samarbeid med EST avtales sluttrapportering og evaluering av 

prosjektet. 
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PROSJEKTPLAN 
 

Tillitsmodellen 

 
 
 
 
 

 
 

Prosjektpartnere 
 

Deltagende bydeler er Ullern, Gamle Oslo, Østensjø og Grorud 

 
 
 

Prosjektansvarlig:     Prosjektleder: 
 
Marie Anbjørg Joten     Hilde Holm    
Bydelsdirektør      Prosjektleder 
Ullern Bydel      Ullern Bydel 
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Kort beskrivelse av prosjektet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EHS har satt i gang en rekke prosjekter under felles programledelse på bakgrunn av 

Bystyremelding 1/2014 Seniormelding: 

 

 Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo er en strategisk plan for Oslo kommunes arbeid 

for en aktiv og sunn aldring i befolkningen, inklusive fremtidig eldreomsorg. Meldingen viser 

hvilke prioriteringer og strukturendringer Byrådet vil foreta for å få en bærekraftig pleie- og 

omsorgssektor, og har et perspektiv fram mot 2024. Meldingen fokuserer på innovasjon, 

forskning og utvikling. l meldingen er det lagt vekt på forebyggende helsearbeid for å ivareta 

livskvalitet for den enkelte. 

 

Tillitsmodellen er det av prosjektene i programmet som skal utfordre forvaltningsmodellen 

for de hjemmebaserte tjenestene. De hjemmebaserte tjenestene har vært basert på en 

bestiller / utførermodell med sterke kontrollrutiner og rapporteringskrav.  Detaljerte vedtak 

og stramt definerte tidsrammer er lagt til grunn for tjenester den enkelte mottar.  

Fagpersoner har hatt liten mulighet for fleksibilitet og faglige vurdering ved endring av 

behov og tilstand. Det er behov for å prøve ut nye modeller for tjenestetildeling og utførelse. 

Den enkelte som mottar tjenester skal i større grad involveres med utgangspunkt i hva som er 

viktig for dem. Medarbeidernes faglig stolthet, arbeidsglede og kreativitet skal verdsettes. 

Tillitsmodellen i Oslo skal implementeres etter hvert i alle bydeler. 

 

Dette prosjektet vil både omfatte organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling. Prosjektet er et 

prosjekt som berører mange ulike instanser internt i Oslo kommune, og også mange ulike 

instanser eksternt.  I Tillitsmodellen skal tjenestene samskapes mellom medarbeidere og 

innbyggere. Prosjektet vil derfor måtte gjennomføres som med åpen innovasjon som metode 

og med fokus på kommunikasjon og bred involvering. 
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1. MÅL OG RAMMER 
 
 

 1/2014 – Seniormeldingen 

 

Det er to demografiske trender som nødvendiggjør innovasjon i pleie- og 

omsorgstjenestene. Det er en stor økning i antall eldre i befolkningen fremover, og det er 

urbaniseringen. Økningen i eldrebefolkningen over 80 år kommer gradvis og slår for alvor inn 

om 10 til 15 år. Andelen av eldre i befolkningen i Oslo øker mindre enn resten av landet, da 

Oslo også har en generell befolkningsvekst. Eldre utgjør allikevel en stor befolkningsgruppe. I 

2013 var det 63 739 personer over 67 år i Oslo. Disse utgjorde 10,2 prosent av befolkningen. 

I 2040 forventes denne aldersgruppen å være på 123 539 personer og utgjøre 14,8 prosent 

av befolkningen (SSB). Ved siden av klimautfordringene er en stadig eldre befolkning den 

største utfordringen for den vestlige verden i vår tid. Det krever nytenkning.  

 
Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo er et mål for Oslo kommunes arbeid for en aktiv 
og sunn aldring i befolkningen, inklusive fremtidig eldreomsorg. Senioreldingen viser hvilke 
prioriteringer og strukturendringer Byrådet vil foreta for å få en bærekraftig pleie- og 
omsorgssektor, og har et perspektiv fram mot 2024. Meldingen fokuserer på innovasjon, 
forskning og utvikling. l meldingen er det lagt vekt på forebyggende helsearbeid for å ivareta 
livskvalitet for den enkelte.  
 
Det er skissert ulike innovasjonstiltak som opprettholder fokuset på selve hensikten med 
tjenestene, å sikre best mulige tjenester for kommunens borgere. Tjenestene skal i størst 
mulig grad tilpasse seg den enkeltes behov, enten som pasient eller som pårørende.  
 
Byrådet vil vurdere ulike tiltak for å finne bærekraftige systemer som tar høyde for 
fremtidens omsorgsbehov i tråd med byrådserklæringen. På bakgrunn av dette skal Oslo 
kommune i tidsperioden 1. juni 2015 til 31. mai 2017 satse systematisk på utvikling og 
innovasjon i pleie- og omsorgstjenestene. 
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Mandat for oppfølging av bystyremelding 23.12.2015– 
Seniormeldingen av 1/2014  
 

Tillitsmodell  

Bakgrunn for prosjektet 

 

De hjemmebaserte tjenestene har vært basert på en bestiller / utførermodell med sterke 
kontrollrutiner og rapporteringskrav.  Detaljerte vedtak og stramt definerte tidsrammer er 
lagt til grunn for tjenester den enkelte mottar.  Fagpersoner har hatt liten mulighet for 
fleksibilitet og faglige vurdering ved endring av behov og tilstand. Det er behov for å prøve ut 
nye modeller for tjenestetildeling og utførelse. Den enkelte som mottar tjenester skal i større 
grad involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem. Medarbeidernes faglig 
stolthet, arbeidsglede og kreativitet skal verdsettes. Tillitsmodellen i Oslo skal implementere 
nyere tilnærmingsmåter som legger vekt på den enkeltes ressurser, egenmestring og kontroll 
over eget liv. I tillegg skal Oslomodellen hente inspirasjon fra tjenesteinovasjon i ande land. 
 
 

 

Oppdraget 

Bydelene skal prøve ut en modell for hjemmetjenesten hvor fagpersonene myndiggjøres og 
gis større ansvar for tjenestene til den enkelte. Tjenestene til den enkelte må være helhetlige 
og sees i en sammenheng uten detaljstyring.    
 
 

 Modellen skal utvikles i samarbeid med andre bydeler 

 Modellen skal utvikles i samarbeid med brukerrepresentanter, representanter for 

aktuelle fagorganisasjoner og medarbeidere i bydelene.  

 Prosjektet skal prøve ut en ny(e) forvaltningsmodell(er) for definering av 

tjenestebehov 

 Redusere unødig rapporterings- og kontrollkrav 

 Tillitsbasert ledelse på alle nivå 

 Tilstrebe heltidsstillinger og redusere behov for vikarbruk 

 
 
 
 



Prosjektplan  5 

Organisering 
 

Det utpekes en prosjektledende bydel med ansvar for at det etableres et prosjekt og 
nedsettes en styringsgruppe. Styringsgruppen skal bestå av representanter fra 
deltagende bydeler, ansattes representanter samt en kontaktperson fra EST som 
observatør. Leder for styringsgruppen har ansvar for informasjonsoverføring og dialog 
mellom prosjektet og EST. 
 
 

 Det skal være bred tverrfaglig deltagelse fra medarbeiderne i prosjektarbeidet 

 Prosjektet inkluderer interne og eksterne samarbeidspartnere når hensiktsmessig. 

Valg av samarbeidspartnere gjøres i samarbeid med EST 

Prosjektene skal evalueres, og bydelene skal tilrettelegge for forskning. Organisering av 

evalueringen og forskningen skal skje i regi av EST 

 

Effektmål  
 

Bydelene i prosjektet skal utvikle og prøve ut en modell for hjemmetjenestene hvor 
fagpersonene myndig-gjøres og gis større ansvar for tjenestene sammen med den enkelte 
bruker. Tjenestene til den enkelte må være helhetlige og sees i en sammenheng uten 
detaljstyring.   
  

 Brukerne skal oppleve økt tilfredshet med tjenestene som ytes, herunder økt 
brukermedbestemmelse 

 Større ansvar og myndighet til medarbeidere i hjemmetjenesten til å tilpasse 
tjenesten ved endring av behov og tilstand 

 Effektiviteten skal øke og ressursbruken skal reduseres i tjenesten 

 Medarbeidere skal oppleve økt tilfredshet med sin arbeidssituasjon, herunder faglig 
stolthet og arbeidsglede 

 Fraværet blant ansatte skal reduseres 

 Mindre rapportering 

 
Resultatmål for prosjekt  
 

Resultatet av prosjektet er beskrivelse av en ny forvaltningsmodell for vurdering og utførelse 
av hjemmetjenester. Det skal leveres et forslag til organisasjonsmodell og tilhørende 
tjenester og en beskrivelse av forutsetningene for å kunne implementere en slik ny modell.  
 

Prosjektets varighet 
 
Prosjektet avsluttes desember 2017. Det var opprinnelig planlagt avslutning 1. juni 2017, 
men ettersom prosjektet først kom i gang i oktober 2015 er prosjektperioden forlenget ut 
2017. 
 

UTFORDRINGER BESKRIVELSE 
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Rammer og avgrensning 

 
Det foregår mange prosjekter parallelt i Oslo kommune på bakgrunn av Bystyremelding 
1/2014 Seniormeldingen. Disse prosjektene er samlet i et felles program. Det som er 
kjerneoppgavene i de andre prosjektene vil derfor ikke tas inn som egne utviklingsoppgaver i 
Tillitsmodellen. Tillitsmodellens hovedoppgave er å utvikle en ny forvaltningsmodell for PLO 
tjenester. Det vil likevel være mange skjæringspunkter med de andre prosjektene. De andre 
prosjektene er i hovedsak tjenesteutviklingsprosjekter og det vil være hensiktsmessig som en 
del av arbeidet i Tillitsmodellen å se på hvordan de nye tjenestene som utvikles i de andre 
prosjektene kan tas inn som en del av de nye tjenestene som skal leveres i den nye 
forvaltningsmodellen.  
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2.  PROSJEKTORGANISASJON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er identifisert 5 delprosjekter: 
 

1. Organisasjonsutvikling 

2. Tjenesteutvikling 

3. Administrasjon 

a. JUS/vedtak etc 

b. Fagsystemer 

4. Kompetanse/opplæring 

5. Kommunikasjon 

 
Det vil utpekes en egen delprosjektleder for hvert av delprosjektene.  
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3. PROSJEKTOPPFØLGING 

3.1 Beslutningspunkt 

 

Når utredningsarbeidet og forslag til endelig piloteringsmodell foreligger i Q1 2017 skal 
styringsgruppen gi mandat til at piloteringen skal implementeres, eller om det er nødvendig 
med ytterligere arbeid med modellen. Styringsgruppen vil også beslutte hvilke bydeler som 
skal omfattes av piloteringen. 
 
 

3.2 Statusrapportering  

 

Pga. prosjektets størrelse vil prosjektgruppen fungere som en ledergruppe. Deltakerne i 
ledergruppen vil selv bidra i de ulike delprosjektene og samtidig kontrollere at resultater 
leveres i delprosjektene i henhold til milepælsplan. Det er satt opp et fast statusmøte hver 
mnd.  
 
Det skal rapporteres skriftlig i henhold til mal til prosjektledergruppen. 
 
Prosjektleder rapporterer til Styringsgruppen på bakgrunn av rapportene til 
prosjektledergruppen. 
 
 
 
 
3.3  Milepæler  
 

Nr Dato Tilstand/Hendelse 

01 12 feb Delprosjekt er etablert 

02 1 mai Når alle ansatte er informert om prosjektet 

03 1 mai Når brukere/pårørende/medarbeidere er intervjuet om nåsituasjon 

04 15 okt Når alle workshoper for bred dialog er gjennomført 

05 1 nov Når alle minipiloter er gjennomført 

06 1 des  Når beskrivelse av tjenester og organisasjon for pilotering foreligger 

2017   

07 1 feb Når styringsgruppen har godkjent modellen for pilotering 

08 1 mars Når pilotering er startet 

09 1 nov Når piloteringen er ferdig 

10 20 des Når evaluering, rapport og videre anbefaling foreligger 
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4.   MÅLGRUPPER, INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 
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4.1 Interessenter/målgrupper 

 

Aktør Aktørens interesse av 
prosjektet 

Grad av 
påvirkning på 
prosjektet 

Prosjekttiltak/ 
aktiviteter  

EHS Prosjekteier Stor Informasjon 

Ulike fagforeninger Vil påvirke arbeidssituasjon 
til medlemmene 

Stor Tett informasjon 
og involvering 

Alle medarbeidere Vil påvirke fremtidig 
arbeidssituasjon 

Stor Informasjon og 
bred involvering i 
prosjektarbeidet 

Helseetaten Forvalter fagsystemene og 
Velferdsteknologiprosjektet 

Medium Må involveres i 
prosjektarbeidet 
og holdes 
informert 

NAV 
hjelpemiddelsentralen 

Tilpasning av hjelpemidler i 
forhold til fremtidens 
behov 

Medium Involveres i 
delprosjektet 
Tjenester 

Innbyggerne Målgruppen for tjenestene Stor Informasjon og 
involvering 

Spesialisthelsetjenesten Bedre samarbeid når 
pasienter skal skrives ut 

Medium Informasjon og 
involvering 

Fylkesmann At vedtak gjøres i henhold 
til lover 

Stor Informasjon og 
involvering 

Brukerorganisasjoner Medlemmer er i 
målgruppen for tjenestene 

Stor Informasjon og 
involvering 

Helsedirektoratet Se på om Tillitsmodellen gir 
bedre resultater enn statlig 
finansiering 

Medium Informasjon 

Lokal politikere i 
bydelene 

Ansvarlig for rammene for 
tjenestene 

Stor Informasjon 

Husbanken Finansierer tilpasninger av 
private boliger 

Medium Informasjon og 
involvering 

Sykehjemsetaten Tett samarbeid 
hjemmetjenesten 

Stor Informasjon og 
involvering 

Fastlegene Vil påvirke deres 
arbeidssituasjon 

Stor Informasjon og 
involvering 
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4.2 Kommunikasjonsstrategi 

Dette er et eget delprosjekt og fullstendig kommunikasjonsstrategi og plan er derfor ikke 
ferdig 

 

Aktør Mål Budskap Kommunikasjonsform Ansvarlig 
Ansatte Skape 

kunnskap og 
begeistring for 
prosjektet 

Bruker; Bedre 
livskvalitet 
Medarbeider; Mer 
kontroll over egen 
arbeidsdag 

sosiale medier 
 
Møter med flest 
muligansatte i 
prosjektbydeler 

 
Hilde Holm 

Ansatte/ledere Formidling av 
prosjektet 

Prosjektets mål og 
innhold 

Power point Hilde Holm 

     

 

5. RISIKOVURDERING 
 

 
5.1 Risikofaktorer 
Dette vil også bli en del av prosjektarbeidet og mottiltak er derfor ikke ferdig utarbeidet 
 

Risikofaktor Mottiltak 
  

Prosjektet er for dårlig kommunisert i bydelene Møter med ulike grupper 

Bydelene klarer ikke å avse prosjektressurser Kjøpe fri ressurser 

Innbyggermotstand gjennom negativ presse Informasjon 

Tiden som er satt av for prosjektet kan bli for 
knapp for å levere i henhold til mål 

Kutte aktiviteter som ikke er essensielle for resultatet 

 
 
5.2 Risikohåndtering 
Konkretiser mulige kritiske risikofaktorer ut fra ovenstående liste.  Beskriv tiltak for oppfølging av de kritiske 
risikofaktorene slik at sannsynligheten for at de inntreffer reduseres/holdes under bedre kontroll/oppfølging. 

 
Dette vil bli en del av prosjektjobbingen, og mottiltak vil utarbeides og iverksettes ved 
behov. 
 
 

6.   GJENNOMFØRING 
 

 Hovedaktivitetene i prosjektet vil være først å skaffe seg en oversikt over nåsituasjonen hos 

ansatte, brukere og pårørende. Dette vil gjøres som en del av iverksettelsen av følge-

forskning og utføres av forskere. 

 Så langt det er praktisk mulig vil prosjektleder gjennom møter med ansatte, brukere og 

pårørende, informere alle som prosjektet vil berøre direkte. 

 Allerede Q2 2016 vil prosjektet starte opp med mini-pilotering ved å etablere ett og siden 

flere selvstyrende team. Summen av erfaringene konkretisert i forslag til ny modell vil 
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presenteres styringsgruppen i desember 2016, og beslutning om iverksettelse 

hovedpilotering  2017 tas.  

 Felles workshoper med bred deltakelse på tvers av bydeler og avd. gjennomføres. 2 stk. pr år. 

Eksterne prosessledere brukes for å lede prosessen eks tjenestedesign. 

 
Det legges opp til bred involvering av alle deltagende bydeler og medarbeidere på alle 
nivåer. I tillegg vil det legges fokus på at ulike fagforeninger involveres og holdes informert. 
Dette gjelder også eldre og pårørende, enten direkte eller gjennom interesseorganisasjoner. 
Vi viser for øvrig til pkt 4 – interessenter, og vil involvere de ulike interessentene på ulike 
tidspunkter i prosjektet der dette er relevant. 
 
I de fire bydelene vil det etableres 2 ulike ressursgrupper hvor prosjektet kan hente 
ressurser. 
 
Gruppe 1; Verdikjede. (Her bør hele verdikjeden representert;) 

 Bydelsoverlege/fastlege 

 Søknadskontoret 

 Hjemmetjenesten 

 Rehabilitering 

 Psykisk helse 

 Gerica ansvarlig/IT ansvarlig 

 Økonomi 

 HR 

 Boligansvarlig 

 (Funksjoner vil legges til ved behov) 

 
Gruppe 2; Bestiller – Utfører pilotgrupper 

 Medarbeidere ved Søknadskontoret 

 Medarbeidere som leverer praktisk bistand/hjemmesykepleie 

 Medarbeidere Psykisk helse og rus 

  Medarbeidere Hjemmerehab/innsatsteam 

Ressurspersoner fra de ulike gruppene vil noen ganger kun i egen bydel, men andre ganger 
på tvers av bydelene, rekrutteres til de ulike delprosjektene og til arbeidsgrupper. I tillegg til 
å jobbe i delprosjekter vil det gjennomføres flere store felles workshoper som adresserer 
helheten i prosjektet og der også andre interessenter i og utenfor kommunen vil inviteres til 
en åpen innovasjonsprosess. 
 
Arbeidet innledningsvis er å innhente informasjon om nåsituasjon og hva de ulike 
interessentene har som innspill til utviklingsprosessen. Byrådsavd EHS har engasjert et 
eksternt konsulentbyrå for å kartlegge nåsituasjonen. (Agenda Kaupang). Dette arbeidet skal 
være ferdig i juni 2016 og vil kunne gi Tillitsmodellprosjektet viktig informasjon som kan tas 
videre i fasen med å komme frem til forslag til pilot. 
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Før sommeren 2016 skal det også gjennomføres en eller flere studieturer for å hente 
inspirasjon fra andre land/kommuner. 
 
Hoved-piloteringen vil foregå i Q2-Q3 2017, og evaluering og prosjektavlevering Q4. 
 
 

6.1 Hovedaktiviteter 

 

Dette vil være viktig arbeidsoppgave for prosjektgruppen fremover, så derfor er denne listen 
på det nåværende tidspkt. ikke fullstendig. 
 

Hovedaktivitet Hensikt 

Ferdigstille milepælsplan Oversikt over alle oppgaver i prosjektet, leveranser og 
ansvarlige 

Informasjonsmøter i alle bydeler Gi alle ansatte kunnskap om prosjektet og skape 
begeistring 

  

Delprosjekter Fordele ansvar og oppgaver 

Intervjue ansatte/brukere Skaffe innsikt om nå-situasjon og ønsker for ny modell. 
Skaffe innsikt i hva som skal til av tiltak for å skape 
faglig stolthet, arbeidsglede og til å stimulere 
kreativitet 

Skaffe oversikt over hva og 
hvordan rapportering skjer i dag 

Kunne identifisere hva som kan tas bort eller gjøres på 
en annen måte 

Avklare hvordan Fylkesmann må 
involveres 

Utrede hvordan ny modell vil påvirke måten å gjøre 
vedtak 

Gjennomføre workshops – åpen 
innovasjon 

Få innspill til hvordan den nye forvaltningsmodellen 
skal se ut og hvilket innhold den skal ha. 

Beskrive forslag til ny 
forvaltningsmodell 

Få aksept hos styringsgruppen 

Beskrive hvordan pilotering skal 
gjennomføres 

Kunne implementere og gjennomføre piloten 

Test - pilot Gjøre nødvendige justeringer før piloten involverer 
brukere 

Hoved - pilot Skaffe erfaring fra drift-situasjon 

Evaluering Lage rapport og anbefaling til videre prosjekt 
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6.2   Tids- og ressursplaner 

 

 
Pga. prosjektplanen er et levende dokument sammen med milepælsplanen, vil tid og 
ressursplan for 2017 synliggjøres der til enhver tid 
 
 
 
 

7.   ØKONOMI 
Stipuler kostnadstyper og størrelser. Sett opp ett budsjett og en finansieringsplan. 

  
Se eget vedlegg    

    
    
    
    
    

    

 

8.  KONTRAKTER OG AVTALER 
Det er inngått en kontrakt mellom deltagende bydeler om deltakelse i prosjektet. Dette 
innebærer at ressurser i form av deltakelse av medarbeidere på ulike nivåer må frigis til 
prosjektarbeid når dette er nødvendig. 
 
 
 
 
 

9. Bakgrunnsmateriale UTFORDRINGER 
 

Statusmøter  19 
feb 

26 
mars 

26 
apr 

26 
mai 

24 
jun 

26 
aug 

30 
sep 

28 
okt 

25 
nov 

16 
des 

Styringsgr.møter 28 
jan 

   12 
mai 

  8 
sep 

  8 
des 

Milepæler   X X     X   

Beslutningspunkt           X 
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Antall eldre øker som en konsekvens av at vi lever 
lenger. Med økende alder følger ofte et komplisert 
sykdomsbilde, spesielt i gruppen over 80. Siden det er 
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Demografi – økende antall 

eldre i befolkningen  

Det er gruppen over 80 som kommer til å øke mest. 
Viktig å ta høyde for i planleggingen av tjenestene. 
(Folkehelserapporten 2014,)  

Demografi – økende antall 

unge voksne 

PLO*mottakere 

For øyeblikket er unge voksne dvs. aldersgruppen 19-
49 den gruppen som vokser hurtigst med henblikk på 
tjenestemottakere. (NTNU  0806-3176) Dette bidrar 
sterkt til den total belastningen PLO tjenestene står 
ovenfor. (HiOA Tor Inge Romøren; Fra eldreomsorg til 
yngre omsorg) 

Samhandlingsreformen Pasienter skrives i dag tidligere ut fra sykehusene enn 
før til kommunenes helse og omsorgstjeneste. Denne 
oppfølgingen av pasienter i eget hjem krever 
sykepleiere med høy kompetanse  
Ved utskriving kan det oppstå et misforhold mellom 
forventninger fra bruker og pårørende og det tilbudet 
kommunen faktisk kan levere. (kommunerevisjon 2014) 

Endring av helseutfordringer Ikke-smittsomme sykdommene, som hjerte og 
karsykdommer, diabetes (fedme), kreft, kols og 
psykiske lidelser i tillegg til demens, bidrar til 
helseutfordringer og reduksjon av  livskvalitet. Dette 
må få konsekvenser for hvordan vi planlegger innholdet 
i tjenestene fremover. 

Demens Antallet personer med demens er sterkt økende. Tatt i 
betraktning at de fleste eldre bor hjemme bør 
tjenestene utvikles slik at disse ivaretar denne gruppen 
behov. 

 I Demensplan 2020 er det identifisert seks områder 

hvor det særlig er behov for en ytterligere innsats: 

Forebygging. 

 Kunnskap og kompetanse. 

 Diagnostisering og oppfølging etter diagnose. 

 Fleksible og differensierte aktivitets- og 

avlastningstilbud. 

 Tilpassede tjenester gjennom hele 

sykdomsforløpet. 

 Deltakelse og involvering  

Psykisk helse og rus Vi regner med at ca. 20 prosent av alle eldre har 
psykiske problemer i større eller mindre grad. 15 
prosent av eldre har lettere former for depresjon og 
angst. (Professor Engedal, Sinnets Helse) Det ligger et 
stort potensiale til bedre livskvalitet for den enkelte, 
og bedre mestring og mindre behov for tjenester 
dersom psykisk helse blir kartlagt samtidig med 
somatisk helse. Stimulering og hjelp til sosial kontakt 
kan heve mestringsnivået betraktelig. ( Byrådssak 
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182/15 HANDLINGSPLAN FOR ELDRE OG PSYKISK 
HELSE - 2015 – 2018, Forskning.no, Regjeringen 
id2411072) 

Ny generasjon eldre De fremtidige eldre vil ha et høyere utdanningsnivå og 
høyere teknologisk kompetanse enn foregående 
generasjoner. I tillegg vil flere være friskere og aktive 
lenger. Det samme gjelder involvering av brukerne og 
kartlegging av brukers mål og effekt av tjenestene. 

Frivillige/Pårørende Antall årsverk med pårørende innsats er ca. 100 000 på 
landsbasis og har holdt seg stabil gjennom flere tiår. 
(Pensjonistforbundet) Endringen er at nå er det mange 
som bidrar med litt, mens det tidligere var færre som 
bidro med mye. Spørsmålet er om det er mulig å hente 
ut mer frivillig innsats fra pårørende, eller om økt 
frivillig innsats må innhentes fra sirkelen utenfor nær 
familie. 

Rekruttering Kommunen må bli en attraktiv arbeidsplass også i en 
situasjon med økt press på tjenestene og med tanke på 
økt konkurranse om arbeidstakere 

Fagsystemene Fagsystemene er innrettet etter dagens 
organisasjonsmodell, dagens tjenester og dagens krav 
til rapportering. Siden ett av målene i prosjektet er 
mindre rapportering må prosjektet utrede om det bør 
sees på om fagsystemene kan bidra til mindre 
rapportering.  

Kultur Den nye modellen vil kunne innebære en 
holdningsendring hos medarbeidere og hos 
innbyggerne, siden målet er å få brukere av offentlige 
tjenester til å bli aktive bidragsytere som er mest mulig 
selvhjulpne i eget hjem.(KS juni 2015 Betydning av 
organisering, ledelse og kultur – ressursbruk i pleie og 
omsorgssektoren) 

Velferdsteknologi Helsedirektoratet, Teknologirådet og EU programmet 
AAL påpeker nødvendigheten av teknologisk støtte av 
tjenestene for å kunne effektivisere tjenestene i 
tilstrekkelig grad, bla ved bruk av velferdsteknologi. 
Prosjektet må derfor definere hvilke tjenester som det 
kan være aktuelt for teknologi-støtte og vurdere om 
dette skal tas med i piloten eller være en anbefaling for 
Oslo kommunes velferdsteknologiprogram 

Kommunikasjon Prosjektets suksess avhenger av god kontakt med både 
til medarbeidere, brukere og pårørende og at riktig 
informasjon kommer ut til riktig tid.  

Flerkulturell befolkning Mange med ulik kulturbakgrunn blir mottakere av helse 
og omsorgstjenester. Prosjektet vil se på om det som 
en konsekvens av den nye modellen vil være behov for 
mer kulturell kompetanse i verktøy for å kommunisere 
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med brukere og pårørende. 

Kompetansehevende tiltak En ny modell vil kreve kompetansehevende tiltak for 
alle, men det skal settes et spesielt fokus i dette 
prosjektet på ufaglærte. 

PLO*= Pleie og omsorg 
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SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER 
Tillitsmodellen skal utfordre bestiller-utførermodellen. Forprosjektet som denne studien er en 
del av skulle prøve ut nye modeller for hjemmetjenesten hvor fagpersonene myndiggjøres og 
gis større ansvar for tjenestene til den enkelte. Tjenestene skulle være helhetlige og sees i en 
sammenheng uten detaljstyring. Forslag til minipiloter ble utviklet i en inkluderende prosess. 
Mini-piloteringen har bestått i å prøve ut tverrfaglige, selvstyrende team i tre bydeler.  

FØLGEFORSKNINGENS PROBLEMSTILLING 
Hva er erfaringene med minipilotene i hjemmetjenestene i de tre bydelene? 

• Hvilke endringer av tjenestene ble prøvd ut i minipilotene? 
• Hvilke forventninger til Tillitsmodellen hadde medarbeidere før oppstart? 
• Hvilke ønsker om endringer hadde tjenestemottagerne før oppstart av piloteringen? 
• Hvilke erfaringer har teammedlemmene og ledelsen med piloteringen? 
• Hvilke skal til for at Tillitsmodellen skal fungere etter hensikten? 

METODIKK 

For å besvare problemstillingene og legge et kunnskapsgrunnlag for anbefalinger har vi 
utledet erfaringskriterier for Tillitsmodellen (hva Tillitsmodellen var tenkt å være og resultere 
i) på bakgrunn av materialet som kommunen har gjort tilgjengelig (rapporter, strateginotater, 
prosess- og møtereferater, etc), nasjonale føringer og forskning om hjemmetjenester, 
tjenesteutvikling, etikk og tillit i organisasjoner.  
Datainnsamling er gjort gjennom spørreundersøkelser (brukere og medarbeidere), observasjon 
på teammøter, deltagende observasjon på workshops og seminarer, og samtaler og intervjuer 
med medarbeidere og prosjektleder.  

KONKLUSJONER 
Forventningene til Tillitsmodellen var høye før oppstart. Etter å ha fulgt utviklingen av og 
arbeidet i minipilotene over en periode på ca. åtte måneder finner vi at erfaringene med mini-
piloteringen er svært lovende med tanke på hovedpilotering og eventuell implementering.  

Brukerorientering – brukernes trygghet øker 
Erfaringene med økt brukerorientering – å ta utgangspunkt i hva som er viktig for brukerne og 
å være færre personer per bruker – er svært positive: 

• brukernes opplevelse av tillit og trygghet øker (signifikant) mot slutten av perioden  
• team-medarbeiderne opplever å bli bedre kjent med brukerne og deres behov 
• tjenestene blir mer fleksible og kan justeres etter endret behov 

Selvstyring og tverrfaglighet i team – motivasjon og læring øker  
Selvstyring og tverrfaglighet er prøvd ut et stykke på vei, og teamenes erfaringer med dette er 
udelt positive:  

• det skaper ny forståelse for hva som er viktig for brukerne 
• det oppleves som meningsfullt og motiverende 
• det stimulerer erfaringsdeling og læring på tvers av fag 
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ANBEFALINGER MED TANKE PÅ HOVEDPILOTERING/IMPLEMENTERING 
På bakgrunn av de systematiserte erfaringen med minipiloteringen vil vi anbefale: 
 
• At bydelene utvikler hoved-piloter basert på erfaringene med selvstyrende team (inkludert 

10 nærmere spesifiserte risiki/suksessfaktorer), eller – hvis de mener det er grunnlag for 
det – implementerer Tillitsmodellen direkte i de hjemmebaserte tjenestene 

 
• At ledere i bydelene som skal pilotere gis mulighet til å skolere seg i tillitsledelse, fra 

bydelsdirektør og nedover til fag- og teamansvarlige, slik at tillit gjennomsyrer 
organisasjonen fra topp til bunn. Konsistens i ledelse vil styrke gjennomføringen. 

 
• At bydelene avklarer organiseringen av teamene, bl.a.: 

1. at selvstyrende team får en klar og naturlig plass på organisasjonskartet,  
2. at det avklares hvem som er personalansvarlig for teamets medlemmer og 

fagansvarlig for kvaliteten på de tjenester teamet leverer 
3. at teamenes oppgaver, ansvarsområder og beslutningsmyndighet klargjøres  
4. at teamene får tillitsbaserte retningslinjer for vedtak om tjenester  
5. at administrative rutiner for team klargjøres (dokumentasjon, vaktordning etc)  

 
• At bydelene avklarer lederrollen i tilknytning til teamene, bl.a. 

1. at hvert team har én faglig og administrativt ansvarlig leder med personalansvar for 
alle faste teammedlemmer (en leder kan ha flere team). 

2. at ansvarlig leder kun har overordnet, og ikke utøvende ansvar for vedtak og 
saksbehandling forøvrig 

3. At ansvarlig leder får skolering i tillitsledelse  
 
• At bydelene sikrer at hvert team har nødvendig kompetanse og kapasitet, bl.a. 

1. At hvert team får en klart definert oppgave- og ansvarsbeskrivelse og selvstendig 
saksbehandlingsansvar 

2. At hvert team får et format som er tilpasset brukergruppens størrelse og hjelpebehov, 
inkludert saksbehandling, administrasjon og dokumentasjon 

3. At hvert team får en bred tverrfaglig sammensetning tilpasset brukergruppen, evt. 
med spesialkompetanse (som demens, rehabilitering, psykisk helse, sår, etc)  

4. At hvert team får skolering i tillitsbasert teamarbeid og i hvordan kommunisere og gi 
tjenester med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte bruker 

 
• At bydeler bygger et tillitsbasert system for systematisk kvalitetsarbeid, bl.a. ved 

1. å initiere tillitsbasert følge/aksjonsforskning hvor teamene inkluderes i å identifisere 
risiki, utvikle tiltak for bedre kommunikasjon med brukere og aktiv læring i team, etc 
(jf vurderingen til Norges forskningsråds ekspertpanel, nedenfor) 

2. å legge til rette for systematisk etisk refleksjon i piloteringsfasen for å sikre kvalitet 
(jf. Veikart for tjenesteinnovasjon – SAMVEIS og KS’ Guide til god ledelse)  

3. å legge til rette for systematisk erfaringsutveksling med andre team i og etter 
pilotering, f eks halvårlig etter modell av work shops i mini-piloteringsfasen 
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DEL  I OPPDRAGET OG BAKGRUNNEN 

OPPDRAGET 
I samarbeidsavtalen om følgeforskning om mini-pilotene mellom Oslo kommune v/ Ullern 
bydel og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) v/ Vitensenteret Helse og Teknologi, Fakultet for 
helse- og sosialvitenskap (5.7.16), heretter Samarbeidsavtalen, heter det:  
 Oppgavene som omfattes av denne avtalen er: 

a) Undersøke erfaringene med mini-pilotene (endringer i tjenestene) som er iverksatt i 
forprosjektperioden 

b) Bidra til å skrive søknad til Norges forskningsråd (HELSEVEL 12.10.16) eller andre 
relevante finansieringskilder for finansiering av hovedprosjekt (Samarbeidsavtalen 
2016, s. 2)  

 
Denne rapporten presenterer: 
• Erfaringene med mini-pilotene (endringer av tjenestene) i forprosjektperioden, fra 

november 2016 til og med mars 2017, både fra bruker- og medarbeiderperspektiv 
• Hovedtrekk i søknaden til Norges forskningsråd og Forskningsrådets ekspertpanels 

vurdering av søknaden og av den samfunnsmessige verdien av Tillitsmodellen 
• Anbefalinger med tanke på å hovedpilotering og implementering av Tillitsmodellen på 

bakgrunn av erfaringene og uttalelsen fra Norges forskningsråds ekspertpanel  

FORSKERGRUPPEN 

Prosjektet er gjennomført av en tverrfaglig sammensatt forskergruppe ved Vitensenteret Helse 
og Teknologi, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Forskergruppens forskningskompetanse 
inkluderer – foruten sykepleie og helsevitenskap generelt – ledelse, organisasjon, økonomi, 
innovasjon, motivasjon, kommunikasjon og etikk. Deltagerne i forskergruppen:* 
• Tom Eide, Professor, Dr.philos. (ledelse, etikk og litteratur), prosjektleder følgeforskning 

forprosjekt Tillitsmodellen. Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HSN 
• Etty Nilsen, Førsteamanuensis, PhD (økonomi, ledelse, organisasjonslæring) ved  

Handelshøyskolen, HSN 
• Anja Olafsen, Førsteamanuensis, PhD (økonomi, ledelse, arbeidsmotivasjon) ved 

Handelshøyskolen, HSN 
• Monika Gullslett, Førsteamanuensis, PhD (sosiologi, psykisk helse, innovasjon) ved 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HSN 
• Amund Aaberge, Mastergradsstudent (organisasjon, ledelse og arbeid) ved Institutt for 

sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. 
• Hilde Eide, Professor, Dr.philos. (sykepleie, psykologi, kommunikasjon og innovasjon). 

Forskningsleder ved Vitensenteret Helse og Teknologi, Fakultet for helse- og 
sosialvitenskap, HSN. 

* Alle bortsett fra Olafsen deltok i følgeforskningen og fortolkningen av det empiriske materialet. Alle 
bortsett fra Aaberge deltok i utviklingen av søknaden til Norges forskningsråd. Foreløpige funn fra Aaberges 
masteroppgave samsvarer med funn i denne studien, men er ikke inkludert i rapporten.  
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VÅR FORSTÅELSE AV OPPDRAGET 
Denne rapporten handler først og fremst om første del av oppdraget, nemlig å undersøke 
erfaringene med mini-pilotene i Tillitsmodellen, som ble gjennomført i perioden november 
2016-mars 2017. Slik vi velger å forstå oppdraget er formålet med å undersøke erfaringene å 
legge et godt grunnlag for å videreutvikle Tillitsmodellen for hjemmebaserte tjenester med 
tanke på hovedpilotering og implementering. Det betyr at vi ser det som en del av oppdraget å 
gi forskningsbaserte anbefalinger for det videre arbeidet. 
 
Andre del av oppdraget – søknaden til Norges forskningsråd – vil vi sammenfatte kort 
nedenfor, fordi man her vil finne noe av det empiriske og teoretiske grunnlaget for 
anbefalingene. Nedenfor presenterer vi også vurderingen av søknaden som ble gitt av Norges 
forskningsråds ekspertpanel, fordi denne kan sies å være en ekstern validering både av det 
verdiskapingspotensialet som ligger i Tillitsmodellen og betydningen av følgeforskning for å 
lykkes med hovedpilotering og implementering.  
 
Slik vi forstår oppdraget handler det grunnleggende sett om å bistå Oslo kommune med 
forskning som kan legge grunnlag for en vellykket innovasjonsprosess – hovedpilotering og 
eventuelt implementering av Tillitsmodellen. Slik vi ser det representerer Tillitsmodellen en 
radikal innovasjon av hjemmetjenestene, både ved at et nytt begrep – tillit – skal legges til 
grunn for forvaltningen og ved at en ny modell for tildeling og organisering av tjenestene skal 
utvikles på grunnlag av dette. Tillitsmodellen representerer slik sett både en konseptuell 
innovasjon og en administrativ prosessinnovasjon (Skogli 2017). 

TILLITSMODELLEN – SØKNADEN TIL NORGES FORSKNINGSRÅD 
Søknaden Tillitsmodellen ble sendt til Norges forskningsråds HELSEVEL-program til 
søknadsfristen 12. oktober 2016, altså før minipiloteringen var i gang for fullt. Søknaden var 
utarbeidet av prosjektleder for Tillitsmodellen, Hilde Holm, i nært samarbeid med forsker-
gruppen. Prosjekteier av søknaden var Oslo kommune. Søknaden ble avslått, til tross for 
fremragende vurdering.1 Det viktige i denne sammenhengen er imidlertid at Forskningsrådets 
ekspertpanel validerte Tillitsmodellen som innovasjon, og konkluderte at Tillitsmodellen ville 
bringe nasjonal innovasjon innen hjemmebasert omsorg som kan bidra til å løse de demo-
grafiske utfordringer vi står ovenfor, og at den foreslåtte følgeforskningen, med høy grad av 
brukermedvirkning, ville gi svært gode forutsetninger for vellykket hovedpilotering.  
 
Formålet med Norges forskningsråds HELSEVEL-program er ”gjennom forskning og 
innovasjon bidra til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og 
velferdstjenestene” (Helsevel 2015:7). Formålet, slik det ble utlagt av Forskningsrådets 
representanter på forhånd, var altså ikke å måle om en innovasjon virker eller gir gode 
resultater, men å støtte forskning underveis i innovasjonsprosesser som er nødvendig kan 
styrke muligheten for at implementeringen skal lykkes – og dermed bidra til bedre kvalitet. 
Søknaden skulle altså a) beskrive selve innovasjonen (her: Tillitsmodellen), b) begrunne 
hvorfor den ville gi gode resultater (tillit er noe alle parter ønsker), c) identifisere risiki ved 
implementering (kompetanse til å ta helhetlig ansvar) og d) beskrive et forskningsdesign som 
var egnet til å identifisere/møte risiki og løse problemene etter hvert som de oppstår underveis 
i innovasjonsprosessen. Det var altså et siste (d) Forskningsrådet utlyste midler til. 
                                                
1 Norges forskningsrådet mottok 64 søknader, hvorav 6 ble innvilget. Oslo kommunes prosjekt fikk hovedkarakter 6 sammen med fire andre 
(skala 1-7, ingen fikk 7). Avslaget ble begrunnet med at det var for få kommuner med i prosjektet, til tross for at ekspertpanelet mente 
prosjektet ville bringe nasjonal innovasjon i hjemmebasert omsorg og at spredning kan skje til alle landets kommuner.  
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Prosjektbeskrivelsen til Norges forskningsråd identifiserer og analyserer risiki ved 
hovedpilotering, og beskriver et aksjonsforskningsdesign for løpende utvikling av mottiltak, 
slik at implementeringen kan bli vellykket. Risikofaktorer er identifisert på bakgrunn av Oslo 
kommunes ambisjoner og tidligere forskning om blant annet tillit, kvalitet, motivasjon, 
teamarbeid og brukerorienterte innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenestene.  
 
Den beskrevne følgeforskningen omfatter blant annet løpende oppfølging av teamene, 
identifisering av endring i brukerbehov og gjennomføring av tiltak for å gjøre teamene best 
mulig i stand til å ivareta det som er viktig for brukerne og å kommunisere mest mulig 
effektivt og sømløst seg imellom. Forskningsdesignet som ble utviklet bestod i grove trekk i å 
benytte en metode som kombinerte 

a) innsamling av data om kommunikasjon og samvalgsprosesser i dialog med brukere og 
helsepersonell og  

b) team-basert kompetansebygging gjennom praksisrefleksjon og –veiledning med tanke 
på hva som er viktig for brukerne.  

Dette er forsknings- og kompetansebyggingsprosesser hvor forskergruppen i utgangspunktet 
har høy kompetanse, både pedagogisk (Eide & Eide 2017; Eide & Aadland 2012) og 
vitenskapelig (Hafskjold mfl. 2016; Nilsen mfl. 2016). (Forskergruppen springer forøvrig ut 
av det forskningsmiljøet ved HSN som driver verdens første – og foreløpig eneste – PhD-
utdanning i personorientert helsearbeid, hvis grunntanke overlapper med kjerneidéen i 
Tillitsmodellen). 

FORSKNINGSRÅDETS EKSPERTPANEL – HOVEDKONKLUSJONER 
Ekspertpanelets hovedkonklusjoner på dets syv vurderingskriterier (panelets formuleringer): 

1. Innovasjonsgrad: Prosjektet anses å bringe nasjonal innovasjon innen hjemmebasert 
omsorg som kan bidra til å løse de demografiske utfordringer vi står ovenfor frem til 
2025. 

2. Verdiskapingspotensial: Verdiskapingen anses som meget god. Det er et stort 
potensial for å øke brukeropplevelsen både hos sluttbruker og ansatte, og spredningen 
kan skje til alle landets kommuner. 

3. Realisering av innovasjonen: Prosjektet er godt forankret, både politisk og 
administrativt. Det er god tilgang på ressurser og lav risiko for at dette prosjektet ikke 
skal la seg realisere. 

4. Forskningsgrad: Prosjektet anses å ha en høy grad av forskning i seg, der forskning og 
praksis går tett i hverandre. Prosjektet stiller relevante forskningsspørsmål, og det 
vises til internasjonal forskning på andre felt, som dette prosjektet kan ta med seg til 
hjemmebasert omsorg og utvikle ny praksis. 

5. Prosjektkvalitet: Prosjektets gjennomføringsplan er godt beskrevet og finansieringen 
er god. Prosjektet beskriver utdypende flere FoU-metoder, som blant annet 
aksjonsforskning, refleksjon i praksis, spørreundersøkelser, dybdeintervju, 
fokusintervju og observasjon. 

6. Gjennomføringsevne: Prosjektets sammensetning har solid fagkompetanse, både innen 
forskning og praksisfeltet. Samarbeidskonstellasjonen og prosjektorganiseringen gir 
svært gode forutsetninger for at prosjektet i hovedsak kan nå sine mål. 

7. Brukermedvirkning: Prosjektet legger opp til en særdeles høy grad av 
brukermedvirkning, både i prosjektet og som utfall av innovasjon. 
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BAKGRUNN 
Bakgrunnen for dette følgeforskningsprosjektet om mini-pilotering av selvstyrende team i 
Tillitsmodellen er beskrevet i Prosjektplan Tillitsmodellen (2016), heretter Prosjektplanen. Vi 
skal nedenfor peke på de sentrale momentene i denne planen og i bakgrunnsdokumentene, 
slik at vi har dette som bakgrunn når vi i drøftelsen kan se nærmere på erfaringene med mini-
piloteringen i lys av intensjonene bak Tillitsmodellen som prosjekt.  

UTGANGSPUNKTET I SENIORMELDINGEN 

I Prosjektplanen gis en sammenfattende beskrivelse av prosjektet Tillitsmodellen og dens 
utgangpunkt i Oslo kommunes Seniormelding (2014): 

EHS har satt i gang en rekke prosjekter under felles programledelse på bakgrunn av 
Bystyremelding 1/2014 Seniormelding: 
Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo er en strategisk plan for Oslo kommunes arbeid for en 
aktiv og sunn aldring i befolkningen, inklusive fremtidig eldreomsorg. Meldingen viser hvilke 
prioriteringer og strukturendringer Byrådet vil foreta for å få en bærekraftig pleie- og 
omsorgssektor, og har et perspektiv fram mot 2024. Meldingen fokuserer på innovasjon, forskning 
og utvikling. l meldingen er det lagt vekt på forebyggende helsearbeid for å ivareta livskvalitet for 
den enkelte. 
Tillitsmodellen er det av prosjektene i programmet som skal utfordre forvaltningsmodellen for de 
hjemmebaserte tjenestene. De hjemmebaserte tjenestene har vært basert på en bestiller / 
utførermodell med sterke kontrollrutiner og rapporteringskrav.  Detaljerte vedtak og stramt 
definerte tidsrammer er lagt til grunn for tjenester den enkelte mottar. Fagpersoner har hatt liten 
mulighet for fleksibilitet og faglige vurdering ved endring av behov og tilstand. Det er behov for å 
prøve ut nye modeller for tjenestetildeling og utførelse. Den enkelte som mottar tjenester skal i 
større grad involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem. Medarbeidernes faglig 
stolthet, arbeidsglede og kreativitet skal verdsettes. Tillitsmodellen i Oslo skal implementeres etter 
hvert i alle bydeler. 
Dette prosjektet vil både omfatte organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling. Prosjektet er et 
prosjekt som berører mange ulike instanser internt i Oslo kommune, og også mange ulike instanser 
eksternt.  I Tillitsmodellen skal tjenestene samskapes mellom medarbeidere og innbyggere. 
Prosjektet vil derfor måtte gjennomføres som med åpen innovasjon som metode og med fokus på 
kommunikasjon og bred involvering. (Prosjektplanen, 2016, s. 2) 

 
I Prosjektplanen poengteres altså særlig:  

a) nødvendigheten av innovasjon, forskning og utvikling for å skape en bærekraftig pleie- 
og omsorgssektor,  

b) at hensikten med Tillitsmodellen er å utfordre den eksisterende forvaltningsmodellen 
for de hjemmebaserte tjenestene (bestiller/utfører-modellen),  

c) at den enkelte som mottar tjenester i større grad skal involveres med utgangspunkt i hva 
som er viktig for dem,  

d) at medarbeidernes faglige stolthet, arbeidsglede og kreativitet skal verdsettes, og  
e) at Tillitsmodellen skal utvikles gjennom bred involvering og etter hvert implementeres i 

alle bydeler 
Røttene til Tillitsmodellen finner vi i altså i Seniormeldingen (2014). Denne peker på behovet 
for strukturendringer og å skape en innovasjonskultur som en avgjørende suksessfaktor:  

Bystyremeldingen Seniormelding: Selvstendige. aktive og trygge eldre i Oslo er en strategisk plan 
for Oslo kommunes arbeid for en aktiv og sunn aldring i befolkningen, inklusive fremtidig 
eldreomsorg. Meldingen viser hvilke prioriteringer og strukturendringer Byrådet vil foreta for å få 
en bærekraftig pleie- og omsorgssektor. Meldingen følger opp visjoner og mål for eldre i 
byrådserklæringen. Meldingen har et perspektiv fram mot 2024. Å skape en innovasjonskultur blir 
avgjørende for å lykkes. (Seniormeldingen 2014, s. 2) 



 
 

 11 

NASJONALE FØRINGER 
I Seniormeldingen er det også et klart mål at tjenestene skal bli mer personorientert, rettet mot 
det som er viktig for den enkelte: ”Tjenestene skal i størst mulig grad tilpasse seg den enkeltes 
behov, enten som pasient eller som pårørende. Selvstendighet, respekt og trygghet for den 
enkeltes verdighet og integritet skal ivaretas” (s. 3). Det er også et klart mål at ”eldre skal 
kunne bo trygt hjemme lengst mulig” (s. 4). I Seniormeldingen refereres det både til 
Samhandlingsreformen (2009) og stortingsmeldingene Morgendagens omsorg (2013) og 
Folkehelsemeldingen (2013). Intensjonen om økt grad av personorientering med vekt på hva 
som er viktig for den enkelte som mottar tjenester samsvarer også med senere nasjonale 
politiske føringer, som intensjonen om å skape ”pasientens helsetjeneste”, spissformulert i 
slagordet ”Ingen beslutninger om meg, tas uten meg”, slik vi finner det i 
Primærhelsemeldingen (2015, s. 9). Tillitsmodellens intensjon er også i tråd med 
Helsedirektoratets analyse av utviklingstrekk i omsorgstjenesten for 2016, som viser at 
tjenester som gis i hjemmet i større grad bør tilpasses behovene til personer med demens og 
deres pårørende (Helsedirektoratet 2017). 

TILLIT SOM UTFORDRING TIL BESTILLER/UTFØRER-MODELLEN 

I Seniormeldingen var ”tillit” fortsatt et relativt perifert begrep. I Byrådserklæringen (2015) – 
plattformen for byrådssamarbeid mellom AP, MDG og SV, som ble utarbeidet året etter – ble 
”tillit” gjort til det sentrale begrepet, ikke bare for hjemmetjenestene, men som 
styringsprinsipp for kommunen som helhet. Her heter det blant annet: 

Tillit ligger til grunn for byrådets styring av Oslo kommune. For byrådet handler økt tillit til ledere 
og ansatte om overføring av faglig myndighet og ansvar, tilstrekkelig bemanning, åpenhet, dialog, 
kompetansehevingstiltak og forankring. (...) Byrådet vil gjennomføre en tillitsreform for å sikre 
bedre samhandling mellom ledelse og ansatte, en bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse, mer 
brukerdeltagelse, bedre tjenester og en mer effektiv bruk av kommunens ressurser. De samlede 
rapporteringskravene i ulike sektorer skal gjennomgås, med sikte på å avbyråkratisere 
tjenesteproduksjonen. (s. 10-12) 

 
I Byrådserklæringen finner vi også en analysen av hjemmetjenestene Oslo kommune som 
ligger til grunn for forprosjektet Tillitsmodellen, med en uttalt politisk vilje til å utfordre 
bestiller/utfører-modellen: 

Situasjonen i hjemmetjenesten i Oslo krever endringer. Faglige vurderinger og samarbeid mellom 
ansatte og de som mottar tjenester har kommet i bakgrunnen, byråkrati, stoppeklokker og for lite 
helhetlig omsorg er blitt normen. Stoppeklokkene skal fjernes og erstattes av en tillitsreform med 
behovsprøvde omsorgsplaner, der den som trenger tjenesten og de ansatte utformer tilbudet 
sammen. (...) Byrådet vil (...): Gjennomføre forsøk i et utvalg bydeler med alternativer til 
bestiller/utførermodellen  (s. 45) 
 

Her kan det være på sin plass å peke på det åpenbare, at det å utfordre bestiller/utfører-
modellen også kan oppfattes som å utfordre et styrings- og organisasjonsprinsipp som har 
dominert offentlig sektor i flere tiår, og som fremdeles høyst levende i offentlig forvaltning, 
også i kommunal helse- og omsorgssektor – New Public Management (NPM). Noen enkel 
definisjon på NPM finnes ikke. Det kan snarere betraktes som en merkelapp på en rekke 
reformer med målsetning om å kutte kostnader og øke bruk av økonomiske insentiver etter 
modell fra privat næringsliv (Grund 2006). NPM forbindes ofte med vektlegging av 
administrativ ledelse på bekostning av faglig ledelse (Nesheim 2006).  
Et sentralt argument for å innføre bestiller/utførermodellen i hjemmebaserte tjenester var 
hensynet til likebehandling og rettferdig tildeling av tjenester. Man ville sikre likebehandling 
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ved å skille mellom de som har ansvar for å fatte vedtak og de som leverer tjenestene, slik at 
bestiller-enheter har ansvar for søknadsbehandling og behovsvurderingen, mens utførerne har 
ansvar for tjenesteytingen (Helsedirektoratet 2017, s. 72). Det finnes ulike måter å organisere 
bestiller/utfører-modellen på. I Oslo kommune har man valgt å innføre et formelt og 
organisatorisk skille mellom forvaltning og tjenesteproduksjon for alle helse-og 
omsorgstjenestene (Agenda Kaupang 2016, s. 35; Deloitte 2012, s. 2). Å utfordre dette 
formelle og organisatoriske skillet er altså et av formålene med minipiloteringen av 
Tillitsmodellen. 
 
Det har vært en løpende politisk debatt om NPM de siste tiårene. Det vil imidlertid føre langt 
utenfor mandatet å gi en analyse av politiske argumenter og posisjoner. Poenget her er at det å 
utfordre bestiller/utfører-modellen kan oppfattes som å utfordre NPM som styringsprinsipp og 
dermed også politiske posisjoner og argumenter knyttet til dette. I vår forståelse av 
bakgrunnen for Tillitsmodellen, og vår lesning av Seniormeldingen og Byrådserklæringen, 
synes det imidlertid å være bred enighet om fire ting, som alle er sentrale også i nasjonale 
føringer på feltet: 

1. at det er behov for strukturell fornyelse av de hjemmebasert helse- og 
omsorgstjenestene for å bli i stand til å møte fremtidens utfordringer,  

2. at det må legges bedre til rette for at eldre skal kunne bo lenger og kunne føle seg 
trygge i eget hjem,  

3. at de som mottar tjenester og deres pårørende i større grad må involveres i 
beslutninger som angår dem, og 

4. at medarbeidere må få økt faglig tillit til å vurdere behov for tjenester og justere disse 
med utgangspunkt i endret helsetilstand, slik at tjenestene blir mer fleksible  

INSPIRASJONSKILDER INTERNASJONALT 

I bakgrunnsdokumentene vises det til to inspirasjonskilder internasjonalt – Buurtzorg-
modellen i Nederland og tillitsreformen i København kommune. Begge bygger på tillit som 
prinsipp for organisering, men det er også store forskjeller. Tillitsreformen i København er en 
stor, kommunal system-reform, hvor man har innført tillit som overordnet prinsipp for 
organisering og ledelse (Bentzen 2016a, 2016b).  
Buurtzorg-modellen i Nederland er en non-profit virksomhet som ansetter sykepleiere og 
pleieassistenter i selvstyrte team på opp til 12 personer som leverer hjemmetjenester til ca. 50-
60 pasienter. Grunntanken ved starten i 2007 – slik de selv beskriver den – å fjerne 
overbetalte ledere, luksuriøse kontorer og lag av byråkrati, og gi sykepleiere selv myndighet 
og mulighet til å ta ansvar for omsorgen for pasienter i et avgrenset område (Kreitzer mfl.  
2015; Monsen & De Blok 2013). Buurtzorg vokste fra ett team i 2007 til ca. 750 team og 
8.000 ansatte i Nederland i 2016, og har også spredt seg til andre land, blant andre USA og 
Japan. Buurtzorg i Nederland skårer høyt på både bruker- og medarbeidertilfredshet, og har 
vunnet prisen for beste arbeidsgiver i Nederland flere år på rad. 
I Seniormeldingen heter det at byrådet vil prøve ut Buurtzorg-modellen i noen områder i 
utvalgte bydeler, noe som peker direkte frem mot mini-piloteringen. Her beskrives også 
modellen ganske utførlig:2 

                                                
2 I tittelen på dette avsnittet i Seniormeldingen – ”Nabolagsorganisering av omsorgstjenestene” – og i den avsluttende beskrivelsen av 
modellen man ønsker å prøve ut, kan man få inntrykk av at involvering av nettverk, lokalmiljø og frivillige (”nabolag”) er sentralt i 
Buurtzorg-modellen. Å lytte til hva som er viktig for brukerne er sentralt i modellen, men vi kan ikke se verken av Buurtzorgs egne 
presentasjoner eller av forskningskildene at aktiv involvering  av nettverk, lokalmiljø og frivillige inngår som sentralt i Buurtzorg-teamenes 
oppgaver.  
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Nabolagsorganisering av omsorgstjenesten 
I Europa har man prøvd ut flere innovative modeller for tjenesteutvikling. I Nederland har man 
utviklet modellen Buurtzorg som innebærer nabolagsorganisering av omsorgstjenestene. Dette er 
en modell for hjemmetjenester der oppgaveglidning settes i system ved at et større antall oppgaver 
og utvidet ansvar blir gitt til spesialutdannet personale. Selvstyrte team på inntil 12 sykepleiere og 
annet nødvendig personell har ansvar for et område med ca. 15 000 borgere og samarbeider tett for 
å sikre kontinuitet. Teamene er uavhengige, men blir støttet av en sentral tjenesteorganisasjon. 
Sykepleiere leder og leverer tjenestene, noe som betyr høyere kostnad per time, men til gjengjeld 
har behovet for timer vist seg å bli betydelig redusert. Sykepleierne organiserer selv sitt arbeid 
med fokus på pasientinvolvering og utstrakt bruk av pasientens nettverk og nærmiljø. Modellen 
har vært en stor suksess og har ført til økt tilgang på kvalifisert personale, økt produktivitet og 
kvalitet. Samtidig har man sett en reduksjon av kostnader, reisetid, nødvendige ressurser per 
pasient, fravær og utskifting av personell. Byrådet vil prøve ut modellen i noen geografiske soner i 
utvalgte bydeler der en gruppe fagpersoner får ansvar for tjenestetilbudet. Nettverk, lokalmiljø og 
frivillige skal involveres for å tilpasse tilbudet til brukerens ønsker. (Seniormeldingen 2014, s. 39) 

MINIPILOTENE – UTVIKLING OG ORGANISERING 

Bydelene Grorud, Gamle Oslo, Østensjø og Ullern (prosjektansvarlig) har deltatt i 
forprosjektet Tillitsmodellen, Bydelene dekker områder fra nord, sør, øst og vest i byen. 
• Bydel Grorud ligger ved Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, 

Rødtvet, Nordtvedt og Romsås. Bydelen har cirka 27.000 innbyggere, og 150 ulike 
nasjonaliteter er representert. 

• Bydel Gamle Oslo består av områdene Gamlebyen, Vålerenga, Grønland, Tøyen, Ensjø, 
Kampen, Etterstad, Valle-Hovin, Helsfyr og Ekeberg-skråningen, i tillegg til en rekke 
øyer i Oslofjorden. Bydelen har ca. 50.000 innbyggere, og preges i dag av kulturelt og 
sosialt mangfold. 

• Bydel Østensjø ligger sørøst i Oslo i ytre by, nær Østmarka. Den har ca. 50.000 
innbyggere. 

• Bydel Ullern, en vestlig bydel i Oslo kommune med nær 32.000 innbyggere og nesten like 
mange arbeidsplasser. Bydelen grenser mot Lysakerelven og Bærum i vest, Bydel Frogner 
i sør og øst og Bydel Vestre Aker i Nord. 
 

Våren 2016 ble det - i tråd med strategiplanen for Tillitsmodellen – gjennomført et 
omfattende program i regi av prosjektleder, hvor medarbeidere, tillitsvalgte og ledere i de fire 
bydelene deltok i en åpen innovasjonsprosess med tanke på å utvikle best mulige forslag til 
konkretisering av minipiloter. Det ble avholdt personalmøter hvor ansatte ble informert om 
forprosjekt Tillitsmodellen, forventninger om og muligheter til aktiv deltagelse, og åpen 
innovasjon som metode. 24. mai ble det avholdet en ”kjempe-workshop" der ledere, 
tillitsvalgte og medarbeidere i hjemmetjenesten fra alle fire prosjektbydeler deltok og arbeidet 
med mulige fremtidsbilder. I juni ble det arrangert en konkurranse – i direkte forlengelse av 
workshop’en – i alle fire bydeler. Svarfrist var 19. juni. Deltagerne fra ”kjempe-workshop’en” 
og andre ansatte ble utfordret til å komme med forslag til minipiloter. Det kom inn over 50 
svar, de fleste fra grupper på fire personer, det vil si at ca. 200 personer deltok i konkurransen. 
Forslagene viste seg å være ganske overlappende på tvers av bydelene. 

SELVSTYRENDE TEAM MED SAKSBEHANDLING INN I TJENESTEN 
I en ny workshop i juni, med deltagelse av prosjektledergruppen og andre involverte, ble 
ideene konkretisert i 12 forslag, som ble videre bearbeidet i en workshop i august. Det ble 
utarbeidet en felles innstilling fra en utvidet prosjektledergruppe, inkludert tillitsvalgte fra 
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Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund, med forslag med fem forslag til endringer som 
kunne piloteres:  
 

1. Selvstyrende team 
2. Saksbehandling inn i hjemmetjenesten 
3. Hjemmetjenesten forvalter egne korttids- og rehabiliteringsplasser 
4. Oppbemanning av hjemmetjenesten, for å opprettholde kvalitet og redusere ressurser til 

å finne vikarer  
5. Arbeidsfleksibilitet, organisert ut fra brukers behov og medarbeideres ønsketurnus 

 

 
 
Figur 1. Modell for tverrfaglige selvstyrende team 
 
Styringsgruppen, som behandlet forslagene på møte 9. september 2016, sluttet seg til 
prosjektgruppens anbefalinger, bortsett fra forslag 4 ”Oppbemanning”.  
 

LITT TEORI – OM TILLIT I RELASJONER OG ORGANISASJONER 
Tillitsmodellen – slik vi har forstått intensjonen – representerer en konseptuell innovasjon i 
den forstand at den innebærer å se både tjenestene, organiseringen og ledelse av disse i lys av 
et nytt begrep – tillit. Også kommunens og tjenestens rolle i samfunnet kan forstås på en ny 
måte i lys av dette begrepet (Røste & Godø 2005). Tillitsmodellen kan for eksempel 
potensielt bety et systemisk skifte fra primær kontrollorientering til en primær 
tillitsorientering i forvaltningen av tjenestene, slik det indikeres i Byrådserklæringen og 
Prosjektplanen, blant annet ved at tillitsbasert ledelse skal innføres på alle nivåer. Et slikt 
skifte kan for eksempel bety at de primære spørsmålene om kvalitet ikke lenger skal være om 
tjenestene leveres i henhold til vedtekter og vedtak og om eventuelle avvik blir korrigert, men 
om tjenestene leveres slik at tjenestemottakerne kan stole på at de får den helsehjelp de har 
krav på og om det som er viktig for dem blir tatt hensyn til. 

TILLIT I RELASJONER 
Teorier om tillit finnes i ulike varianter og på ulike faglige grunnlag, fra etikk og psykologi til 
sosiologi og organisasjonsforskning. Felles synes å være at tillit innebærer risiko. Ifølge Erik 
Eriksons teori om stadier i den psykologiske utviklingen formes ens forhold til tillit i det aller 

Alle bydelene ønsket å pilotere selvstyrende, 
tverrfaglige team, inkludert saksbehandling i  
hjemmetjenesten, unntatt bydel Grorud, som 
utsatte pilotering til hovedpiloteringen. Det å 
ta saksbehandling inn i tjenestene var 
forøvrig den endringen av tjenesten som fikk 
flest stemmer. I tillegg til dette ønsket 
Østensjø og Gamle Oslo at hjemmetjenesten 
også skulle forvalte egne korttids- og 
rehabiliteringsplasser, mens Østensjø også 
ønsket å prøve ut arbeidsfleksibilitet.  
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første perioden av et barns utvikling (Erikson 1950). Grunnleggende tillit kommer inn i barns 
liv gjennom omsorgsfulle foreldre, mens svikt i tidlig omsorgen kan undergrave tilliten, noe 
som vil prege en gjennom livet. Ifølge etikeren Knud Løgstrup er tillit noe naturlig, en 
spontan livsytring, forut for psykologien. I møter med andre mennesker holder man noe av 
den andre personens liv i sin hånd, noe som utløser en etisk fordring om ikke å misbruke den 
makten som ligger nettopp i tilliten (Løgstrup 1956). En slik relasjonell forståelse av tillit er 
relevant i hjemmetjenestene, fordi det ofte er snakk om tjenester til personer som har behov 
for helsehjelp. De kan være sårbare og utsatt på ulike måter, og avhengige av at de som 
leverer tjenester lever opp til den tilliten det innebærer å slippe andre inn i sitt eget hjem når 
man er i en sårbar posisjon.  

TILLIT I SOSIALE SYSTEMER 
Sosiologen Niklas Lehmann ser på tillit på systemnivå, som en være en mekanisme til 
reduksjon av sosial kompleksitet (Luhmann 1999). Ifølge Lehmann betyr den økende 
kompleksiteten i samfunnet at behovet for tillit også øker. Ved å gi tillit til medarbeidere kan 
en leder forenkle oppfølgingen av administrative prosedyrer og rutiner. Samtidig er det også 
en risiko for at medarbeidere ikke har kompetanse til å leve opp til tilliten eller at hun rett og 
slett misbruker den. Tillitsledelse er derfor ikke det samme som å holde fingrene av fatet 
(Bentzen 2016a). Sett fra en borgers synspunkt i møte med et komplekst system av 
kommunale rutiner, vil man kanskje spontant stole på at for eksempel hjemmetjenesten 
kommer som avtalt og at de som kommer er flinke og vet hva man trenger hjelp til. Men hvis 
denne tilliten brytes gjentatte ganger, for eksempel ved at tjenesten ikke kommer til avtalt tid 
eller at det stadig kommer nye personer som ikke vet hva de skal gjøre, vil denne tilliten 
forvitre. 

ORGANISATORISK TILLIT 

I forskningslitteraturen om organisasjon og ledelse har betydningen av tillit vært påpekt lenge, 
sammen med erkjennelsen at uten tillit er ledelse ikke mulig (Solomon 1998). Litteraturen 
peker på tillit i organisasjoner som en viktig faktor for blant annet for arbeidsprestasjon, 
motivasjon, innovasjon, kommunikasjon og samarbeid (Jones & George 1998; Tourish & 
Hargie 2004).  
 
De amerikanske organisasjonsforskerne Mayer, Davis & Schoorman (1995) antok også tidlig 
at behovet for tillit i organisasjoner ville øke i takt med utviklingen av kulturelt mangfold, i 
og med at man i stadig mindre grad kan ta et felles utgangspunkt for gitt. De utviklet også en 
modell for organisatorisk tillit på bakgrunn av eksisterende litteratur og empiri (figur 1).  
Modellen er utviklet med på bakgrunn av forskning om bedrifter, ikke helsetjenester, men kan 
også kaste lys over tillitsprosesser knyttet til offentlig tjenesteyting. Den bygger på antagelsen 
at det er særlig tre faktorer som påvirker personers opplevelse av tillit til en organisasjon: 
evne (ability), velgjørenhet (benevolence) og integritet (integrity). Med ”evne” menes her 
ferdigheter, kompetanse og det som ellers skal for å levere det som forventes. Med 
”velgjørenhet” menes her vilje til å gjøre godt for personen som viser tillit, har en innstilling 
av vennlighet og hjelpsomhet, også når det ikke er penger å tjene. Med ”integritet” menes her 
at den som viser tillit opplever at organisasjonen og dens representanter handler ut fra felles 
verdier og prinsipper, at dette er prinsipper og verdier man selv kan slutte seg til, som 
rettferdighet, ordholdenhet og personlig integritet. 
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Figur 2 Organizational trust (Mayer mfl. 1995) 
 

Overført til kommunale hjemmetjenester vil borgerne oppleve tillit til kommunen i den grad 
tjenestemottakerne og deres pårørende erfarer  
• at hjemmetjenesten har kompetanse og er i stand til å levere gode tjenester,  
• at hjemmehjelperne er vennlige og hjelpsomme, og viser at man vil tjenestemottageren vel 
• at det er helhet, sammenheng og kontinuitet i tjenestene 
 

DEL II  PROBLEMSTILLING OG METODE  

PROBLEMSTILLING 
Mini-piloteringen skulle altså bestå i å prøve ut selvstyrende team med saksbehandling 
inkludert i hjemmetjenesten, med tanke på å høste erfaringer før hovedpilotering. Den 
overordnede problemstillingen, slik den er formulert i oppdragsdokumentet, er å undersøke 
erfaringene med mini-pilotene (endringer i tjenestene) som er iverksatt i forprosjektperioden.  
Med tanke på formålet med Tillitsmodellen dels er at den enkelte som mottar tjenester i større 
grad skal involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem, og dels fagpersoner skal 
få økt tillit, myndighet og ansvar, har vi valgt å undersøke brukerens og ansattes erfaringer.  
Med “erfaringer” forstår vi her både a) brukernes opplevelser og vurderinger av tjenestene 
ved starten og mot slutten av perioden, og b) de ansattes tanker og vurderinger, særlig om 
styrker og svakheter ved mini-pilotene i forhold til tidligere praksis, og om hva de mener vil 
bli viktig å ta hensyn til for at implementering av Tillitsmodellen skal bli vellykket.  Med 
“ansatte” mener vi her både ledere og fagansatte som har vært tilknyttet piloteringen i ulike 
roller og som altså har erfaring med disse. Hovedproblemstillingen vi søker å besvare med 
underspørsmål: 
 

Hva er erfaringene med minipilotene i hjemmetjenestene i de tre bydelene? 
• Hvilke forventninger til Tillitsmodellen hadde medarbeidere før oppstart? 
• Hvilke ønsker om endringer hadde tjenestemottagerne før oppstart av piloteringen? 
• Hvilke erfaringer har mottagerne med tjenestene etter 3-4 måneders pilotering? 
• Hvilke erfaringer har teammedlemmene og ledelsen med piloteringen? 
• Hvilke risiki har vist seg og hvordan kan disse møtes (suksessfaktorer) for å lykkes 

best mulig med hovedpilotering og implementering? 

Modellen illustrerer at når 
organisasjonen viser evne, 
velgjørenhet og integritet vil 
man være tilbøyelig til få tillit 
til den, selv om man også kan 
føle en viss risiko. Men hvis 
man velger å ta noe risiko i 
forholdet, vil resultatet 
(utkommes) – når det gjelder 
opplevd evne, velgjørenhet 
og/eller integritet – avgjøre om 
tilliten i neste omgang blir 
styrket eller svekket.  
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DESIGN OG METODETILNÆRMING 
Forskningsprosjektet har fulgt utviklingen av tillitsmodellen fra august 2016 til og med mars 
2017. Vi har valgt et åpent utforskende design, med bruk av både kvalitative og kvantitative 
metoder.  

KVALITATIVE METODER 
Den kvalitative delen har først og fremst bestått i dokumentanalyse, observasjon på 
teammøter, teamledermøter og workshops, samtaler og korte intervjuer med teammedlemmer, 
teamledere og prosjektleder, og et storfokusgruppe-intervju med de tre teamene. To av 
forskerne har hatt særlig ansvar for å samle inn og systematisere kvalitative data, og har ført 
observasjonsdagbok fra møter og workshops, skrevet logg og referat fra samtaler og 
intervjuer, og samlet inn skriftlig materiale og fotografert lapper og postere fra workshop-
prosesser. Data er analysert av hver enkelt forsker, og presentert i flere møter i forskergruppen 
for felles refleksjon og analyse, for deretter å videreutvikle analysen, nyansere kategorier og 
presisere hovedfunnene i flere runder, inntil materialet ikke ga fra seg videre ny informasjon. 
Analysen har først og fremst vært induktiv, ut fra materialet selv, som beskrevet over, dels 
også – i neste omgang – deduktiv, med utgangspunkt i vår fortolkning av mandatet,  
dokumentanalysen av materialet kommunen har gjort tilgjengelig (rapporter, strateginotater, 
prosess- og møtereferater, etc), og nyere empirisk forskning om utfordringer i 
hjemmetjenestene (Hafskjold mfl. 2016; Kristensen mfl. 2017). På denne bakgrunnen har vi 
identifisert en rekke kriterier eller erfaringsområder som det var naturlig å undersøke, som 
saksbehandling, tverrfaglighet, læring i team, brukerforståelse, samvalg, fleksibilitet, 
rapportering, teknologi, dokumentasjon, selvstyring, ledelse, administrasjon, organisering og 
format. Disse erfaringsområdene har først og fremst har fungert som sjekkpunkter opp mot 
den induktive analysen. 

KVANTITATIVE METODER – SPØRREUNDERSØKELSER  
Brukerundersøkelser 
For å undersøke brukernes tillit til tjenestene designet vi et enkelt spørreskjema med både 
lukkede og åpne svarmuligheter (se appendix 1 og 2). Skalaen ”Tillit til tjenestene” består av 
seks spørsmål designet spesielt for denne studien. I tillegg besvarte brukerne åpne spørsmål 
om hva de de var fornøyd med, hva de ikke var fornøyd med, når de ønsket å motta tjenestene 
og demografiske spørsmål. Brukerne svarte på undersøkelsen i november 2016 før pilottesting 
av selvstyrende team og i mars 2017. 

Teamdeltakeres spørreundersøkelse 
I januar svarte deltakerne på teamworkshop med erfaringsdeling; teammedlemmer i de tre 
bydelene, deres ledere og coacher på et omfattende spørreskjema med a) spørsmål som er 
spesifikt utviklet for denne studien, og flere validerte skjemaer, blant annet om b) evnen til 
nytenkning (Pirson mfl. 2012), c) personorientering (McCormack mfl. 2017) og d) 
kommunikasjonskompetanse (Axboe mfl. 2016). Tanken bak dette var å innhente erfaringer 
så langt og identifisere forutsetninger for å lykkes med overgangen til tverrfaglige, selv-
styrende team og det å gi gode tjenester med utgangspunkt i hva som er viktig for brukerne. 

* 
I tabell 1 gis en oversikt over tidslinjen i følgeforskningsprosjektet, de forskjellige metodene 
som er brukt og når de forskjellige forskningsaktivitetene har funnet sted. 
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 Tabell 1. Tidslinjen med aktiviteter i følgeforskningsprosjektet 
Aktivitet Aug. 

2016 
Sept. 
2016 

Okt. 
2016 

Nov. 
2016 

Des. 
2016 

Jan. 
2017 

Feb. 
2017 

Mars 
2017 

April 
2017 

Spørreundersøkelse brukere    x    x  

Spørreundersøkelse ansattgrupper    x  x    

Observasjon teamene    x x x x   

Observasjon prosjektledergruppe (utvidet) x x      x x 

Observasjon teamledermøte      x   x 

Observasjon styringsgruppe m/ deltagelse og 
formidling av resultater 

  x     x  

Observasjon/samtaler med ledere på div. møter og 
arrangementer 

  x x x x x x x 

Samtaler/møter med prosjektleder x x x x x x x x x 

Storfokusgruppe-intervju med teamene       x   

Deltagende observasjon workshops m/ formidling av 
resultater 

 x    x  x  

Dokumentanalyse x x x     x x 

Søknad om midler NFR HELSEVEL   x       

 
 
 
 

  



 
 

 19 

DEL III  RESULTATER  
Resultatene presenteres i fire deler. 1) Resultatene av brukerundersøkelsene, som ble 
gjennomført i november 2016 og i mars 2017, 2) Resultatene av en medarbeiderundersøkelse 
fra november 2016 og 3) fra januar 2017. Den tredje delen består presentasjon av kvalitative 
data innhentet gjennom observasjon, intervjuer og samtaler med medarbeidere og ledere fra 
august 2016 til april 2017.  

BRUKERUNDERSØKELSER NOVEMBER 2016 OG MARS 2017 
Tabell 2 Deltakere i brukerundersøkelsen i november 2016 og i mars 2017 

  November 2016   
N = 79 N (%) 

Mars 2017  
N=73 N (%) 

Bydel  - Ullern 
Gamle Oslo 
Østensjø  
Grorud 

13 (9.8) 
27 (20.5) 
39 (29.5) 
53 (40.2) 

16 (21.9) 
25 (34.2) 
33 (45.2) 
0 

Kjønn Mann 
Kvinne 

40 (30.5) 
91 (69.5) 

19 (26) 
52 (74) 

Alder 18-49 
50-67 
68-80 
81-100 

  1 (0.8) 
18( 13.6) 
40 (30.3) 
73 (55.3) 

3   (4.1) 
11  (15.1) 
15 (20.5) 
41 (56.2) 

 
Brukere i de fire bydelene som var med i prosjektet besvarte et spørreskjema om de tjenestene 
de mottok var i overensstemmelse med deres behov. De vurderte også hvorvidt de følte seg 
trygge, hadde tillit til tjenestene og mente deres ønsker og behov ble ivaretatt. De fikk også 
åpne spørsmål om hva de likte best, hva de likte minst og hva de skulle ønsket annerledes ved 
hjemmetjenestene. Undersøkelsen ble fylt ut av brukerne selv uten at personale var til stede.  
De som trengte hjelp til utfylling fikk assistanse av ekstern person som var innleid av 
prosjektet til nettopp dette.  
 
I november besvarte 132 pasienter fra de fire prosjektbydelene på spørsmål vist i tabell under.  
I mars ble en tilsvarende undersøkelse gjennomført i de tre bydelen som hadde igangsatt 
pilotering av små tiltak. Her svarte 73 pasienter/brukere. De fleste var i aldersgruppen 81 til 
100 år. Rundt 30% var menn. Tabell 2 viser oversikt over hvor mange som svarte fra hver 
bydel, alder – og kjønnsfordeling.  
 
Brukerne svarer gjennomsnittlig mellom 3.15 og 3.95 på spørsmålene. Det var allikevel store 
variasjoner, da de brukte hele svarskalaen fra “i svært liten grad” til “i svært stor grad”.  

LAV GRAD AV BRUKERMEDVIRKNING OG SELVBESTEMMELSE 
Spørsmålet som fikk lavest vurdering var spørsmålet om i hvor stor grad er du med på å 
bestemme den hjelpen du får. Svaret ligger nær 3, som er på midten, som tilsvarer “i noen 
grad”. Det var ingen signifikant endring på svarene på dette spørsmålet  på de to tidspunktene. 
Brukerne skåret altså relativt lavt på brukermedvirkning og selvbestemmelse.  
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ØKENDE TRYGGHET OG TILLIT 
Spørsmålet som fikk høyest vurdering var spørsmålet om de følte seg trygge på at de får den 
hjelpen de trenger. Svaret var nesten 4, som tilsvarer “i stor grad”. Her var det også en 
signifikant økning på tidspunkt 2.  

 

Tabell 3. Brukernes tillit til tjenestene - utvikling fra november 2016 til mars 2017 

 
Spørsmål 

November 2016 
Gjennomsnitt (SD) 
min –max  - N=79 

Mars  2017 
Gjennomsnitt (SD) 
min –max - N = 73 

1. I hvor stor grad føler du deg trygg på at du får den 
hjelpen du trenger fra kommunen?  

3.63 (0.9) 1-5 3.95 (0.8) 2-5# 

2. I hvor stor grad er du selv med å bestemme den hjelpen 
du får?  

3.15 (1.1) 1-5 3.37 (1.2) 1-5 

3. I hvor stor grad opplever du at dine ønsker og mål blir 
ivaretatt når det besluttes hvilke tjenester du skal ha?  

3.35 (1.1) 1-5 3.59 (0.9) 1-5 

4. Hvor tilfreds er du med hjemmetjenesten du får fra 
kommunen?  

3.66 (0.9) 2-5 3.89 (0.9) 1.5 

5. I hvor stor grad er tilpasser hjemmetjenesten seg når 
behovet ditt endrer seg?  

3.37 (1.1) 1-5 3.70 (1.0) 1-5 #  

6. I hvor stor grad får du hjelp med det som er viktigst for 
deg å få hjelp til?  

3.72 (0.9) 1-5 3.82 (1.0) 1-5 

Sumskåre$  20.88 (4.9) 9-30 22.50 (4.8)* 
   # p< 0.05 for forskjell i gjennomsnittlig vurdering av enkeltspørsmål 
 * P= 0.044, T-test for uavhengige grupper  
 $ Cronbachs alfa for sumskåre-skalaen var 0.90 
 

ØKENDE TILFREDSHET MED KVALITETEN PÅ TJENESTENE  

Vi laget også en sumskåre av svarene (uten bydel Grorud, som ikke piloterte). Alle 
spørsmålene samlet kan sees som en totalvurdering av kvaliteten på tjenestene, inkludert 
trygghet og tillit, sett fra brukernes synspunkt. Lavest mulig skåre kan være 6 og den høyeste 
30. Brukernes gjennomsnitt var 20.88 før pilotering og 22.5 etter pilotering. Endringen var 
statistisk signifikant i positiv retning (effektstørrelse 0.33). Dette er et overraskende godt 
resultat tatt i betraktning at prosjektet er i oppstart, teamene er midt i en omorganisering og de 
organisatoriske rammene ennå ikke avklaret. 

HVA LIKER BRUKERNE BEST?  

Brukerne svarte også i åpne tekstfelt utdypende på hva de verdsatte mest og minst ved 
tjenestene og hva de ønsket endret. På spørsmålet “Det jeg liker best ved hjemmetjenesten i 
dag er ...” var hovedtendensen i svarene  

a) at brukerne føler seg godt ivaretatt,  
b) at de som kommer er blide og hyggelige, og  
c) at det at de kommer gir forutsigbarhet og trygghet.  
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HVA LIKER BRUKERNE MINST?  

På spørsmålet “Det jeg liker minst ved hjemmetjenesten i dag er ...” var hovedtendensen i 
svarene  

a) at det er for mange forskjellige personer som kommer,  
b) at de har liten tid, og liten tid til å prate, og  
c) at det der uforutsigbart når de kommer.  

HVA ØNSKER BRUKERNE ANNERLEDES (HVA ER VIKTIG FOR BRUKERNE)?  
På spørsmålet “Det jeg først og fremst skulle ønske var annerledes er ...” svarte brukerne at 
de ønsket mindre av det de likte minst ved tjenesten. Tre sitater representerer hovedtendensen 
tydelig,  

a) at det er færre og faste personer som kommer,  
b) at de har bedre tid,  
c) at de holder avtalt tidspunkt og kommer til mer faste tider 

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE NOVEMBER 2016 
I november ble det gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant de ansatte i de fire 
bydelene som er med i prosjektet Tillitsmodellen, inkludert Bydel Grorud, som ikke deltar i 
mini-piloteringen. I tabell 4 presenteres respondentenes bakgrunn. 153 ansatte svarte. Vi 
sendte ut 200 spørreskjema (respons 76%), 50 til hver bydel. 82% av de som svarte var 
kvinner. Median alder var 43 år. Av de som svarte på spørsmål om stilling arbeidet 45 som 
sykepleier og 36 som hjelpepleier/helsefagarbeider. De som svarte representerte ulike deler av 
tjenestene; 70% var fra hjemmetjenesten. Et bredt spekter av kompetanse/utdanningsbakgrunn 
var representert.  
 

Tabell 4. Ansatte som deltok i spørreundersøkelse høsten 2016 (N=153) 

Bydel Ullern 
Gamle Oslo 
Østensjø 
Grorud  

47 (31%) 
32 (21%) 
32 (21%) 
42 (27%) 

Kjønn mann  
kvinne 

27 (18%) 
126 (82%) 

Alder  år (median  min-max) 43 (23 – 63) 

Stilling sykepleier 
hjelpepleier/helsefagarbeider 

45 (29 %) 
36 (24 %) 

Utdanning 
(N=139) 

sykepleier/geriatrisk sykepleier 
fysioterapi/ergoterapi/jordmor/vernepleier/sosialhøgskolen/ 
høgskole/ bachelor helsefag /  
hjelpepleier/omsorgsarbeider/ med videreutdanning/fagbrev 

54/3 
4/6/1/1/16/7/4 
 
10/21/5/2/1/ 

Arbeidsenhet søknadskontor 
hjemmetjenesten 
praktisk bistand 
rehabiliteringsteam 
annet  

17 (11%) 
107 (70%) 
15 (10%) 
   4 (2 %) 
11 (7 %) 
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TILLIT OG SELVSTYRING? 
De ansatte svarte på fem spørsmål om grad av tillit og selvstyring i deres daglige 
arbeidshverdag. Svarskalaen var fra 1 = “I svært liten grad” til 5 = “I svært stor grad”.  De 
ansatte ønsker stor grad av selvbestemmelse i jobben. De opplever også å bli vist ganske stor 
grad av faglig tillit. De opplever i mindre grad at de har selvbestemmelse i jobben, at forslag 
til endringer blir tatt godt imot og at de har frihet til å finne gode løsninger. Her brukes hele 
svarskalaen, så det er store variasjoner på individuelt nivå. 

Tabell 5. Grad av opplevd tillit og mulighet for selvstyring. 

Spørsmål  

1. Hvor stor grad av selvbestemmelse føler du at du  har i jobben?  3.34 (0.8) 1-5 

2. Hvor stor grad av faglig tillit føler du at du blir vist i dag?  3.77 (0.8) 2-5 

3. Hvor stor grad av selvbestemmelse ønsker du å ha i jobben?  3.89 (0.7) 1-5 

4. I hvor stor grad opplever du at dine, og andres, forslag til forbedring av tjenestene blir 
tatt godt imot?  

3.2  (0.86) 1-
5 

5. I hvor stor grad opplever du at du står fritt til å finne gode løsninger sammen med 
brukeren?  

3.35 (0.9) 1-5 

BEDRE TJENESTER? 

På spørsmål om medarbeiderne tror Tillitsmodellen vil gi bedre tjenester for brukerne svarer 
83% ja og 17% nei. De ble også bedt om å begrunne svaret.  
 
De som svarer ja oppgir ulike grunner, men mange overlapper. Nedenfor er svarene gruppert i 
ni ulike kategorier (antall svar i hver kategori i parentes). De som svarte ja forventet at 
Tillitsmodellen ville medføre: 

• færre ansatte per bruker, så man blir bedre kjent og brukeren tryggere (48) 
• økt medbestemmelse for brukerne og mer bruk av faglig skjønn (26) 
• økt brukermedvirkning og samarbeid med brukerne (22) 
• tverrfaglighet i team, og dermed bedre oversikt og helhet (19) 
• mindre tidspress og stress for ansatte (14) 
• økt trygghet for brukerne, og mer forutsigbarhet, kontinuitet og tillit (generelt) (9) 
• at brukernes problemer fanges opp raskere, og at det blir kortere vedtakstid (8) 
• at ansatte får økt motivasjon, trivsel, trygghet og selvtillit vil øke (5) 
• mer hverdagsmestringstankegang og økt selvstendighet, selvfølelse, rehabilitering (4) 

 

De relativt få som ikke forventet bedre tjenester for brukerne begrunnet dette med at 
Tillitsmodellen ville medføre: 

• for små ressurser til å møte brukernes behov, og for få ansatte (10) 
• manglende objektiv likebehandling; noen brukere vil tape på at andre vinner (5) 
• mer stress, mer arbeid for medarbeiderne (3) 
• manglende kompetanse; kompetanseheving nødvendig, og det vil neppe skje (2) 
• økonomiske innsparinger vil påvirker kvaliteten negativt (2) 
• overoppfølging av brukerne, større krav, for god relasjon (vanskelig å si nei) (2) 

 
På spørsmål om de selv kunne tenke seg å arbeide i selvstyrende team svarer 65% ja, mens 
35% svarer nei.  
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MEDARBEIDERUNDERSØKELSE JANUAR 2017 MED KOMMENTARER 
I det følgende presenteres resultatet av en større medarbeiderundersøkelse som ble 
gjennomført i januar 2017 sammen med resultater av den kvalitative følgeforskningen. De 
kvalitative funnen presenteres som ”kommentarer” til de kvantitative, dels for å utdype disse, 
dels for å nyansere og peke på utviklingstrekk i perioden. Grunnen til at vi presenterer 
resultatene av disse to metodiske tilnærmingene sammen er for å unngå å presentere svar på 
tilnærmet samme spørsmål flere ganger, og for å  gjøre fremstillingen mer helhetlig og 
sammenhengende. Vi har altså valgt å presentere de kvalitative funnene som en ”kommentar”, 
og har satt denne i kursiv for tydelighetens skyld. 

OM TILLITSMODELLEN, PERSONORIENTERING OG KOMMUNIKASJONSKOMPETANSE  
I januar svarte deltakerne på teamworkshop med erfaringsdeling; teammedlemmer i de tre 
bydelene, deres ledere og coacher på et omfattende spørreskjema med a) spørsmål som er 
spesifikt utviklet for denne studien, og flere validerte skjemaer, blant annet om b) evnen til 
nytenkning (Pirson mfl. 2012), c) personorientering (McCormack mfl. 2017) og d) 
kommunikasjonskompetanse (Axboe mfl. 2016). Tanken var å innhente erfaringer så langt og 
identifisere forutsetninger for å lykkes med overgangen til tverrfaglige, selvstyrende team og 
det å gi gode tjenester med utgangspunkt i hva som er viktig for brukerne. 
 
8 fra Ullern, 11 fra Gamle Oslo og 10 fra Østensjø svarte på spørreskjemaene. 25 (83%) 
kvinner og 5 (17%) var menn. Gjennomsnittsalder var 42 år (SD = 10 år) fra 25 – 60. 
Utdanningsbakgrunnen var yrkesfag (7/23%), utdanning på bachelornivå (18/58%), 
masternivå (2/7%) og annet 1. Tre hadde ikke svart på dette spørsmålet. De representerte et 
bredt spekter av yrkesgruppe; sykepleier (14/45%), helsefagarbeider (6/19%), vernepleier 
(3/10%), fysioterapeut (3/10%), omsorgsarbeider (1/3%), ergoterapeut (1/3%), annet (1/3%).  

GJENNOMFØRING AV TILLITSMODELLEN I TEAMENE  

Deltakerne svarte på spørsmål om kompetanse i teamene, forståelse av oppgaver og 
lederstøtte. Deltakerne mener at teamet i stor grad har nødvendig kompetanse og at de leverer 
tjenester av god kvalitet. De områdene som ble lavest vurdert og med signifikant forskjell på 
bydelenes svar var om det er tilstrekkelig kompetanse i teamene og grad av opplevd 
lederstøtte.  
 

Tabell 6 Vurdering av team i minipilot-kontekst  

På en skal fra 1-5 (1 = i meget liten grad, 2 i liten grad, 3 nøytral, 4 i stor grad, 5 = i 
meget stor grad),  i hvilken grad mener du 

Gjennomsnitt 
(standardavvik) 

1. at teamet har tverrfaglige kompetanse til å utføre sine oppgaver i tillitsmodellen? 4.43 (0.7) 

2. at teamet alene har tverrfaglige kompetanse til å utføre sine oppgaver i tillitsmodellen? 3.89 (0.9)* 

3. at teamet har forstått Tillitsmodellen og oppgavene dette medfører? 3.96 (0.9) 

4. at teamet utfører alle oppgaver som var tenkt i starten? 3.55 (0.9)* 

5. at teamet leverer tjenester av god kvalitet 4.32 (0.7) 

6. at tjenestene i dag er bedre enn før mini-piloteringen startet 4.11 (0.8) 
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7. at medarbeiderne i teamene har brukernes beste som første prioritet, og ikke noe annet 
(som hensyn til kolleger, prosedyrer, budsjett, eller annet).  

4.11 (0.8) 

8. at teamet får den lederstøtte det trenger? 3.61 (1.3)* 

9. at teamet selv vil mene at det får den lederstøtte det har behov for?  3.43 (1.1)* 

 
Deltakerne svarte også på hvilke ressurser/fagpersonell som var integrert i teamet og møter 
regelmessig på teamets møter. Fysioterapeut og ergoterapeut var godt integrert, mens 
tjenestetildeling og personaladministrasjon ikke var det (tabell 7). Her svarte ikke alle på 
spørsmålene. 
 
Tabell 7. Integrering av fag og administrative ressurser 

 

MOTIVASJON FOR Å ARBEIDE I TEAM 
Deltakerne svarte på fire spørsmål om motivasjon. De svarer at arbeidet i Tillitsmodellen har 
påvirket deres arbeid positivt i stor grad, og i liten grad negativt. Den samme svar-tendensen 
finner vi når de vurderer motivasjonen i teamet. Dette samsvarer godt med observasjonsdata 
fra workshop på det tidspunktet (januar) og observasjon på teammøter, men det er også 
observasjoner mot slutten av perioden som kan peke den andre veien.  
 
Å arbeide tverrfaglig er en viktig motiverende faktor som understrekes i ulike sammenhenger 
og på tvers av team, særlig det å ha fått med fysioterapi og ergoterapi. ”Veldig nyttig med 
fysioterapi i teamet”. Det syntes å være udelt positive erfaringer med å arbeide tverrfaglig, i 
den grad det ble gjennomført.   
 
Å gjennomføre fornyet innkomstsamtale med utgangspunkt i ”Hva er viktig for deg?”- 
spørsmålet, var det også svært god erfaringer med. Flere meldte i ulike sammenhenger at de 
ble bedre kjent med brukerne og deres behov, at det var lettere å tilpasse tjenestene, og at det 
virket som brukerne også var mer fornøyd.  
Observasjoner fra slutten av prosjektperioden (mars/april) peker imidlertid i motsatt retning, 
at motivasjonen var under press. I flere av teamene ble det da trukket frem at selv om de 
fortsatt var engasjert og positive, følte de at det var vanskelig å få gjort alt de skulle, og at de 
knapt hadde tid til å ta pauser. En sa det slik: ”Det blir mye gåing – vi stresser, vi går og 
spiser samtidig, ikke bare innimellom. Det blir mye.” De følte også på manglende lederstøtte 
og administrativ kapasitet: ”Vi er de samme personer, men flere oppgaver og ikke lenger noe 
støtteapparat”. Flere ga uttrykk for at de ofte strakk seg langt, kanskje lenger enn de burde. En 
formulerte det på denne måten: ”Rammebetingelsene er ikke der. Det går på helsa løs.” Dette 
betyr ikke nødvendigvis at motivasjonen for å arbeide i team var mindre, men at trolig at 
frustrasjonen over manglende støtte og risikoen for slitasje hadde økt betydelig mot slutten av 
prosjektperioden.  
 

 integrert i teamet ekstern deltagelse Midt i mellom 
Fysioterapeut 21 5 1 
Ergoterapeut 20 6 1 
Tjenestekontor/administrasjon 11 10 2 
Personaladministrasjon 6 8 2 
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Tabell 8. Arbeidsmotivasjon 

På en skal fra 1-5 (1 = i meget liten grad, 2 i liten grad, 3 nøytral, 4 i stor grad, 5 = i meget 
stor grad). 

Gjennomsnitt  
SD 

1. I hvilken grad har ditt arbeid med tillitsmodellen påvirket din motivasjon positivt?  4.19 (0.8) 

2. I hvilken grad har ditt arbeid med tillitsmodellen påvirket din motivasjon negativt?  2.26 (0.9) 

3. I hvilken grad tror at tillitsmodellen har påvirket teammedlemmenes motivasjon positivt?  3.96 (0.6) 

4. I hvilken grad tror tillitsmodellen har påvirket teammedlemmenes motivasjon negativt?  2.41 (0.8) 

 

NYTENKNING 
Deltakerne svarte også på 14 spørsmål som identifiserer i hvilken grad de ansatte er 
innovative og kreativt nytenkende. Svarskalaen gikk fra 1 (ikke i det hele tatt) til 7 (i meget 
stor grad). Gjennomsnittlig sumskåre for deltakerne var 5.6 (4.7 – 6.1) som innebærer ganske 
stor til stor grad av å være kreativ og nytenkende. Dette samsvarer rimelig godt med 
observasjonsdata fra workshops, hvor det også fremkommer et stort engasjement ved å kunne 
dele tanker, ideer og erfaringer med andre team. På en workshop sent i perioden ble dette et 
eget tema, og det fremkom et sterkt ønske på tvers av teamene om å kunne møtes også etter 
mini-piloteringsperioden for åpent å kunne dele erfaringer og lære av hverandre.  
 

PERSONORIENTERING 

Deltakerne svarte på 59 spørsmål om personorientert praksis (McCormack mfl. 2017). I 
slutten av januar hadde teamene pilotert i drøyt to måneder. Grunnen til at spørsmål om 
personorientert praksis er med, er fordi personorientering er sentralt i Tillitsmodellen, med 
utgangpunktet i spørsmålet hva brukeren selv opplever som viktig. Spørsmålene i skjemaet 
måler individuelle og organisasjonskulturelle forutsetningene for å lykkes med nettopp dette.  
 
Spørreskjemaet er utviklet på bakgrunn av et teoretisk rammeverk utviklet av McCormack & 
McCance (2010), og er validert psykometrisk både i England og i Norge. Spørsmålene er delt 
inn i tre hovedområder:  

1) Forutsetninger for personorientert praksis,  

2) Faglige omgivelser og arbeidsmiljø, og  
3) omsorgs- og pleieprosesser.  

 
Spørsmålene har 5 mulige svaralternativer fra 1 til 5 (helt uenig, uenig, nøytral enig og helt 
enig. Cronbachs alpha er kalkulert for hver delskala og lå mellom 0.48 og 0.85. De alle 
bortsett fra en delskala hadde tilfredsstillende til meget god intern konsistens. 
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Tabell 9. Oversikt over teamenes egenvurderte personorienterte praksis 
 
Delområde og delskalare (antall spørsmål) 

Gjennomsnitt sumskåre  
(min – max) 

Cronbachs alpha 

Forutsetninger    
Profesjonell kompetanse (3) 4.01 (3.9 – 4.2) 0.63 
Mellommenneskelige ferdigheter (4) 4.17 (3.9- 4.5) 0.68 
Jobbengasjement (5) 4.25 (4.2 - 4.4) 0.76 
Selvinnsikt (3) 4.15 (4.0 – 4.3) 0.67 
Tydelige holdninger og verdier (3) 3.60 (3.4 – 4.0) 0.71 
Sumskåre delskala forutsetninger 4.10 (3.4- 4.5) 0.84 
Omsorgsprosesser   
Samvalg (3) 4,05 (4.0 – 4.2) 0.75 
Engasjement i personen (3) 4.17 (4.0 – 4.3) 0.74 
Sympatisk væremåte (3) 4.19 (4.1 – 4.4) 0.66 
Holistisk helsehjelp (3) 4.20 (4.1 – 4.3) 0.82 
Helsearbeidets omgivelser (organisasjonskultur)    
Skill mix – tverrfaglig kompetanse (3) 4.01 (3.8 – 4.4) 0.48 
Deltakelse i beslutningsprosesser (4) 3.89 (3.6 – 4.3) 0.63 
Effektive relasjoner i teamet (3) 4.10 (4.0 – 4.3) 0.85 
Deling av makt (4) 4.00 (3.6 - 4.0) 0.78 
Potensiale for innovasjon og risiko (3) 3.83 (3.7 - 40) 0.59 
Fysiske omgivelser (3) 3.83 (3.5 – 4.2) 0.77 
Støttende organisasjon (5) 3.50 (3.2- 3.9) 0.75 
Arbeide med brukers holdninger og verdier (4) 4.05 (3.8 – 4.2) 0.81 
Sumskåre delskala organisasjonskultur 3.89 (3.2 – 4.3) 0.90 

 
 

Faglige forutsetninger 
Dette området dekker opplevd kompetanse, ferdigheter, engasjement og verdier. De er 
engasjert i og viser respekt for de personene de arbeider med. De skårer også høyt på interesse 
for kompetanseutvikling og vilje til å gi kunnskapsbaserte tjenester. De skårer noe lavere på 
kommunikasjonsferdigheter i møte med brukerne og på det å utfordre medarbeidere på 
holdninger og kvalitet. De skårer lavest på det å be om tilbakemeldinger fra kolleger. Dette 
samsvarer godt med kvalitative funn fra observasjon og workshop-arbeid mot slutten av 
perioden; at engasjementet er stort, kompetansen jevnt over god, men at det er behov for å 
videreutvikle kompetanse i brukerorientert kommunikasjon og samhandling i team. 
 

Omsorgsprosesser 
Dette området gjelder hvordan omsorgsarbeidet gjennomføres. Deltagerne skårer jevnt over 
relativt høyt på alle spørsmål, både om involvering av brukere og pårørende, aktiv lytting, 
samvalg og helhetlig omsorg. Dette samsvarer godt med resultatet av brukerundersøkelsene, 
som også viser en statistisk signifikant økning av brukertilfredshet og opplevelse av trygge 
tjenester etter overgang til minipilotering. Det samsvarer også godt med observasjonsdata, 
som tilsier at mange har en genuin interesse og forståelse for pasientene, og drøfter nettopp 
spørsmål som gjelder involvering og helhetlig omsorg i teamet. Observasjonsdata tilsier 
imidlertid også at ikke alle har en like god kommunikativ kompetanse.  
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Helsearbeidets omgivelser - organisasjonskultur 
Dette området gjelder kompetanse, samhandling og ulike aspekter ved  organisasjonskulturen. 
De mener at teamene har ganske god tverrfaglig dekning, effektive arbeidsrelasjoner, rimelig 
deling av makt og fokus på brukerens verdier. Deltagelse i beslutningsprosesser og potensiale 
for innovasjon vurderes noe lavere. Det kanskje viktigste funnet her er at ”støttende 
organisasjon” får lavest vurdering.  
 
Dette gjelder organisasjon og ledelse, og peker mot et hovedfunn fra observasjon og 
gruppearbeid på workshops mot slutten av perioden, nemlig at medarbeidere i teamene 
erfarer å få liten administrativ støtte. ”Vi er de samme personer, men flere oppgaver og ikke 
lenger noe støtteapparat”. En annen sa det slik: ”Vi føler vi har fått til mye, men 
rammebetingelsene er ikke der.” Det syntes å være en felles erfaring at det kunne være svært 
liten forståelse å få fra ledere når man meldte fra om slikt, og også når man meldte om behov 
eller kommer med forslag til endringer.  
 
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen samsvarer altså med kvalitative funn som indikerer 
at mens medarbeiderne i team er orientert mot det som er viktig for brukerne, er 
organiseringen og lederne rundt teamene i mindre grad orientert mot det som er viktig for 
medarbeiderne. Når det er sagt må det også sies at lederne rundt teamene ikke har hatt en 
enkel jobb, i og med at pilotering og løpende drift av tjenesten foregår samtidig, at også 
lederrollen er under pilotering og systemet rundt i liten grad har vært endret. 
 

KOMMUNIKASJONSKOMPETANSE 
Deltakerne svarte på syv spørsmål (skala 1-5) om kommunikasjonsferdigheter som er viktige i 
Tillitsmodellen (se tabell 10). Det var noen individuelle variasjoner, men i snitt var de i stor 
grad sikre på å ha kompetanse som skal til. 

Tabell 10. Vurdering av egen kommunikasjonskompetanse 
 

 
Videre svaret deltakerne på spørsmål om hvor sikre de er på å kunne takle ulike 
kommunikasjonsutfordringer og –oppgaver (Tabell 11). De svarte at de er rimelig sikre på 
bla. å kunne involvere brukere og håndtere følelsesladede pasienter og pårørende. De er litt 
mindre sikre på at de kan lykkes med å overbringe vanskelige budskap og håndtere sinte 
pasienter og pårørende. 

Spørsmål: Hvor sikker  er du på at du kan ... (skala 1-5: 1 = i meget liten grad, 2 i 
liten grad, 3 nøytral, 4 i stor grad, 5 = i meget stor grad). 

Median  (min –max) 

1. Kartlegge det som er viktig for bruker  4 (4-5) 

2. Vurdere behovet for tjenester  4 (4-5) 

3. Justere behovet for tjenester når situasjonen endrer seg  4 (3-5) 

4. Lede teammøtet  4 (2-5) 

5. Kommunisere med bruker og pårørende i fellesskap  4 (3-5) 

6. Løse konflikter i felleskap  4 (3-5) 

7. Samhandle med bruker og stimulere til egenmestring  4 (3-5) 
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Tabell 11 Egenevaluering kommunikasjon om følelser og involvering 

Spørsmål: Hvor sikker er du på at du kan lykkes med … 
(Skala 1-10; 1= slett ikke sikker, 10 = meget sikker) 

Median (min - max) 

1. å håndtere følelsesladede pasienter/pårørende?   8 (4-10) 

2. å håndtere sinte pasienter/pårørende?  7 (4-10) 

3. å overbringe vanskelige budskap til pasienter/ pårørende?  7 (3-10) 

4. å disponere tiden din sammen med pasienter/pårørende?  8 (5-10) 

5. å involvere pasienter/pårørende i de beslutninger er som tas? 8 (5-10) 

 
Deltagerne ble også bedt om å vurdere sine egne kommunikasjonsferdigheter mer i detalj 
(tabell 12), særlig med tanke på hva som blir viktig for å identifisere hva som er viktig for 
brukeren, motivere for egenmestring og legge til rette for brukermedvirkning og samvalg 
(Eide & Eide 2017). Spørsmålene gjaldt både hvorvidt man var sikker på å ha de ulike 
ferdighetene og hvor viktig de mente det var å ha disse ferdighetene. 
 
De er jevnt over sikre på at de i stor grad har disse ferdighetene, men vurderer samtidig sin 
egen kompetanse lavere enn viktighetsgraden på flere områder. Dette gjelder blant annet det å 
identifisere det som er viktig for pasienten og å oppmuntre pasientene til å uttrykke tanker og 
følelser (tabell 12). At dette er vanskelig samsvarer med funn i to større studier av 
kommunikasjon i hjemmesykepleien (Hafskjold mfl 2016; Sundler, Eide mfl. 2016; Sundler, 
Hoglander mfl. 2016). Det var også diskrepans rundt om pasienten hadde forstått informasjon 
og ved det å avslutte samtalen og være sikker på om pasientene hadde fått svar på sine 
spørsmål. 

Tabell 12 Kommunikasjon om det som er viktig for pasienten 

Spørsmål: Hvor sikker er du på at du kan ... Hvor viktig mener du det er ...  
(Skala: (1= slett ikke sikker/viktig ,  5 = meget sikker/viktig)                                   

Hvor 
sikker  

Hvor 
viktig 

c) … å identifisere det som er viktig for pasienten når du er sammen med pasienten?   4 (3-5) 5 (4-5) 

d) ... lage en plan for møtet/samtalen sammen med pasienten ? (ledelse av samtalen)  4 (3-5) 4 (3-5) 

e) ... oppfordre pasienten til utdype og fortelle om sine problemer/bekymringer? 4 (3-5) 4 (3-5) 

f) ... oppmuntre pasienten til å uttrykke tanker og følelser?  4 (3-5) 5 (3-5) 

g) ... strukturere en samtale med pasienten ?  4 (3-5) 4 (3-5) 

h) … å vise passende non-verbal atferd (øyenkontakt, ansiktsuttrykk, plassering, 
kroppsholdning, stemme)?  (28) 

4 (3-5) 4 (4-5) 

i) ...  å vise empati? (29) 5 (3-5) 5 (4-5) 

j) ... å avklare hva pasienten vet, for å kunne formidle informasjon i riktig mengde?  4 (3-5) 4 (3-5) 

k) ... å finne ut om pasienten har forstått informasjonen som er gitt?  4 (3-5) 5 (4-5) 

l) ... å lage en plan basert på felles beslutning mellom deg og pasienten?  4 (3-5) 4 (3-5) 

m) ... å avslutte samtalen og forsikre deg om at pasienten har fått svar på sine 
spørsmål?  

4 (3-5) 5 (3-5) 
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RESULTATER – UTFYLLENDE KVALITATIVE FUNN  
Overfor har vi presentert kvalitative funn i tilknytning til medarbeiderundersøkelsen i januar. 
Nedenfor skal vi summere opp de erfaringene som ble innhentet gjennom observasjon, 
intervjuer og samtaler med medarbeidere og ledere, særlig i perioden fra november 2016 til 
april 2017. Dataene er analysert og kategorisert i 10 hovedkategorier som betegner 
erfaringsområder. Vi presenterer disse samlet.  

SELVSTYRING 

Et viktig tema fra starten var hvor langt tilliten til teamene skulle gå og hvor langt teamene 
skulle være selvstyrende. Teamene har opplevd å få faglig tillit i den forstand at de har fått 
ansvar for å gi hjemmetjenester av høy kvalitet til brukerne. Slik sett har de fått tillit. Men 
deres erfaring – som gjelder teamene i noe ulik grad – er at de ikke er bemannet til denne 
oppgaven. De mangler blant annet administrativ kompetanse og støtte i teamet. Tre utsagn fra 
forskjellige sammenhenger som peker på dette: ”Vi er de samme personer, men flere 
oppgaver og ikke lenger noe støtteapparat”; ”Vi har like mye tid hos bruker, men ingen støtte 
som den vanlige hjemmesykepleien”; “Det er stort tidspress. Vi jobber nærmest akkurat på 
samme måten, men med mindre støtte. Trodde vi skulle fått mer tid.” En viktig erfaring er at 
teamene må formateres slik at reell selvstyring er mulig uten å forstrekke seg. Dette gjelder 
også nødvendig kompetanse for å kunne gi helhetlige tjenester. 

SAKSBEHANDLING INN I HJEMMETJENESTEN 

Teamenes har i varierende og begrenset grad hatt saksbehandlingskompetanse i teamet, og 
manualen for saksbehandling ble ikke klar før prosjektperioden gikk mot slutten (20.3.17). 
Hvorfor dette tok så lang tid, vet vi ikke. Man kan spørre seg om det kan være fordi 
Tillitsmodellen representerer et så stort sprang i forvaltningsforståelse at systemet selv (ved 
dets representanter på ulike nivåer) bremser nødvendige endringer. Manualen som til slutt ble 
utarbeidet utfordrer forøvrig etter vår oppfatning bestiller/utfører-modellen i begrenset grad. 
Uansett hva årsaken er, blir det viktig med tanke på hovedpilotering å utvikle kompetanse i 
teamene og et rammeverk for vedtak som sikrer god saksbehandling også i Tillitsmodellen. 
En annen side ved dette er at det synes å være en gjennomgående erfaring at i den grad 
saksbehandling har foregått i teamet har den vært styrt av en saksbehandler mer eller mindre 
på utlån, og i mindre grad vært et team-anliggende. Satt på spissen kan man si at man flyttet 
bestillerkontoret inn i teamet, i stedet for å bygge opp teamets kompetanse til å være 
selvstyrende i spørsmål om vedtak og saksbehandling. Det er med andre ord behov for å 
avklare hvordan saksbehandling skal foregå i team eller i hjemmetjenesten, og hvilke rammer 
og retningslinjer som skal gjelde. 

HVA ER VIKTIG FOR DEG? – SPØRSMÅLET. BRUKERORIENTERING 

Erfaringen med å involvere de som mottar tjenester i større grad med utgangspunkt i hva som 
er viktig for dem er som nevnt jevnt over meget gode. Medarbeiderne opplever stort sett at de 
mestrer dette, får en bedre forståelse av hva brukeren trenger, og kan tilpasse tjenestene i noen 
grad etter dette.  
 
For noen synes det imidlertid å være noe uklart hva det å ta utgangspunkt i hva som er viktig 
for brukeren skal bety. Forskerne har ved flere anledninger fått høre at det å stille dette 
spørsmålet er uheldig, kanskje oftere fra ledere rundt teamene enn fra teammedlemmer selv. 
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Grunnen til at det er uheldig, skal være at det kan sette brukerne på den tanken at det er fritt 
frem å melde hva de måtte ønske og dermed sette tjenestenes ressurser på spill. Hvor utbredt 
denne tanken er, vet vi ikke, men det kan kanskje være nødvendig å skape en felles forståelse 
for at rammen om spørsmålet om hva som er viktig for brukere alltid vil være en situasjon 
hvor man yter nødvendig helsehjelp.  
 
En annen problemstilling, som er blitt nevnt av flere team, er at det å bli bedre kjent med 
brukerne også gjør det lettere å se hva de virkelig har behov for: ”Når vi åpne for hva som er 
viktig for dem, bekymringer - ser vi at det er så mye mer å ta tak i.” Dermed kan man komme 
i en prioriteringsklemme. Og åpner man først for hva som er viktig for den andre, må man 
også ha anledning til å møte dette på en god måte. Ellers vil den andre lett føle at det ikke var 
en genuin interesse og vilje til å hjelpe bak spørsmålet.  
 
En tredje problemstilling er at det å hjelpe personer med det som er viktig for dem kan ta tid. 
Et eksempel som har vært nevnt flere ganger er det å vente på en person som selv opp og gå 
og følge personen ut på badet tar lenger tid enn å kjøre personen inn i rullestolen: ”Hjelp til 
selvhjelp krever mye av teamet; må ha tid til å la personen gjøre ting selv.” En annen sa det 
slik: ”Vi må venne oss til å tenke helt nytt. Det er et annet mindset. Det kommer til å ta tid.” 

TVERRFAGLIGHET OG KOMPETANSE 

Tverrfaglighet i team har vært en udelt positiv erfaring, som vi var inne på over. Det gir 
bredere forståelse av og oppfølging av brukeren, overføring av kunnskap til resten av teamet,  
og en mer helhetlig forståelse. Den praktiske organiseringen har imidlertid enkelte steder vist 
seg vanskelig, både ved at for eksempel fysioterapeuter og hjemmetjenesten har konterer på 
forskjellige steder, at medlemmene av teamene har forskjellige ledere som prioriterer 
forskjellig, og at teamene kan ha tynn kompetanse på områder hvor det kan være stort behov, 
som for eksempel demens eller psykisk helse.  
 
Hvis teamet skal ha et helhetlig ansvar må den samlede kompetansen i teamet tilpasses det 
reelle behovet i brukergruppen. Dermed utfordrer Tillitsmodellen ikke bare bestiller/utfører-
modellen, men også den innsats- eller spesialist-team-modellen man har i flere bydeler. Her 
synes det å være ulike måter å tenke om spesialteam på: At de kan leve side om side med 
selvstyrende team, at kompetansen de representerer må inn de selvstyrende teamene, eller at 
spesialistteam – som f eks demens – leverer helhetlige hjemmetjenester til brukere som  
krever spesialkompetanse.  

LEDELSE OG ORGANISERING  

Teamene er blitt ledet på ulike måter med ulike erfaringer. Teamlederne har meldt tydelig at 
rollen er ny og uvant, og forventningen til den er uklare, både fra den øvrige ledelse og fra 
teamet selv. Prosjektleder har imidlertid vært klar på at rollen som teamleder (utenfor selve 
teamet) først og fremst innebærer å fungere som coach for teamet. Dette er imidlertid en rolle 
ikke alle har vært like komfortable med. Teamlederne har fått noe opplæring underveis, men 
teamene er i piloteringsfase, coach-rollen er ny, man hadde ikke valgt den selv, og systemet 
rundt er fortsatt det gamle. I tillegg kommer at saksbehandlingsrutinene var under utvikling 
gjennom hele perioden. Teamene selv meldte et klart behov for å ha en leder som kunne ta 
overordnede beslutninger. En egen problemstilling knyttet til at ikke alle medarbeiderne i 
teamene hadde samme personalansvarlige leder. Dette var naturlig, gitt at teamene var 
tverrfaglige og skulle mini-pilotere. Men erfaringen var at det bidro også til at spørsmålet om 
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ledelse ble komplisert. Teamene var i en piloteringsfase og team-lederne i en rolle som også 
ble pilotert. Samtidig hadde de også lederfunksjoner utenfor teamene, altså i gammel struktur. 
Ingen enkel situasjon, verken for team-leder eller team-medlemmer. 
 
En naturlig konklusjon kan være at medlemmer av et team ved hovedpilotering bør ha samme 
leder, slik at uklarheter om ansvar og prioriteringer kan unngås. En leder bør kunne ha ansvar 
for flere, minst to team. 
 
Erfaringene fra lederne kan kort oppsummeres som behov for å utvikle og avklare lederrollen, 
og nødvendig skolering i tillitsledelse. Det synes som frem forhold blir spesielt viktig for en 
team-ansvarlig, foruten å coache teamet og legge til rette for selvstyring, nemlig å se til a) at 
teamets har klarte og avgrensede oppgaver og ansvar, b) at prosedyrer og rammer for vedtak 
og saksbehandling forøvrig, c) at teamet har den nødvendige faglige og administrative 
sammensetningen, og d) at teamet har et format som står i rimelig forhold til ansvar og 
oppgaver.  

DIGITAL TEKNOLOGISTØTTE 

Teknologistøtte var et tilbakevendende tema på samlinger og workshops, initiert av 
teammedlemmene selv. Teamene benyttet seg i ulik grad av digitale verktøy til 
informasjonsoppdatering, dokumentasjon og kommunikasjon. Uavhengig av dette var det et 
sterkt og gjennomgående ønske om bedre teknologistøtte, og også en forundring over at Oslo 
kommune var kommet så kort på dette feltet. Mange kjente også til Buurtzorg, hvor all 
løpende kommunikasjonen og dokumentasjonen foregår digitalt. Et idé som dukket opp på en 
workshop – som fikk stor tilslutning – var hvordan digitalisering kunne skape en mer 
fleksibel arbeidsdag og spare mye tid, ved at man kunne møte direkte hos første bruker om 
morgenen, i stedet for å samles til stille eller muntlig rapport før man reiser ut. Tanken var at 
hvis man først tenker tillit, bør man også kunne bruke tiden på det som er viktig – hos 
brukeren. Oppsummert var erfaring med teknologistøtte: 
• et sterkt ønske om tilpasninger av Gerica 
• behov for opplæring av alle i teamet 
• behov for enklere systemverktøy 
• behov for enklere kommunikasjonsverktøy (overføring av info om brukere) 
• ønske om aktiv bruk av smart teknologi, som digitale nøkler og annen velferdsteknologi 
 
 

DEL IV  DRØFTELSE 
Selvstyrende team med saksbehandling ut av bestillerkontoret og inn i hjemmetjenesten var 
den konkretiseringen av Tillitsmodellen som ble utviklet til mini-pilotering gjennom en 
involverende prosess med deltagere hjemmetjenestene, bestillerkontor, ledelse og 
fagforeninger fra alle fire bydeler. Selvstyrende team etter Tillitsmodell-prinsipper var også 
den innovasjon som var kjernen i søknaden fra Oslo kommune til forskningsrådet.  
 
Vi skal først drøfte to litt overraskende funn, som kanskje er de viktigste, på hver sin måte. 
Deretter skal vi summere opp og drøfte helheten i erfaringene i form av anbefalinger med 
tanke på hovedpilotering. 
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ØKT BRUKERTILFREDSHET 
Det første er at vi ser en liten, men signifikant bedring i brukertilfredshet, trygghet og tillit 
etter 3-4 måneders pilotering. Dette er overraskende fordi de tre teamene måtte omstille seg, 
finne nye samarbeidsformer og levere tjenester av høy standard samtidig som man var midt 
inne i en endringsprosess preget av utprøving og uklarhet om organisering, ledelse 
beslutningsprosesser, etc. Det er lite i denne situasjonen som skulle tilsi at de samtidig ble i 
stand til å levere bedre tjenester. På den andre siden kan team-medlemmene ha blitt inspirert 
og fått energi av å delta i et viktig prosjekt og den oppmerksomheten som ble prosjektet til 
del, noe som kan ha oppveid ulempene ved å være i endringsprosess med mye uklarhet. Vi 
tror imidlertid andre grunner spiller en vel så viktig rolle. Det er særlig to grunner vi tror kan 
være utslagsgivende, grunner som har litt ulike aspekter: 
 

1. Nytt fokus på brukerorientering: Vekten i minipiloteringen ble lagt på hensynet til 
brukerne, og det å ta utgangspunkt i hva brukerne selv opplever som viktig. Det er 
grunn til å tro at dette i seg selv kan ha bidratt til å skjerpe oppmerksomheten mot 
brukeren som person. I tillegg kommer at man gjennomførte nye innkomstsamtaler 
med mange brukere med dette som utgangspunkt. Og for det tredje hadde 
medarbeiderne eksplisitt frihet og selvbestemmelse til å vektlegge det som var viktig 
for brukerne, og dermed være mer fleksibel enn tidligere. Det virker sannsynlig at 
disse tre faktorene bidrar til trygghet og opplevelse av gode tjenester for brukeren. 

2. Styrket medarbeidermotivasjon. Ifølge Self Determination Theory (SDT) er det særlig 
tre faktorer som antas å styrke indre motivasjon: å få tilfredsstilt behovet for 
selvbestemmelse, behovet for tilknytning og fellesskap, og behovet for å føle seg 
kompetent, som ofte i praksis vil bety å mestre situasjonen og bruke sin kompetanse 
(Deci & Ryan, 2008; Ryan, Patrick, Deci, & Williams, 2008). Ideen bak 
Tillitsmodellen skårer høyt på alle disse tre faktorene. Minipilotene representerer økt 
selvbestemmelse ved å vise tillit til medarbeidernes faglige skjønn. Behovet for 
tilknytning kan ha blitt tilfredsstilt i større grad enn tidligere både ved at man er få 
personer i et team, samarbeider på nye måter og ved at man deltar i et stort felles 
prosjekt. Behovet for å mestre situasjonen, å oppleve seg kompetent, er en mer 
tvetydig faktor, i og med at deltagernes kompetanse også blir utfordret og 
rammebetingelsen er usikre. Mange uttaler imidlertid at de opplever å kunne gi bedre 
tjenester med denne arbeidsformen, noe som nettopp er et uttrykk for at man bruker 
sin kompetanse og mestrer situasjonen. Også den kvantitative undersøkelsen peker 
mot styrket medarbeidermotivasjon. 

 

HØY GRAD AV KOMPLEKSITET 
Det andre overraskende funnet var hvor kompleks strukturen i Oslo kommune er, og hvor 
komplisert det er å gjennomføre piloter med utgangspunkt i et politisk mandat (altså ovenfra) 
i et samarbeid mellom tre sidestilte, ulike og autonome bydeler. Nå som vi har sett det på nært 
hold over en periode på ca. 8 måneder er det ikke lenger grunn til å være overrasket, men vår 
initiale overraskelse over kompleksiteten kan allikevel være en viktig erfaring med tanke på 
hva som skal til for å lykkes med en hovedpilotering i flere bydeler. 
 
Gjennom dokumentanalysen viste det seg at mye har forskjøvet seg underveis. Til tross for at 
prosjektet Tillitsmodellen har hatt en klar prosjektansvarlig i bydelsdirektøren i Ullern Bydel 
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og en meget erfaren, dyktig og kreativ prosjektleder ansatt samme sted, har piloteringen – slik 
vi har erfart det – ikke vært et felles prosjekt for bydelene. Vi har i perioder vært i tvil om 
Oslo kommune i det hele tatt ønsker Tillitsmodellen velkommen, for så i neste øyeblikk å 
oppleve et sterkt engasjement og entusiasme. I teamene har entusiasmen vært der hele tiden, 
såvidt vi kan bedømme. Selv organiseringen av forprosjektet har endret seg underveis, sikkert 
av gode grunner. Den har vært så vanskelig å identifisere at vi – som den våkne leser sikkert 
har oppdaget – rett og slett har unnlatt å tegne kartet over hvordan arbeidet har vært 
organisert, med alle dets grupper og undergrupper. Dette er ikke en kritikk av noen, men en 
erfaring vi har hatt ved å følge mini-piloteringen over tid. Oslo kommune er en ekstremt 
kompleks organisasjon, preget av parallelle autonome enheter med litt ulik organisering og 
ulike interesser. Det er svært mange interessenter i denne mini-piloteringen, i og på tvers av 
bydelene, også i deler av organisasjonen som vi ikke kommer i direkte kontakt med som 
følgeforskere. Når dette er sagt, må vi også si vi som forskere bare har møtt åpne dører. Ingen 
kjepper i noen hjul. Hører dette med under erfaringer, som problemstillingen handler om? Ja, 
vi tror det er en viktig erfaring fra minipiloteringen og en observasjon som vi trer det er verdt 
å reflektere litt over.  
 
Vi kan konkretisere med et eksempel. Vi har fulgt mini-piloteringen tett, og har forundret oss 
over for eksempel hvorfor det ikke har vært mulig å klargjøre for det aller mest sentrale ved 
hele mini-piloteringen, nemlig å flytte vedtak og saksbehandling inn i hjemmetjenesten. Alle 
bydelene hver for seg ønsket å pilotere nettopp saksbehandling i hjemmetjenesten i mini-
pilotene. Dette ble også ble vedtatt av styringsgruppen for Tillitsmodellen. Det er også et av 
hovedformålene med å mini-pilotere Tillitsmodellen, å utfordre bestiller/utførermodellen. 
Men rammeverket lot seg ikke ferdigstille. Mangel på et slikt rammeverk har selvfølgelig 
begrenset piloteringen, og skapt vanskeligheter både for de enkelte teamene og deres ledere. 
På den annen side – og her er vi ved poenget – kan det at det har vært så vanskelig å få på 
plass et slikt rammeverk også sees på som en nøkkelerfaring med tanke på vellykket 
hovedpilotering: Det er mye som har vært uklart og som det har vært vanskelig å få klarhet i, 
og det bør legges en del arbeid i å avklare slike spørsmål før hovedpilotering settes i gang. 

ORGANISATORISK TILLIT: EVNE, VELGJØRENHET OG INTEGRITET 
Med tanke på at Tillitsmodellen skal bidra til at brukere av hjemmetjenestene skal føle seg 
trygge og at borgere skal ha tillit til Oslo kommune, er hjemmetjenestens evne til å gi gode og 
trygge tjenester helt avgjørende, jf modellen for organisasjonstillit. I denne modellen er altså 
kompetanse helt sentralt, evne til å gjøre en god jobb og møte pasientene der de er. Men også 
velgjørenhet og organisatorisk helhet og integritet er viktig. Evne, velgjørenhet og integritet 
er alle knyttet til ulike sider ved kompetansebegrepet. Vi skal nedenfor sammenfatte de øvrige 
hå vederfaringene med mini-piloteringen i lys av kompetansebegrepet og de tre aspektene ved 
organisatorisk tillit: 
• Flerfaglige kompetanse: Et sentralt aspekt ved Tillitsmodellen. Flerfaglige team har vært 

en suksess; det hever kvaliteten, øker forståelsen av brukeren, det stimulerer læring og 
virker motiverende. En nøkkelfaktor i tjenestenes evne til å gi gode tjenester. 

• Vurderingskompetanse: Også dette er en nøkkelfaktor i Tillitsmodellen. Rammeverket for 
å bygge vurderingskompetanse i team og utfordre bestiller/utfører-modellen er ennå ikke 
klart. Dette handler både om organisatorisk integritet og evne til å levere gode tjenester.  
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• Samarbeidskompetanse: Teamene skårer blandet på dette. Kompetansebygging og trening 
i tverrprofesjonelt samarbeid, erfaringslæring og konfliktløsning i team kan bli viktig, 
både for evne til å gi gode tjenester og skape sammenheng og integritet i tjenestene.   

• Kommunikasjons- og samvalgskompetanse: Mange melder at dette mestrer de godt, mens 
andre opplever utfordringer ved å ta utgangspunkt i en hverdagsmestringstankegang og i 
hva brukeren selv opplever som viktig. Samvalg og velgjørenhet henger nært sammen. 

• Administrasjonskompetanse: Her etterlyser teamene både ressurser og rammebetingelser, 
slik dokumentasjon, vaktordninger og annen form for administrasjon kommer på plass. 
Dette har først og fremst med organisatorisk integritet og sammenheng å gjøre. 

• Mestringskompetanse (tilstrekkelig kapasitet/format). Teamene meldte mot slutten av 
perioden at kapasiteten var for liten og at det kunne gå på helsa løs. Å til rette for at 
teamet kan ta helhetlig ansvar er viktig både for å kunne gi gode tjenester og for at 
brukerne skap oppleve helhet og integritet i møte med tjenestene.  

• Digital kompetanse. Godt digitalt verktøy og god opplæring blir viktig både for evne, 
mulighet til velgjørenhet og for at tjenestene skal henge sammen.  

 
 
I firefelts-tabellen til venstre (akse 
kompetanse – tillit) har vi forsøkt å 
illustrere forskjeller på nåværende 
modell (blått) og en ideell 
Tillitsmodell (gult). Tillitsaksen 
gjelder tillit til at tjenesten kan gi 
helhetlig omsorg, kompetanseaksen 
hvorvidt teamene har høy/lav 
kompetanse. Begge skårer høyt på 
kompetanse, nåværende modell 
med sine spesialiserte team og sitt 
bestillerkontor, Tillitsmodellen med 
sine tverrfaglige team. På aksen 
som gjelder tillit til helhetlig 
omsorg skårer Tillitsmodellen høyt. 

 
Nåværende modell skårer lavere på tillit, fordi den innebærer manglende tillit til at 
hjemmetjenesten alene – uten assistanse fra spesialteam – kan gi helhetlig omsorg og gode 
tjenester. Vi har satt det opp slik – visuelt litt retorisk – for å illustrere hvorfor vi tror det er 
sannsynlig at Tillitsmodellen på sikt vil gi økt brukertilfredshet og økt medarbeidermotivasjon 
og mindre sykefravær enn dagens modell. Det er tre grunner til dette: 1) Tillitsmodellen 
skårer høyt på indre motivasjonsfaktorer som selvbestemmelse, mestring og tilhørighet, og 
resultatet er høymotiverte medarbeidere. Det samme gjelder for spesialistteamene, mens 
derimot vanlige medarbeidere i tjenestene trolig vil skåre lavere. 2) Tillitsmodellen har en 
brukerorientering vi ikke finner i dagens modell, og møter også brukernes behov om et 
begrenset antall personer. Dette øker brukertilfredsheten, som også denne studien viser. 
Gammel modell vil ikke representere noen endring i dette, og brukerne vil fortsatt ha mange 
personer å forholde seg til. 3) Tillitsmodellen – når det er kommet i flyt – vil ha motiverte 
medarbeidere og tilfredse brukere, og dermed mindre slitasje og sykefravær. Vi gjentar: dette 
er en idealisert versjon. I dagens modell vil sykefraværet forbli uendret, fordi modellen ikke 
endres og motivasjons- og slitasjefaktorene vil forbli de samme. 
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Forutsetningen for at dette ideelle bildet skal kunne realiseres, avhenger slik vi tolker 
erfaringen fra mini-piloteringen, først og fremst av hvorvidt man vil være i stand til å ta høyde 
for de syv organisatoriske tillitsfaktorene nevnt over. Dette vil – slik vi har erfart og fortolket 
den organisatoriske dynamikken i Oslo kommune – i mindre grad avhenge av hovedpilotering 
som et felles, bydelsovergripende prosjekt, enn av den enkelte bydels lyst til å satse på 
Tillitsmodellen og gjøre de nødvendige prioriteringer.  
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DEL V  KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

KONKLUSJONER 
På bakgrunn av å ha fulgt utviklingen av og arbeidet i minipilotene over en periode på ca. åtte 
måneder finner vi at erfaringene med mini-piloteringen er svært lovende med tanke på 
hovedpilotering og implementering. 

Forventninger 
Undersøkelser i forkant viste at medarbeidere i pilot-bydelene hadde store forventninger, 
blant annet at det å arbeide i Tillitsmodellen ville bety: 
• mer tid til brukerne 
• færre personer per bruker, og at man ville bli bedre kjent 
• mer involvering av brukerne  

Brukerorientering 
Erfaringene med økt brukerorientering – å ta utgangspunkt i hva som er viktig for brukerne og 
være færre personer per bruker – er svært positive: 
• brukernes opplevelse av tillit og trygghet øker (signifikant) mot slutten av perioden  
• team-medarbeiderne opplever å bli bedre kjent med brukerne og deres behov 
• tjenestene blir mer fleksible og kan justeres etter endret behov 

Tverrfaglighet 
Undersøkelser gjennom piloteringsperioden viste at erfaringene med å arbeide i tverrfaglige 
team er udelt positive:  
• det skaper ny forståelse for hva som er viktig for brukerne 
• det oppleves som meningsfullt og motiverende 
• det stimulerer erfaringsdeling og læring på tvers av fag 

 

SUKSESSFAKTORER/RISIKOFAKTORER 
I det følgende vil vi sammenfatte erfaringene i 10 punkter, som vi mener det kan være nyttig å 
legge til grunn for utvikling av hovedpiloter, alternativt implementering. De 10 punktene 
representerer risikofaktorer som kan snus til suksessfaktorer hvis de på gode måter. mener vi 
er 10 sannsynlige suksess- eller risikofaktorer for vellykket hovedpilotering og 
implementering av Tillitsmodellen. Om man velger å se disse faktorene som risiki- eller 
suksessfaktorer avhenger av hvilken vinkling man anlegger. Vi tror det er mest produktivt å 
se disse 10 faktorene som suksessfaktorer, fordi det viktige jo er å sørge for at 
hovedpiloteringen, eventuelt implementeringen av Tillitsmodellen blir en suksess, og da vil 
det å gjennomføre de 10 forslagene til tiltak kunne bidra vesentlig til dette.  

1. Brukerorientering: Å ta utgangspunktet i hva som er viktig for bruker kan avdekke nye 
behov for helsehjelp. Suksessfaktorer: Fleksibilitet i vedtak og ressurser. 

2. Kompetanse: Helhetlig omsorg krever kommunikasjonsferdigheter i samvalg og 
tverrfaglig kompetanse tilpasset brukergruppen. Suksessfaktor: kompetansebygging. 

3. Tenkesett: Helhetlig ansvar, også for hjelp til egenmestring og rehabilitering, krever at 
dette integreres som tenkesett i hvert team. Suksessfaktor: refleksjonslæring. 
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4. Administrasjon: team-organisering forutsetter administrative ressurser i teamet, med 
tanke på sikker drift og god administrasjon. 

5. Saksbehandling: God saksbehandling i team med vedtak ut fra hva som er viktig for 
brukeren forutsetter klare prosedyrer/retningslinjer og god opplæring i teamene 

6. Ledelse og organisering: Selvstyrende team trenger tillitsbasert ledelse, og medlemmer 
i ett team bør ha samme leder for å sikre kompetanse, kontinuitet og kvalitet 

7. Teknologi: Kommunikasjons/dokumentasjonssystemet kan med fordel fornyes og/eller 
tilpasses Tillitsmodellen for å øke effektiviteten og å forbygge at omstillingen bremses 

8. Ressurser: Medarbeiderne er motivert og strekker seg langt, men det kan gå på helsa 
løs med risiko for økt sykefravær hvis ressursene er for knappe 

9. Innovasjon: Hovedpilotering innebærer innovasjon, som i seg selv innebærer risiki (jf 
søknaden til Norges forskningsråd). Erfaring viser at en erfaren og kreativ prosessleder 
(orkestrator) som kan skape flyt i prosessene er avgjørende, slik vi har sett ved en 
rekke anledninger under mini-piloteringen. 

10. Gevinstrealisering: Tillitsmodellen vil trolig på sikt kunne gi stor gevinst i form av økt 
kvalitet, kapasitet og tillit, og redusert sykefravær og spill av ressurser, men å ta ut 
gevinst ved å redusere ressurser før kompetanse er bygget opp, omstillingen 
gjennomført og teamene er i flyt vil lett kunne bremse prosessen og føre til økt slitasje 
og sykefravær. 

ANBEFALINGER MED TANKE PÅ 
EGHOVEDPILOTERING/IMPLEMENTERING 
På bakgrunn av de systematiserte erfaringen med minipiloteringen og ekspertpanelets 
vurderinger vil vi anbefale: 
 
• At bydelene utvikler hoved-piloter basert på erfaringene med selvstyrende team (inkludert 

de 10 risikofaktorene over), eller – hvis de mener det er grunnlag for det – implementerer 
Tillitsmodellen i de hjemmebaserte tjenestene 

 
• At ledere i bydelene som skal pilotere gis mulighet til å skolere seg i tillitsledelse, fra 

bydelsdirektør og nedover til fag- og teamansvarlige, slik at tillit gjennomsyrer 
organisasjonen fra topp til bunn. Konsistens i ledelse styrker gjennomføringen. 

 
• At bydelene avklarer organiseringen av teamene, bl.a.: 

1. at selvstyrende team får en klar og naturlig plass på organisasjonskartet,  
2. at det avklares hvem som er personalansvarlig for teamets medlemmer og 

fagansvarlig for kvaliteten på de tjenester teamet leverer 
3. at teamenes oppgaver, ansvarsområder og beslutningsmyndighet klargjøres  
4. at teamene får tillitsbaserte retningslinjer for vedtak om tjenester  
5. at administrative rutiner for team klargjøres (dokumentasjon, vaktordning etc)  

 
• At bydelene avklarer lederrollen i tilknytning til teamene, bl.a. 

1. at hvert team har én faglig og administrativt ansvarlig leder med personalansvar for 
faste teammedlemmer (1 leder kan ha flere team). 

2. at ansvarlig leder kun har overordnet, og ikke utøvende ansvar for vedtak og 
saksbehandling forøvrig 
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3. At ansvarlig leder får skolering i tillitsledelse  
 
• At bydelene sikrer at hvert team har nødvendig kompetanse og kapasitet, bl.a. 

1. At hvert team får en klart definert oppgave- og ansvarsbeskrivelse og selvstendig 
saksbehandlingsansvar 

2. At hvert team får et format som er tilpasset brukergruppens størrelse og hjelpebehov, 
inkludert saksbehandling, administrasjon og dokumentasjon 

3. At hvert team får en bred tverrfaglig sammensetning tilpasset brukergruppen, evt. 
med spesialkompetanse (som demens, rehabilitering, psykisk helse, sår, etc)  

4. At hvert team får skolering i tillitsbasert teamarbeid og i hvordan kommunisere og gi 
tjenester med utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte bruker 

 
• At bydeler som innfører Tillitsmodellen bygger et tillitsbasert system for systematisk 

kvalitetsarbeid, bl.a. ved 
1. å initiere tillitsbasert følge/aksjonsforskning under piloteringen etter modell av 

søknaden til NFR (stimulere brukerorientert kommunikasjon og læring i team, 
identifisere risiki, utvikle og gjennomføre gode tiltak underveis, etc. 

2. å legge til rette for systematisk etisk refleksjon i piloteringsfasen for å identifisere 
risiki, slik det anbefales i Veikart for tjenesteinnovasjon (SAMVEIS) og KS’ Guide 
til god ledelse  

3. å legge til rette for systematisk erfaringsutveksling med andre team i og etter 
pilotering, f eks halvårlig etter modell av work shops i mini-piloteringsfasen 

 
Avslutningsvis: Tillitsmodellen innebærer ikke bare en ny organisering, men også et nytt 
tenkesett både for ledelse, organisering og praksis. Seniormeldingen slo fast at det å skape en 
innovasjonskultur blir avgjørende for å lykkes (s. 2). Dette tror vi er riktig. Til det vil 
bydelene – som alle organisasjoner – trenge en pådriver som kan påta seg oppgaven å skape 
møteplasser, utfordre til å tenke nytt og stimulere til å kontinuerlig utvikling, og som også har 
stamina til å inspirere og provosere når endringsprosesser stopper opp, som de lett kan gjøre i 
et komplekst system som det her er snakk om. Forskergruppens erfaring er at prosjektleder 
har fylt den rollen på en fremragende måte i mini-piloteringen. Den rollen må også fylles når 
hovedpiloteringen skal settes i gang, og Tillitsmodellen som tenkesett skal implementeres på 
alle nivåer i organisasjonen.  
 

ETIKK OG BEGRENSNINGER 
Alt materiale i denne studien er behandlet fortrolig, kilder er anonymisert og alle som har 
deltatt har gitt informert samtykke til at materialet benyttes i anonymisert form. Studien er 
meldt til og godkjent av NSD (Prosjekt 50966 Pilotprosjekt Tillitsmodellen - mini-pilotering). 
 
Studiens begrensninger ligger i valg av problemstilling og metode. Funnene er drøftet i flere 
runder i forskergruppen, og her lagt frem så åpent som mulig uten å eksponere kilder. 
Tolkninger av funnene og relevansen av anbefalingene er i noen grad validert gjennom 
presentasjoner for brukergruppen (pilot-deltagere, styringsgruppen og et større forum med 
ledere i Oslo kommune. Kommentarer er innarbeidet i foreliggende versjon. 
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Forord 
	

Hovedpiloteringen	av	Tillitsmodellen	i	hjemmetjenestene	i	Oslo	kommune	ble	gjennomført	fra	

september	2017	til	februar	2018	i	fire	bydeler:	Gamle	Oslo,	Grorud,	Ullern	og	Østensjø.	Formålet	

var	å	videreutvikle	Tillitsmodellen	på	bakgrunn	av	en	forpilotering	i	tre	bydeler	som	ble	gjennomført	

2016-17.	Evalueringen	av	forpiloteringen	(kalt	’mini-pilotering’,	til	tross	for	at	omfanget	var	ganske	

stort)	viste	lovende	resultater,	og	er	publisert	i	rapporten	«Tillitsmodellen	–	erfaringer	med	mini-

pilotering	av	selvstyrende	team	i	tre	bydeler	i	Oslo	kommune»	(Eide	m.	fl.	2017).	Det	har	vært	en	

målsetning	fra	byrådsavdeling	for	eldre,	helse	og	sosial	som	er	prosjekteier	at	resultater	fra	

prosjektet	skal	dokumenteres	gjennom	forskning.	Denne	evalueringsrapporten	presenterer	

erfaringene	fra	hovedpiloteringen.	

	 Prosjektledende	bydel	har	vært	Bydel	Ullern.	Vi	vil	takke	bydelsdirektør	Marie	Anbjørg	Joten,	

som	har	ledet	Tillitsmodellens	styringsgruppe,	for	tilliten	og	for	godt	samarbeide.	Vi	vil	videre	takke	

avdelingssjef	Giske	Edvardsen	i	bydelsdirektørens	stab,	som	har	hatt	det	daglige	ansvar	for	å	

koordinere	hovedpiloten	og	ledet	prosjektledergruppen	for	hjelpsomhet	og	utmerket	samarbeid.	

Takk	til	ledere	for	å	la	seg	intervjue	og	medlemmene	av	teamene	i	de	fire	bydelene	for	åpenhet	og	

villighet	til	å	dele	erfaringer	og	refleksjoner	i	workshops	og	spørreundersøkelser.	Vi	vil	også	gjerne	

takke	de	mange	brukerne	av	hjemmetjenestene	i	de	fire	bydelene	som	har	vært	villige	til	å	delta	i	

spørreundersøkelser	i	forkant	og	etterkant	av	prosjektet.	Til	slutt	vil	vi	takke	prosjektleder	for	

hovedpiloteringen,	lokale	prosjektledere,	Fagforbundet	i	Oslo,	tillitsvalgte	i	Norsk	Sykepleieforbund	

og	gode	kolleger	i	Vitensenteret	Helse	og	Teknologi	ved	USN	-	universitetslektor	Ösp	Egilsdottir,	

førsteamanuensis	Bjørn	Flatås	og	professor	Anne	Moen	-	for	grundig	lesning	av	og	nyttige	

kommentarer	til	utkast	til	rapport.	

	 Anbefalingene	gis	på	bakgrunn	av	de	samlede	erfaringene	fra	to	runder	med	pilotering.	For	at	

erfaringene	skal	komme	mest	mulig	direkte	til	uttrykk	har	vi	brukt	mange	sitater	fra	medarbeidere	

og	ledere.	Av	hensyn	til	anonymisering	har	vi	normalisert	språket	i	sitatene.	

	 Vi	håper	at	resultatet	kan	komme	til	nytte	i	det	viktige	arbeidet	med	å	utvikle	tillitsbaserte	

hjemmetjenester	av	høy	kvalitet	i	Oslo	kommune.		

	

Drammen,	juni	2018	

Tom	Eide,	Monika	Gullslett,	Etty	Nilsen,		
Janne	Dugstad	&	Hilde	Eide	 	
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Sammendrag og anbefalinger 

Bakgrunn,	prosess	og	antagelser	

For	å	møte	fremtidens	utfordringer	når	det	gjelder	hjemmebaserte	helsetjenester	på	en	god	måte	er	det	
behov	for	innovasjon	og	fornyelse.	Formålet	med	prosjekt	Tillitsmodellen	har	vært	å	utvikle	et	tillitsbasert	
alternativ	til	bestiller/utfører-modellen	som	

• tar	utgangspunkt	i	hva	en	enkelte	tjenestemottager	opplever	som	viktig,		
• gir	økt	ansvar	og	myndighet	til	fagpersonene,	og		
• forenkler	og	forbedrer	kontroll-	og	rapporteringsrutiner.	

Tillitsmodellen	for	de	hjemmebaserte	tjenestene	i	form	av	selvstyrende	tverrfaglige	team	ble	utviklet	
gjennom	en	omfattende	nedenfra-og-opp-prosess	i	fire	bydeler,	med	medvirkning	fra	representanter	for	
brukere,	fagorganisasjoner	og	medarbeidere	i	bydelene.	Resultatet	ble	et	nytt	tjenestedesign	og	en	ny	
forvaltningsmodell	med	saksbehandling	i	lokale	team,	med	helhetlig	ansvar	for	et	avgrenset	geografisk	
område.	Man	ønsket	å	oppnå	følgende	resultater	med	den	nye	forvaltningsmodellen:	

• økt	trygghet,	tilfredshet	og	selvbestemmelse	for	brukerne	
• økt	motivasjon	og	arbeidsglede	for	fagpersonalet	
• økt	fleksibilitet,	effektivitet	og	kvalitet	i	tjenestene.	

Denne	nye	forvaltningsmodellen,	«Tillitsmodellen»,	ble	forpilotert	i	tre	bydeler	høsten	2017	og	deretter	
videreutviklet	og	hovedpilotert	i	fire	bydeler	2017-18.		

Formål,	problemstilling	og	forskningsspørsmål	i	denne	evalueringen	

Formålet	med	denne	evalueringen	har	vært	å	undersøke	erfaringene	med	hovedpiloteringen	med	tanke	på	
mest	mulig	hensiktsmessig	implementering	i	alle	bydeler.	Den	overordnede	problemstillingen	er	hva	som	vil	
hemme	og	fremme	implementering	av	Tillitsmodellen	som	ny	forvaltningsmodell.	De	sentrale	
forskningsspørsmålene	er:	

• Hva	er	brukernes	erfaringer?	Hva	er	viktig	for	brukerne?	Hvorvidt	føler	de	seg	hørt?	Blir	deres	ønsker	
tatt	hensyn	til?	Hva	skal	til	for	at	tjenestene	skal	bli	best	mulig	for	dem?	

• Hva	er	teammedlemmenes	erfaringer?	Får	de	tillit,	lederstøtte	og	opplæring?	Involverer	de	brukerne?	
Hva	hemmer	og	fremmer	tjenestekvalitet,	motivasjon	og	arbeidsglede?	

• Hva	er	ledelsens	erfaringer?	Prioriterer	de	tillit,	lederstøtte	og	kompetansebygging?	Hvilke	
systemutfordringer	og	hemmere	og	fremmere	for	hensiktsmessig	implementering	ser	de?		

	

Metodikk	

En	kombinasjon	av	kvantitative	og	kvalitative	metoder	ble	benyttet	(mixed	methods).	Datainnsamling	er	gjort	
gjennom	spørreundersøkelser	(brukere	og	medarbeidere),	deltagende	observasjon	på	workshops,	og	
samtaler	og	intervjuer	med	ledere	og	tillitsvalgte.	Som	grunnlag	for	anbefalinger	ble	også	tidligere	forskning,	
nasjonale	føringer	og	de	dokumenter	som	kommunen	har	gjort	tilgjengelig	konsultert.		
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Konklusjoner	

Brukernes	erfaringer	

Brukerundersøkelsen	viser	ganske	høy	grad	av	tilfredshet	med	tjenestene.	Det	som	er	viktig	for	brukerne	er:	

• forutsigbarhet	og	kontinuitet:	at	de	som	kommer	er	kjente	personer	og	at	avtaler	holdes	
• vennlighet	og	hjelpsomhet:	å	bli	hørt	og	få	hjelp	til	det	de	opplever	som	viktig	
• profesjonalitet:	at	hjelperne	er	forberedt,	flinke	og	vet	hvordan	ting	skal	gjøres	

Det	brukerne	liker	minst	er	å	måtte	vente	på	hjemmetjenesten,	og	at	det	kommer	stadig	nye	personer.		

Medarbeidernes	erfaringer	

Kombinasjonen	av	kvantitative	data	og	kvalitative	undersøkelser	viser	at	forutsetningene	i	
medarbeidergruppen	for	hensiktsmessig	implementering	er	gode:	

• Teammedlemmene	ønsker	Tillitsmodellen	med	økt	ansvar	og	myndighet,	velkommen	
• Omstillingsviljen	og	-evnen	i	medarbeidergruppen	er	jevnt	over	stor	
• Å	arbeide	i	faste,	tverrfaglige	team	med	avgrenset	antall	brukere	oppleves	motiverende	
• Teamene	opplever	også	at	kontakten	med	brukerne	og	den	faglige	kvaliteten	blir	bedre	

Medarbeiderundersøkelsen	og	observasjonsdata	peker	også	mot	systemutfordringer	og	forutsetninger	for	
hensiktsmessig	implementering,	som	blant	annet	at	Tillitsmodellen	krever:	

• et	nytt	tenkesett	og	en	kulturendring	både	i	ledelse	og	i	team		
• en	ny	teamlederrolle,	med	tillitsbasert,	nærværende	og	coachende	ledelse	i	teamet	
• avklaring	av	roller,	og	opplæring	i	nye	rutiner	og	tverrfaglig	kommunikasjon	i	team	
• opplæring/trening	i	brukerinvolvering	og	samvalg	ut	fra	«Hva	er	viktig	for	deg?»	
• at	hvert	team	har	fagadministrativ	kompetanse	i	fordeler-	og	saksbehandler-rollene	
• at	bruk	av	digitale	fagadministrative	systemer	utvikles	til	å	understøtte	nye	rutiner	og	ny	praksis	
• at	teamene	får	robust	grunnbemanning,	for	å	unngå	svikt	og	overbelastning	ved	fravær	
• at	spørsmål	knyttet	til	kontinuitet	mellom	skift	(dag,	natt,	helg,	ferie)	blir	avklart	

Ledernes	erfaringer	

Prioriterer	lederne	tillit,	lederstøtte	og	kompetansebygging?	Når	lederne	i	intervju	delte	erfaringer	med	
Tillitsmodellen	og	tillitsbasert	styring	og	ledelse	viste	det	seg	at	de	hadde	varierende	forståelse	og	praksis:	

• ulike	forståelser	av	hva	tillitsbasert	styring	og	ledelse	av	team	forutsetter	og	innebærer,		
• ulik	praktisering	av	tillitsbasert	ledelse	og	prioritering	av	lederstøtte	til	teamene,		
• ulike	forståelser	av	Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell	og	saksbehandling	i	team		

Mange	av	lederne	delte	også	følgende	erfaringer:	

• at	overgang	fra	bestiller/utfører-modell	til	Tillitsmodellen	representerte	en	større	system-	og	
kulturutfordring	enn	man	kanskje	hadde	forutsett,		

• at	Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell	tar	tid	å	utvikle,	med	tilhørende	enkle	og	tillitsbaserte	
rutiner	og	prosedyrer	for	vedtak,	rapportering	og	kontroll		

• at	tillitsbasert	styring	og	ledelse	av	team	forutsetter	nytt	tenkesett	og	ny	lederstil,	som	vil	kreve	ny	
kompetanse	(tillitsledelse,	prosedyrer)	og	for	mange	trolig	også	coaching	over	tid	
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Systemutfordringer	

Sentrale	systemutfordringer	som	kom	frem,	i	tillegg	til	den	overordnede	utfordringen	knyttet	til	
Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell,	var	blant	andre:		

• at	det	kunne	være	vanskelig	å	prioritere	tilstrekkelig	tid	og	ressurser	til	forberedelse	og	skolering	av	
teamene	og	teamlederne,		

• at	bydelene	også	var	involvert	i	andre	utviklings-	og	endringsprosesser	parallelt,	noe	som	kunne	ta	
oppmerksomhet,	tid	og	ressurser	fra	tilrettelegging	for	Tillitsmodellen		

• at	Tillitsmodellen	i	varierende	grad	var	forankret	lokalt	på	ulike	nivåer	i	bydelene	

Ledelsens	erfaringer	av	systemutfordringer	samsvarer	i	stor	grad	med	funn	i	medarbeiderundersøkelsen.	I	lys	
av	disse	utfordringene	kan	det	være	særlig	viktig	i	forberedelser	til	implementering	å	ta	i	betraktning	at	
innovasjons	og	implementeringsforskning	viser	at	avgjørende	fremmere	for	implementering	er	a)	klarheter	
om	selve	intervensjonen	(her:	Tillitsmodellen),	b)	klare	prioriteringer	og	gode	forberedelser	i	organisasjonen	
og	c)	det	å	ikke	være	involvert	i	flere	store	organisasjonsprosesser	samtidig.	

Sammenfatning	og	anbefalinger	

Undersøkelsene	viser	at	Tillitsmodellen	er	ønsket,	at	erfaringene	med	den	er	lovende	og	at	forutsetningene	i	
medarbeidergruppen	er	gode,	men	også	at	det	er	utfordringer	på	system-	og	ledelsesnivå.	På	bakgrunn	av	
de	kvantitative	og	kvalitative	undersøkelsene	har	vi	følgende	anbefalinger	med	tanke	på	hensiktsmessig	
implementering:	

• Å	klargjøre	for	forvaltningsmessig	overgang	fra	bestiller/utfører-modell	til	Tillitsmodellen,	inkludert	
avklaring	av	forvaltningsrettslige	forhold,	med	rutiner	og	prosedyrer	og	opplæring	i	disse.	

• Å	forberede	implementering	også	elektronisk,	inkludert	tilpassing	av	fagadministrative	systemer,	slik	
at	disse	understøtter	tverrfaglig	samarbeid	i	team	og	samvalg	med	brukerne	

• Å	organisere	tjenesten	i	komplette	tverrfaglige	team,	med	komplementær	kompetanse	både	
helsefaglig	og	fagadministrativt,	og	med	teamleder	som	en	del	av	teamet	

• Å	forberede	teamledere	gjennom	kompetansebygging	i	tillitsbasert	styring	og	ledelse,	ny	
forvaltningspraksis	og	coachende	lederstil	

• Å	forberede	teamene	gjennom	kompetansebygging	i	ny	forvaltningspraksis,	kommunikasjon/	
samarbeid	i	team	og	kommunikasjon/samvalg	med	brukere	ut	fra	«Hva	er	viktig	for	deg?»	

• Å	gi	hvert	team	en	robust	grunnbemanning	tilpasset	brukernes	behov,	for	å	motvirke	risiko	for	mye	
bruk	av	vikarer,	noe	som	lett	vil	undergrave	forutsigbarhet	og	trygghet	for	brukerne		

	

I	tillegg	vil	vi	nevne	tre	forslag	til	tiltak	som	trolig	vil	fremme	videre	utvikling,	implementering	og	lokal	
tilpasning	av	Tillitsmodellen:		

• Å	legge	til	rette	for	systematisk	erfaringsutveksling	mellom	teamledere	og	mellom	team	i	ulike	
bydeler,	f	eks	halvårlig	etter	modell	av	workshops	i	piloteringsfasen	

• Å	utvikle	forbildetjenester	ved	å	gi	støtte	til	2-3	bydeler	som	implementerer	tillitsbasert	styring	og	
ledelse,	og	som	også	skårer	høyt	på	brukertilfredshet	og	medarbeidermotivasjon	

• Å	legge	til	rette	for	systematisk	etisk	refleksjon	for	å	motvirke	risiki	og	sikre	kvalitet,	noe	som	anbefales	
av	KS	både	i	Veikart	for	tjenesteinnovasjon	og	Guide	til	god	ledelse	(KS,	2015,	2016,	Eide,	Landmark,	&	
Martinsen,	2015)	
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1. Tillitsmodellen – bakgrunn og formål 

1.1. Fremsyn	-	behov	for	innovasjon	i	tjenestene	

For	å	møte	fremtidens	utfordringer	er	det	behov	for	å	fornye	tjenestene.	Bakgrunnen	for	utvikling	

og	pilotering	av	Tillitsmodellen	er	dels	den	demografiske	utviklingen	med	et	økende	antall	eldre	

med	behov	for	hjemmetjenester,	og	dels	et	ønske	om	å	utvikle	gode,	fleksible	og	personorienterte	

tjenester	tilpasset	den	enkeltes	behov.	Grunntanker	i	prosjektet	Tillitsmodellen	har	det	vært	å	gi	

innbyggere	og	medarbeidere	muligheten	til	sammen	å	finne	de	beste	omsorgsløsningene	og	å	

utvikle	en	ny	og	bedre	hjemmetjeneste	basert	på	tillit	og	samskaping,	og	dermed	skape	en	bedre	

hverdag	både	for	den	som	mottar	og	for	dem	som	gir	tjenester	(Oslo	kommune,	2018).	

	 Forenklet	kan	det	store	bildet	bak	hovedpiloteringen	av	Tillitsmodellen	grovt	skisseres	med	

tre	streker.	Den	ene	tegner	horisonten	av	en	fremtid	med	langt	flere	brukere	og	færre	ansatte	i	

offentlige	tjenester	enn	i	dag.	Den	andre	skisserer	konturene	av	en	offentlig	sektor	hvor	borgere	og	

brukere	av	tjenester	i	større	grad	enn	i	dag	opplever	å	bli	sett	og	hørt,	og	hvor	det	som	er	viktig	for	

dem	blir	ivaretatt	på	gode	måter.	Den	tredje	streken	antyder	stien	som	krongler	seg	frem	mot	

denne	fremtiden,	fra	en	nåtid	med	ledelse	og	organisering	basert	på	en	bestiller-utførermodell,	hvor	

hjemmetjenesten	utfører	bestillinger	basert	på	vedtak	fattet	sentralt,	og	hvor	tjenesten	selv	har	

relativt	lite	rom	for	faglig	skjønn	og	fleksibilitet,	mot	en	fremtid	med	Tillitsmodell,	hvor	vedtak	fattes	

i	små,	tverrfaglige	team	som	også	selv	utfører	tjenestene,	med	stort	rom	for	fleksibilitet	ved	

endrede	behov	–	ut	fra	faglig	skjønn	og	det	brukeren	selv	opplever	som	viktig.		

	 På	et	overordnet	nivå	er	Tillitsmodellen	Oslo	kommunes	begrep	for	en	systemendring	som	

innebærer	å	gå	bort	fra	bestiller-utfører-modellen	og	erstatte	denne	med	tillitsbasert	ledelse	og	en	

mer	fleksibel	forvaltningsform,	hvor	vedtak	tas	nærmere	praksis.	På	Oslo	kommunes	hjemmesider	

beskrives	Pilotprosjektet	Tillitsmodellen	i	hjemmetjenesten	slik:		

Fire	bydeler	-	Ullern,	Gamle	Oslo,	Østensjø	og	Grorud	-	tester	nå	ut	små,	selvstyrende,	
tverrfaglige	team	som	har	ansvar	for	hjemmetjenester	innenfor	et	definert	område.	Målet	er	
at	Oslo-folk	som	benytter	tjenesten	skal	ha	færre	ansatte	å	forholde	seg	til.	Vi	mener	at	dette	
vil	gi	en	tryggere	og	mer	forutsigbar	hverdag	og	økt	medbestemmelse.	
	

Innføring	av	en	tillitsmodell	i	hjemmetjenesten	legger	vekt	på	den	enkeltes	ressurser,	
egenmestring	og	kontroll	over	eget	liv.	Innbyggerne	skal	ha	tillit	til	at	de	får	den	hjelpen	de	
trenger,	når	de	trenger	det	og	i	større	grad	involveres	med	utgangspunkt	i	spørsmålet	«Hva	er	
viktig	for	deg?»	(Oslo	kommune,	2018).	
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Tillitsmodellen	representerer	med	andre	ord	både	a)	en	forvaltningsendring,	hvor	vedtak	ikke	

lenger	skal	fattes	i	en	egen	bestillerenhet,	Søknadskontoret,	men	i	små	selvstyrende,	tverrfaglige	

team,	b)	en	organisatorisk	endring,	hvor	små	team	har	helhetlig	ansvar	for	hjemmetjenestene	i	et	

avgrenset	geografisk	område,	og	c)	en	faglig	endring,	ved	at	man	skal	ta	utgangspunkt	i	hva	den	

enkelte	brukeren	selv	opplever	som	viktig,	og	dermed	legge	til	rette	for	samvalg	i	tjenestene.		

	 I	det	følgende	skal	vi	gå	litt	inn	på	hvordan	denne	modellen	ble	utviklet	i	Oslo	kommune	over	

tid,	under	flere	Byråd	og	gjennom	en	inkluderende	nedenfra-opp-prosess	i	tjenestene.		

1.2. Utviklingen	av	Tillitsmodellen	i	Oslo	kommune	

Kimen	til	Tillitsmodellen	kan	spores	tilbake	til	intensjonene	i	Oslo	kommunes	Seniormelding:	

«Selvstendige,	aktive	og	trygge	eldre	i	Oslo»	(2014),	som	ble	lagt	frem	av	et	blågrønt	byråd	(H,	V	og	

KrF).	Her	heter	det	bl.a.	at	tjenestene	i	størst	mulig	grad	skal	«tilpasse	seg	den	enkeltes	behov,	

enten	som	pasient	eller	som	pårørende.	Selvstendighet,	respekt	og	trygghet	for	den	enkeltes	

verdighet	og	integritet	skal	ivaretas»	(s.	3).	Videre	legges	det	vekt	på	nødvendigheten	av	fornyelse	

og	samskaping	for	å	bygge	tillit	i	befolkningen:		

Kommunen	trenger	nye	organisatoriske	løsninger	med	åpne	systemer	og	verktøy	som	
oppmuntrer	folk	til	å	bidra.	Det	krever	at	man	bygger	tillit,	deler	informasjon	og	innsikt	som	
fagfolk	besitter.	Oslo	kommune	vil	benytte	metoden	«Samskaping»	som	et	verktøy	for	
innovasjon	i	omsorgstjenesten.	(s.	34)	

	

Også	nasjonalt	har	det	de	senere	årene	vært	et	politisk	ønske	om	å	legge	økt	vekt	på	tillit	og	

redusere	noe	av	fokuset	på	kontroll	og	rapportering	som	har	preget	store	deler	av	offentlig	

forvaltning	og	helsetjenestene.	Omtrent	samtidig	med	at	Seniormeldingen	signaliserte	et	behov	for	

å	styrke	tilliten	til	de	kommunale	tjenestene,	holdt	tidligere	kommunal-	og	moderniseringsminister	

Jan	Tore	Sanner	(H)	foredrag	for	ledere	i	staten	med	overskriften	’Mer	tillit,	mindre	kontroll’.	Også	

han	tar	til	orde	for	mer	tillit	i	offentlig	sektor:		

Hva	betyr	dette?	Mindre	detaljstyring,	mer	tillit,	større	krav	til	ledelse	og	mer	rom	for	
medarbeidere	til	å	finne	gode	løsninger.	Offentlig	sektor	må	åpne	seg	for	forandring	
nedenfra.	(Sanner,	2014)	
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Til	tross	for	at	nordmenn	er	på	tillitstoppen	i	Europa	(Kleven,	2016;	Skirbekk	&	Grimen,	2012),	viser	

ny	helsestatistikk	at	under	halvparten	av	nordmenn	har	tillit	til	at	det	offentlige	vil	gi	de	

helsetjenestene	de	vil	trenge	når	de	blir	gamle	(TNS,	2018).		

1.2.1. NPM	og	bestiller/utfører-modell	

En	del	av	bakgrunnsbildet	for	Tillitsmodellen	er	altså	en	utbredt	bekymring	for	om	det	offentlige	vil	

være	i	stand	til	å	møte	behovet	for	helsetjenester	i	tiden	som	kommer,	og	det	som	ser	ut	til	å	være	

en	tverrpolitisk	erkjennelse	av	behov	for	innovasjon	og	omstilling	av	tjenestene	for	å	bli	i	stand	til	å	

møte	fremtidens	utfordringer.	

	 Det	er	ulike	tolkninger	av	årsakene	til	utfordringene	tjenestene	står	overfor.	Politisk	er	

formuleres	bakgrunnen	på	ulike	måter,	men	det	synes	å	være	en	felles	forståelse	at	en	tendensen	

til	stadig	økende	kontroll	og	synkende	tillit	i	helsetjenestene	har	vokst	frem	de	siste	15-20	årene,	

parallelt	med	innføring	av	New	Public	Management	(NPM),	med	vekt	på	mål-	og	resultatstyring	og	

systematisk	kvalitetsarbeid	med	regelmessige	kvalitetsmålinger.		

	 Med	innføring	av	NPM	fulgte	også	et	nytt	språk	hentet	fra	industrien	(i	det	følgende	markert	

med	anførselstegn).	I	helsesektoren	førte	NPM	blant	annet	til	innføring	av	en	bestiller/utfører-

modell,	hvor	fagpersoner,	som	tidligere	fikk	tillit	til	å	gi	nødvendig	helsehjelp	ut	fra	beste	faglige	

skjønn,	ble	redefinert	til	«utførere»	som	på	«bestilling»	fra	en	«bestillerenhet»,	Søknadskontoret,	

utførte	oppgaver	kontoret	fattet	«vedtak»	om	innen	en	oppgitt	tidsramme,	«vedtakstid».	Å	yte	

helsehjelp	ble	redefinert	til	«produksjon»	av	helsetjenester.	Innføring	av	bestiller/utfører-modellen	

var	følgelig	ikke	bare	en	organisatorisk	endring.	Med	denne	nye	forvaltningsmodellen	fulgte	også	et	

nytt	språk,	et	nytt	tenkesett	og	en	ny	fordeling	av	faglig	makt	og	ansvar.	Mens	f	eks	en	sykepleier	

tidligere	hadde	hatt	tillit,	ansvar	for	og	makt	til	å	gi	tjenester	etter	beste	faglige	skjønn,	ble	med	

bestiller/utfører-modellen	makten	til	å	definere	behovet	for	tjenester	overført	til	en	egen	

«bestillerenhet»	(ofte	bemannet	av	erfarne	sykepleiere),	mens	tilliten	og	ansvaret	for	sykepleiere	i	

tjenestene	selv	ble	redusert	til	å	skulle	«utføre»	eller	«produsere»	de	tjenester	bestillerenheten	

hadde	fattet	vedtak	om.		

	 Overgangen	til	NPM	og	innføring	av	bestiller/utfører-modellen	var	omstridt,	og	

fortolkningene	av	hvilke	konsekvenser	denne	overgangen	førte	med	seg	er	mange	og	motstridende.	

På	den	ene	siden	hevdes	det	blant	annet	at	dette	var	en	nødvendig	og	viktig	overgang,	fordi	det	var	

behov	for	å	sikre	kvaliteten	på	tjenestene	og	tilgangen	for	brukerne	til	tjenester	de	rettmessig	

hadde	krav	på	etter	lover	og	forskrifter.	På	den	andre	siden	hevdes	det	blant	annet	at	overgangen	
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førte	til	at	det	faglige	ansvaret	for	de	som	arbeidet	i	direkte	kontakt	med	brukerne	ble	sterkt	

redusert,	og	at	oppmerksomheten	i	hjemmetjenestene	i	praksis	ble	forskjøvet	fra	brukerorientering	

mot	en	produksjonsorientering	med	vekt	på	målinger,	rapportering	og	kontroll.	I	mange	

hjemmetjenester	førte	denne	overgangen	til	at	den	enkelte	bruker	kunne	få	svært	mange	personer	

hjem	til	seg	for	å	utføre	tjenestene,	og	at	tjenestene	i	hovedsak	var	fiksert	til	det	vedtaket	som	var	

fattet,	og	at	behov	for	justering	av	vedtak	ofte	ikke	ble	kommunisert	og	fulgt	opp.		

	
Figur	1:	Bestiller/utfører-modellen	(Joten,	2017)	

	

Modellen	gir	med	andre	ord	begrenset	rom	for	faglig	skjønn	i	praksis,	og	er	relativt	lite	fleksibel	ved	

endring	av	behov,	noe	som	forekommer	hyppig	i	hjemmetjenestene.	Systemisk	innebærer	bestiller/	

ufører-modellen	i	hjemmetjenestene	at	det	i	praksis	er	relativt	lang	organisatorisk	avstand	mellom	

beslutningsleddet	og	brukerne	av	tjenestene.	

1.2.2. Fra	NPM	til	tillitsreform	

Konkrete	planer	om	en	tillitsreform	i	Oslo	kommune	kom	med	planene	om	rødgrønt	partisamarbeid	

(AP,	SV	og	MDG)	og	samarbeidspartienes	plattform	for	byrådssamarbeid	(Byrådserklæringen,	

2015).	Også	her	er	tillit	en	sentral	verdi,	og	målet	for	samarbeidspartnerne	er	at	tillit	skal	prege	

forholdet	mellom	innbyggere	og	kommunen:	

Byrådet	setter	innbyggernes	behov	i	sentrum.	Vi	vil	sørge	for	best	mulig	tjenester,	uavhengig	
av	hvem	du	er,	hvor	du	bor	eller	din	økonomiske	situasjon.	Oslo	skal	være	en	åpen,	
demokratisk	og	ubyråkratisk	kommune,	og	være	preget	av	tillit	og	nærhet	mellom	
innbyggeren	og	kommunen.	(s.	10)	

	

Man	ønsker	også	at	tillit	skal	prege	kulturen	og	forholdet	mellom	ledere	og	ansatte	i	kommunen,	og	

ser	for	seg	at	økt	tillit	vil	ha	en	positiv	innvirkning	på	både	beslutningsprosesser,	samhandling,	

I	bestiller/utfører-modellen	kan	altså	ikke	

helsepersonellet	selv	justere	tjenestene	

etter	brukernes	behov.	Endringer	krever	

normalt	at	bestillerenheten,	Søknads-

kontoret,	fatter	nytt	vedtak.	Dette	gjelder	

både	hjemmesykepleie,	praktisk	bistand,	

hverdagsrehabilitering,	eller	annet	(se	

figur	1).		
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kompetanseutnyttelse,	brukerdeltagelse,	effektivitet	og	ressursbruk.	Derfor	vil	samarbeids-

partnerne	gjennomføre	en	tillitsreform:	

Gjennom	mange	år	er	det	bygd	opp	tunge	byråkratiske	systemer	i	Oslo	kommune.	Vi	ønsker	
en	åpen	og	tillitsbasert	kultur	der	det	blir	lettere	å	ta	beslutninger	og	der	det	er	kortere	
avstand	mellom	byens	ledelse,	kommunens	ledere	og	ansatte	i	kommunale	virksomheter.		
Byrådet	vil	gjennomføre	en	tillitsreform	for	å	sikre	bedre	samhandling	mellom	ledelse	og	
ansatte,	en	bedre	utnyttelse	av	de	ansattes	kompetanse,	mer	brukerdeltagelse,	bedre	
tjenester	og	en	mer	effektiv	bruk	av	kommunens	ressurser.	De	samlede	rapporteringskravene	
i	ulike	sektorer	skal	gjennomgås,	med	sikte	på	å	avbyråkratisere	tjenesteproduksjonen.	(s.	12)	

	

Daværende	byråd	for	eldre,	helse	og	sosiale	tjenester	i	Oslo	mente	at	tillitsmodellen,	som	de	da	

holdt	på	å	innføre,	ville	stimulere	til	gode	faglige	vurderinger,	gi	mindre	unødig	byråkrati	og	

gjenreise	engasjementet	hos	medarbeiderne	(Thorkildsen,	2016).		

1.2.3. Tillit	som	styringsprinsipp	

I	mai	2017	ble	tillit	vedtatt	som	et	bærende	prinsipp	i	styring	og	

ledelse	i	Oslo	kommune	(Byrådssak,	1055/17).	Informasjons-

kort	med	dette	som	tittel	og	en	rekke	kulepunkter	som	

oppsummerte	hva	dette	skulle	innebære	i	praksis	ble	delt	ut	til	

ledere	på	alle	nivåer.	Her	heter	det	at	tillitsbasert	styring	og	

ledelses	skal	kjennetegnes	av	(Illustrasjon	1):	

• Få	og	tydelig	mål	

• Redusert	detaljstyring	

• Gode	beslutningsgrunnlag	

• Bred	deltagelse	blant	innbyggerne	

• Åpenhet	og	god	kommunikasjon	

• God	samhandling	mellom	ledelse	og	medarbeidere	og	
deres	organisasjoner	

• God	utnyttelse	av	medarbeidere	og	deres	kompetanse	og	kreativitet	

• God	samhandling	og	samordning	på	tvers	

• Innbyggerorienterte	digitale	tjenester	

	

I	byrådssaken	beskrives	tillit	også	som	en	«strategi	og	arbeidsform	i	styring	og	ledelse».	Mål-	og	

resultatstyring	skal	fortsatt	legges	til	grunn	på	overordnet	nivå	i	kommunen,	men	tillit	som	strategi	

	

	
Illustrasjon	1:	Oslo	kommunes	
informasjonskort	om	Tillitsmodellen	



	

16	
	

og	arbeidsform	får	konsekvenser	for	praktiseringen,	med	mer	vekt	på	tydelige	mål,	forventninger	til	

resultater	og	effekter,	og	mindre	vekt	på	kontroll,	detaljrapportering	og	måling	av	aktiviteter,	tiltak	

og	virkemidler.	I	byrådssaken	beskrives	tillit	og	tillitsbasert	styring	og	ledelse	som	en	mekanisme	

som	vil	føre	til	en	rekke	resultater,	som	produktivitet,	medarbeidertilfredshet	og	innovasjon:		

Tillit	har	positiv	betydning	for	produktivitet	og	oppgaveløsning,	medarbeidernes	engasjement	
og	tilfredshet.	Tillit	er	også	et	viktig	element	for	å	fremme	utvikling	og	innovasjon.	Ledere	og	
medarbeidere	vil	løse	oppgavene	bedre	og	mer	effektivt	fordi	de	i	større	grad	kan	påvirke	

hvordan	mål	skal	nås	og	hvordan	oppgaver	skal	løses.	(s.	2)	
	

I	byrådssaken	forklares	tillitsbasert	styring	og	ledelse	direkte	og	indirekte	som	en	middelvei	mellom	

ytterpunkter:	«Tillitsbasert	styring	betyr	ikke	fravær	av	kontroll,	men	å	finne	den	rette	balansen	

mellom	styring	og	ledelse,	kontroll	og	oppfølging.»	(s.	3)	God	kommunikasjon	blir	i	byrådssaken	

fremhevet	som	en	forutsetning	for	tillitsbasert	styring	og	ledelse,	som	en	mekanisme	til	

forutsigbarhet:		

Tillitsbasert	styring	og	ledelse	forutsetter	god	kommunikasjon.	Dette	er	avgjørende	når	mål,	
retning	og	forventninger	skal	utformes	og	avklares.	God	kommunikasjon	skaper	også	
forutsigbarhet.	

	

I	mandatet	(2015)	for	pilotering	av	Tillitsmodellen	ligger	det	antagelser	om	at	en	overgang	fra	

bestiller/utfører-modellen	til	Tillitsmodell	vil	gi	resultater	både	for	tjenesten	selv,	medarbeiderne	og	

den	enkelte	mottager	av	tjenestene:		

De	hjemmebaserte	tjenestene	har	vært	basert	på	en	bestiller/utførermodell	med	sterke	
kontrollrutiner	og	rapporteringskrav.	Detaljerte	vedtak	og	stramt	definerte	tidsrammer	er	lagt	
til	grunn	for	tjenester	den	enkelte	mottar.	Fagpersoner	har	hatt	liten	mulighet	for	fleksibilitet	
og	faglige	vurdering	ved	endring	av	behov	og	tilstand.	Det	er	behov	for	å	prøve	ut	nye	
modeller	for	tjenestetildeling	og	utførelse.	Den	enkelte	som	mottar	tjenester	skal	i	større	grad	
involveres	med	utgangspunkt	i	hva	som	er	viktig	for	dem.	Medarbeidernes	faglig	stolthet,	
arbeidsglede	og	kreativitet	skal	verdsettes.	Tillitsmodellen	i	Oslo	skal	implementere	nyere	
tilnærmingsmåter	som	legger	vekt	på	den	enkeltes	ressurser,	egenmestring	og	kontroll	over	
eget	liv.		

	

Hovedtankene	bak	Tillitsmodellen	i	Oslo	kommune,	slik	de	har	utviklet	seg	fra	Seniormeldingen	

(2014)	til	Byrådserklæringen	(2015)	og	byrådsbehandling	(Byrådssak,	1055/17),	er	–	sett	i	lys	av	det	

ovenstående	–	i	tråd	med	nasjonale	politiske	verdier	og	prinsipper	for	omsorgstjenestene,	som	

medbestemmelse,	respekt	og	verdighet,	tilpasning	til	brukerens	individuelle	behov,	og	fleksibilitet	

og	forutsigbarhet	for	den	enkelte	(Meld.St.	10,	2012-2013,	s.	82),	med	vekt	på	nøkkelformuleringer	
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som	«Hva	er	viktig	for	deg?»	og	«Ingen	beslutninger	om	meg	tas	uten	meg»	(Meld.St.	26,	2014-

2015;	Meld.St.	34,	2015-2016).	

Ingen	avveiing	av	mulige	forvaltningsmessige	risiki	

Tillit	ansees	altså	som	en	mekanisme	til	å	realisere	overordnede	verdier	og	prinsipper.	I	de	politiske	

dokumentene	som	ligger	til	grunn	for	pilotering	av	Tillitsmodellen	har	vi	imidlertid	ikke	kunnet	finne	

noen	systematisk	avveiing	av	argumenter	for	og	imot	å	gå	bort	fra	bestiller/utfører-modellen	og	

satse	på	tillitsbasert	styring	og	ledelse.	Såvidt	vi	kan	se	kommer	verken	styrker	ved	bestiller/utfører-

modellen	og	grunnene	til	at	denne	modellen	i	sin	tid	ble	innført,	eller	mulige	svakheter	og	risiki	

knyttet	en	forvaltning	basert	på	tillit	frem	av	de	politiske	dokumentene	som	ligger	til	grunn	for	

pilotering	av	Tillitsmodellen.	

1.2.4. Forskning	om	tillit	i	organisasjoner		

Forskningen	om	betydningen	av	tillitbasert	ledelse	av	organisasjoner	og	bedrifter	er	ganske	

omfattende.	Det	er	imidlertid	verken	enighet	om	definisjoner	av	tillit	er	eller	hvilken	rolle	tillit	spiller	

eller	bør	spille	i	en	organisasjon.	Til	tross	for	dette,	synes	det	å	være	bred	enighet	om	tre	forhold,	a)	

at	tillit	er	forbundet	med	risiko,	b)	at	tillit	og	integritet	henger	nøye	sammen,	og	c)	at	tillitsbasert	

ledelse	i	en	organisasjon	kan	være	en	positiv	og	motiverende	kraft	både	i	relasjon	mellom	ledere	og	

ansatte	og	mellom	bedrifter	og	kunder	(Gottfredson	&	Aguinis,	2017;	Kroeger,	2016;	Reiche	m.fl.	

2014;	Schoorman	m.fl.	2007;	Starnes	m.fl.	2010).	En	norsk	professor	og	ledelsesforsker	hevder	da	

også	at	tillit	til	de	ansatte	«lønner	seg»	(Kuvaas,	2010)	og	at	tillitsbasert	ledelse	«virker»	(Kuvaas,	

2017).		

	 Forskningslitteraturen	om	tillitbasert	ledelse	med	tilknytning	til	helsefeltet	er	ikke	

omfattende,	men	det	synes	å	være	enighet	om	at	tillit	bør	etterstrebes	også	i	helseorganisasjoner,	

og	at	høy	grad	av	tillit	kan	ha	positive	konsekvenser	for	både	borgere,	brukere	og	pasienter	

(Bentzen,	2016a;	Birkhäuer	m.fl.,	2017;	Calnan	&	Rowe,	2006;	Cohn,	2015).		

Den	organisatoriske	tillits	«mørke	side»	

Samtidig	påpeker	enkelte	at	tillit	i	organisasjoner	også	har	en	«mørk	side»	(dark	side)	som	har	fått	

lite	oppmerksomhet	i	forskningen,	blant	annet	at	tillit	er	(tid)krevende	å	bygge	opp,	med	lett	å	

bryte	ned,	og	at	ubegrunnet	tillit	i	en	organisasjon	kan	medføre	uforsvarlig	risiko,	at	for	høy	grad	av	

tillit	kan	resultere	i	manglende	fornyelse	og	fleksibilitet,	at	overdreven	tillit	kan	åpne	for	utvikling	av	

usunn	organisasjonskultur,	og	at	det	også	kan	lede	til	korrupsjon	(Connell	&	Mannion,	2006).	
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Erfaringene	fra	et	dansk	phd-prosjekt	om	tillitsledelse	i	København	kommune	tilsier	at	det	ikke	er	

slik	at	tillit	kan	innføres	strategisk,	at	tillit	alltid	er	bra	og	at	tillitsbasert	ledelse	er	det	motsatte	av	

kontroll,	men	snarere	slik	at	tillit,	makt	og	kontroll	spiller	sammen	og	at	tillitsbasert	ledelse	

innebærer	langsiktig	arbeid	og	kontinuerlig	balansering	mellom	nærvær	og	distanse	(Bentzen,	

2016a,	2016b).		

1.3. Pilotering	av	tillitsmodellen	

1.3.1. Mandat	for	piloteringen	

Mandatet	for	pilotering	av	Tillitsmodellen	ligger	i	bystyrets	oppfølging	av	Seniormeldingen,	og	er	

formulert	slik	(Mandat,	2015):	

	

Bydelene	skal	prøve	ut	en	modell	for	hjemmetjenesten	hvor	fagpersonene	myndiggjøres	og	
gis	større	ansvar	for	tjenestene	til	den	enkelte.	Tjenestene	til	den	enkelte	må	være	helhetlige	
og	sees	i	en	sammenheng	uten	detaljstyring.		
• Modellen	skal	utvikles	i	samarbeid	med	andre	bydeler	
• Modellen	skal	utvikles	i	samarbeid	med	brukerrepresentanter,	representanter	for	

aktuelle	fagorganisasjoner	og	medarbeidere	i	bydelene.		
• Prosjektet	skal	prøve	ut	en	ny(e)	forvaltningsmodell(er)	for	definering	av	tjenestebehov	
• Redusere	unødig	rapporterings-	og	kontrollkrav	
• Tillitsbasert	ledelse	på	alle	nivå	
• Tilstrebe	heltidsstillinger	og	redusere	behov	for	vikarbruk	

	

1.3.2. Utvikling	av	forpilot	(«mini-pilot»)	

Hvordan	tillitsmodellen	for	hjemmetjenestene	skulle	se	ut	var	ikke	på	forhånd	definert.	I	tråd	med	

mandatet	ble	en	omfattende	nedenfra-opp-prosess	gjennomført	for	å	sanke	ideer	og	utvikle	

konkrete	forslag.	Tilnærmingen	i	utviklingsfasen	var	preget	av	dialog	og	bred	medvirkning.	

Representanter	for	brukere	og	aktuelle	fagorganisasjoner	deltok	sammen	med	medarbeidere	i	

bydelene.	Flere	ide-workshops	ble	gjennomført,	og	også	en	konkurranse	blant	alle	ansatte	i	

prosjektbydelene	(mai	2016)	for	å	få	inn	konkrete	ideer	til	hvordan	de	ansatte	selv	ønsket	at	

Tillitsmodellen	skulle	utformes	og	hva	de	ønsket	å	pilotere	(Eide	m.fl.	2017;	Prosjektledergruppen,	

2017).	
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	 Styringsgruppen	vedtok	å	pilotere	selvstyrende,	tverrfaglige	team,	med	saksbehandler	og	

saksbehandling	i	teamet.	Hvert	team	skulle	ha	delegert	helhetlig	ansvar	for	et	avgrenset	geografisk	

område	med	ca.	50-70	brukere,	og	delegert	myndighet	til	å	gjennomføre	innkomstsamtaler,	fatte	

vedtak	og	justere	disse	ved	endrede	behov.	Den	tverrfaglige	sammensetningen	skulle	inkludere	

sykepleiere,	helsefagarbeidere,	hjemmehjelpere,	saksbehandler,	ergoterapeut	og	fysioterapeut.	

Ved	behov	skulle	annen	spesialkompetanse	kunne	hentes	inn.		

1.3.3. Forpiloteringen	og	dens	anbefalinger	

Tillitsmodellen	i	form	av	selvstyrende,	tverrfaglige	team	ble	forpilotert	i	de	tre	bydelene	Gamle	

Oslo,	Ullern	og	Østensjø	høsten	2016.	Evalueringen	viste	lovende	resultater	i	form	av	signifikant	

økning	i	trygghet	for	brukerne	og	tillit	til	tjenestene	(Eide	m.fl.	2017;	se	sammenfatningen,	vedlegg	

1).	Følgende	anbefalinger	ble	gitt	på	bakgrunn	av	evaluering	av	mini-piloteringen	(kortet	ned	til	

hovedpunkter):	

• At	bydelene	utvikler	hovedpiloter	basert	på	erfaringene	med	selvstyrende	team	(eller	
implementerte	modellen	direkte)	

• At	ledere	i	bydelene	som	skal	pilotere	gis	mulighet	til	å	skolere	seg	i	tillitsledelse,		

• At	bydelene	avklarer	organiseringen	av	teamene	

• At	bydelene	avklarer	lederrollen	i	tilknytning	til	teamene,	bl.a.	at	hvert	team	har	en	leder	med	
personalansvar	for	alle	faste	teammedlemmer,	og	at	ansvarlig	leder	får	skolering	i	tillitsledelse		

• At	bydelene	sikrer	at	hvert	team	har	nødvendig	kompetanse	og	kapasitet,	bl.a.	hva	gjelder	
saksbehandlingsansvar	og	tverrfaglig	sammensetning	

• At	bydeler	bygger	et	tillitsbasert	system	for	systematisk	kvalitetsarbeid,	bl.a.	ved	å	initiere	
følgeforskning,	legge	til	rette	for	erfaringsutveksling	med	andre	team	og	systematisk	etisk	
refleksjon		

• 	

1.3.4. Hovedpilotering	–	modell	1	og	modell	2	

Erfaringene	fra	minipiloteringen	ble	så	lagt	til	grunn	for	utvikling	av	en	hovedpilot,	som	ble	

gjennomført	oktober	2017	til	februar	2018	i	fire	bydeler:	Gamle	Oslo,	Grorud,	Ullern	og	Østensjø.		

Styringsgruppen	for	hovedpiloteringen	vedtok	å	pilotere	to	ulike	modeller	(27.4.17;	vedlegg	2).	

Bydelene	valgte	selv	hvilken	modell	de	ville	pilotere.	Ullern	(BUN)	og	Gamle	Oslo	(BGO)	valgte	

modell	1,	som	var	den	mest	ambisiøse	med	helhetlig	ansvar,	mens	Grorud	(BGR)	og	Østensjø	(BOS)	

valgte	modell	2,	hvor	man	bl.a.	hadde	spesialteam	ved	siden	av.		

	



	

20	
	

De	to	modellene	hadde	mange	felles	trekk,	som	bl.a.	at	

• teamet	har	ansvar	for	alle	brukere	med	vedtak	i	sitt	område	

• teamet	har	helhetlig	basisbemanning,	med	både	sykepleiere,	helsefagarbeidere,	
hjemmehjelpere,	saksbehandler,	ergo-	og	fysioterapeut	

• alle	i	teamet	rapporterer	til	samme	leder	

• vedtaksmyndigheten	ligger	hos	teamleder,	og		

• alle	brukerne	i	området	skal	få	ny	vurdering	og	tiltaksplan	utfra	«Hva	er	viktig	for	deg?»	

	

	

																 	
Figur	2:	Tillitsmodellen	i	praksis	(Joten,	2017)	 				Figur	3:	Teamenes	rolle	i	overganger	(Joten,	2017)	

	

	

De	vesentligste	forskjellene	på	disse	to	modellene	er	at	i	modell	1	har	teamet	et	helhetlig	ansvar	for	

alle	brukerne	i	området,	inkludert	oppstartsamtaler	med	nye	brukere	og	oppfølging	overfor	

sykehus,	helsehus	og	KAD,	mens	i	modell	2	inngår	teamene	i	en	sammenheng	med	andre	team	eller	

arbeidslag	(se	vedlegg	2),	blant	annet	ved	at		

• vurderingsteam/Innsatsteam	fortsatt	vurderer	nye	brukere,	

• spesialteam	som	vurderingsteam,	innsatsteam,	hverdagsrehabilitering,	etc	leverer	tjenester	
til	nye	brukere,	som	før,	og	at	

• dersom	nye	eller	eksisterende	brukere	kvalifiserer	til	tjenester	fra	arbeidslag	demens	
overføres	de	til	dette	teamet	
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2. Mandat og metodikk 

2.1. Mandat	for	evalueringen	

Mandatet	for	evalueringen	er	i	oppdragsavtalen	formulert	som	følger:	«Formålet	med	evalueringen	

er	å	undersøke	erfaringene	med	hovedpiloteringen	med	tanke	på	mest	mulig	hensiktsmessig	

implementering	i	alle	bydeler.»	Videre	er	mandatet	spesifisert	spesifisert	til	å	gjelde	erfaringene	til	

brukerne,	teamene	og	teammedlemmenes	ledere.	I	mandatet	for	evalueringen	formuleres	

oppgavene	som	skal	gjennomføres	på	følgende	måte:	

1. Brukerundersøkelse:	Analyse	av	brukeres	erfaringer	etter	samme	metodikk	
(spørreskjema)	som	i	evalueringen	av	mini-pilotene.	Bydelene	innhenter	selv	materialet,	
i	samarbeid	med	forskergruppen.	

2. Medarbeiderundersøkelse:	Analyse	av	medarbeideres	erfaringer	etter	samme	metodikk	
(spørreskjema)	som	i	evalueringen	av	mini-pilotene.	Bydelene	innhenter	selv	materialet,	
i	samarbeid	med	forskergruppen.	

3. Lederundersøkelse:	En	undersøkelse	og	analyse	av	lederes	erfaringer	med	
hovedpiloteringen.	Forskergruppen	gjennomfører	undersøkelsen	(individuelle	intervjuer	
eller	fokusgruppeintervju)	i	samråd	med	prosjektledelsen.	

4. Validering	og	rapportering:	En	sammenfatning	av	foreløpige	resultater	presenteres	i	
relevante	fora	(f	eks	styringsgruppen,	teamdeltakere,	ledergruppe)	med	tanke	på	
validering	og	nyansering	før	rapporten	ferdigstilles,	med	en	systematisk	fremstilling	av	
resultater	og	anbefalinger.	

2.2. Problemstilling	og	forskningsspørsmål		

Vi	har	forstått	mandatet	slik	at	formålet	er	å	identifisere	og	systematisere	erfaringene	som	brukere,	

medarbeidere	og	ledere	i	de	fire	bydelene	har	knyttet	til	hovedpiloteringen	med	tanke	på	mest	

mulig	hensiktsmessig	implementering.	Dette	innebærer	at	vi	ikke	har	sett	det	som	en	del	av	

oppgaven	å	evaluere	den	enkelte	bydels	gjennomføring	av	piloteringen	opp	mot	deres	mandat	for	

dette,	eller	å	vurdere	de	ulike	planlagte	variantene	av	Tillitsmodellen	opp	mot	hverandre.	

Overordnet	problemstilling	

Når	det	i	oppdragsdokumentet	heter	at	formålet	er	å	undersøke	«erfaringene	med	

hovedpiloteringen	med	tanke	på	mest	mulig	hensiktsmessig	implementering»	forstår	vi	den	

overordnede	problemstillingen	som	å	identifisere	hemmere	og	fremmere	for	vellykket	
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implementering	på	bakgrunn	av	erfaringene	med	hovedpiloteringen.	I	dette	ligger	også	et	spørsmål	

om	erfaringene	tilsier	at	det	bør	gjøres	viktige	endringer	ved	Tillitsmodellen.	

	 Prosjektet	Tillitsmodellen	er	omfattende	og	komplekst,	og	innebærer	endringer	i	praksis	av	

ulike	slag	på	en	rekke	områder,	blant	andre:	

• ny	organisering	med	nye	saksbehandlings-	og	beslutningsprosedyrer	

• nytt	tjenestedesign	og	ny	arbeidsform	i	selvstyrende	tverrfaglige	team	

• ny	form	ledelse,	basert	på	prinsipper	om	tillit,	delegering	og	oppfølging	

• nye	roller	og	ny	form	for	brukerinvolvering	i	teamene	(Hva	er	viktig	for	deg?)	

• nye	krav	til	tverrfaglig	bemanning	og	kompetanse	i	team	

• nye	behov	for	tilpassing	av	digitale	verktøy	og/eller	anvendelse	av	disse	

• overgang	til	et	nytt,	tillitsbasert	tenkesett	både	for	ledere	og	medarbeidere	

	

For	å	undersøke	erfaringene	på	disse	områdene	og	finne	svar	på	det	overordnede	spørsmålet	om	

hemmere	og	fremmere	for	implementering,	har	vi	stilt	opp	følgende	forskningsspørsmål:		

Forskningsspørsmål	

• Hva	er	brukernes	erfaringer	med	hovedpiloteringen?	Hva	er	viktig	for	dem	når	det	gjelder	
hjemmetjenesten,	hvorvidt	føler	de	seg	involvert	og	hørt,	og	hva	hemmer	og	fremmer	deres	
opplevelse	av	en	god	hjemmetjeneste?	

• Hva	er	teammedlemmenes	erfaringer	med	hovedpiloteringen?	Hva	er	viktig	for	
medarbeiderne	i	teamene	når	det	gjelder	hjemmetjenesten,	og	hvorvidt	erfarer	de	at	de	blir	
vist	tillit,	at	de	får	nødvendig	lederstøtte,	at	de	har	den	nødvendige	kompetanse,	at	de	
involverer	brukeren	mer,	at	brukeren	har	økt	selvbestemmelse	og	at	tjenestene	er	mer	
fleksible?	Hva	ved	Tillitsmodellen	hemmer	og	fremmer	god	kvalitet	i	tjenesten	og	deres	egen	
arbeidsmotivasjon	og	-glede?	

• Hva	er	ledelsens	erfaringer	med	hovedpiloteringen?	Hvorvidt	er	piloteringen	gjennomført	
etter	planen,	og	i	hvilken	grad	erfarer	de	at	tillitsledelse	blir	praktisert,	at	teamene	har	
nødvendig	kompetanse	og	lederstøtte,	og	at	Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell	
representerer	en	systemisk	forenkling,	og	er	å	foretrekke	fremfor	bestiller/utfører-modellen?	
Hva	ser	lederne	som	de	viktigste	systemiske	hemmere	og	fremmere	for	en	vellykket	
implementering?		

Forskergruppen	

Evalueringen	er	gjennomført	av	en	tverrfaglig	sammensatt	gruppe	på	fem	forskere	ved	

Vitensenteret	Helse	og	Teknologi,	Universitetet	i	Sørøst-Norge	(USN,	tidligere	Høgskolen	i	Sørøst-

Norge,	HSN).	Fire	av	de	fem	forskerne	deltok	også	i	evalueringen	av	minipiloten.	Forskergruppen	
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har	bred	tverrfaglig	kompetanse,	fra	ledelse	og	organisasjon	til	sykepleie,	kommunikasjon	og	

innovasjon	på	helsefeltet.	Deltagerne	i	forskergruppen:		

• Tom	Eide,	Professor,	Dr.philos.	(ledelse,	etikk,	kommunikasjon),	prosjektleder,	ledet	også	
følgeforskningen	om	minipiloten.	Fakultet	for	helse-	og	sosialvitenskap,	USN	

• Monika	Gullslett,	Førsteamanuensis,	PhD	(sosiologi,	psykisk	helse,	innovasjon)	ved	Fakultet	
for	helse-	og	sosialvitenskap,	USN		

• Etty	Nilsen,	Førsteamanuensis,	PhD	(økonomi,	ledelse,	organisasjonslæring)	ved	
Handelshøyskolen,	USN		

• Janne	Dugstad,	Leder	av	Vitensenteret	Helse	og	Teknologi,	MSc	(optometri,	ledelse,	tjeneste-
innovasjon)	ved	Fakultet	for	helse-	og	sosialvitenskap,	USN.	

• Hilde	Eide,	Professor,	Dr.philos.	(sykepleie,	psykologi,	kommunikasjon	og	innovasjon).	
Forskningsleder	ved	Vitensenteret	Helse	og	Teknologi,	Fakultet	for	helse-	og	sosialvitenskap,	
USN.	

2.3. Metode	

Som	det	fremgår	av	mandatet,	skulle	både	kvantitative	og	kvalitative	metoder	benyttes	i	

evalueringen,	i	form	av	spørreskjemaer	og	intervjuer.	Fordi	prosjektet	er	såpass	komplekst	og	for	å	

komme	mer	i	dybden	av	teamenes	erfaringer,	har	forskergruppen	i	tillegg	valgt	å	benytte	

observasjon	og	spørreskjema	på	tre	workshops	med	team-medlemmer.		

	 Gjennomføringen	av	hovedpiloteringen	var	opprinnelig	estimert	fra	september	til	desember	

2017,	men	ble	forskjøvet	noe	i	tid	med	litt	ulikt	oppstarttidspunkt	i	bydelene	og	varte	ut	januar	

2018.	Bruker-	og	medarbeiderundersøkelser	ble	gjennomført	i	november	2017	og	januar	2018.	De	

tre	team-workshopene	ble	gjennomført	i	november	og	desember.	Lederundersøkelser	ble	

gjennomført	i	form	av	individuelle	intervjuer	i	første	halvdel	av	desember	2017.		

Brukerundersøkelse	

Brukerundersøkelsen	var	utviklet	spesifikt	for	evaluering	av	Tillitsmodellen.	Spørreskjemaet	var	det	

samme	som	i	mini-piloteringen,	med	tanke	på	sammenligning	av	resultater.	For	å	identifisere	

brukernes	erfaringer	inneholdt	spørreskjemaet	spørsmål	om	brukerens	opplevde	tillit,	trygghet	og	

medbestemmelse,	og	inkluderte	også	åpne	spørsmål	om	hva	de	opplevde	som	bra	og	mindre	bra	

ved	tjenestene.	
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Medarbeiderundersøkelse	

Medarbeiderundersøkelsen	bestod	av	to	deler,	hvor	den	første	var	en	omfattende	spørreskjema-

undersøkelse	til	samtlige	teamdeltagere,	og	den	andre	observasjon	og	spørreskjema	på	tre	

workshops	med	omtrent	halvparten	av	teamdeltagerne	til	stede	(ca.	40-50	personer).	

	 Den	omfattende	spørreundersøkelsen	var	-	som	brukerundersøkelsen	-	utviklet	spesifikt	for	

denne	evalueringsstudien,	og	basert	på	validerte	spørreskjemaer.	For	å	undersøke	erfaringer	og	

forutsetninger	for	å	lykkes	med	Tillitsmodellen	omfatter	medarbeiderundersøkelsen	temaer	om	a)	

forutsetninger	for	vellykket	innovasjon	og	implementering	(Fleuren	m.fl.	2013),	b)	person-

orientering	(McCormack	m.fl.	2017)	og	c)	kommunikasjonskompetanse	(Axboe	m.fl.	2016).	

Medarbeidernes	opplevelse	av	forutsetninger	for	innovasjon	har	vi	sett	som	viktig	med	tanke	på	å	

forstå	erfaringene	med	det	systemskiftet	Tillitsmodellen	innebærer.	Personorientering	og	

kommunikasjonskompetanse	er	sentralt	fordi	Tillitsmodellen	også	innebærer	en	nye	former	for	

samarbeid,	både	i	teamet	og	med	brukerne	av	tjenestene.	Delen	av	skjemaet	som	omhandler	

personorientering	er	delt	i	tre	hovedområder	vi	antok	var	av	særlig	relevans	for	Tillitsmodellen.	Det	

første	handler	om	forutsetninger	for	personorientert	praksis.	Vi	har	vurdert	dette	som	særlig	viktig	

fordi	tjenestens	innhold	i	Tillitsmodellen	skal	defineres	gjennom	samvalg	med	utgangspunkt	i	«Hva	

er	viktig	for	deg?»-spørsmålet.	Dette	stiller	høye	krav	til	ens	evne	til	å	forholde	seg	åpent,	lyttende	

og	respektfullt	til	den	andre	som	person,	ikke	bare	som	er	bruker	av	tjenestene.	Det	andre	området	

handler	om	faglige	omgivelser	og	arbeidsmiljø,	noe	vi	har	tatt	med	for	å	identifisere	erfaringer	med	

overgang	fra	å	arbeide	som	utførere	i	en	større	avdeling	til	å	ha	økt	ansvar	og	delta	i	

kommunikasjon	og	samarbeid	i	selvstyrende	team.	Det	tredje	området	er	omsorgs-	og	

pleieprosesser,	som	er	sentralt	for	å	identifisere	erfaringer	med	overgangen	til	en	systemisk	ny	

måte	å	gi	kvalitativ	god	pleie	og	omsorg	på.		

	 Workshop-undersøkelsen	ble	metodisk	gjennomført	som	en	IGP-prosess	(individuell-gruppe-

plenum).	Formålet	med	dette	var	å	bygge	trygghet,	åpenhet	og	kreativitet	på	tvers	av	bydeler	og	

team	(Gausdal	&	Hildrum,	2012;	Gausdal,	2015),	og	på	den	måten	komme	mer	i	dybden	på	

erfaringer	enn	et	spørreskjema	alene	legger	til	rette	for.	Det	individuelle	besto	i	at	alle	fylte	ut	et	et	

enkelt	spørreskjema	med	åpne	spørsmål	om	hvilke	endringer	som	er	gjennomført	og	erfaringer	så	

langt	(om	hva	som	går	bra	og	mindre	bra,	fortellinger	om	ting	som	fungerer	godt,	etc).	Gruppe-

elementet	bestod	i	at	teamene	hver	for	seg	drøftet	erfaringene	og	hva	de	opplevde	som	viktig	

fremover,	blant	annet	hvilke	råd	de	ville	gi	til	ledelsen	med	tanke	på	å	gjøre	Tillitsmodellen	best	

mulig.	Plenum-delen	bestod	i	at	hver	gruppe	presenterte	resultatet	av	drøftelsene	for	alle.	Å	bruke	
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spørreskjemaer	er	ikke	vanlig	i	en	IGP-prosess,	men	noe	vi	har	god	erfaring	med	dette	med	når	

prosessen	brukes	som	forskningsmetode.	Det	sikrer	tilgang	til	både	individuelle,	skriftlige	data	fra	

spørreskjema	og	data	utviklet	gjennom	gruppe-	og	plenumsprosesser	(Fauskanger	&	Eide,	2018).	

Lederundersøkelse	

For	å	undersøke	erfaringer	på	ledernivå	ble	10	individuelle	intervjuer	gjennomført	medio	desember	

2017	med	ledere		på	ulike	nivåer	(fra	teamledere	og	tillitsvalgt	til	lokale	prosjektledere	og	

overordnet	prosjektleder)	(se	intervjuguide,	vedlegg	3).	Materialet	ble	bearbeidet	og	analysert,	og	

de	kvantitative	og	kvalitative	funnene	ble	vurdert	opp	mot	hverandre.	

Brukervalidering	

Som	en	del	av	metoden	ble	foreløpige	resultater	presentert	for	styringsgruppen	(ultimo	april	2018),	

og	en	foreløpig	rapport	oversendt	prosjektledelsen	for	kommentar.	Vi	mottok	skriftlige	tilbake-

meldinger	fra	overordnet	prosjektleder,	lokale	prosjektledere	(samlet),	Sykepleieforbundet	og	

Fagforbundet.	Diise	var	gode	innspill	til	utarbeidelsen	av	den	endelige	versjonen	av	denne	

rapporten.		
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3. Teori – evaluering, implementering og tillit 

Til	grunn	for	denne	evalueringen	ligger	to	typer	teorier	–	evalueringsteori	og	tillitsteori.	Med	teori	

mener	vi	her	et	sett	av	systematisk	formulerte	antagelser	om	hvordan	ting	henger	sammen.	

Nedenfor	skal	vi	kort	skal	vi	kort	gå	inn	på	hver	av	de	teoriene	vi	legger	til	grunn.		

3.1. Evalueringsteori		

3.1.1. Realistevaluering	

Fordi	det	til	grunn	for	piloteringen	av	tillitsmodellen	ligger	en	rekke	antagelser	om	hva	økt	tillit	vil	

føre	til,	har	vi	valgt	å	ta	utgangspunkt	i	såkalt	«realistevaluering»	–	realist	evaluation	(Pawson,	2013;	

Pawson	&	Tilley,	2004).	Dette	er	en	evalueringsteori	som	er	bygd	opp	rundt	fire	hovedbegreper	

eller	elementer	(figur	4).	Med	utgangspunkt	i	en	beskrivelse	av	selve	intervensjonen	(her:	

Tillitsmodellen)	og	dens	antatte	mekanismer	(her:	tillit	i	ulike	relasjoner)	undersøkes	hvilke	

resultater	disse	mekanismene	i	realiteten	synes	å	gi	i	den	spesifikke	konteksten	for	intervensjonen	

(her:	hjemmetjenestene	i	fire	ulike	bydeler	i	Oslo	kommune,	Gamle	Oslo,	Grorud,	Ullern	og	

Østensjø.).	

	

	
Figur	4:	Elementer	i	realistevaluering	(Pawson	&	Tilley,	1997)	

	

Intervensjonen	-	Tillitsmodellen	

Selve	intervensjonen	er	altså	Tillitsmodellen,	som	representerer	både	en	ny	organisering,	en	en	ny	

arbeidsform	og	til	dels	også	ny	tilnærming	til	brukerne.		
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Figur	5:	Teamorganisering	

	

	

Den	nye	arbeidsformen	innebærer	at	teamet	samarbeider	internt	om	å	kartlegge	brukernes	behov,	

fatte	og	justere	vedtak	om	helsehjelp	og	å	selv	gi	denne	helsehjelpen.	Den	nye	tilnærmingen	

innebærer	å	ta	utgangspunkt	i	«Hva	er	viktig	for	deg?»-	spørsmålet	og	en	

hverdagsrehabiliteringstankegang.	Dette	er	kjernen	i	intervensjonen,	som	skiller	seg	fra	bestiller-

utfører-modellen	ved	at	det	er	det	utførende	leddet	–	det	tverrfaglige	teamet	–	som	både	

kartlegger	behovene,	tar	beslutning	om	tjenestetildeling	og	utfører	tjenestene.		

3.1.2. Tillitsmodellen	–	antatte	mekanismer	og	resultater		

Et	ledd	i	arbeidet	med	en	realistevaluering	er	å	tegne	den	endringsteorien	som	ligger	til	grunn	for	

intervensjonen,	altså	antagelsene	om	hvilke	mekanismer	som	vil	føre	til	hvilke	resultater	i	den	

aktuelle	konteksten.	Til	grunn	for	hovedpiloteringen	av	Tillitsmodellen	finner	vi	slike	antagelser	om	

mekanismer	og	resultater	først	og	fremst	i	den	opprinnelige	prosjektplanen	for	pilotering	av	

Tillitsmodellen,	men	også	i	sentrale	politiske	dokumenter	(Byrådserklæringen,	2015;	Byrådssak,	

1055/17),	daværende	byrådsleders	innlegg	i	ulike	medier	og	styringsgruppens	prioriteringer	og	

dokumenter,	som	kompetanseplanen	for	hovedpiloteringen	som	ble	utarbeidet	på	oppdrag	fra	

styringsgruppen	(Kompetanseplan,	2017).	Overfor	(1.3)	har	vi	drøftet	hva	som	ligger	nedfelt	av	

antagelser	om	betydningen	av	tillit	i	hjemmetjenestene.	Når	Oslo	kommune	ønsker	å	gjøre	et	

systemskifte	ved	å	gå	bort	fra	bestiller/utfører-modellen	og	utvikle	en	tillitsbasert	

forvaltningsmodell	synes	det	å	være	ut	fra	tre	hovedantagelser:		

		

Den	nye	organiseringen	innebærer	tverrfaglige	

selvstyrende	team	underledelse	av	en	

teamleder,	med	helhetlig	ansvar	for	

hjemmetjenestene	i	et	avgrenset	geografisk	

område	i	hver	bydel.	At	teamene	er	

tverrfaglige	med	helhetlig	ansvar	innebærer	at	

både	sykepleiere,	helsefagarbeidere,	

hjemmehjelpere,	saksbehandler,	ergoterapeut	

og	fysioterapeut	er	faste	medlemmer,	og	at	

alle	rapporterer	til	samme	leder.	
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• At	økt	tillit	brukernes	ressurser	i	form	av	at	hjemmetjenesten	tar	utgangspunkt	i	hva	brukeren	
selv	opplever	som	viktig	(«Hva	er	viktig	for	deg?»)	vil	føre	til	at	brukerne	opplever	økt	
trygghet,	tilfredshet	og	selvbestemmelse	

• At	økt	tillit	til	fagpersonenes	kompetanse	i	form	av	helhetlig	ansvar	og	myndighet	i	team	vil	
føre	til	økt	medarbeidertilfredshet	og	-motivasjon	

• At	overgang	til	ny	organisering	vil	innebære	en	systemisk	forenkling	som	vil	føre	til	økt	
fleksibilitet,	effektivitet	og	kvalitet	i	tjenestene	og	økt	tilfredshet	både	for	brukere	og	
medarbeidere	

3.2. Innovasjons-	og	implementeringsteori	

3.2.1. MIDI	-	forutsetninger	for	innovasjon	

For	å	evaluere	erfaringene	med	hovedpiloteringen	med	tanke	på	hva	som	vil	fremme	og	hemme	

implementering,	legger	vi	til	grunn	et	teori-	og	forskningsbasert	rammeverk,	kalt	MIDI	(Measure-

ment	Instrument	for	Determinants	of	Innovation;	Fleuren	m.fl.	2013).	Dette	rammeverket	er	basert	

på	en	systematisk	oversikt	over	faktorer	som	har	vist	seg	å	være	avgjørende	for	vellykket	

implementering	av	helseinnovasjoner.	Faktorene	ble	identifisert	i	57	internasjonalt	publiserte,	

empiriske	forskningsstudier.	44	implementeringseksperter	vurderte	disse,	og	identifiserte	50	ulike	

faktorer	(Fleuren	m.fl.	2004).	Faktorene	ble	undersøkt	i	åtte	nye	empiriske	studier,	og	en	oppdatert	

systematisk	analyse	ble	forelagt	og	vurdert	av	22	implementeringseksperter.	Gjennom	dialog	

mellom	et	forskerteam	og	ekspertene,	ble	29	faktorer	identifisert	som	avgjørende	for	vellykket	

implementering.	Disse	ble	publisert	i	form	av	et	spørreskjema	(Fleuren	m.fl.	2014).		

	 Den	foreliggende	evalueringen	av	Tillitsmodellen	har	lagt	disse	studiene	til	grunn	for	utvikling	

av	medarbeiderundersøkelsene,	dels	også	for	utviklingen	av	intervjuguiden	for	lederintervjuene.	

Dette	innebærer	at	evalueringen	bygger	på	et	svært	omfattende,	empirisk	basert	forsknings-

materiale	om	hva	som	skal	til	for	å	lykkes	med	implementering.	

	 MIDI-rammeverket	skiller	mellom	faktorer	knyttet	til	a)	den	sosio-politiske	konteksten	(her:	

nasjonalt	og	i	Oslo	kommune),	b)	innovasjonen	selv	(her:	tverrfaglige	selvstyrende	team	i	hjemme-

tjenestene),	c)	de	som	anvender	innovasjonen	(her:	de	som	arbeider	i	teamene),	og	d)	organisa-

sjonen	(her:	organisering	og	ledelse	i	og	rundt	innovasjonen,	dvs	i	de	piloterende	bydelenes	helse-	

og	omsorgstjenestene	involvert	i	piloteringen).	MIDI-rammeverket	omfatter	altså	de	strukturelle	

forutsetningene	for	innovasjonen,	inkludert	innovasjonen	selv,	organisasjonen	rundt	denne	og	de	

som	arbeider	i	og	med	den.		
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	 Teorien	går	altså	ut	på	at	en	rekke	faktorer	på	disse	fire	sentrale	områdene	må	være	på	plass	

for	å	lykkes	med	å	utvikle	og	implementere	en	innovasjon	(som	Tillitsmodellen).	Sentrale	sosio-

politiske	faktorer	er	hvorvidt	innovasjonen	er	politisk	ønsket	og	i	tråd	med	lover	og	retningslinjer	på	

feltet.	Sentrale	faktorer	knyttet	til	innovasjonen	selv	er	hvorvidt	den	er	tydelig	beskrevet,	

kunnskapsbasert,	enkel	å	anvende	og	forberedt,	dvs	at	det	er	lagt	godt	til	rette	for	å	benytte	den.	

Sentrale	faktorer	knyttet	til	de	som	anvender	innovasjonen,	altså	de	som	skal	arbeide	med	og	i	

innovasjonen,	er	hvorvidt	den	fungerer	godt	for	dem	selv	og	for	de	som	skal	ha	nytte	av	den,	det	vil	

si	brukere	og	pårørende.		

	 Sentrale	faktorer	knyttet	til	organisasjon	og	ledelse	er	hvorvidt	det	er	tilstrekkelig	personale,	

kompetanse,	ressurser	og	tid	til	å	arbeide	i	tråd	med	innovasjonen.	I	dette	tilfellet	vil	også	

spørsmålet	om	hvorvidt	ledere	selv	praktiserer	tillitsbasert	styring	og	ledelse	være	sentralt.	

Resultatene	av	innovasjonen	i	form	av	virkninger	for	brukerne	av	tjenestene	omfattes	ikke	av	dette	

innovasjonsrammeverket,	og	undersøkes	i	denne	studien	separat	i	form	av	brukerundersøkelser.	

	 I	forlengelsen	av	evalueringsteori	basert	på	realist	evaluasjon	og	MIDI-rammeverket	kan	

strukturen	kan	strukturen	i	denne	evalueringen	fremstilles	i	en	modell	(figur	6):		

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	6:	Evalueringens	struktur	

	

Faktorer	(knyttet	til)	
-	brukernes	erfaringer	
-	sosio-politiske	forhold	
-	innovasjonen	selv	
-	medarbeidere	i	team	
-	organisasjon	og	ledelse	
	

pilotering	

Funn	(knyttet	til)	
-	brukernes	erfaringer	
-	sosio-politiske	forhold	
-	innovasjonen	selv	
-	medarbeidere	i	team	
-	organisasjon	og	ledelse	
	

anbefalinger	

	

Hovedmekanisme:	Tillit		

-	til	faglig	kompetanse	
-	til	brukernes	ressurser	
-	til	saksbehandling	i	team	
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3.3. Perspektiver	på	tillit	

3.3.1. Tre	former	for	tillit	-	systemisk,	profesjonell	og	relasjonell	

Sett	i	lys	av	realistevaluering	inneholder	endringsteorien	som	ligger	til	grunn	for	Tillitsmodellen	tre	

grupper	av	mekanismer	og	resultater.	Hovedmekanismen	er	økt	tillit,	som	kan	deles	opp	i	tre	ulike	

former	knyttet	til	ulike	relasjoner.	For	det	første	er	det	en	systemisk	tillit	til	at	tverrfaglige	selv-

styrende	team	kan	overta	saksbehandlingsansvaret	og	fatte	gode	og	riktige	vedtak.	Det	andre	er	

profesjonell	tillit	til	at	medarbeiderne	i	teamene	kan	levere	gode	og	effektive	tjenester	ut	fra	hva	

som	er	viktig	for	den	enkelte	bruker.	Det	tredje	er	relasjonell	tillit	til	brukerne	av	tjenestene	og	

deres	ressurser,	og	til	at	det	å	ta	utgangspunkt	i	hva	den	enkelte	bruker	selv	opplever	som	viktig	vil	

motivere	og	mobilisere	til	egenmestring.		

	 Tillit	er	et	sammensatt	fenomen.	Tillit	spiller	en	viktig	rolle	både	i	personlige	forhold,	

profesjoner,	organisasjoner	og	i	samspill	mellom	aktører	av	ulike	slag	nasjonalt	og	internasjonalt.	

Teorier	om	tillit	finnes	i	ulike	varianter	og	på	ulike	faglige	grunnlag,	fra	psykologi	og	etikk	til	sosiologi	

og	organisasjonsforskning.	Det	kanskje	mest	sentrale	elementet	i	tillit,	som	er	felles	for	de	ulike	

perspektivene,	er	at	det	å	vise	andre	tillit	innebærer	en	viss	risiko	for	negative	konsekvenser.	

Samtidig	kan	det	å	vise	noen	tillit	også	innebære	anerkjennelse,	noe	som	gjerne	stimulerer	

motivasjon.	Et	tredje	trekk	ved	tillit	er	at	det	innebærer	en	forenkling	–	ved	å	gi	noen	tillit	blir	det	

som	er	sammensatt	og	uoversiktlig	litt	lettere	å	ha	oversikt	over	uten	å	skulle	følge	med	og	

kontrollere	hele	tiden.	Et	fjerde	trekk	ved	tillit	–	som	henger	sammen	med	de	tre	andre	aspektene	–	

er	at	det	å	vise	tillit	innebærer	å	gi	slipp	på	kontroll	og	overlate	makt	til	andre,	og	makt	kan	også	

misbrukes.	Nedenfor	skal	vi	kort	presentere	tre	teorier	om	tillit	(som	også	beskrives	i	evalueringen	

av	minipiloten),	fordi	vi	tror	at	det	å	ha	disse	ulike	perspektivene	present	kan	være	nyttig	for	å	

forstå	tanken	bak	og	de	mulige	effekter	av	Tillitsmodellen.	

3.3.2. Et	psykologisk	og	etisk	perspektiv	

En	nyere	metastudie	av	47	forskningsartikler	viser	at	det	synes	å	være	en	sammenheng	(liten	til	

moderat	korrelasjon)	mellom	pasienters	tillit	til	helsepersonell	og	resultater	av	behandling	

(Birkhäuer	m.fl.	2017).	Hva	denne	sammenhengen	består	i,	er	imidlertid	vanskelig	å	si.	Det	kan	være	

at	tillit	i	en	behandlingsrelasjon	gir	gode	resultater,	at	gode	resultater	skaper	tillit,	at	tillitsvekkende	

helsepersonell	også	er	gode	behandlere,	eller	en	kombinasjon	av	disse	og	kanskje	også	andre	

faktorer.	Psykologiske	faktorer	kan	spille	en	rolle.		
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	 Ifølge	Erik	Eriksons	teori	om	stadier	i	den	psykologiske	utviklingen	formes	ens	evne	til	tillit	i	

den	aller	første	perioden	av	et	barns	utvikling	(Erikson,	1950).	Grunnleggende	tillit	kommer	inn	i	

barns	liv	gjennom	omsorgsfulle	foreldre,	mens	svikt	i	tidlig	omsorg	kan	undergrave	tilliten,	noe	som	

vil	kunne	prege	en	gjennom	livet.		

	 Ifølge	etikeren	Knud	Løgstrup	er	tillit	noe	naturlig,	en	spontan	livsytring,	forut	for	psykologien.	

I	møter	med	andre	mennesker	holder	man	noe	av	den	andre	personens	liv	i	sin	hånd,	noe	som	

utløser	en	etisk	fordring	om	ikke	å	misbruke	den	makten	som	ligger	nettopp	i	tilliten	(Løgstrup,	

1956).	En	slik	relasjonell	forståelse	av	tillit	er	relevant	i	hjemmetjenestene,	fordi	det	ofte	er	snakk	

om	tjenester	til	personer	som	har	behov	for	helsehjelp.	De	kan	være	sårbare	og	utsatt	på	ulike	

måter,	og	avhengige	av	at	de	som	leverer	tjenester	lever	opp	til	den	den	tilliten	det	innebærer	å	

slippe	andre	inn	i	sitt	eget	hjem,	f	eks	når	det	gjelder	hensynsfull	oppførsel,	personvern	og	

diskresjon	om	intime	forhold.	Ikke	minst	gjelder	det	pålitelighet	og	faglighet,	som	at	man	kan	stole	

på	at	hjemmetjenesten	kommer	som	avtalt	og	at	de	som	kommer	er	flinke	og	vet	hva	man	trenger	

hjelp	til.		

	 Når	forskningen	synes	å	vise	at	det	er	en	forbindelse	mellom	tillit	og	gode	behandlings-

resultater,	kan	det	ha	slike	årsaker.	Og	omvendt,	hvis	tillit	brytes	gjentatte	ganger,	f	eks	ved	at	

hjemmetjenesten	ikke	kommer	til	avtalt	tid,	at	det	kommer	stadig	nye	personer	man	ikke	kjenner,	

eller	de	som	kommer	ikke	vet	hva	de	skal	gjøre,	vil	tilliten	synke	–	trolig	med	den	følge	at	resultatet	

for	brukeren	også	blir	dårligere	for	brukerne.		

3.3.3. Et	systemteoretisk	perspektiv	

Sosiologen	Niklas	Luhmann	(1999)	ser	på	tillit	på	systemnivå,	som	en	mekanisme	til	reduksjon	av	

sosial	kompleksitet.	Ifølge	Lehmann	betyr	den	økende	kompleksiteten	i	samfunnet	at	behovet	for	

tillit	også	øker.	Ved	å	gi	tillit	til	medarbeidere	kan	en	leder	forenkle	oppfølgingen	av	administrative	

prosedyrer	og	rutiner.	Samtidig	er	det	også	en	risiko	for	at	medarbeidere	ikke	har	kompetanse	til	å	

leve	opp	til	tilliten	eller	at	de	rett	og	slett	vil	misbruker	den.	Bestiller/utfører-modellen	slik	den	er	

utviklet	og	praktisert	i	kombinasjon	med	et	stort	og	omfattende	kontrollapparat,	kan	i	et	slikt	

perspektiv	sies	å	innebære	en	for	liten	grad	av	systemisk	tillit	med	en	overdreven	bruk	av	ressurser	

til	kontroll,	slik	at	det	vil	være	rasjonelt	å	øke	tillit	og	redusere	kontroll	i	den	grad	kvaliteten	kan	

opprettholdes	eller	økes	på	denne	måten.	På	den	annen	siden	vil	også	et	tillitsbasert	system	i	noen	

grad	måtte	ha	kontrollmekanismer,	for	at	det	ikke	skal	ligge	åpent	for	svikt	og	misbruk.	Tina	
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Bentzen,	som	har	studert	tillitsbasert	styring	og	ledelse	i	København	kommune,	konkluderer	blant	

annet	at	tillit	ikke	er	det	samme	som	fravær	av	kontroll	(Bentzen,	2016a).		

3.3.4. Et	organisasjonsperspektiv	

I	organisasjonslitteraturen	har	tillit	lenge	vært	ansett	som	en	viktig	faktor	både	i	næringsliv	og	

helsevesen,	blant	annet	for	motivasjon,	innovasjon,	kommunikasjon,	samarbeid	og	prestasjoner	

(Gilson,	2006;	Goold,	2001;	Jones	&	George,	1998;	Tourish	&	Hargie,	2004).	Noen	argumenterer	

også	for	at	den	etiske	kjernen	i	helseprofesjoner	nettopp	er	knyttet	til	tillit,	det	faktum	at	pasienter	

må	kunne	stole	på	at	profesjonsutøvere	har	pasientens	beste	i	tankene	når	de	gjør	sine	valg	(Ozar	

m.fl.	2000).	I	et	spesialnummer	om	tillit	av	tidsskriftet	Journal	of	Health	Organization	and	

Management	understrekes	betydningen	av	tillit	både	internt	i	organisasjonen	og	i	relasjon	til	

pasientene	(Calnan	m.fl.	2006).	Mye	gjenstår	imidlertid	når	det	gjelder	forskning	om	tillit	i	

helsevesenet.	Det	er	begrenset	hva	forskningslitteraturen	om	tillit	i	helseorganisasjoner	kan	si	oss	

utover	det	som	er	nevnt	over,	at	det	trolig	er	en	direkte	sammenheng	mellom	brukeres	tillit	til	

helsepersonell	og	behandlingsresultater,	og	at	tillit	i	helseorganisasjoner	også	synes	å	være	en	

positiv	faktor	med	tanke	på	brukerens	beste.		

	 Forskningslitteraturen	om	tillit	i	organisasjon	og	ledelse	utenfor	helsefeltet	er	mer	

omfattende.	Det	har	lenge	vært	påpekt	at	uten	tillit	er	ledelse	ikke	mulig	(Solomon,	1998).	Ny	

forskning	bekrefter	at	det	å	involvere	medarbeidere	i	beslutningsprosesser	–	som	er	sentralt	i	

Tillitsmodellen	–	stimulerer	motivasjon	og	tillit	(Thompson	m.fl.	2017).	En	nyere	oversiktsanalyse	av	

mer	enn	3300	enkeltstudier	og	nesten	en	million	observasjoner	konkluderer	at	en	tillitsbasert	

relasjon	mellom	medarbeider	og	leder	kan	gi	en	rekke	fordelaktige	resultater	(Gottfredson	&	

Aguinis,	2017).	Samtidig	er	det	enighet	om	at	tillit	er	et	mangfoldig	begrep	i	

organisasjonslitteraturen	(Connell	&	Mannion,	2006).	De	amerikanske	organisasjonsforskerne	

Mayer,	Davis	&	Schoorman	(1995)	antok	tidlig	at	behovet	for	tillit	i	organisasjoner	ville	øke	i	takt	

med	utviklingen	av	kulturelt	mangfold,	i	og	med	at	man	i	stadig	mindre	grad	kan	ta	et	felles	

utgangspunkt	for	gitt.	Dette	er	et	relevant	moment	for	Tillitsmodellen,	selv	om	det	ikke	har	vært	

nevnt	i	bakgrunnsdokumentene.	Som	vi	var	inne	på	i	evalueringen	av	mini-piloten	(2017)	utviklet	

Schoorman	og	medarbeidere	(Mayer	m.fl.	1995;	Schoorman	m.fl.	2007)	en	modell	for	

organisatorisk	tillit	forstått	som	tillit	til	organisasjonen	sett	utenfra.	På	bakgrunn	av	litteraturstudier	

og	egen	forskning	kom	de	frem	til	at	særlig	tre	faktorer	eller	egenskaper	ved	organisasjonen	

påvirket	personers	opplevelse	av	tillit	til	den:	evnen	til	å	levere	som	avtalt	(ability),	graden	av	
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opplevd	velvilje	eller	velgjørenhet	(benevolence)	og	hvorvidt	man	opplever	at	organisasjonen	at	

organisasjonen	har	integritet	(integrity),	dvs	at	man	oppfattet	det	slik	at	organisasjonen	og	dens	

representanter	handler	ut	fra	felles	verdier	og	prinsipper,	f	eks	hensynet	til	kundens	beste.		

	 Fra	et	brukerperspektiv	er	det	den	enkelte	representant	for	organisasjonen	som	er	

organisasjonen.	Overført	til	kommunale	hjemmetjenester	vil	borgerne	–	ifølge	denne	modellen	–	

oppleve	tillit	til	kommunen	i	den	grad	tjenestemottakerne	og	deres	pårørende	erfarer	a)	god	

kompetanse	og	at	de	som	kommer	er	i	stand	til	å	levere	gode	tjenester,	b)	vennlighet	og	

hjelpsomhet,	og	at	man	viser	at	man	vil	tjenestemottageren	vel	og	c)	helhet,	sammenheng	og	

kontinuitet	i	tjenestene.	
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4. Resultater 

Formålet	med	evalueringen	var	altså	å	undersøke	erfaringene	med	hovedpiloteringen	med	tanke	på	

mest	mulig	hensiktsmessig	implementering	i	alle	bydeler.	I	det	følgende	presenteres	resultatene	av	

evalueringen	i	fire	deler.	Spørreskjemaundersøkelsene	presenterer	også	resultater	fra	

undersøkelsene	i	forpiloteringen	november	2016	og	i	mars	2017	for	å	vise	utvikling	over	tid.	

4.1. Brukerundersøkelser	

Vi	presenterer	brukerundersøkelsene	i	hovedpiloteringen	sammen	med	brukerundersøkelsen	i	

forpiloteringen	(mini-piloten)	for	å	vise	utviklingen.	To	brukerundersøkelser	ble	gjennomført	både	i	

forpiloteringen	(mini-piloten,	november	2016	og	mars	2017)	og	i	hovedpiloteringen	(november	

2017	og	januar	2018).	Bydel	Grorud	deltok	i	forberedelsene	til	minipiloteringen,	men	valgte	å	

utsette	pilotering	til	hovedpiloten.	Bydelen	deltok	i	brukerundersøkelsen	i	starten	av	

forpiloteringen,	men	ikke	i	etterkant	(derfor	0	deltagere	mars	2017).	Tabell	1	gir	en	samlet	oversikt	

over	deltagerne	i	brukerundersøkelsene	i	forpiloteringen	og	hovedpiloteringen.	

	
Tabell	1:	Deltakere	i	brukerundersøkelsene	i	forpiloten	og	hovedpiloten	

	 	 Forpilotering	
november	2016	
N	=	79	N	(%)	

Forpilotering	
mars	2017	
N=73	N	(%)	

Hovedpilot	
november	
2017	
N=	210	N	(%)	

Hovedpilot	
januar	2018	
N=	160		N	(%)	

Bydel	 Ullern	
Gamle	Oslo	
Østensjø		
Grorud	

13	(9.8)	
27	(20.5)	
39	(29.5)	
53	(40.2)	

16	(21.9)	
25	(34.2)	
33	(45.2)	
		0	

34	(16.2)	
64	(30.5)	
68	(32.4)	
44	(21.0)	

43	(26.9)	
23	(14.4)	
59	(36.9)	
35	(21.9)	

Kjønn	 Mann	
Kvinne	

40	(30.5)	
91	(69.5)	

19	(26)	
52	(74)	

59	(28.1)	
151	(71.9)	

52	(32.5)	
108	(67.5)	

Alder	 18-49	
50-67	
68-80	
81-100	

		1	(0.8)	
18	(13.6)	
40	(30.3)	
73	(55.3)	

		3	(4.1)	
11	(15.1)	
15	(20.5)	
41	(56.2)	

		3	(1.4)	
16	(7.7)	
49	(23.4)	
141	(67.5)	

		2	(1.2)	
16	(9.9)	
36	(22.4)	
107	(66.5)	

	

4.1.1. Brukernes	tillit	til	tjenestene	

Brukerne	får	i	stor	grad	hjelp	til	det	som	er	viktigst	å	få	hjelp	til.	De	er	også	i	stor	grad	tilfreds	med	

hjemmetjenesten	og	trygg	på	at	de	får	den	hjelpen	de	trenger.	

	 Vi	laget	også	en	gjennomsnittlig	sumskåre	av	de	fem	spørsmålene	som	samlet	kan	sees	som	

en	totalvurdering	av	kvaliteten	på	tjenestene,	inkludert	trygghet	og	tillit,	sett	fra	brukernes	
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synspunkt.	Deres	svar	ligger	nærmest	svarkategorien	«i	stor	grad».	Det	var	ingen	endring	i	

brukernes	tilfredshet	fra	november	til	februar,	men	brukernes	vurdering	hadde	samme	nivå	som	

undersøkelsen	i	mars	2017.	

	

Tabell	2:	Brukernes	tillit	til	tjenestene	-	utvikling	fra	forpilot	til	avslutning	av	hovedpilot	

	
Spørsmål	

Forpilotering§	
november	2016	
Snitt	(SD)	
min-max	N=79	

Forpilotering	
mars	2017	
Snitt	(SD)	
min-max	N=73	

Hovedpilotering	
november	2017	
Snitt	(SD)	
min-max	N=207	

Hovedpilotering	
februar	2018	
Snitt	(SD)	
min-max	N=162	

1. I	hvor	stor	grad	føler	du	deg	
trygg	på	at	du	får	den	hjelpen	
du	trenger	fra	kommunen?		

3.63	(0.9)	1-5	 3.95	(0.8)	2-5#	 3.66	(0.91)	 3.82	(0.82)		

2.	I	hvor	stor	grad	er	du	selv	med	
å	bestemme	den	hjelpen	du	
får?		

3.15	(1.1)	1-5	 3.37	(1.2)	1-5	 3.43	(1.01)	 3.51	(0.91)	

3.	I	hvor	stor	grad	opplever	du	at	
dine	ønsker	og	mål	blir	
ivaretatt	når	det	besluttes	
hvilke	tjenester	du	skal	ha?		

3.35	(1.1)	1-5	 3.59	(0.9)	1-5	 3.52	(0.96)	 3.54	(0.91)	

4.	Hvor	tilfreds	er	du	med	
hjemmetjenesten	du	får	fra	
kommunen?		

3.66	(0.9)	2-5	 3.89	(0.9)	1.5	 3.76	(0.79)	 3.85	(0.82)	

5.	I	hvor	stor	grad	er	tilpasser	
hjemmetjenesten	seg	når	
behovet	ditt	endrer	seg?		

3.37	(1.1)	1-5	 3.70	(1.0)	1-5	#		 3.52	(0.93)	 3.58	(0,82)	

6.	I	hvor	stor	grad	får	du	hjelp	
med	det	som	er	viktigst	for	deg	
å	få	hjelp	til?		

3.72	(0.9)	1-5	 3.82	(1.0)	1-5	 3.69	(0,90)	 3.83	(0.90)	

Gjennomsnitts	sumskåre$		 3.48	(0.8)		 3.75	(0.8)*	 3.61	(0.8)	 3.68	(0.7)	

§	I	brukerundersøkelsen	fra	forpiloten	er	bydel	Grorud	ikke	med		
#	p<	0.05	for	forskjell	i	gjennomsnittlig	vurdering	av	enkeltspørsmål	
	*	P=	0.044,	T-test	for	uavhengige	grupper		
	$	Cronbachs	alfa	for	sumskåre-skalaen	var	0.90	i	både	forpilotering	og	hovedpilotering.	

	

Brukerne	hadde	også	mulighet	til	å	kommentere	hva	de	var	mest	og	minst	tilfreds	med.	Svarene	

deres	er	oppsummert	rangert	fra	det	viktigste	som	flest	svarte	i	tabell	3	og	4	(nedenfor).	Ikke	alle	ga	

utfyllende	svar,	derav	færre	svar.	Svarene	er	i	tråd	med	funnene	fra	forpiloteringen.	Det	brukerne	

liker	mest	er	(a)	forutsigbarhet;	at	hjelperne	kommer	som	avtalt,	og	at	det	er	personer	de	vet	hvem	

er,	(b)	pålitelighet;	at	de	vet	hva	de	skal	gjøre	og	at	de	gjør	en	god	jobb	og	(c)	vennlighet,	dvs	at	

hjelperne	er	hyggelige	og	imøtekommende.	Tilsvarende	liker	brukerne	minst	blant	annet	at	hjelpere	

ikke	kommer	som	avtalt	og	at	det	stadig	kommer	personer	de	ikke	kjenner.	Det	var	færre	som	

svarte	på	hva	de	likte	minst,	noe	som	kan	ha	flere	årsaker,	som	at	de	fleste	var	rimelig	godt	fornøyd	

og	at	det	kan	være	vanskelig	for	personer	som	mottar	hjemmetjenester	å	si	noe	negativt	om	disse.		
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Tabell	3:	Brukernes	svar	på	åpent	spørsmål	om	hva	de	liker	mest	

	 Høst	2017	
169	svar	

Vår	2018	
119	svar	

At	de	kommer,	pålitelighet,	god	jobb,	omsorg	 72	 61	
At	de	er	hyggelige	positive,	imøtekommende	 75	 41	
Å	få	hjelp	til	vask,	helsehjelp	fysisk	 16	 7	
Praktisk	 1	 4	
Sosialt	 2	 5	
Annet	 3	 1	

	
	
Tabell	4:	Brukernes	svar	på	åpent	spørsmål	om	hva	de	liker	minst	

	 Høst	2017	
135	svar	

Vår	2018	
66	svar		

At	de	er	upresise,	ikke	holder	avtaler	 33	 20	
For	mange	ukjente	som	kommer	 22	 18	
Alt	ok	(dvs	ikke	noe	man	liker	minst)	 24	 11	
At	de	har	for	liten	tid	 21	 10	
Manglende	kompetanse	 7	 3	
Menn	(til	kvinner)	 7	 2	
Annet	 13	 2	

	
	

4.2. Medarbeiderundersøkelser		

Ved	starten	av	forpiloteringen	i	november	2016	og	ved	oppstart	av	hovedpilot	høsten	2017	ble	det	

gjennomført	anonyme	spørreundersøkelser	blant	de	ansatte	i	de	fire	bydelene	som	er	med	i	

prosjektet	Tillitsmodellen,	inkludert	Bydel	Grorud,	som	ikke	deltok	i	mini-piloteringen.			

	

Tabell	5:	Ansatte	som	deltok	i	spørreundersøkelse	høsten	2016	og	høst	2017	

Bydel,	kjønn,	alder,	stilling	og	enhet	 H	2016	
N=153	

V	2017	
N=29	

H	2017	
N=76	

V	2018	
N=60	

Bydel	 Ullern	
Gamle	Oslo	
Østensjø	
Grorud		

		47	(31)	
		32	(21)	
		32	(21)	
		42	(27)	

			8	
		11	
		10	

17	(22.4)	
14	(18.4)	
22	(28.9)	
23	(30.3)	

			8	(13.3)	
	16	(26.7)	
	21	(35.0)	
	15	(25.0)	

Kjønn	 mann		
kvinne	

		27	(18)	
126	(82)	

	 17	(22.4)	
59	(77.6)	

	12	(20.3)	
	47	(79.7)	

Alder		 år	(median	min-max)	 43	(23-63)	 	 	 	
Stilling	 sykepleier	

hjelpepleier/helsefagarbeider	
saksbehandler/konsulent	
Fysioterapeut	
Ergoterapeut	
Deltidsansatte	
Praktisk	bistand	
Annet		

45	(29.8)	
41	(27,2)	
18	(11.9)	
		5	(3.3)	
		6	(3.9)	
15	(9.7)	
11	(7.3)	
	

	 22	(30.1)	
18	(24.7)	
		5	(6.8)	
		4	(5.5)	
		4	(5.5)	
10	(13.7)	

	18	(30)	
	25	(41.7)	
			4	(6.8)	
			2	(3.4)	
			2	(3.4)	
			2	(3.4)	
			2	(3.4)	
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I	tabell	5	(forrige	side)	presenteres	respondentenes	bakgrunn.	153	ansatte	svarte	høsten	2016	og	

76	høsten	2017.	I	2016	sendte	vi	ut	200	spørreskjema	(respons	76%),	50	til	hver	bydel.	I	2017	ble	

spørreskjemaet	sendt	til	teamene	i	hovedpiloteringen.	76	svarte	(totalt	105	teammedlemmer;	73%	

svarrespons).	82%	av	de	som	svarte	var	kvinner.	De	som	svarte	representerte	ulike	deler	av	

tjenesten	og	et	bredt	spekter	av	kompetanse/utdanningsbakgrunn	var	representert.	(Fordi	Grorud	

ikke	deltok	i	forpiloteringen	og	undersøkelsen	vår	2017	er	det	tomme	celler/felter	i	tabellen).	

4.2.1. Tillit,	selvstyring	og	motivasjon	for	å	arbeide	i	team	

De	ansatte	svarte	på	fem	spørsmål	om	grad	av	tillit	og	selvstyring	i	deres	arbeidshverdag.	Tabellen	

viser	svar	både	fra	ansatte	i	bydelene	før	minipilotering	(høst	2016)	i	Svarskalaen	var	fra	1	=	«I	svært	

liten	grad»	til	5	=	«I	svært	stor	grad».	De	ansatte	ønsker	stor	grad	av	selvbestemmelse	i	jobben.	De	

opplever	også	å	bli	vist	ganske	stor	grad	av	faglig	tillit.	De	opplever	i	mindre	grad	at	de	har	

selvbestemmelse	i	jobben,	at	forslag	til	endringer	blir	tatt	godt	imot	og	at	de	har	frihet	til	å	finne	

gode	løsninger.	Her	brukes	hele	svarskalaen,	så	det	er	store	variasjoner	på	individuelt	nivå.	Ved	

oppstart	av	hovedpilotering	(høst	2017)	er	det	ikke	vesentlige	endringer	i	dette,	bortsett	fra	at	en	

av	bydelene	skårer	signifikant	høyere	enn	de	øvrige	på	spørsmålet	om	forslag	til	forbedringer	blir	

tatt	godt	imot	eller	ikke.	

	
Tabell	6:	Grad	av	opplevd	tillit	og	mulighet	for	selvstyring.	
Spørsmål	 H	2016	

N=153	
H	2017	
N=76	

1.	Hvor	stor	grad	av	selvbestemmelse	føler	du	at	du	har	i	jobben?		 3.34	(0.8)	1-5	 3.30	(0.8)	1-5	

2.	Hvor	stor	grad	av	faglig	tillit	føler	du	at	du	blir	vist	i	dag?		 3.77	(0.8)	2-5	 3.66	(0.8)	1-5	

3.	Hvor	stor	grad	av	selvbestemmelse	ønsker	du	å	ha	i	jobben?		 3.89	(0.7)	1-5	 3.99	(0.6)	3-5	

4.	I	hvor	stor	grad	opplever	du	at	dine,	og	andres,	forslag	til	forbedring	av	
tjenestene	blir	tatt	godt	imot?		

3.2	(0.86)	1-5	 3.18	(0.8)	1-5	*	

5.	I	hvor	stor	grad	opplever	du	at	du	står	fritt	til	å	finne	gode	løsninger	
sammen	med	brukeren?		

3.35	(0.9)	1-5	 3.45	(0.7)	1-5	

	*	Statistisk	signifikant	forskjell	på	bydelene,	P=0.000	

På	spørsmål	om	medarbeiderne	tror	Tillitsmodellen	vil	gi	bedre	tjenester	for	brukerne	svarer	83%	ja	

og	17%	nei	høsten	2016.	Høsten	2017	svarer	96%	ja	og	4%	nei.		

Påvirkning	på	arbeidsmotivasjon	

Deltakerne	fikk	fire	spørsmål	om	motivasjon,	og	svarte	at	arbeidet	i	Tillitsmodellen	i	stor	grad	har	

påvirket	deres	arbeid	positivt	og	i	liten	grad	negativt.	Den	samme	svartendenes	finner	vi	når	de	

vurderer	motivasjonen	i	teamet	som	gruppe.		
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Tabell	7:	Medarbeidernes	arbeidsmotivasjon	

Spørsmål:	På	en	skal	fra	1-5	(1	=	i	meget	liten	grad,	2	i	liten	grad,	3	
nøytral,	4	i	stor	grad,	5	=	i	meget	stor	grad).	

V-2017	
Snitt		
SD	

V-2018	
Snitt		
SD	

«Effekt»	
Cohens	D	

1.	I	hvilken	grad	har	ditt	arbeid	med	tillitsmodellen	påvirket	din	
motivasjon	positivt?		

4.19	(0.8)	 3.74	(0.9)*		 -	0.53	

2.	I	hvilken	grad	har	ditt	arbeid	med	tillitsmodellen	påvirket	din	
motivasjon	negativt?		

2.26	(0.9)	 2.12	(1.2)*	 -	

3.	I	hvilken	grad	tror	at	tillitsmodellen	har	påvirket	teammedlemmenes	
motivasjon	positivt?		

3.96	(0.6)	 3.60	(0.9)*	 -	0.47	

4.	I	hvilken	grad	tror	tillitsmodellen	har	påvirket	teammedlemmenes	
motivasjon	negativt?		

2.41	(0.8)	 2.39	(1.2)*	 -	

*Statistisk	signifikant	forskjell	mellom	bydelene	

		

Fra	avslutning	av	minipilot	(våren	2017)	til	avslutning	av	hovedpilot	(våren	2018)	er	det	imidlertid	i	

snitt	en	liten	nedgang	i	gjennomsnittlig	arbeidsmotivasjon,	men	signifikant	forskjell	mellom	

bydelene.	Dette	kan	ha	flere	forklaringer,	som	at	en	del	av	de	som	deltok	i	begge	runder	med	

pilotering	opplevde	en	viss	«piloteringstretthet»	i	andre	runde	og	at	nyhetens	interesse	ved	

piloteringen	(Hawthorne-effekten)	avtok.	Bydelen	som	skåret	motivasjon	signifikant	høyere	enn	de	

øvrige,	var	den	som	deltok	for	første	gang,	noe	som	også	kan	skyldes	flere	faktorer,	som	økt	tillit,	

mer	tverrfaglig	samarbeid	,	ny	form	for	ledelse,	etc)	og	til	å	delta	i	et	nytt	prosjekt,	med	den	

oppmerksomheten	og	det	ekstra	fokuset	det	innebærer	(Hawthorne-effekten).		

	 Hovedfunnet	er	altså	at	teammedlemmenes	opplever	at	arbeid	i	Tillitsmodellen	påvirker	

motivasjonen	positiv	både	for	den	enkelte	og	for	teamet	som	helhet.	Det	er	imidlertid	en	viss	

usikkerhet	ved	hvor	mye	av	dette	som	kan	tilskrives	Tillitsmodellen	og	hvor	mye	som	eventuelt	

skyldes	den	ekstra	oppmerksomheten	som	følger	med	å	delta	i	et	prosjekt	som	det	også	blir	forsket	

på.		

4.2.2. Personorientering	og	kommunikasjon	

Personorientering	

Personorientering	er	sentralt	i	Tillitsmodellen,	at	mottakerne	av	tjenestene	ikke	bare	behandles	

som	«brukere»,	men	som	personer	med	egne	ønsker,	behov	og	rett	til	selvbestemmelse.	Dette	

kommer	særlig	til	uttrykk	i	at	utgangpunktet	for	inntakssamtaler	og	beslutninger	om	hjemmehjelp	

er	spørsmålet	hva	brukeren	selv	opplever	som	viktig.	For	å	vurdere	egen	personorientert	praksis	
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svarte	ansatte	på	59	spørsmål	(McCormack	&	McCance,	2017).	I	slutten	av	januar	2017	hadde	

teamene	pilotert	i	drøyt	fire	måneder.	Spørsmålene	i	skjemaet	måler	individuelle	og	

organisasjonskulturelle	forutsetningene	for	å	lykkes	med	nettopp	dette.	Spørsmålene	er	delt	inn	i	

tre	hovedområder:	1)	Forutsetninger	for	personorientert	praksis,	2)	Omsorgs-	og	pleieprosesser	og	

3)	Faglig	organisasjonskultur	og	arbeidsmiljø.	Spørsmålene	har	5	mulige	svaralternativer	fra	1	til	5	

(helt	uenig,	uenig,	nøytral	enig	og	helt	enig).	

	
Tabell	8:	Personorientering	og	organisasjonskultur	

Delområde	og	delskalaer	(antall	spørsmål)	
	

2016	-	2017	
Snitt	sumskåre	
(min-max)	N=29	

2017-2018												Cronbachs	
Snitt	sumskåre					alpha	
(min-max)	N=60						

1.	Forutsetninger	for	personorientering	 	 	 	 	

Profesjonell	kompetanse	(3)	 4.01	(3.9	–	4.2)	 0.63	 4.00	(3.9-4.1)	 0.42	
Mellommenneskelige	ferdigheter	(4)	 4.17	(3.9-	4.5)	 0.68	 4.13	(3.9-4.3)	 0.63	
Jobbengasjement	(5)	 4.25	(4.2	-	4.4)	 0.76	 4.02	(3.9-4.2)	 0.79	
Selvinnsikt	(3)	 4.15	(4.0-4.3)	 0.67	 3.95	(3.9-4.0)	 0.74	
Tydelige	holdninger	og	verdier	(3)	 3.60	(3.4-4.0)	 0.71	 3.62	(3.4-4.0)	 0.73	
Sumskåre	delskala	forutsetninger	 4.10	(3.4-4.5)	 0.84	 3.97	(3.4-4.3)	 0.86	
2.	Omsorgsprosesser	 	 	 	 	
Samvalg	(3)	 4,05	(4.0-4.2)	 0.75	 3.95	(3.9-4.0)	 0.59	
Engasjement	i	personen	(3)	 4.17	(4.0-4.3)	 0.74	 4.0	(3.8-4.2)	 0.62	
Sympatisk	væremåte	(3)	 4.19	(4.1-4.4)	 0.66	 4.1	(4.0-4.1)	 0.71	
Holistisk	helsehjelp	(3)	 4.20	(4.1-4.3)	 0.82	 4.03	(3.9-4.3)	 0.88	
Sumskåre	delskala	omsorgsprosesser	 	 	 4.03	(3.8-4.3)	 0.86	
3.	Faglig	organisasjonskultur		 	 	 	 	
Skill	mix-tverrfaglig	kompetanse	(3)	 4.01	(3.8-4.4)	 0.48	 3.93	(3.8-4.1)	 0.60	
Deltakelse	i	beslutningsprosesser	(4)	 3.89	(3.6-4.3)	 0.63	 3.64	(3.3-4.0)	 0.78	
Effektive	relasjoner	i	teamet	(3)	 4.10	(4.0-4.3)	 0.85	 3.92	(3.9-4.0)	 0.79	
Deling	av	makt	(4)	 4.00	(3.6-4.0)	 0.78	 3.58	(3.3-3.9)*	 0.85	
Potensiale	for	innovasjon	og	risiko	(3)	 3.83	(3.7-4.0)	 0.59	 3.54	(3.3-3.8)*	 0.48	
Fysiske	omgivelser	(3)	 3.83	(3.5-4.2)	 0.77	 3.73	(3.5-4.1)	 0.63	
Støttende	organisasjon	(5)	 3.50	(3.2-3.9)	 0.75	 3.18	(2.8-3.4)	 0.84	
Arbeide	med	brukers	holdninger	og	verdier	(4)	 4.05	(3.8-4.2)	 0.81	 3.96	(3.8-4.1)	 0.76	
Sumskåre	delskala	organisasjonskultur	 3.89	(3.2-4.3)	 0.90	 3.66	(2.8-4.1)#	 0.91	

*Statistisk	signifikant	forskjell	2017	og	2018	
#	Statistisk	signifikant	forskjell	2017	og	2018	(p=0.3,	Cohens	D	=	-0.53;	dvs	lavere	skåre	i	2018)	
	

Spørsmålene	om	faglige	forutsetninger	for	personorientert	praksis	dekker	opplevd	kompetanse,	

ferdigheter,	engasjement	og	verdier.	De	ansatte	opplever	selv	at	de	er	engasjert	i	og	viser	respekt	

for	de	personene	de	arbeider	med.	De	skårer	også	høyt	på	interesse	for	kompetanseutvikling	og	

vilje	til	å	gi	kunnskapsbaserte	tjenester.	De	skårer	noe	lavere	på	det	å	utfordre	medarbeidere	på	

holdninger	og	kvalitet,	og	lavest	på	det	å	be	om	tilbakemeldinger	fra	kolleger.	

	 	 Det	andre	området,	omsorgs-	og	pleieprosesser,	gjelder	hvordan	arbeidet	gjennomføres.	

Også	her	skårer	deltagerne	jevnt	over	relativt	høyt	på	alle	spørsmål,	både	om	involvering	av	brukere	
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og	pårørende,	aktiv	lytting,	samvalg	og	helhetlig	omsorg,	men	noe	lavere	på	samvalg	med	brukere	

(se	nedenfor).	

	 Organisasjonskulturelle	forutsettinger	skåres	imidlertid	betydelig	lavere.	De	ansatte	mener	at	

teamene	har	ganske	god	tverrfaglig	dekning,	effektivitet	i	arbeidsrelasjoner	og	rimelig	klart	fokus	på	

brukerens	verdier.	Deltagelse	i	beslutningsprosesser	og	potensiale	for	innovasjon	vurderes	noe	

lavere,	til	tross	for	at	Tillitsmodellen	skulle	legge	til	rette	for	nettopp	dette.	Det	er	også	en	statistisk	

signifikant	nedgang	på	områdene	deling	av	makt	og	potensiale	for	innovasjon	2017	til	2018.	Det	

viktigste	funnet	i	denne	tredje	delen	er	kanskje	allikevel	at	«støttende	organisasjon»	-	som	i	praksis	

betyr	tillitsbasert	ledelse	-	får	lavest	vurdering.	Dette	er	paradoksalt,	da	tillitsbasert	styring	og	

ledelse	er	et	nøkkelelement	i	Tillitsmodellen.	Dette	funnet	samsvarer	også	med	erfaringer	fra	

workshops	med	teamene.	

Egen	kommunikasjonskompetanse	

Deltakerne	svarte	på	syv	spørsmål	(skala	1-5)	om	kommunikasjonsferdigheter	som	er	viktige	i	

Tillitsmodellen	(tabell	9).	Det	var	noen	individuelle	variasjoner,	men	i	snitt	var	de	i	stor	grad	sikre	på	

å	ha	den	kompetansen	som	skal	til.	Også	her	er	det	imidlertid	til	dels	store	individuelle	forskjeller.	

Tabell	9.	Egenvurdert	kommunikasjonskompetanse	

*Statistisk	signifikant	forskjell	mellom	bydelen	

Kommunikasjon	om	følelser	og	involvering	

Deltagerne	ble	også	bedt	om	å	vurdere	sine	egne	kommunikasjonsferdigheter	mer	i	detalj	(tabell	

12),	særlig	med	tanke	på	hva	som	blir	viktig	for	å	identifisere	hva	som	er	viktig	for	brukeren,	

motivere	for	egenmestring	og	legge	til	rette	for	brukermedvirkning	og	samvalg	(Eide	&	Eide,	2017).	

Spørsmålene	gjaldt	både	hvorvidt	man	var	sikker	på	å	ha	de	ulike	ferdighetene	og	hvor	viktig	de	

mente	det	var	å	beherske	disse	ferdighetene.	

	

På	en	skala	fra	1	til	5:	(1	=	i	meget	liten	grad,	2	=	i	liten	grad,		
3	=	nøytral,	4	=	i	stor	grad	og	5	=	i	meget	stor	grad),	hvor	sikker	er	
du	på	at	du	kan	...		

2017	
Median	(min-max)	

2018	
Median-min	max,	
Gjennomsnitt,	SD	

1.	Kartlegge	det	som	er	viktig	for	bruker		 4	(4-5)	 4	(2-5),	4.25	(0.7)	

2.	Vurdere	behovet	for	tjenester		 4	(4-5)	 4	(2-5),	4.22	(0.7)	

3.	Justere	behovet	for	tjenester	når	situasjonen	endrer	seg		 4	(3-5)	 4	(2-5),	4.12	(0.7)	

4.	Lede	teammøtet		 4	(2-5)	 4	(1-5),	3.66	(1.1)	

5.	Kommunisere	med	bruker	og	pårørende	i	fellesskap		 4	(3-5)	 4	(3-5)*,	4.27	(0.6)	

6.	Løse	konflikter	i	felleskap		 4	(3-5)	 4	(2-5)*,	3.88	(0.7)	

7.	Samhandle	med	bruker	og	stimulere	til	egenmestring		 4	(3-5)	 4	(3-5),	4.08	(0.7)	
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Tabell	10.	Egenvurdert	kommunikasjon	om	følelser	og	involvering	
På	en	skala	fra	1	til	10	(1=	slett	ikke	sikker,	10	=	meget	sikker),		
hvor	sikker	er	du	på	at	du	kan	lykkes	med	…	

2017	
Median	
(min-max)	

2018	
Median	
(min-max)	

1.	å	håndtere	følelsesladede	pasienter/pårørende?		 8	(4-10)	 8	(4-10)	
2.	å	håndtere	sinte	pasienter/pårørende?		 7	(4-10)	 8	(1-9)	
3.	å	overbringe	vanskelige	budskap	til	pasienter/	pårørende?		 7	(3-10)	 7.5	(2-10)	
4.	å	disponere	tiden	din	sammen	med	pasienter/pårørende?		 8	(5-10)	 8	(1-9)	
5.	å	involvere	pasienter/pårørende	i	de	beslutninger	er	som	tas?	 8	(5-10)	 9	(1-10)	
	

	

Kommunikasjon	om	det	som	er	viktig	for	brukeren	

I	snitt	mener	medarbeiderne	at	de	i	stor	grad	har	de	kommunikasjonsferdigheter	som	kreves.	Det	

er	imidlertid	stor	spredning	i	svar,	og	de	vurderer	sin	egen	kompetanse	lavere	enn	viktighetsgraden	

på	flere	områder.	Dette	gjelder	blant	annet	det	å	identifisere	det	som	er	viktig	for	brukeren	og	å	

oppmuntre	brukere	til	å	uttrykke	tanker	og	følelser	(tabell	11).	At	dette	er	vanskelig,	samsvarer	med	

funn	i	to	større	studier	av	kommunikasjon	i	hjemmesykepleien	(Hafskjold	m.fl.	2016;	Sundler	&	Eide	

m.fl.	2016;	Sundler	&	Hoglander	m.fl.	2016).	Det	var	også	stor	spredning	av	svar	på	om	hvor	sikre	

helsepersonell	er	på	at	brukeren	hadde	forstått	informasjonen	og	har	fått	svar	på	sine	spørsmål	ved	

avslutning	av	samtalen	(i	spørreundersøkelsen	og	tabellene	brukes	pasient-begrepet	om	brukeren	

av	hjemmebaserte	tjenester).	

	

Tabell	11.	Kommunikasjon	om	det	som	er	viktig	for	brukeren	

	
	

På	en	skala	fra	1	til	5	(1=	slett	ikke	sikker/viktig	,	5	=	meget	sikker/viktig),	
hvor	sikker	er	du	på	at	du	kan	...	(eller)	hvor	viktig	mener	du	det	er	...		

Hvor	
sikker		
2017	

Hvor	
viktig	
2017	

Hvor	
sikker	
2018	

Hvor	
viktig		
2018	

a) …	å	identifisere	det	som	er	viktig	for	pasienten	når	du	er	sammen	med	
pasienten?		

4	(3-5)	 5	(4-5)	 4	(1-4)	 5	(1-5)	

b) ...	lage	en	plan	for	møtet/samtalen	sammen	med	pasienten?	(ledelse	av	
samtalen)		

4	(3-5)	 4	(3-5)	 4	(1-5)	 4	(3-5)	

c) ...	oppfordre	pasienten	til	utdype	og	fortelle	om	sine	
problemer/bekymringer?	

4	(3-5)	 4	(3-5)	 4	(3-5)	 4	(3-5)	

d) ...	oppmuntre	pasienten	til	å	uttrykke	tanker	og	følelser?		 4	(3-5)	 5	(3-5)	 4	(3-5)	 4	(3-5)	
e) ...	strukturere	en	samtale	med	pasienten?		 4	(3-5)	 4	(3-5)	 4	(2-5)	 4	(3-5)	
f) …	å	vise	passende	non-verbal	atferd	(øyenkontakt,	ansiktsuttrykk,	

plassering,	kroppsholdning,	stemme)?		
4	(3-5)	 4	(4-5)	 4	(3-5)	 5	(3-3)	

g) ...	å	vise	empati?		 5	(3-5)	 5	(4-5)	 5	(3-5)	 5	(3-5)	
h) ...	å	avklare	hva	pasienten	vet,	for	å	kunne	formidle	informasjon	i	riktig	

mengde?		
4	(3-5)	 4	(3-5)	 4	(2-5)	 5	(3-5)	

i) ...	å	finne	ut	om	pasienten	har	forstått	informasjonen	som	er	gitt?		 4	(3-5)	 5	(4-5)	 4	(3-5)	 5	(3-5)	
j) ...	å	lage	en	plan	basert	på	felles	beslutning	mellom	deg	og	pasienten?		 4	(3-5)	 4	(3-5)	 4	(1-5)	 4	(1-5)	
k) ...	å	avslutte	samtalen	og	forsikre	deg	om	at	pasienten	har	fått	svar	på	

sine	spørsmål?		
4	(3-5)	 5	(3-5)	 4	(2-5)	 5	(3-5)	
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Behov	for	kommunikasjonstrening	

Funnene	kan	indikere	at	overgangen	fra	bestiller/utfører-	til	tillitsmodell	stiller	krav	til	kompetanse	

og	ferdigheter	i	personorientert	kommunikasjon	som	det	ikke	kan	tas	for	gitt	at	alle	medarbeidere	i	

team	har.	Dette	samsvarer	med	funn	fra	observasjon	i	workshops.	Det	synes	å	være	en	

gjennomgående	erfaring	for	mange,	at	overgangen	fra	å	være	«utfører»	med	en	klar	oppgave	til	å	

skulle	samarbeide	i	team	med	utgangspunkt	i	hva	brukeren	selv	opplever	som	viktig	oppleves	som	

ganske	stor,	men	også	svært	meningsfull.	På	workshop	ble	det	meldt	om	behov	for	trening	i	dette.	

På	den	ene	siden	synes	behovet	å	gjelde	praktisk	kommunikasjon	med	brukerne,	bl.a.	i	å	

gjennomføre	inntakssamtale,	å	støtte	brukere	som	følte	seg	ensomme	innenfor	begrenset	tid,	og	å	

motivere	for	egenmestring,	kanskje	særlig	i	situasjoner	hvor	brukeren	var	trist	og	nedfor	eller	følte	

seg	avmektig.	Når	det	gjaldt	kommunikasjon	i	team,	gjaldt	behovet	for	trening	særlig	samvalg	med	

brukeren,	vurderinger	på	tvers	av	profesjoner	og	når	det	oppstod	uenigheter.	

4.2.3. Forutsetninger	for	implementering	(MIDI)	

Helsepersonellets	oppfatning	av	om	viktige	faktorer	som	må	ligge	til	grunn	for	en	vellykket	

implementering	av	Tillitsmodellen	var	på	plass	ble	også	kartlagt.	Spørreskjemaet	MIDI	

(«Measurement	lnstrument	for	Determinants	of	Innovation»)	fanger	opp	fire	forskjellige	kategorier	

av	faktorer/determinanter	i	implementering	(Fleuren	m.fl.	2013):		

• Én	faktor	som	vurderer	sosiopolitisk	sammenheng	knyttet	til	forskrifter	og	lovgivninger.		

• Faktorer	som	er	forbundet	med	selve	innovasjonen	(Tillitsmodellen)	(7	faktorer)	

• Faktorer	knyttet	til	brukerne	(helsepersonell	som	skal	gjennomføre	innovasjonen	og	hvordan	
de	mener	innovasjonen	er	relevant	for	pasienter,	brukere	og	pårørende)	(11	faktorer)	

• Faktorer	knyttet	til	organisasjonen	der	Tillitsmodellen	implementeres	(10	faktorer)	

	

Spørsmålene	er	stilt	i	påstands	form	og	her	samlet	i	tabellene	under	hvert	område.	De	skåres	på	en	

skala	fra	1	til	5,	der	1	er	helt	uenig	og	5	er	helt	enig.	60	teammedlemmer	svarte	på	denne	delen	av	

spørreskjemaet.	

a)	Sosio-politisk	kontekst:	forskrifter	og	lovgivning	

På	spørsmålet	om	Tillitsmodellen	passer	godt	innenfor	gjeldende	lover	og	forskrifter	sa	64.4%	seg	

enig	og	helt	enig,	mens	36.6%	var	uenig	eller	verken	enig	eller	uenig.	Dette	samsvarer	med	funn	

nevnt	over,	og	indikerer	usikkerhet	blant	mange	medarbeidere	om	juridiske	og	forvaltningsmessige	

aspekter	ved	Tillitsmodellen	og	dermed	også	svikt	i	systematisk	forberedelse	av	teamene.	
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b)	Faktorer	forbundet	med	innovasjonen	selv	(Tillitsmodellen)	

Teammedlemmene	i	hovedpiloteringen	av	Tillitsmodellen	mener	modellen	er	relevant	for	brukerne	

og	at	modellen	er	faglig	forsvarlig	og	kunnskapsbasert.	De	synes	også	i	litt	varierende	grad	at	

Tillitsmodellen	har	en	akseptabel	kompleksitet,	at	den	passer	rimelig	godt	med	hvordan	de	er	vant	

til	å	arbeide,	og	at	den	gir	synlige	resultater.		

	 Medarbeiderne	skårer	klart	lavest	på	om	det	er	tilrettelagt	for	arbeid	med	Tillitsmodellen.	

Dette	samsvarer	med	funn	om	organisasjonskulturelle	forutsetninger	og	lederstøtte	(tabell	8).	Også	

her	er	det	stor	spredning	i	svarene,	fra	1-5	(tabell	12).		
	

Tabell	12:	Faktorer	forbundet	med	innovasjonen	(Tillitsmodellen)	

	

	

	

	

	

	

c)	Faktorer	forbundet	med	helsepersonellet	(som	arbeider	med	og	i	Tillitsmodellen)	

På	spørsmål	som	helsepersonellet	vurdering	av	innovasjonen	(Tillitsmodellen),	spørres	det	både	om	

hvordan	de	mener	den	fungerer	for	dem	selv	og	for	brukere	og	for	pårørende	(tabell	13).	

Teammedlemmene	synes	at	det	er	særlig	viktig	at	Tillitsmodellen	gir	brukerne	et	tilbud	i	tråd	med	

deres	behov.	De	forventer	også	dette.	De	mener	videre	at	det	å	arbeide	i	tråd	med	Tillitsmodellen	

overensstemmelse	med	deres	ansvar	som	fagpersoner,	at	de	får	brukt	sine	fagkunnskaper	bedre	og	

at	arbeidet	blir	mer	spennende.	De	ser	ikke	store	ulemper	ved	Tillitsmodellen.	De	mener	også	at	de	

kan	regne	med	støtte	fra	kolleger	i	rimelig	stor	grad.		

Faktor	 Spørsmål		 Mean	
score	(SD)	

Min	-	
max	

1.	Tydelige	prosedyrer	 1.I	Tillitsmodellen	er	de	aktivitetene	jeg	skal	utføre	
tydelig	beskrevet:	

3.63	(0.9)	 1-5	

2.	Faglig	forsvarlig	 2.	Tillitsmodellen	er	kunnskapsbasert.	 3,86	(0.8)	 2-5	
3.	Fullstendig	 3.	Alt	er	tilrettelagt	for	å	arbeide	godt	med	

Tillitsmodellen	
2,70	(1.1)	 1-5	

4.	Kompleksitet	 4.	Tillitsmodellen	er	for	kompleks	å	arbeide	i	(snudd	
skala,	høy	skåre	betyr	at	det	modellen	ikke	er	for	
kompleks)	

3.53	(0.9)	 2-5	

5.	Kompatibel	 5.	Tillitsmodellen	passer	godt	med	hvordan	jeg	er	vant	til	
å	arbeide.	

3.41	(1.0)	 1-5	

6.	Observerbarhet	 6.	Tillitsmodellen	har	gitt	synlige	resultater.	 3.36	(1.0)	 1-5	
7.	Relevans	for	pasientene	 7.	Jeg	synes	Tillitsmodellen	er	relevant	for	mine	brukere.	 4.00	(0.7)	 2-5	
	 Sumskåre	(Cronbach´s	alpha	=	0.75)	 24.50	(4,1)	 14-35	
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Tabell	13:	Faktorer	som	er	faglig	relevante	for	helsepersonell,	brukere	og	pårørende	

Faktor	 Spørsmål	 Mean	score	(SD)	 Range	
Fordeler	og	ulemper	 I	det	følgende	vil	vi	stille	noen	spørsmål	om	i	hvilken	

grad	Tillitsmodellen	medfører	fordeler	eller	ulemper	
for	deg	personlig:	

	 	

8a.	Personlige	fordeler		 Mest	fordeler	 3.55	(0.9)	 1-5	
	 Jeg	får	brukt	mine	fagkunnskaper	bedre	 3.83	(0.8)	 1-5	
	 Tillitsmodellen	gjør	jobben	min	mer	spennende	 3.76	(0.9)	 1-5	
8b.	Personlige	ulemper	 Mest	ulemper	(snudd	skala,	høy	skåre	betyr	at	det	ikke	

er	mange	ulemper)	
3.39	(1.1)	 1-5	

	 Gjør	jobben	min	mer	krevende	(snudd	skala,	høy	skåre	
betyr	at	det	ikke	er	krevende)	

2.28	(1.0)	 1-5	

9.	Forventning	om	
resultat	

a.	Det	er	viktig	at	Tillitsmodellen	gir	brukerne	et	tilbud	i	
tråd	med	deres	behov	

4.43	(0.7)	 2-5	

	 b.	Jeg	forventer	at	Tillitsmodellen	gir	brukerne	et	tilbud	
i	tråd	med	deres	behov		

4.33	(0.7)	 2-5	

10.	Profesjonelle	
forpliktelser	

10.	
Arbeid
et	i	
Tillits
modell
en	er	i	
tråd	
med	
mitt	
ansvar	
som	
sykepl
eier	/	
helsef
agarbe
ider	/	
ergote
rapeut	
/	
fysiote
rapeut	
/	
annet	
helsep
ersone
ll	(sett	
strek	
under	
din	
katego
ri)	

Arbeidet	i	Tillitsmodellen	er	i	tråd	med	mitt	ansvar	som	
fagperson		

4.00	(0.7)	 2-5	

11.	Pasient	tilfredshet	 	a.	Brukerne	vil	generelt	være	fornøyde	hvis	jeg	
arbeider	etter	Tillitsmodellen	

3.86	(0.7)	 2-5	

	 	b.	Pårørende	vil	generelt	være	fornøyde	hvis	jeg	
arbeider	etter	Tillitsmodellen.	

3.93	(0.7)	 3-5	

12.	Pasient	samarbeid	 	a.	Brukerne	vil	stort	sett	være	samarbeidsvillige	når	jeg	
arbeider	etter	Tillitsmodellen.		

3.72	(0.8)	 2-5	

	 	b.	Pårørende	vil	stort	sett	være	samarbeidsvillige	når	
jeg	arbeider	etter	Tillitsmodellen	

3.68	(0.7)	 2-5	

13.	Sosial	støtte	 13.	Jeg	kan	regne	med	tilstrekkelig	hjelp	fra	mine	
kolleger	hvis	jeg	skulle	trenge	det	

3.67	(1.0)	 1-5	

	 Sumskåre	(Cronbach´s	alpha	=	0.79t)	 44.00	(5.5)	 29-59	
	

	

Teammedlemmene	ble	også	spurt	om	andres	forventninger	til	at	de	arbeidet	i	tråd	med	

Tillitsmodellen	og	i	hvilken	grad	de	tilla	andres	forventninger	vekt.	De	antok	at	leder	i	teamet	og	

andre	kolleger	forventet	at	de	arbeidet	i	tråd	med	Tillitsmodellen,	men	i	mindre	grad	at	det	ble	

forventet	av	brukere	og	pårørende	(tabell	14).	

	

Tabell	14:	Antatt	forventning	om	at	teammedlemmene	arbeider	etter	Tillitsmodellen	

	
Hvilken	person	forventer	

Svarkategori	-	N	(%)	
Helt	definitivt	
ikke	

Definitivt	
ikke	

Kanskje,	
kanskje	ikke	

Definitivt	 Helt	
definitivt	

Pasienten	 2	(3.4)	 1	(1.7)	 37	(63.8)	 13	(22.4)	 	5			(8.6)			
Pårørende	 1	(1.8)	 1	(1.8)	 31	(54.4)	 17	(29.8)	 	7	(12.3)	
Avdelingsleder	 	 1	(1.8)	 		3			(5.3)	 22	(38.6)	 31	(54.4)	
Sykepleiere	i	teamet		 	 1	(1.7)	 12	(18.7)	 28	(48.3)	 18	(31.0)	
Tillitsvalgt	 	 1	(1.8)	 31	(32.7)	 22	(40.0)	 14	(25.5)	
Helsefagarbeidere	i	teamet	 	 2	(3.4)	 14	(24.4)	 30	(51.7)	 12	(20.7)	
Ergoterapeut/	fysioterapeut	i	teamet	 	 2	(3.4)	 5	(8.6)	 32	(55.2)	 19	(32.8)	
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Videre	ble	de	spurt	om	i	hvilken	grad	de	vektla	de	ulike	parters	synspunkter.	Brukerens	og	de	

pårørendes	synspunkter	ble	i	høy	grad	vektlagt,	men	også	medarbeiders	synspunkter	(tabell	15).	

Dette	indikerer	at	medarbeidere	har	et	klart	brukerfokus,	men	også	at	det	er	en	dialog	på	tvers	av	

fag	og	profesjoner	i	teamene.		

Tabell	15:	Hvordan	vektlegger	teammedlemmene	synspunkter	fra	andre	

	
Hvem	sine	synspunkter	vektlegges	

Svarkategori	–	N	(%)	
Helt	definitivt	
ikke	

Definitivt	
ikke	

Kanskje,	
kanskje	ikke	

Definitivt	 Helt	
definitivt	

Pasienten	 	 	 6	(10.3)	 33	(55.9)	 21	(35.6)	
Pårørende	 1	(1.8)	 	 10	(17.9)	 31	(55.4)	 14	(25.0)	
Avdelingsleder	 	 1	(1.7)	 4			(6.8)	 35	(59.3)	 19	(32.2)	
Sykepleiere	i	teamet		 	 1	(1.7)	 7	(12.5)	 25	(44.6)	 23	(41.1)	
Tillitsvalgt	 1	(3.6)	 	 18	(32.7)	 25	(45.4)	 10	(18.2)	
Helsefagarbeidere	i	teamet	 1	(1.8)	 	 6	(10.5)	 30	(52.6)	 20	(35.1)	
Ergoterapeut/fysioterapeut	i	teamet	 1	(1.7)	 	 6	(10.3)	 31	(53.4)	 20	(34.5)	
	

	

Teammedlemmene	ble	også	spurt	om	de	kunne	utføre	sentrale	aktiviteter	som	er	grunnleggende	

for	en	god	gjennomføring	av	Tillitsmodellen	(tabell	16),	i	hvilken	grad	de	er	kjent	med	innholdet	i	

Tillitsmodellen	og	om	de	synes	de	hadde	nok	kunnskap	om	Tillitsmodellen.	De	var	rimelig	sikre	på	å	

kunne	kartlegge	det	som	er	viktig	for	brukerne	og	vurdere	behovet	for	tjenester.	De	var	litt	mindre	

trygge	på	å	kunne	justere	behovet	for	tjenester	og	kommunisere	med	bruker	og	pårørende	i	

fellesskap.	De	var	minst	trygge	på	å	løse	konflikter	i	fellesskap.	

Tabell	16.	Teammedlemmenes	tillit	til	egen	kompetanse	

	
AKTIVITET	

Helt	
sikkert		
ikke	

sikkert	
ikke	

kanskje,	
kanskje	
ikke	

definitivt	 helt	
definitivt	

Kartlegge	det	som	er	viktig	for	bruker	 	 1	(1.7)	 4	(6.8)	 33	(55.9)	 21	(35.6)	
Vurdere	behovet	for	tjenester	 	 1	(1.7)	 4	(6.8)	 35	(59.3)	 19	(32.2)	
Justere	behovet	for	tjenester	når	situasjonen	
endrer	seg	

	 1	(1.7)	 8	(13.6)	 55	(55.9)	 17	(28.8)	

Lede	teammøtet	 4	(6.8)	 3	(5.1)	 14	(23.7)	 26	(44.1)	 12	(20.3)	
Kommunisere	med	bruker	og	pårørende	i	fellesskap	 	 	 4	(6.8)	 35	(59.3)	 20	(33.9)	
Løse	konflikter	i	felleskap		 	 1	(1.7)	 17	(28.8)	 29	(49.9)	 12	(20.3)	
Samhandle	med	bruker	og	stimulere	til	
egenmestring	

	 	 12	(20.3)	 30	(50.8)	 17	(28.8)	

	

d)	Faktorer	som	omfatter	organisasjonen	og	ledelse	av	innovasjonen	(Tillitsmodellen)	

Halvparten	av	teammedlemmene	mente	de	hadde	for	liten	bakgrunnskunnskap	til	å	arbeide	etter	

Tillitsmodellen	da	de	startet.	På	spørsmål	om	ledelsen	har	formalisert	Tillitsmodellen	svarer	37	

personer	«ja»	(67%),	20	svarer	«vet	ikke»	(33%),	mens	3	svarer	«nei»	(5%).	På	spørsmål	om	det	er	
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andre	endringer	på	arbeidsplassen	under	innføring	av	Tillitsmodellen	som	omorganisering,	fusjon,	

innsparinger	eller	andre	innovasjoner	svarer	40	personer	«ja»	(77%),	12	(23%)	svarer	«nei»,	mens	8	

har	ikke	svart	på	dette	spørsmålet.		

	 Dette	indikerer	at	det	er	betydelig	usikkerhet	blant	mange	teammedlemmer	om	

Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell,	og	at	det	foregår	organisatoriske	endringsprosesser	

parallelt	med	pilotering	av	Tillitsmodellen	i	relativt	stort	omfang,	noe	som	normalt	innebærer	

relativt	dårlige	forutsetninger	for	innovasjon	og	implementering.	

	 De	faktorene	teammedlemmene	skårer	lavest	er	imidlertid	(a)	tilstrekkelig	personale,	(b)	

økonomiske	ressurser	og	(c)	tid	til	å	arbeide	etter	Tillitsmodellen	(tabell	17).	Dette	indikerer	klart	at	

medarbeiderne	mener	at	det	foreløpig	ikke	er	lagt	systemisk	godt	nok	til	rette	for	kunne	arbeide	

etter	Tillitsmodellen	slik	den	er	tenkt.		

Tabell	17:	Vurdering	av	relevante	organisatoriske	faktorer	for	vellykket	implementering	

Faktor	 Spørsmål	 Mean	score	(SD)	 Range	
20.	Erstatning	ved	
fravær	–	når	noen	
slutter	

20.	På	min	arbeidsplass	er	det	rutiner	slik	at	dersom	
medarbeidere	i	selvstyrte	team	slutter,	så	blir	de	erstattet	
tidsnok	av	medarbeidere	som	kjenner/eller	blir	opplært	i	
Tillitsmodellen.	

2.62	(1.1)	 1-5	

21.	Stabens	
kapasitet	

21.	Det	er	tilstrekkelig	med	personale	på	arbeidsplassen	til	å	
arbeide	etter	Tillitsmodellen	slik	den	er	tenkt.	

2.41	(1.1)	 1-5	

22.	Økonomiske	
resurser		

22.	Det	er	nok	økonomiske	ressurser	til	disposisjon	til	å	
arbeide	etter	Tillitsmodellen	

2.37	(1.0)	 1-5	

23.	Tilgjengelig	tid		 23.	Jeg	har	fått	nok	tid	avsatt	i	det	daglige	arbeidet	til	å	
arbeide	etter	Tillitsmodellen	slik	den	er	tenkt.	

2.48	(1.1)	 1-5	

24.	Materielle	
ressurser		

24.	På	min	arbeidsplass	har	jeg	nok	utstyr	og	andre	ressurser	
til	rådighet	til	å	arbeide	etter	Tillitsmodellen	slik	den	er	
tenkt.	

2.88	(1.1)	 1-5	

27.	Informasjon	
om	innovasjonen	

27.	På	min	arbeidsplass	har	jeg	lett	tilgang	til	informasjon	
om	Tillitsmodellen.	

3.70	(0.9)	 1-5	

28.	Tilbake-
melding	om	
fremdrift	

28.	På	min	arbeidsplass	får	vi	jevnlig	tilbakemelding	på	
fremdrift	med	implementering	av	Tillitsmodellen.	

3.32	(1.2)	 1-5	

	 Sumskåre	(Cronbach's	alpha=0.84)	 29.94	(5.2)	 9	-34	
	

	

4.3. Team-perspektivet		

Tre	workshops	hvor	alle	seks	team	fra	fire	bydeler	var	representert,	ble	gjennomført	i	

piloteringsperioden.	Alle	workshopene	har	vært	gjennomført	i	Oslo	kommunes	lokaler	i	Gamle	

Bydel	fra	oktober	2017	–	januar	2018.	På	samlingene	ble	det	benyttet	spørreskjemaer	som	

utgangspunkt	for	gruppedrøftelser	i	team	og	erfaringsdeling	i	plenum.	
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4.3.1. Workshop	1:	Hva	skal	til	for	å	lykke	med	Tillitsmodellen	-	erfaringsdeling	

Formålet	med	den	første	samlingen	(oktober	2017)	var	å	utforske	hva	som	skal	til	for	å	lykkes	med	

Tillitsmodellen,	dele	erfaringer	med	samarbeid	i	tverrfaglige	team	så	langt,	og	lære	av	hverandres	

løsninger.	49	teammedlemmer	fra	de	fire	bydelene	deltok.	De	hadde	ulik	profesjonsbakgrunn	og	

representerte	tverrfagligheten	i	teamene.	Deltagerne	besvarte	spørsmål	om	det	som	var	felles	for	

de	to	modellene	som	skulle	piloteres,	hva	de	erfarte	som	bra	og	mindre	bra	på	jobb,	og	hvilke	råd	

de	ville	gi	til	ledelsen	for	å	gjøre	Tillitsmodellen	så	god	som	mulig.		

	 Tabell	18	viser	hvordan	teamdeltagerne	selv	oppfatter	sentrale	aspekter	av	organiseringen	i	

team.	Spørsmål	1-13	gjelder	aspekter	ved	den	faglige	organiseringen	som	skulle	være	felles	for	alle	

team,	og	som	alle	ville	svare	«ja»	på	hvis	det	var	gjennomført.	Vi	ser	av	tabellen	at	dette	ikke	er	

tilfelle,	og	at	mye	bare	delvis	er	gjennomført,	noe	også	i	svært	liten	grad.	

	 På	dette	tidspunktet	var	det	ikke	å	forvente	at	alle	hadde	gjennomført	ny	vurdering	sammen	

med	alle	brukere,	men	det	er	allikevel	påfallende	at	relativt	få	opplever	å	involvere	brukerne	mer	

enn	før,	selv	om	det	er	et	av	formålene	med	Tillitsmodellen.		

	 Vi	ser	av	tabellen	at	de	ansatte	skårer	høyt	på	revurdering	av	brukernes	behov	og	på	

tverrfaglig	samarbeid,	noe	som	også	er	helt	sentralt	i	modellen.	I	svar	på	åpne	spørsmål	og	i	

erfaringsdeling	i	plenum	kom	det	frem	at	det	de	likte	best	ved	team-organiseringen	var	nettopp	

tverrfaglig	samarbeid,	og	at	man	også	verdsatte	raskere	gjennomføring	av	møter,	større	ansvar	og	

mer	arbeid	i	fellesskap	for	å	komme	frem	til	gode	løsninger	for	bruker.		

	 Flere	team	formidlet	imidlertid	at	de	opplevde	å	gå	på	minimumsbemanning,	hadde	for	få	

sykepleiere	og	at	det	var	svært	mye	å	gjøre	for	denne	yrkesgruppen.	Noen	pekte	også	på	at	det	var	

gitt	lite	informasjon	og	at	leder	hadde	for	lite	kunnskap	om	Tillitsmodellen.	Dette	samsvarer	med	

funnene	i	medarbeiderundersøkelsen.	

Tabell	18:	Oppgaver	og	organisering	i	team		

Tiltak	i	Tillitsmodellen	–	Alle	fire	bydeler	 ja	 nei	 vet	
ikke	

totalt	

1	 Mitt	team	har	ansvar	for	alle	brukerne	(med	vedtak)	i	vårt	område	 28	 13	 2	 43	

2	 I	mitt	team	er	både	saksbehandler,	ergoterapeut	og	fysioterapeut	
faste	medlemmer	

38	 5	 	 43	

3	 Praktisk	bistand	er	integrert	i	teamet	 22	 20	 1	 43	
4	 Alle	faste	medlemmer	i	mitt	team	rapporterer	til	samme	leder	 35	 5	 2	 42	
5	 Vedtaksmyndigheten	i	mitt	team	ligger	hos	teamleder	 18	 19	 6	 43	
6	 Vi	er	i	gang	med	nye	tiltaksplaner	for	den	enkelte	bruker	utfra	«Hva	

er	viktig	for	deg?»	
17	 22	 3	 42	

7	 Teamet	innhenter	annen	(spesial)kompetanse	og	veiledning	ved	
behov	

27	 6	 10	 43	

8	 Teamet	tildeler	tjenester	og	lager	arbeidslister	 20	 21	 2	 43	
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Lederstøtte	–	«På	et	åpent	hav»	

Det	var	påfallende	store	forskjeller	mellom	teamene	i	forståelse	av	hva	Tillitsmodellen	var	og	

hvorvidt	de	følte	de	mestret	den	nye	arbeidsformen.	Mens	noen	ga	klart	uttrykk	for	at	de	følte	det	

gikk	bra	og	at	de	hadde	god	lederstøtte,	meldte	andre	team	at	arbeidet	i	team	var	uten	klart	

definerte	oppgaver,	at	dette	var	vanskelig	og	til	tider	kaotisk,	og	at	teamleder	kunne	være	

fraværende	det	meste	av	tiden.	En	tillitsvalgt	uttalte	senere	i	et	intervju	at	det	var	kommet	flere	

meldinger	om	at	team	ikke	fungerte	godt:		

De	var	jo	ikke	klar	over	hvilke	oppgaver	de	skulle	ha,	og	en	ringte	meg	og	sa	at	hun	følte	hun	
hadde	havnet	på	et	åpent	hav.	Det	skal	jo	ikke	være	så	utrygt.	Plutselig	skulle	man	sitte	og	
fordele	for	gruppa	si.		

4.3.2. De	ansattes	råd	til	ledelsen	

På	første	workshop	ga	deltagerne	individuelt	også	svar	på	et	spørsmål	om	hvilke	råd	de	ville	gi	til	

ledelsen	for	at	Tillitsmodellen	skulle	fungere	enda	bedre.	Svarene	som	hyppigst	gikk	igjen	gjaldt	

tilstrekkelig	grunnbemanning,	tilstedeværende	ledelse	og	økt	kompetanse	i	teamet,	deretter	

avklaring	av	oppgaver	og	tid	til	administrasjon:	

Bemanning	

• Sikre	tilstrekkelig	grunnbemanning	av	faste	folk	

• Få	ned	sykefraværet	og	unngå	så	mange	vikarer	

• Få	tid	til	å	jobbe	med	hverdagsmestring	(’henda	på	ryggen’)	

Ledelse	

• At	teamleder	er	tilstede,	involverer	seg	og	følger	opp		

9	 Teamet	lager	tiltaksplaner	og	følger	opp	disse	 27	 10	 4	 41	
10	 Teamet	gjør	selv	revurdering	av	brukernes	behov	(i	tverrfaglige	

møter)	
41	 1	 -	 42	

11	 Teamet	har	ansvar	for	å	sette	opp	vaktlistene	 5	 35	 3	 43	
12	 Teammedlemmer	får	veiledning	og	rådgivning	internt	i	teamet	 22	 13	 7	 42	
13	 Teamet	følger	opp	overfor	sykehus,	helsehus,	KAD	eksisterende	

brukere	
20	 12	 10	 42	

14	 Teamet	har	god	teknologistøtte	 13	 15	 13	 41	
15	 Vi	har	gjennomført	ny	vurdering	sammen	med	alle	brukere	 3	 37	 3	 43	
16	 I	mitt	team	fungerer	det	tverrfaglig	samarbeidet	godt	 36	 3	 4	 43	
17	 Jeg	opplever	at	jeg	selv	og	teamet	har	god	lederstøtte	 13	 24	 4	 41	
18	 Jeg	opplever	at	teamet	samlet	har	den	nødvendige	kompetansen	for	

å	gi	helhetlig	omsorg	
28	 9	 6	 43	

19	 Jeg	opplever	at	vi	involverer	brukerne	mer	enn	før	 9	 27	 7	 43	
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• At	teamleder	lytter	til	de	ansatte	og	tar	dem	med	på	råd	

• At	teamleder	er	del	av	teamet,	og	legger	til	rette	for	gode	møter	

• At	teamleder	lar	de	ansatte	slippe	til	og	selv	bestemme	og	ta	valg	

• At	teamleder	klargjør	oppgaver	i	teamet	og	at	det	jobbes	mot	et	mål		

• At	teamleder	følger	opp	at	tiltak	iverksettes	og	endres	ved	behov	

• At	teamleder	får	færre	andre	oppgaver	og	tid	til	å	lede	teamet		

Kompetanse	

• Å	ha	nok	sykepleiere/kompetanse	i	teamet	i	forhold	til	brukergruppen	

• Å	forberede	og	gi	opplæring	i	Tillitsmodellen	

• Å	avsette	tid	til	opplæring	og	omstilling	(E-læring	hjemme	ikke	nok)	

• La	fagpersoner	i	teamene	være	i	teamene,	og	ikke	låne	dem	ut	til	andre		

• Å	gi	opplæring	i	å	utarbeide	og	bruke	tiltaksplaner	i	team	

Teamutvikling	og	-oppgaver	

• Behov	for	tydeligere	roller	og	oppgaver	i	teamet	

• Behov	for	en	fordeler,	koordinator	med	ansvar	for	arbeidslister,	e-link	etc.		

• Skape	tid	og	rom	for	å	ha	regimessige	teammøter	

• Gi	bedre	tid	til	omstilling,	opptrening	og	planlegging		

• La	teamet	få	jobbe	selvstendig	og	selv	finne	møteformer	som	fungerer	

• Administrasjon	og	saksbehandling	

• Å	sette	av	tid	til	administrasjon/skrivearbeid	

• Uten	koordinator/fordeler	er	det	stor	risiko	for	at	informasjon	kan	glippe!	

4.3.3. Workshop	2	-	Tillit,	motivasjon	og	samarbeid	

På	den	andre	workshop’en	(november	2017)	var	begrepet	«tillit»	sentralt,	og	formålet	var	å	avklare	

egen	rolle	i	teamet	og	hvordan	man	sammen	i	teamet	best	kunne	bidra	til	å	styrke	brukerens	

opplevelse	av	mestring,	trygghet	og	selvbestemmelse.	Hva	tillit	betyr	i	samarbeid	i	team	og	i	arbeid	

for	brukerne	var	hovedpunkter	i	drøftelsene.		

	 Det	var	totalt	43	personer	til	stede	fordelt	på	de	åtte	teamene	på	denne	samlingen.	Det	som	

gikk	igjen	i	oppsummeringen	var	at	tillit	handler	om	å	stole	på	andre	og	på	seg	selv.	Det	ble	lagt	vekt	

på	ærlighet,	kommunikasjon,	informasjon	og	å	finne	felles	gode	løsninger.	Det	er	viktig	å	ha	tro	på	

at	alle	yter	sitt	beste	og	å	ha	god	samvittighet	for	den	måten	det	jobbes	på.	For	de	ansatte	i	

teamene	var	det	viktig	med	høy	grad	av	opplevd	autonomi/selvbestemmelse.	Svar	på	spørsmål	om	
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oppgaver	og	teamsamarbeid	(tabell	19)	viser	at	teamene	jevnt	over	skårer	høyt	på	egenskaper	og	

kommunikasjonsformer	som	er	positive	i	teamarbeid	(Bales,	1950;	Eide	&	Eide,	2017).	

Tabell	19:	Oppgaver	og	samarbeid	i	team		

	 	

En	overraskende	oppdagelse	på	denne	samlingen	var	at	flere	team	arbeidet	etter	gammel	mal	for	

innkomstsamtale,	uten	«Hva	er	viktig	for	deg?»-spørsmålet.	En	ny	mal	for	dette	ble	utarbeidet	og	

prøvd	ut	våren	2017.	

4.3.4. Workshop	3:	Roller	og	kommunikasjon	

Den	tredje	og	siste	workshopen	(januar	2018)	hadde	35	deltagere	fra	de	tre	bydelene.	Tema	var	

oppstartsamtaler/	kartleggingssamtaler.	Sentrale	punkter	var	hvordan	skape	tillit	og	god	

kommunikasjon	i	kartleggingssamtalen,	og	få	frem	hva	som	er	viktig	for	bruker	og	hvordan	

kartleggingssamtalen	kan	danne	et	godt	grunnlag	for	brukers	tiltaksplan.	Kartlegging	som	

kontinuerlig	oppgave	ble	også	løftet	frem.		

I	teamet	vårt	...	 ja	 nei	 Både-og	
av	og	til	

total	

1	 ...	er	vi	solidariske,	støtter,	anerkjenner	og	hjelper	hverandre	når	det	trengs	 27	 -	 10	 37	
2	 ...	har	vi	en	avslappende	tone,	og	kan	spøker	om	ting	for	å	redusere	spenning		 24	 1	 12	 37	
3	 ...	er	vi	imøtekommende,	nikker	og	forstår,	og	gir	etter	når	det	passer	best	 22	 -	 13	 35	
4	 ...	er	det	ofte	noen	som	styrer	diskusjonen,	gir	den	retning,	lar	folk	komme	til	

orde	osv.	
20	 -	 20	 	

5	 ...	gir	vi	uttrykk	for	hva	vi	tenker	og	føler,	sier	hva	vi	mener	og	hva	vi	ønsker	 26	 -	 6	 33	
6	 ...	er	det	ofte	noen	som	tar	litt	ledelsen	informerer,	gjentar,	sammenfatter	og	

tydeliggjør	
12	 2	 20	 34	

7	 ...	er	det	ofte	noen	som	ber	om	mer	informasjon,	ber	andre	gjenta,	
tydeliggjøre,	utdype	etc.	

9	 3	 21	 33	

8	 ...	er	det	vanlig	å	foreslå	løsninger	eller	handlingsalternativer,	eller	la	samtalen	
ta	ny	retning	

16	 4	 13	 33	

9	 ...	er	ofte	noen	avvisende,	formelle,	yter	stille	motstand,	eller	de	hjelper	bare	
når	de	må	

6	 10	 16	 32	

10	 ...	skaper	ofte	noen	spenning	eller	er	hjelpeløse,	trekker	seg	tilbake,	faller	litt	
sammen	

3	 15	 13	 31	

11	 ...	er	det	ofte	noen	litt	fiendtlige,	gjør	andre	mindre,	er	sarkastiske,	
latterliggjør	oppgaver,	etc	

1	 23	 8	 32	

12	 ...	føler	jeg	meg	trygg	 28	 1	 4	 33	
13	 ...	har	jeg	tillit	til	alle	de	andre	 19	 1	 12	 32	
14	 ...	er	min	rolle	å	glatte	over	 4	 20	 5	 29	
15	 ...	er	min	rolle	å	konfrontere	når	det	er	nødvendig	 8	 7	 15	 30	
16	 ...	er	det	min	rolle	å	si	fra	skikkelig,	kanskje	tvinge	frem	løsninger	eller	avtaler	 5	 19	 10	 34	
17	 ...	er	det	min	rolle	å	holde	meg	i	bakgrunnen,	være	litt	usynlig	 1	 27	 4	 32	
18	 ...	er	det	min	rolle	å	finne	kompromisser	og	kloke	løsninger	 12	 3	 16	 31	
19	 ...	vet	vi	hva	som	er	viktig	for	hver	enkelt	av	oss	 14	 5	 15	 34	
20	 ...	vet	vi	hva	som	er	viktig	for	hver	enkelt	av	våre	brukere	 9	 5	 18	 32	
21	 ...	har	vi	drøftet	hva	vi	selv	synes	er	viktig	med	Tillitsmodellen		 15	 6	 13	 34	
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Tabell	20:	Roller	og	kommunikasjon	i	team	

	

Tiltaksplan	og	journalsystem	

Av	svar	på	spørreskjema	på	siste	workshop	(over,	tabell	20)	går	det	frem	at	alle	teamene	-	mot	

slutten	av	piloteringsperioden	-	var	kommet	i	gang	med	ny	metode	for	kartlegging	(«Hva	er	viktig	

for	deg?»),	og	mente	at	bruker	føler	seg	sett	og	forstått	i	kartleggingsprosessen.	Vi	ser	imidlertid	at	

mange	allikevel	ikke	har	et	klart	bilde	av	hva	som	er	viktig	for	brukerne,	og	at	hva	som	er	viktig	for	

brukeren	i	mange	tilfeller	heller	ikke	fremgår	av	tiltaksplanen.	Det	er	variert	erfaring	med	om	

brukerne	er	med	å	sette	opp	tiltaksplan	i	samarbeid	med	personalet.		

	 Av	erfaringsdelingen	i	plenum	gikk	det	frem	at	det	ikke	var	noen	plass	i	det	digitale	journal-

systemet	hvor	man	kunne	registrere	hva	som	er	viktig	for	brukerne	i	tilknytning	til	tiltaksplanen.	

Allikevel	svarer	mange	at	dette	fremgår	av	tiltaksplanen.	Det	synes	å	være	en	felles	erfaring	at	

tiltaksplanen	(av	tekniske	grunner	eller	mangel	på	opplæring)	ikke	kunne	endres	i	journalsystemet	

mens	man	var	hos	bruker,	men	at	dette	måtte	gjøres	på	en	egen	maskin	i	basen.	Tiltaksplan	ble	

følgelig	ofte	skrevet	i	ettertid,	og	mange	meldte	at	den	heller	ikke	alltid	ble	oppdatert	ved	senere	

endringer.	Teammedlemmenes	erfaring	var	åpenbart	at	journalsystemet	ikke	var	tilpasset	

Tillitsmodellen,	og	at	dette	i	praksis	var	en	hemmer	i	overgangen	til	ny	modell	(jf.	4.4	

Lederperspektivet).		

I	teamet	vårt	...	 ja	 nei	 vet	ikke	
/usikker	

total	

1	 Vi	har	foretatt	ny	kartlegging	av	de	fleste	brukerne	 11	 20	 4	 35	
2	 Vi	bruker	ny	metode	for	kartlegging,	men	«hva	er	viktig	for	deg»	 29	 0	 5	 34	
3	 Våre	brukere	føler	seg	sett	og	forstått	i	kartleggingsprosessen	 22	 1	 12	 35	
4	 Vi	arbeider	sammen	med	våre	brukere	om	å	sette	opp	tiltaksplanen		 13	 13	 9	 35	
5	 Hva	som	er	viktig	for	brukeren	fremgår	klart	av	tiltaksplanen	 15	 11	 8	 34	
6	 Jeg	vet	hvordan	jeg	skal	kommunisere	for	å	finne	ut	hva	som	er	viktig	for	

brukeren	
29	 1	 4	 34	

7	 Jeg	har	selv	et	ganske	klart	bilde	av	hva	som	er	viktig	for	de	fleste	brukerne	 16	 14	 5	 35	
8	 Jeg	kan	sjekke	i	tiltaksplanen	hva	som	er	viktig	for	brukerne	 11	 18	 6	 35	
9	 Jeg	oppfatter	som	regel	når	brukerens	behov	og	ønsker	endrer	seg	 26	 2	 7	 35	
10	 Jeg	vet	hvordan	jeg	skal	dokumentere	det	når	brukerens	behov/ønsker	

endrer	seg	
29	 3	 3	 35	

11	 Vi	dokumenterer	sammen	med	bruker	når	brukerens	behov	og	ønsker	
endrer	seg	

6	 23	 6	 35	

12	 Teamet	har	gode	rutiner	for	å	kommunisere	når	brukers	behov/ønsker	
endrer	seg	

24	 15	 6	 35	

13	 Når	brukers	behov	og	ønsker	endrer	seg	vi	også	tiltaksplanen	 20	 6	 9	 35	
14	 Jeg	synes	vi	er	gode	til	å	gjøre	endringer	når	brukers	behov	og	ønsker	

endrer	seg	
25	 6	 3	 34	
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Hverdagsmestring	–	«Det	er	viktig	å	kommunisere	at	vi	er	der	for	dem.»	

Å	få	hverdagsrehabilitering	og	å	hjelpe	brukeren	til	hverdagsmestring	til	å	bli	et	tenkesett	var	også	

en	stor	utfordring	for	mange.	Det	var	stor	forskjell	i	hvordan	dette	ble	oppfattet.	Noen	syntes	å	

vektlegge	at	hverdagsmestring	er	viktig	for	brukeren	selv:	«Det	som	er	viktig	er	å	tenke	på	at	man	

skal	sette	folk	i	stand	til	å	klare	ting	selv.»	Andre	var	mer	kritiske,	og	mente	at	kommunen	nå	vektla	

hverdagsmestring	for	å	spare	ressurser:	

Paradokset,	som	kan	oppleves	som	vanskelig,	er	at	vi	sier	til	brukerne	...	at	vi	kan	prøve	å	
motivere	brukeren	til	å	bli	mer	selvhjulpen,	sier	at	det	er	for	å	hjelpe	deg	til	å	være	mer	
selvhjulpen,	men	det	er	jo	ikke	det.	Det	er	for	å	kutte	vedtak.	

	

En	tredje	posisjon	i	spørsmålet	om	hverdagsmestring	var	å	ha	både	brukers	beste	og	hensyn	til	

økonomi	i	tankene,	og	at	disse	to	hensynene	kanskje	langt	på	vei	trekker	i	samme	retning:	

Hjemmetjenesten	må	tenke	på	økonomi.	Vi	kan	ikke	gi	tjenester	til	personer	som	ikke	har	
bruk	for	det.	Å	kutte	vedtak	på	grunn	av	økonomi	er	feil.	Om	noen	klarer	å	gjøre	noe	selv,	så	
skal	de	gjøre	det.	Men	at	noen	kommer	inn	og	smører	skiva	di	og	henter	kaffe,	og	de	sitter	i	
en	stol	hele	dagen,	det	er	ikke	bra.	

	

Et	annet	paradoks	er	at	skrøpelige	brukere	kan	være	lite	motivert	for	hverdagsmestring	fordi	de	er	

engstelige	med	tanke	på	å	risikere	å	miste	tjenestene	–	som	de	føler	seg	avhengig	av	–	hvis	de	

midlertidig	skulle	bli	bedre:		

Får	vi	nye	brukere	er	det	viktig	å	trygge	de	på	at	vi	ikke	detter	bort	selv	om	de	får	til	noe	selv.	
Vi	kommer	tilbake	hvis	det	blir	funksjonsfall.	Det	er	viktig	å	kommunisere	at	vi	er	der	for	dem.	
(…)	Det	det	handler	om	er	å	mestre	hverdagen	for	den	enkelte	på	den	gode	måten.	

Hva	er	viktig	for	deg?	–	«Å	gå	opp	trappa»		

En	fortelling	som	kom	igjen	flere	ganger	i	løpet	av	workshopene	var	brukeren	som	trengte	å	komme	

i	gang	med	trening	av	hensyn	til	vekt	og	blodsukker.	Brukeren	fikk	et	treningsprogram,	men	

fysioterapeuten	kom	ingen	vei.	Hjemmesykepleien	fikk	melding	om	dette,	og	spurte	bruker	hva	som	

var	viktig	for	henne.	Hun	hadde	ikke	vært	i	stand	til	å	komme	opp	i	etasjen	over	på	lang	tid,	og	

svarte	«Jeg	vil	klare	å	gå	opp	trappa».	Brukeren	selv	så	kanskje	selv	ikke	sammenheng	mellom	

trening	og	sitt	eget	ønske.	Hun	så	ingen	mening	i	å	reise	seg	opp	og	ned	i	stolen	som	en	øvelse,	men	

hadde	behov	for	å	mestre	å	gå	i	trapp.	Dette	ga	mening:	«For	å	bli	god	å	gå	i	trapp,	så	går	vi	i	

trapp».	Hjemmesykepleien	koblet	konkret	mål	og	trening,	med	gode	resultater.		

	 På	den	avsluttende	workshop'en	var	det	særlig	to	positive	erfaringer	som	ble	fremhevet:	

tverrfaglig	samarbeide	i	team	og	økt	oppmerksomhet	på	det	som	var	viktig	for	brukerne.	
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	 De	kritiske	erfaringer	var	særlig	knyttet	til	to	forhold.	På	den	ene	siden	opplevelsen	av	

manglende	teknologistøtte	og	tilpasning	av	journalsystemet	til	Tillitsmodellen,	og	mer	generelt	liten	

interesse	og	vilje	i	ledelsen	til	å	ta	i	bruk	tilgjengelig	velferdsteknologi.	På	den	andre	siden	

manglende	tilrettelegging	og	lederstøtte	i	det	daglige,	riktignok	med	et	klart	unntak	for	den	bydelen	

som	piloterte	for	første	gang.	I	tillegg	kom	hverdagsmestring	og	motiverende	kommunikasjon	med	

brukerne	opp	som	et	eget	tema	som	flere	av	teamene	ytret	ønske	om	og	behov	for	å	gå	videre	på	

(jf.	4.4	Lederperspektivet,	nedenfor).		

4.4. Lederperspektivet	

Individuelle	intervjuer	ble	gjennomført	med	ti	ledere	og	tillitsvalgte	–	overordnet	prosjektansvarlig,	

fire	teamledere,	fire	prosjektledere	og	en	tillitsvalgt.	En	intervjuguide	var	utarbeidet	på	forhånd,	og	

ble	benyttet	som	en	sjekkliste.	Intervjuene	ble	gjennomført	som	åpne,	utforskende	samtaler,	hvor	

det	overordnede	formålet	var	å	identifisere	viktige	erfaringer	med	tanke	på	hovedimplementering.	

Intervjuene	ble	transkribert	og	lyttet	gjennom	flere	ganger.	

Kompleksitet	

En	overordnet	og	felles	erfaring	var	at	piloteringen	av	Tillitsmodellen	var	et	svært	komplekst	

prosjekt,	at	overgangen	fra	bestiller/utfører-modellen	til	å	arbeide	tillitsbasert	var	en	større	

overgang	enn	man	kanskje	hadde	forutsatt,	og	at	det	å	samarbeide	om	systematisk	utprøving	av	en	

modell	på	tvers	av	fire	autonome	bydeler	ikke	var	enkelt.	Til	tross	for	omfattende	inkluderende	

prosesser	i	utviklingsfasen	pekte	flere	ledere	på	at	forankringen	eller	eierforholdet	til	prosjektet	

blant	ledere	i	bydelene	kunne	være	varierende.	Tillitsmodellen	utfordret	også	eksisterende	

tenkesett	og	eksisterende	praksis,	noe	som	ifølge	flere	ledere	skapte	engasjement,	men	også	intern	

usikkerhet	og	uro,	først	og	fremst	blant	ledere	og	tillitsvalgte.	Ifølge	de	lederne	som	pekte	på	dette,	

var	uroen	mest	utbredt	i	utviklings-	og	forpiloteringsfasen,	noe	mindre	i	hovedpiloteringen.	

	 Bydelene	skulle	pilotere	to	varianter	av	Tillitsmodellen	med	mange	felles	elementer.	Av	

intervjuene	med	lederne	gikk	det	direkte	eller	indirekte	frem	at	piloteringen	av	felleselementene	

var	gjennomført	i	svært	varierende	grad.	Underveis	hadde	styringsgruppen	også	gått	bort	fra	et	av	

de	sentrale	felleselementene,	nemlig	at	alle	brukere	skulle	få	ny	tiltaksplan	ut	fra	«Hva	er	viktig	for	

deg?»	Kun	den	bydelen	som	piloterte	for	første	gang,	hadde	i	all	hovedsak	gjennomført	

piloteringen	etter	planen.	Dette	samsvarer	godt	med	funn	i	workshop	med	medarbeiderne.	I	
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praksis	var	det	med	andre	ord	ikke	to,	men	fire	varianter	av	Tillitsmodellen	som	ble	prøvd	ut	i	

hovedpiloteringen.	Kompleksiteten	i	piloteringen	og	dermed	også	i	erfaringer	var	stor.	

	 Samtlige	ledere	syntes	imidlertid	å	stille	seg	bak	idéen	om	Tillitsmodellen,	ønsket	om	økt	tillit	i	

tjenestene	og	overgang	til	tillitsbasert	styring	og	ledelse.	Om	dette	skyldtes	at	overgang	til	

tillitsbasert	styring	og	ledelse	var	besluttet	politisk	og	dermed	en	del	av	premissene,	eller	om	det	

skyldtes	andre	ting,	var	vanskelig	å	få	tak	i.	På	direkte	spørsmål	i	intervjuene	om	man	mente	at	

Tillitsmodellen	ville	være	bedre	for	hjemmetjenestene	enn	bestiller/utfører-modellen,	var	de	fleste	

positive	og	ingen	direkte	negative.	I	ulike	sammenhenger	kom	flere	tilbake	til	at	det	neppe	var	noen	

som	ville	tilbake	til	måten	man	gjorde	ting	på	tidligere.	

	 Nedenfor	presenteres	lederes	og	tillitsvalgtes	perspektiver	på	sentrale	elementer	i	

Tillitsmodellen	slik	den	ble	prøvd	ut.		

4.4.1. Tverrfaglighet	–	med	saksbehandling	i	team	

Ledernes	erfaringer	med	tverrfaglige	team	var	utelukkende	positiv.	Dette	samsvarer	godt	med	

teamenes	egen	erfaring	både	i	forpiloteringen	og	hovedpiloteringen.	

Fysioterapeut	og	ergoterapeut	i	teamet	

	Særlig	ble	det	fremhevet	betydningen	av	å	ha	med	fysioterapeuter	og	ergoterapeuter	som	del	av	

teamet,	noe	de	fleste	teamene	hadde.	Et	spørsmål	som	ble	reist	var	hvordan	profesjonsutøvere	

som	det	kanskje	ikke	var	behov	for	på	heltid	skulle	organiseres.	En	løsning	som	flere	bydeler	hadde	

valgt	var	at	en	person	kunne	delta	i	to	team	hvis	det	f	eks	bare	var	behov	for	50	%.	Å	være	del	av	

teamet	innebar	å	delta	regelmessig	på	møtene	og	bidra	faglig.	Mange	av	lederne	mente	dette	ga	en	

felles	læringseffekt	på	tvers	av	profesjoner	som	man	ikke	hadde	tidligere.	Dette	samsvarer	med	

funn	fra	workshops	med	teammedlemmene.		

Saksbehandling	i	teamet	

Prosjekt-	og	teamlederne	mente	også	at	erfaringene	med	saksbehandling	i	team	og	å	ha	

saksbehandlere	som	del	av	teamet	var	positive.	Dette	var	imidlertid	i	mindre	grad	prøvd	ut	

systematisk.	Dette	kunne	ha	ulike	årsaker	i	de	ulike	bydelene,	men	det	synes	å	være	en	felles	

utfordring	å	integrere	saksbehandling	i	teamarbeidet.	En	formulerte	det	som	et	spørsmål	om	tid	og	

koordinering:	
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Den	største	utfordringen	vi	har	nå	tenker	jeg	er	å	skape	tid	for	tjenesteansvarlig	og	
saksbehandler	til	å	sette	seg	ned	å	snakke	sammen	i	forhold	til	å	samkjøre	vedtakene	og	
tiltaksplan.	Det	ser	vi	at	er	litt	utfordrende	for	man	må	finne	den	tiden	i	hverdagen.	

	 	

I	enkelte	bydeler	deltok	saksbehandlere	uregelmessig	på	møter	og	–	i	den	grad	de	besøkte	brukere,	

besøkte	de	brukere	alene	eller	sammen	med	en	annen	saksbehandler.	Dermed	ble	også	den	

ønskede	kompetanseoverføring	til	resten	av	teamet	begrenset:		

Saksbehandlerne	burde	vært	mer	ute	hos	brukerne,	og	de	bør	overføre	mer	kompetanse	til	
sykepleiere	og	helsefagarbeidere	i	forhold	til	lovverk.	(…)	Den	kompetansen	som	
forvaltningsenheten	sitter	på,	saksbehandlerne,	de	sitter	jo	fortsatt	med	den	
saksbehandlingsrollen	og	lovverket.	

	

En	tredje	utfordring	er	at	saksbehandlere	samtidig	fikk	en	ny	utfordring,	nemlig	å	skulle	utforme	

vedtakene	sammen	med	brukere	og	i	et	språk	som	også	brukere	og	pårørende	forstår.	Også	dette	

var	en	stor	overgang,	og	krevde	nytt	tenkesett,	tilvenning	og	trening.	En	leder	formulerte	det	slik:		

Og	det	er	en	sak	som	jeg	også	har	tenkt	på,	og	som	jeg	har	snakket	med	saksbehandlerne	om,	
at	de	kan	ikke	skrive	vedtak	som	vi	skrev	før.	Vi	må	ha	vedtak	der	vi	på	en	måte	samskaper	
tjenester	med	brukere	og	pårørende.	Vi	må,	på	en	måte,	åpne	for	å	…	at	vedtakene	blir	
utformet	sånn	at	pårørende	og	brukeren	har	et	eierskap	til	det.	Og	det	har	ikke	vært	helt	lett.	

	

Selv	om	saksbehandling	i	team	ble	prøvd	ut	i	varierende	grad,	synes	det	å	være	nok	positive	

erfaringer	til	at	teamledere	ønsket	saksbehandling	i	team	og	at	saksbehandlere	ble	integrert	i	

teamet,	deltok	på	møtene,	besøkte	brukerne	sammen	med	fagpersoner	og	fattet	vedtak	i	samråd.	

Begrenset	utprøving	til	tross,	mange	av	lederne	formulerte	varianter	av	utsagnet:	«Ingen	vil	tilbake	

til	sånn	det	var	før».		

4.4.2. Nytt	tenkesett	–	hva	er	viktig	for	deg?	

Det	synes	å	være	bred	enighet	blant	lederne	om	at	Tillitsmodellen	representerte	både	et	nytt	

tenkesett	og	en	ny	praksis.	Dette	ble	formulert	på	ulike	måter,	men	mange	uttrykte	klart	at	det	å	gå	

fra	å	skulle	utføre	en	bestilling	til	å	finne	ut	hva	som	var	viktig	for	brukeren	og	gi	best	mulig	hjelp	på	

bakgrunn	av	det	krevde	et	helt	nytt	tenkesett.	Enkelte	mente	også	at	det	å	ta	utgangspunkt	i	hva	

brukeren	selv	opplevde	som	viktig	faktisk	representerte	en	radikal	endring	av	praksis	–	selv	om	man	

kanskje	hadde	hørt	dette	slagordet	«Hva	er	viktig	for	deg?»	i	flere	år.	En	formulerte	denne	
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overgangen	som	et	paradigmeskifte	og	en	kulturendring	som	det	ville	ta	lang	tid	å	gjennomføre	i	

hjemmetjenesten:		

Og	så	har	jeg	reflektert	veldig	mye	over	at	…	ikke	sant,	dette	er	jo	et	paradigmeskifte	og	det	er	
en	kulturendring.	Vi	er	helt	i	begynnelsen	av	noe.	Og	det	vil	ta	flere	år	før	vi	kan	utvikle	en	…	
en	modell	som	vi	kanskje	ønsker	i	dag,	der	alle	jobber	felles	rundt	«hva	er	viktig	for	deg?»,	og	
der	brukermedvirkning	er	til	stede	og	der	man	på	en	måte	klarer	å	se	rollene	sine	her.	Rett	og	
slett.	

	

Flere	av	lederne	kom	i	intervjuene	inn	på	at	det	var	motiverende	å	skulle	ta	utgangspunkt	i	det	

brukeren	selv	opplevde	som	viktig,	både	for	dem	selv	og	for	medarbeidere.	En	annen	av	

teamlederne	la	særlig	vekt	på	tre	aspekter:	brukerorienteringen,	mestringstankegangen	og	at	

Tillitsmodellen	også	innebar	at	mer	faglig	ansvar	ble	tilbakeført	til	personalet:	

Jeg	ble	veldig	motivert	for	at	vi	skulle	inn	i	tillitsmodellen.	Og	det	som	motiverte	meg	også	var	
det	brukerfokuset,	i	forhold	til	mestring.	Hva	er	viktig	for	deg?	(…)	Jeg	syns	det	var	
kjempespennende	å	begynne	å	jobbe	på	den	måten,	mer	målrettet.	Og	
mestringstankegangen,	endring	i	holdninger,	og	ikke	gjøre	for,	det	synes	jeg	var	
kjempespennende.	Og	så	var	det	den	tredje	tingen,	at	personalet	kunne	få	dra	på	
vurderinger,	ha	noe	å	si,	ta	ansvar,	altså	få	mere	ansvar	igjen.	

	

4.4.3. Faglig	delegert	ansvar	

Som	lederen	i	sitatet	over	peker	på,	ser	både	ledere	og	teamene	selv	det	som	positivt	at	teamene	

får	et	mer	helhetlig	faglig	ansvar	for	brukeren,	og	ikke	bare	for	å	utføre	en	oppgave	på	bestilling.	I	

hjemmesykepleien	har	man	alltid	hatt	mye	ansvar.	Det	nye,	i	tillegg	til	«hva	er	viktig	for	deg?»-

tenkesettet,	er	helheten	og	tverrfagligheten	rundt	det	faglige	ansvaret.	En	av	teamlederne	sier	det	

slik:		

De	har	et	ansvar,	fordi	man	jobber	veldig,	veldig	selvstendig.	Og	det	er	jo	ikke	noe	som	har	
kommet	med	tillitsmodellen.	Det	har	man	gjort	egentlig	hele	tiden.	Men	det	jeg	tenker	har	
vært	en	veldig	stor	suksess,	og	som	jeg	synes	er	kjempefint,	det	er	det	tverrfaglige	
samarbeidet.	Det	aspektet	har	kommet	inn	nå.		

	

Overgangen	fra	å	utføre	en	bestilling	til	å	ha	et	utvidet,	selvstendig	ansvar,	innebærer	også	en	økt	

fleksibilitet	i	forhold	til	brukerens	behov.	En	leder	påpeker	at	det	kunne	være	stor	avstand	mellom	

det	en	bruker	hadde	fått	vedtak	om	og	det	brukeren	etter	hvert	hadde	behov	for,	og	at	det	ikke	

alltid	lot	seg	justere.	Erfaringen	var	at	mer	ansvar	til	teamene	reduserte	en	avstand	til	brukerne	og	
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deres	situasjon	som	hadde	vært	der	med	bestiller-utfører-modellen.	En	teamleder	med	lang	

erfaring,	som	selv	hadde	arbeidet	på	tildelingskontor,	formulerte	det	slik:		

Jeg	ser	gapet	med	bestiller.	Jeg	kan	si	det	helt	personlig,	jeg.	Min	erfaring	var	at	
bestillerkontoret	for	hjemmesykepleien	skapte	egentlig	et	større	gap.	

4.4.4. Teamledelse	–	forventninger	og	praksis	

Rollen	som	teamleder	var	ikke	avklart	før	hovedpiloteringen.	Såvidt	vi	har	registrert	hadde	ingen	av	

teamlederne	deltatt	på	noen	form	for	systematisk	utdanning	eller	trening	i	tillitsbasert	ledelse.	

Rollen	som	teamleder	var	heller	ikke	på	andre	måter	avklart,	bortsett	fra	at	en	‘coachende	lederstil’	

var	blitt	anbefalt	i	minipiloten.	Hver	enkelt	teamleder	måtte	finne	sin	egen	måte	å	fylle	den	nye	

rollen	på.		

	 Det	var	også	store	forskjeller	i	hvordan	teamledere	var	rekruttert	til	hovedpiloteringen.	Noen	

hadde	gått	videre	fra	minipiloteringen	eller	søkt	seg	til	hovedpiloteringen	fordi	tillitsmodellen	

representerte	et	tenkesett	og	en	arbeidsform	de	selv	hadde	stor	tro	på	mens	andre	var	beordret	

inn	i	stillingen	av	praktiske	grunner,	uten	selv	å	være	spesielt	motivert	for	å	delta	i	piloteringen.		

	 Intervjuene	viste	at	det	var	store	forskjeller	i	hvordan	man	oppfattet	teamlederrollen	og	

valgte	å	fylle	denne	i	praksis.	Særlig	tre	problemstillinger	synes	å	ha	vært	sentrale,	som	

teamlederne	forholdt	seg	til	på	ulike	måter:		

• å	lede	teamet	utenfra	eller	som	leder	være	en	integrert	del	av	teamet?	

• å	delegere	alt	ansvar	til	teamene	eller	selv	delta	i	beslutningsprosessene?	

• å	overlate	arbeidsform	og	eventuell	rolledeling	til	teamet	selv	eller	lede	og	styre	teamet	til	en	
klargjøring	av	oppgavedeling	og	roller?	

	

I	praksis	var	ikke	dette	enten-eller-problemstillinger,	men	spørsmål	som	ble	besvart	på	litt	ulike	

måter.	I	praksis	utviklet	lederne	litt	ulike	varianter	av	to	svært	ulike	lederroller,	som	en	delegerende	

teamleder	utenfor	temaet	eller	som	en	coachende	leder	innenfor	teamet.		

4.4.5. Delegerende	teamleder	utenfor	teamet	

Flere	teamledere	valgte	en	posisjon	mer	eller	mindre	utenfor	teamet,	og	så	det	som	sin	oppgave	å	

delegere	til	teamene	selv	å	finne	ut	av	sin	arbeidsform	og	eventuelt	deling	av	roller	i	teamet.	Litt	

forenklet	synes	det	som	teamledere	som	hellet	mot	denne	delegerende,	mer	eller	mindre	utenfor-

posisjonen	oppfattet	oppdraget	sitt	først	og	fremst	som	å	la	temaene	selv	ta	et	helhetlig	ansvar,	og	

ikke	å	blande	seg	inn	i	særlig	grad	i	hvordan	teamet	løste	oppgavene.		
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	 Ledere	i	denne	delegerende	rollen	deltok	av	og	til,	men	ikke	regelmessig	på	teammøter,	og	så	

det	ofte	som	viktigere	å	gi	temaene	tillit	til	at	de	selv	fant	ut	av	ting	og	å	holde	seg	på	en	viss	

avstand,	enn	å	spørre	teamene	«hva	som	var	viktig	for	dem»	og	å	være	stede	og	bidra	med	den	

støtten	teamene	eventuelt	hadde	behov	for	i	det	daglige.		

	 Gjennom	intervjuene	kom	det	frem	at	ledernes	egen	erfaring	med	en	slik	delegerende	

lederstil	var	at	teamene	ikke	fungerte	helt	slik	lederne	ønsket,	og	at	det	virket	som	teamene	i	noen	

grad	kunne	føle	seg	overlatt	til	seg	selv.	Dette	samsvarer	godt	med	teamenes	egen	beskrivelse,	at	

de	som	opplevde	at	teamleder	var	lite	tilstede	hadde	et	behov	for	mer	aktiv	tilstedeværelse.		

	 Ledere	ga	ulike	forklaringer	på	teammedlemmers	behov	for	mer	tilstedeværende	ledelse.	En	

forklaring	var	at	det	bunnet	i	psykologiske	behov	for	å	bli	sett	og	bekreftet:	«Det	jeg	ser	er	at	

ansatte	ønsker	å	bli	sett	av	sin	leder.	Det	å	bli	sett,	hørt	…	hvordan	har	min	hverdag	vært,	det	

ønsker	ansatte	at	lederen	skal	få	høre.»	En	annen	forklaring	var	tillært	passivitet	gjennom	mange	år	

i	utfører-rollen	og	lite	ansvar	for	selvstendig	vurdering:	

Og	en	ting	jeg	ser,	kanskje	spesielt	blant	sykepleierne,	ja	også	hjelpepleierne	kanskje	–	hvor	
avhengige	de	er	av	at	en	leder	skal	godkjenne	alt	de	driver	med.	De	klarer	ikke	å	frigjøre	seg	–	
de	klarer	ikke	å	ta	problemstillinger	i	teamet.	«Jammen	dette	er	jo	deres	ansvar»,	sier	jeg,	
«dette	er	det	jo	dere	som	må	diskutere».	

En	tredje	forklaring	på	medarbeideres	behov	for	mer	lederstøtte	var	at	det	bunnet	i	faglig	behov	for	

avklaringer	av	nye	roller	og	rutiner.	De	to	første	forklaringstypene	ble	i	hovedsak	vektlagt	av	ledere	

som	selv	tok	en	delegerende	rolle	utenfra	eller	fra	utkanten	av	teamet,	mens	den	siste	var	mer	

fremtredende	der	leder	tok	en	aktiv	tilstedeværende	posisjon	i	teamet	(mer	om	dette	nedenfor).		

4.4.6. Tilstedeværende	teamledelse	innenfor	teamet	

Også	rollen	som	tilstedeværende	leder	innenfor	teamet	innebar	å	delegere	ansvar	til	medarbeidere,	

men	rollen	var	først	og	fremst	å	delta	i	teamets	møter	og	arbeide	aktivt	i	det	daglige	med	å	bygge	et	

velfungerende	team,	avklare	roller	og	se	til	at	delegert	ansvar	ble	fulgt	opp.	I	stedet	for	å	overlate	

ansvaret	til	teamet,	var	rollen	å	coache	temaet	i	tverrfaglig	samarbeid	og	praktisering	av	de	nye	

rollene.	

Å	være	del	av	teamet	–	«Jeg	har	snudd	veldig»	

Teamledere	som	så	seg	selv	som	del	av	teamet	kunne	oppleve	dette	som	en	ganske	stor	endring	i	

forhold	til	tidligere,	fra	ikke	å	lede	møter	og	lede	ved	å	gi	instruksjoner	og	svar,	til	å	ha	en	mer	

veiledende	rolle	i	gruppen.	En	av	teamlederne	sier	at	hun	har	«snudd	veldig».	Hun	deltar	hver	dag	
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på	rapport	og	brukermøter	vekselvis	i	hvert	teamene	hun	er	leder	for,	men	sitter	nå	på	en	annen	

plass	i	rommet	for	å	markere	sin	nye	rolle,	og	lar	andre	lede	møtene:	

Jeg	på	en	måte	veileder	dem	på	riktig	vei,	stiller	de	rette	spørsmålene,	til	å	finne	svarene	selv.	
Jeg	har	snudd	veldig,	da.	Jeg	er	en	…	liksom	en	del	av	teamet.	Det	er	ikke	meg	og	dem.	Nei,	nå	
jeg	sitter	et	helt	annet	sted,	i	gruppa.	Jeg	har	ikke	morgenrapportene	mere,	jeg	har	ikke	
brukermøtene.	Det	er	det	de	som	har.	Vi	har	hatt	mange	gruppemøter	om	hvordan	vi	skal	ha	
gruppa	vår,	hvordan	skal	vi	jobbe.	

Tillitsbasert	styring	og	ledelse	–	«sammen	med	teamet»	

Oppdraget	ble	altså	ikke	oppfattet	som	å	overlate	ansvaret	til	teamet	og	la	teamet	alene	finne	ut	av	

roller,	men	å	delta	i	teamets	daglige	arbeid	og	å	styre	ved	å	veilede	aktivt.	Teamleder	i	denne	rolle	

beholder	altså	det	overordnede,	helhetlige	ansvaret	også	i	det	daglige.		

	 Flere	beskrev	sin	tidligere	rolle	som	å	administrere,	kontrollere,	gir	råd	og	bestemme	hvordan	

hvordan	oppgaver	skulle	utføres.	Overgangen	til	en	tillitsbasert	lederstil	var	stor.	For	enkelte	

innebar	det	å	holde	seg	selv	noe	tilbake,	være	mer	avventende	med	å	ta	beslutninger	og	fortelle	

hvordan	man	skulle	gjøre	ting,	og	i	stedet	å	utfordre	medarbeidere	til	å	dele	sine	egne	vurderinger.	

Teamledelse	ble	praktisert	ulikt	i	de	ulike	bydelene.	Teamlederen	som	er	sitert	ovenfor,	og	som	

hadde	«snudd	veldig»,	la	vekt	på	å	styre	gjennom	veiledning	og	å	skape	rammer	sammen	med	

teamet:		

«Tillitsmodellen	er	jo	å	gi	tillit	og	styring,	men	det	betyr	ikke	at	man	skal	slutte	å	styre.	Det	er	
jeg	som	skal	legge	rammene	da,	sammen	med	teamet.	(…)	Det	var	ikke	jeg	som	skulle	
bestemme	for	dem.	Det	var	det	teamet,	sammen.	Når	de	sa	»Hva	skjer	nå,	hva	skal	vi	gjøre	
da?«,	så	sa	jeg	«Vi	skal	finne	sammen	ut	av	det».	De	utfordringene	vi	møter	på	veien	skal	vi	
finne	ut	av	sammen.	Og	jeg	har	passivisert	meg	litt,	latt	de	tre	litt	frem,	mere	…	med	faglige	
diskusjoner,	refleksjoner,	løsningsorientert.	De	rullerer	på	ordstyrerrollen,	hvem	som	har	den.	

Tilstedeværende,	coachende	leder	

I	dette	perspektivet	ligger	styringsaspektet	i	tillitsbasert	ledelse	altså	i	å	delta	og	veilede	i	teamet,	

ikke	utenfra.	I	forpiloteringen	(mini-piloten)	var	rollen	som	coachende	leder	holdt	frem	som	et	ideal	

for	ledelse	av	selvstyrende	team,	uten	at	teamlederne	hadde	fått	noen	spesifikk	skolering	i	

coachende	ledelse.	Det	er	ulike	forståelser	av	hva	coachende	ledelse	av	team	innebærer,	men	felles	

er	trolig	å	vektlegge	tilstedeværelse;	det	å	lytte	til	teamet,	støtte	teamet	og	den	enkelte	i	å	utvikle	

og	nå	felles	mål,	og	å	finne	gode,	felles	løsninger	på	utfordringer	man	møter	underveis.	I	

hovedpiloteringen	ble	en	slik	rolle	prøvd	ut	i	ulike	grad	i	de	ulike	bydelen.	En	av	lederne	la	særlig	
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vekt	på	å	styre	gjennom	å	være	tilstede,	holde	oppmerksomheten	oppe	på	det	som	var	viktig	for	

brukerne,	og	å	veilede	teamet	mot	dette	målet:	

Jeg	passer	på	hele	tiden	at	vi	har	det	rette	fokuset,	at	de	er	på	rett	vei.	Og	det	er	slik	jeg	ser	på	
meg	selv	som	leder,	at	hvordan	skal	jeg	vite	om	mine	ansatte	er	på	rett	vei	hvis	ikke	jeg	er	
nær	dem?	Jeg	kan	veilede	dem	og	gi	dem	råd	og	være	der.	Og	dra,	for	at	vi	alle	skal	dras	i	
riktig	retning.	Det	er	jo	derfor	…	det	er	jo	det	leders	rolle	er,	å	dra	i	en	retning.		

	

Erfaringene	var	at	coachende	lederskap	var	relativt	nytt	for	flere	av	lederne.	Flere	valgte	å	gå	videre	

med	sin	vante	måte	å	lede	på,	mens	andre	altså	valgte	å	prøve	ut	coachende	lederskap	som	en	ny	

rolle	og	ny	lederstil.	Lederen	som	er	sitert	over	innrømmet	at	dette	var	ganske	krevende,	men	

understreket	også	at	det	var	interessant	og	givende.	

4.4.7. Teknologistøtte	

Det	digitale	journalsystemet	–	«ikke	designet	for	bruk	i	Tillitsmodellen»		

Å	endre	tiltaksplanen	var	en	utfordring	også	fordi	pasientjournalsystemet	ikke	var	tilrettelagt	for	at	

endringen	kan	gjøres	direkte	der:	«Den	tiltaksplanen	som	ligger	i	Gerica	er	ikke	designet	for	å	ta	i	

bruk	Tillitsmodellen».	Til	tross	for	vanskeligheter	med	å	få	til	en	mer	enkel	og	fleksibel	praksis,	

mente	man	allikevel	at	det	ikke	førte	til	alvorlig	svikt:	«Når	det	gjelder	tiltaksplan	er	det	ikke	alltid	at	

alle	endringer	blir	skrevet	inn	med	en	gang,	men	alle	får	likevel	den	hjelpen	de	skal	ha».	

	 At	det	digitale	systemet	ikke	er	tilpasset	Tillitsmodellen	og	at	teknologien	som	benyttes	ikke	

gjør	det	mulig	å	endre	tiltaksplan	hjemme	hos	(og	dermed	sammen)	med	bruker,	gjør	også	reelt	

samvalg	og	god	informasjonen	til	bruker	vanskelig.	I	intervju	sa	en	av	teamlederne	det	slik:	

Vi	klarer	ikke	å	koble	tiltaksplan	og	vedtak.	Målet	var	et	rundere	vedtak	og	en	tiltaksplan	som	
kan	justeres.	Det	er	et	godt	mål,	men	der	strander	vi	fordi	det	er	for	mye	å	gjøre.	Jeg	sitter	
med	ansvar	for	opp	mot	200	vedtak.	Tiltaksplanen	justeres	av	hjemmesykepleien	kontinuerlig,	
men	målet	om	å	sende	den	til	brukeren	har	vi	gitt	opp,	fordi	de	[tiltaksplanene]	er	for	lite	
oversiktlige.	

	

En	annen	utfordring	er	at	systemet	ikke	alltid	oppdateres,	og	at	ekstravakter	da	får	vanskeligheter	

med	å	følge	med	på	endringene:		

Ekstravakter	vet	ikke	hva	som	skal	inn,	og	faste	ansatte	har	stort	press	og	rekker	ikke	alt.	
Ekstravakter	jobber	ofte	etter	gammel	tiltaksplan,	som	ikke	alltid	oppdateres,	og	når	den	
oppdateres	skjer	det	i	ettertid,	ikke	på	stedet.	
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At	det	meldes	om	utfordringer	knyttet	til	bruk	av	et	digitalt	journalsystem	er	ikke	overraskende,	

men	det	er	allikevel	påfallende	at	det	ikke	var	lagt	teknologiske	bedre	til	rette	(gjennom	system-

tipasning,	opplæring	eller	endring	av	rutiner)	for	å	praktisere	sentrale	elementer	i	Tillitsmodellen.		
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5. Sammenfattende drøftelse og anbefalinger 

Formålet	med	denne	evalueringen	har	vært	å	undersøke	erfaringene	med	hovedpiloteringen	av	

Tillitsmodellen	med	tanke	på	mest	mulig	hensiktsmessig	implementering	i	alle	bydeler.	Den	

overordnede	problemstillingen	har	vært	hva	som	vil	hemme	og	fremme	implementering	av	

Tillitsmodellen	som	ny	forvaltningsmodell.	De	sentrale	forskningsspørsmålene	har	vært:	Hva	er	

brukernes,	teammedlemmenes	og	ledernes	erfaringer?		

	 Her	skal	vi	først	gi	en	meget	kort	sammenfatning	av	svarene	på	disse	forskningsspørsmålene	

(og	underspørsmålene	som	ble	formulert	innledningsvis,	2.2).	Deretter	skal	vi	drøfte	hoved-

erfaringene	på	tvers	av	informantgrupper	med	tanke	på	implementering.		

Hva	er	brukernes	erfaringer?	

Det	viktigste	for	brukerne	er	forutsigbarhet,	pålitelighet	og	vennlighet,	at	hjelperne	kommer	som	

avtalt,	at	det	er	personer	de	vet	hvem	er	og	at	de	som	kommer	er	hyggelige,	vennlige	og	dyktige.	

Tilsvarende	liker	de	minst	at	mange	forskjellige	personer	som	kommer,	noe	undersøkelsen	viser	at	

fortsatt	forekommer	i	noen	grad.	Brukerne	er	imidlertid	stort	sett	godt	tilfreds	med	tjenestene,	

føler	seg	i	stor	grad	hørt,	og	opplever	at	deres	ønsker	blir	tatt	hensyn	til.		

Hva	er	teammedlemmenes	erfaringer?	

Medarbeiderundersøkelsen	vise	at	å	samarbeide	i	team	og	å	arbeide	med	brukere	ut	fra	hva	som	er	

viktig	for	dem	oppleves	motiverende	og	meningsfylt.	Mange	mener	de	involverer	brukerne	mer	enn	

før.	Det	er	store	variasjoner	i	hvorvidt	teammedlemmene	opplever	mer	tillit	fra	sine	ledere	enn	før.	

Undersøkelsen	viser	at	mange	opplever	liten	lederstøtte	og	manglende	tilrettelegging	for	og	for-

beredelser	til	arbeidet	i	Tillitsmodellen.	Undersøkelsen	viser	også	at	mange	opplever	å	ha	liten	tid	

og	at	det	i	perioder	er	for	lav	bemanning	til	å	kunne	arbeide	i	tråd	med	prinsippene	i	Tillitsmodellen,	

noe	som	virker	hemmende	på	arbeidsgleden.		

Hva	er	ledelsens	erfaringer?		

Prioriterer	lederne	tillit,	lederstøtte	og	kompetansebygging?	I	lederintervjuene	kom	det	frem	at	det	

er	stor	variasjon	i	ledernes	forståelse	av	hva	tillitsbasert	styring	og	ledelse	av	team	forutsetter	og	

innebærer,	og	følgelig	også	stor	variasjon	i	hvordan	de	praktiserte	dette.	Det	var	også	noe	ulike	

forståelser	av	Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell,	og	hvordan	saksbehandling	i	team	skulle	

organiseres	og	praktiseres.	En	annen	erfart	systemutfordring	var	å	prioritere	tilstrekkelig	tid	og	

ressurser	til	forberedelse	av	teamene	og	teamlederne,	det	være	seg	klargjøring	av	rutiner,	
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nødvendig	opplæring	eller	annet.	Andre	sentrale	systemutfordringer	som	kom	frem	i	intervjuene	

var	at	forankringen	lokalt	i	bydelene	kunne	være	varierende	i	styrke,	og	at	bydelene	også	var	

involvert	i	andre	utviklings-	og	endringsprosesser	parallelt,	noe	som	også	kunne	gjøre	det	vanskelig	

å	prioritere	tid	og	ressurser	til	tilrettelegging	for	Tillitsmodellen.		

	 Ledelsens	erfaringer	av	systemutfordringer	samsvarer	i	stor	grad	med	funn	i	medarbeider-

undersøkelsen.	I	lys	av	innovasjons	og	implementeringsforskning	(Fleuren	m.fl.	2004;	Fleuren	m.fl.	

2013)	er	både	uklarheter	om	selve	intervensjonen,	manglende	forberedelse	i	organisasjonen	og	

involvering	i	andre	prosjekter	parallelt,	avgjørende	hemmere	for	implementering.	

*	

Drøftelsen	nedenfor	er	delt	i	tre	tematiske	områder	etter	det	som	fremkommer	av	hovedfunn	på	

tvers	av	informantgrupper	gjennom	analysene:	1)	Kompleksiteten	i	Tillitsmodellen	som	prosjekt,	og	

dermed	også	i	implementering,	2)	Tillitsmodellen	som	innovasjon,	og	forutsetninger	for	

implementering	knyttet	til	modellen	selv	og	arbeidet	i	teamene,	og	3)	Strukturelle	forutsetninger	

for	implementering,	og	nødvendige	forberedelser	i	organisasjonen.	Vi	har	også	med	et	punkt	4)	

Andre	utfordringer,	som	gjelder	døgndrift	av	modellen	og	forholdet	mellom	team	i	Tillitsmodellen	

og	spesialteam.	Vi	avslutter	med	5)	anbefalinger	for	implementering.	

5.1. Kompleksitet	

5.1.1. Tillitsmodellens	mange	aspekter	

Prosjektet	Tillitsmodellen	har	vært	svært	komplekst.	Modellen	som	skulle	piloteres	omfattet	både	

et	nytt	prinsipp	for	styring	og	ledelse	(tillitsbasert),	en	ny	forvaltningsordning	(saksbehandling	i	

team),	et	nytt	tjenestedesign	(tverrfaglige	selvstyrende	team),	ny	personalorganisering	

(personalansvar	på	tvers	av	profesjoner	og	roller),	nye	samhandlingsmønstre	(flerfaglighet)	og	-	ikke	

minst	-	en	ny	tilnærming	til	brukerne	(ut	fra	«Hva	er	viktig	for	deg?»).	Hovedpiloteringen	skulle	også	

gjennomføres	i	fire	bydeler,	og	etter	to	forskjellige	hovedmodeller.		

5.1.2. Tillitsmodellens	ulike	varianter	

Av	materialet	fremgår	det	klart	at	de	to	variantene	ble	prøvd	ut	i	ulik	grad	og	med	vekt	på	ulike	

elementer	i	bydelene,	og	at	teamenes	og	teamledernes	kunnskap	om	Tillitsmodellen	og	

forberedthet	til	arbeidet	med	hovedpiloteringen	var	ganske	varierende.		
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	 Sett	i	sammenheng	er	det	rimelig	å	si	at	det	i	praksis	var	fire	noe	ulike	varianter	av	Tillits-

modellen	som	ble	prøvd	ut	i	hovedpiloteringen.	Dette	er	ikke	overraskende,	kompleksiteten	tatt	i	

betraktning,	men	også	fordi	konteksten	i	de	fire	bydelene	er	forskjellig,	både	når	det	gjelder	

organisatoriske	forhold,	bemanningssituasjon	og	brukerpopulasjon.	I	tillegg	kommer	at	bydelene	i	

høy	grad	er	autonome,	noe	lett	kan	føre	til	at	lokale	prioriteringer	får	forrang	fremfor	tverrgående	

prosjekter	av	denne	typen.		

5.1.3. Avklaring	og	forberedelse		

Prosjektets	kompleksitet	indikerer	tydelig	at	avgjørende	fremmere	for	implementering	vil	være	å	

avklare	aspekter	ved	modellen	som	ennå	ikke	er	ferdig	utviklet	(særlig	knyttet	til	Tillitsmodellen	

som	forvaltningsmodell),	og	å	forberede	organisasjonen	godt	før	implementering.	Mer	om	dette	

nedenfor.	

5.2. Tillitsmodellen	som	innovasjon	

5.2.1. Tillitsmodellen	er	ønsket	velkommen	

En	hovederfaring,	slik	den	fremstår	ganske	klart	både	gjennom	de	kvantitative	og	kvalitative	

undersøkelsene,	er	at	de	aller	fleste	–	både	brukere	og	medarbeidere,	i	tillegg	til	mange	ledere	–	

ønsker	Tillitsmodellen	velkommen.	Med	«Tillitsmodellen»	forstår	man	da	gjerne	organisering	av	

hjemmebaserte	tjenester	i	tverrfaglige	selvstyrende	team.	Selv	uten	at	temaet	ble	reist	av	forskerne	

i	intervjuer	og	workshops,	ble	dette	stadig	nevnt	–	særlig	når	noe	ble	opplevd	som	vanskelig	–	at	

man	ikke	ønsket	seg	tilbake	til	bestiller-utfører-modellen.		

	 Den	overordnede	erfaringen	var	at	Tillitsmodellen	-	slik	forstått	-	representerte	et	fremskritt,	

både	når	det	gjelder	brukerorientering	og	tverrfaglighet.	De	sentrale	fremmerne	er	tverrfaglig	

samarbeid,	økt	fleksibilitet	i	beslutninger	og	færre	personer	hjem	til	brukeren.	Hemmere	er	det	

motsatte,	begrenset	tid	til	tverrfaglige	møter,	beslutninger	som	tas	utenfor	teamet,	minimums-

bemanning	med	mye	bruk	av	vikarer,	som	igjen	fører	til	at	brukeren	får	mange	personer	på	døren.	

Når	alt	går	som	det	skal	i	Tillitsmodellen	opplever	medarbeidere	å	få	brukt	seg	selv	bedre,	og	at	

brukerne	også	er	mer	tilfreds,	selv	om	det	var	en	rekke	forhold	man	gjerne	ville	utvikle	videre.	I	

første	runde	(forpiloteringen)	var	det	da	også	en	signifikant	bedring	i	tillit	og	trygghet	blant	

brukerne.	
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5.2.2. Mindre	team	oppleves	å	gi	bedre	kontakt	og	bedre	tjenester	

Medarbeiderne	selv	fremhever	at	etter	at	de	begynte	å	arbeide	i	mindre	team	er	de	blitt	bedre	

kjent	med	hver	enkelt	bruker	og	personens	behov.	Det	oppleves	meningsfylt	og	motiverende,	og	de	

antar	det	også	gir	bedre	tjenester.	Brukerundersøkelsen	kan	imidlertid	ikke	bekrefte	at	tjenestene	

blir	bedre.	Brukertilfredsheten	øker	ikke	under	hovedpiloteringen.	Dette	kan	skyldes	at	hoved-

piloteringen	i	enkelte	bydeler	var	preget	av	mye	sykdom	eller	av	at	inndelingen	i	team	ikke	ble	

konsekvent	gjennomført,	dels	av	samme	grunn,	med	den	følge	at	brukerne	fikk	besøk	av	langt	flere	

personer	enn	opprinnelig	planlagt.	Mange	brukere	har	imidlertid	gitt	klart	uttrykk	for	tilfredshet	

med	at	de	får	færre	hjemmehjelpere	på	døren.	Sentrale	fremmere	er	teammedlemmenes	

samarbeidsevne	og	brukerorientering,	og	strukturelt	sett	også	robust	bemanning	av	teamene	(mer	

om	dette	nedenfor,	5.3.3).		

5.2.3. «Hva	er	viktig	for	deg?»-vinklingen	gir	resultater		

Ny	innkomstsamtale	med	utgangspunkt	i	«Hva	er	viktig	for	deg?»-spørsmålet	er	gjennomført	i	

varierende	grad,	men	i	workshops	og	intervjuer	kan	mange	fortelle	om	brukere	som	har	endret	

adferd	som	følge	av	dette,	og	snudd	fra	passivitet	til	aktivt	arbeid	med	å	mestre	sin	situasjon	på	nye	

måter,	motivert	av	det	de	selv	opplever	som	viktig.	Noen	systematisk	undersøkelse	av	dette	er	ikke	

gjennomført,	men	erfaringene	meldes	å	være	gode.	Fremmere	er	medarbeideres	interesse	og	

grunnleggende	kommunikasjonsferdigheter.	Hemmere	er	manglende	opplæring	i	nettopp	denne	

formen	for	kommunikasjon,	og	i	bruk	av	et	digitalt	journalsystemet	som	ikke	oppleves	å	være	

formatert	for	å	tydeliggjøre	hva	som	er	viktig	for	den	enkelte	bruker.	

5.2.4. Tillitsmodellen	forutsetter	og	innebærer	et	nytt	tenkesett		

Tillitsmodellen	innebærer	en	større	kulturendring	enn	det	jevnt	over	var	tatt	høyde	for	i	

forberedelsene	til	hovedpiloteringen.	Lederintervjuer	og	observasjon	på	teamworkshop	indikerer	at	

overgangen	fra	en	oppgaveorientert	til	en	personorientert	tenkemåte	viste	seg	å	være	større	enn	

mange	var	forberedt	på.	Dette	gjelder	kanskje	i	vel	så	stor	grad	teamledere	og	deres	ledere	som	

fagpersonene	i	teamene,	som	synes	å	ta	overgangen	lettere.	Uansett	er	det	en	stor	overgang	å	

skifte	fra	en	rolle	hvor	man	ser	på	selv	eller	sine	medarbeidere	som	utførere	av	oppgaver	basert	på	

vedtak	som	var	fattet	av	andre,	til	en	rolle	hvor	man	selv	eller	ens	medarbeidere	ser	på	seg	selv	som	

faglig	ansvarlig	for	å	vurdere	brukerens	behov	og	fatte	vedtak	om	nødvendige	endringer.	Fremmere	
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vil	være	lederutvikling	og	kompetansebygging	og	coachende	ledelse	i	team.	Hemmere	vil	være	

mangel	på	tilbud	om	eller	motstand	mot	det	samme.	

5.2.5. Oppgaver	og	roller	-	teamledelse,	fordeling	&	saksbehandling		

At	teamet	skulle	være	selvstyrende	og	ha	helhetlig	ansvar	ble	fortolket	på	ulike	måter.	Fra	

forpiloteringen	var	det	nok	en	forståelse	av	at	teamet	hadde	et	felles	ansvar	for	oppgaver	som	

tidligere	var	utført	av	personer	i	spesifikke	roller,	som	saksbehandler	og	fordeler.	Om	teamleder	

skulle	stå	utenfor	eller	være	del	av	teamet	var	ikke	entydig	klart.	Saksbehandler	skulle	være	del	av	

teamet,	men	forståelsen	av	hvordan	saksbehandling	skulle	foregå	i	praksis	var	ikke	entydig.	

Hvordan	fordeling	og	koordinering	skulle	foregå	var	det	ulike	oppfatninger	om,	fra	å	beholde	en	klar	

fordelerrolle	til	å	betrakte	fordeling	som	noe	som	skulle	gå	på	rundgang.	Profesjonsrollene	som	

sykepleier,	fysioterapeut,	ergoterapeut	og	helsefagarbeider	var	klarere,	i	likhet	med	praktisk	

bistand.	Nedenfor	drøftes	erfaringene	med	de	tre	rollene	som	ble	definert	på	ulike	måter.	

Teamleder	-	innenfor	eller	utenfor	teamet?	

I	Tina	Bentzens	doktoravhandling	(2016a)	om	tillitsbasert	styring	og	ledelse	i	København	kommune	

er	en	av	konklusjonene	at	en	tillitsreform	ikke	kan	innføres	ovenfra.	I	artikkelen	«Fem	misforståelser	

om	tillid»	er	en	av	hennes	konklusjoner	at	tillitsledelse	ikke	er	det	motsatte	av	kontroll.	Oppgaven	

er	ikke	å	fjerne	kontroll,	«men	i	samarbejde	og	dialog	med	medarbejderne	at	sikre	meningsfuld	

kontrol,	som	rent	faktisk	understøtter	den	opgave,	der	skal	løses»	(Bentzen,	2016b).	Tilsvarende	er	

et	hovedfunn	i	denne	evalueringen,	at	hvis	Tillitsmodellen	skal	lykkes,	kan	teamlederen	ikke	

delegere	på	en	måte	som	innebærer	å	slippe	kontrollen	og	stille	seg	i	en	distansert	posisjon	utenfor	

teamet.	Tvert	imot	må	teamleder	være	nærværende,	engasjere	seg	faglig,	gå	i	samarbeid	og	dialog,	

og	understøtte	det	daglige	arbeidet.	I	praksis	vil	dette	innebære	å	ta	en	coachende	rolle	overfor	

teammedlemmene	på	innsiden	av	teamet	(figur	7).		

	 Fremmere	for	å	utvikle	gode	teamledere	vil	være	skolering	og	coaching	i	denne	nye	rollen.	I	

dette	ligger	skolering	i	å	avholde	seg	fra	å	ta	beslutninger	for	teamet,	og	i	stedet	delta	og	coache	

medarbeiderne	i	teamet	–	slik	at	teamet	selv	og	hver	enkelt	etter	hvert	finner	frem	til	gode	

samarbeidsformer	og	løsninger.	Den	viktigste	hemmeren	er	trolig	mangel	på	motivasjon	for	eller	

evne	til	å	tilegne	seg	en	slik	rolle,	noe	som	vil	stille	organisasjonen	overfor	en	personalutfordring.		

	



	

68	
	

																																					
Figur	7:	Overgang	fra	delegerende	ledelse	fra	utsiden	til	coachende	ledelse	fra	innsiden	

	

Fordeler-rollen	og	koordinering	av	arbeidet		

I	begge	modeller	i	hovedpiloteringen	skulle	en	i	teamet	til	enhver	tid	være	ansvarlig	for	delegerte	

oppgaver.	Dette	kunne	«gå	på	omgang	eller	være	faste	personer»,	heter	det	i	modellbeskrivelsen	

(vedlegg	2).	I	praksis	handler	dette	om	fordeler-	eller	koordineringsoppgavene	i	teamet,	først	og	

fremst	å	skrive	arbeidslister	og	sørge	for	at	logistikken	er	på	plass.	I	flere	team	ble	dette	ivaretatt	av	

samme	person	som	tidligere,	noe	det	var	god	erfaring	med.	Andre	steder	ble	fordeler	tatt	ut	av	

teamet,	og	fordeler-oppgavene	ble	gjort	til	et	felles	ansvar,	uten	noen	faste	personer	som	«til	

enhver	tid	var	ansvarlig».	

	 Teamenes	egne	erfaringene	med	å	la	fordeleroppgaven	gå	på	omgang	var	ikke	positive.	I	ulike	

sammenhenger	ble	det	understreket	at	fordeleroppgavene	krever	god	oversikt	over	både	brukere,	

kompetansen	i	team	og	hvem	som	er	på	jobb	til	enhver	tid,	i	tillegg	til	å	være	løpende	oppdatert	på	

endringer	og	meldinger	fra	andre	aktører	som	sykehus,	fastlege	og	pårørende.	Erfaringene	tilsier	at	

det	å	løse	fordeleroppgavene	på	en	god	måte	krever	erfaring	og	kontinuitet,	og	at	det	å	la	

fordelerrollen	gå	på	rundgang	eller	være	et	felles	ansvar	neppe	er	mulig	uten	betydelig	risiko	for	at	

det	vil	oppstå	feil.	En	av	de	teamlederne	som	valgte	å	beholde	fordelere	i	sine	team	formulerte	

grunnen	til	dette	slik:	

Når	vi	skulle	gå	over	i	tillitsmodellen	bestemte	vi	at	vi	ville	beholde	fordelerrollen,	fordi	den	
har	en	så	stor	…	for	at	ting	skal	bli	ivaretatt,	og	ikke	glemt.	Vi	har	ikke	hatt	ett	avvik	vi	på	at	
noen	har	blitt	glemt.	Begynner	alle	å	gjøre	alt,	og	ikke	har	kompetanse	til	det,	da	blir	det	kaos.	
Jeg	tror	ikke	at	alle	skal	gjøre	alt.	Og	alle,	hele	gruppa	var	kjempeglad	for	at	fordelerrollen	ble	
beholdt.	For	de	ser	hvor	utfordrende	den	er.	

	

En	fremmer	for	flyt	i	teamet	og	ivaretagelse	av	sikkerhet	for	brukeren	vil	trolig	være	anerkjenne	

fordeling	som	en	spesialkompetanse	i	teamet,	på	linje	med	andre	kompetanser	som	ledelse,	
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sykepleie,	fysioterapi,	ergoterapi,	saksbehandling,	etc.	Erfaringen	er	at	det	å	la	fordeling	gå	på	

omgang	vil	være	en	hemme	flyten	og	øke	risikoen	for	feil.		

Saksbehandler-rollen	og	saksbehandling	i	team	

I	hovedpiloteringen	(begge	modeller)	var	saksbehandler	medlem	av	teamet,	og	teamet	skulle	utføre	

alle	revurderinger,	mens	vedtaksmyndighet	skulle	ligge	hos	teamleder.	Revurdering	i	team	ble	

gjennomført	i	varierende	grad,	og	teamleder	involverte	seg	ikke	alltid	i	hvordan	revurderinger	ble	

gjennomført.	I	de	fleste	teamene	hadde	tidligere	saksbehandler	fortsatt	ansvaret	for	

saksbehandlingen,	og	i	enkelte	bydeler	var	det	en	tendens	til	at	saksbehandling	i	team	foregikk	

etter	gammelt	mønster,	ved	at	saksbehandler	fattet	vedtak	alene	eller	i	samråd	med	en	annen	

saksbehandler,	og	ikke	etter	tverrfaglig	vurdering.	Erfaringene	med	å	ha	saksbehandler	i	team	og	

med	tverrfaglig	revurdering	i	team	der	dette	er	gjennomført	synes	å	være	ubetinget	positive.		

5.2.6. Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell	

Medarbeiderundersøkelsene	indikerte	tydelig	at	mange	ikke	hadde	helt	klart	for	seg	hva	

Tillitsmodellen	innebar	som	ny	forvaltningsmodell.	Bl	a	var	det	usikkerhet	blant	mange	om	hvordan	

roller	og	ansvar	var	fordelt	når	det	gjaldt	vedtak	og	revudering	av	vedtak,	f	eks	mellom	teamleder,	

saksbehandler,	tjenesteansvarlig	sykepleier	og	teamet	forøvrig.	At	vedtaksmyndighet	lå	hos	

teamleder	var	for	mange	ikke	kjent.	I	og	med	at	revurdering	i	team	viste	seg	å	bli	gjennomført	i	

varierende	grad	og	at	teamledere	også	i	varierende	grad	fulgte	dette	opp,	synes	det	rimelig	å	

konkludere	at	hovedpiloteringen	ikke	gir	endelig	svar	på	hvordan	Tillitsmodellen	som	forvaltnings-

modell	skal	se	ut	og	praktiseres.	Det	er	behov	for	videre	avklaring	av	dette.	

	 Avgjørende	fremmere	for	implementering	er	derfor	avklaring	og	kvalitetssikring	av	

forvaltningsrettslige	forhold	knyttet	til	prosedyrer	for	saksbehandling	og	revurdering	av	vedtak	i	

team,	kanskje	særlig	med	tanke	på	klarhet	i	hvordan	en	slik	ordning	kan	implementeres	i	stor	skala	

uten	samtidig	å	øke	risikoen	for	uønskede	forskjeller	når	det	gjelder	ivaretagelse	av	pasient-	og	

brukerrettigheter	og	-	sikkerhet.	At	det	forvaltningsrettslige	er	avklart	vil	være	særlig	viktig	i	

situasjoner	med	press	på	det	enkelte	teamets	ressurser	(bemanning,	tid,	kompetanse).	Viktige	

fremmere	for	implementering	vil	også	være	tilstrekkelig	opplæring	av	teammedlemmer	i	lovverk,	

retningslinjer	og	prosedyrer,	tilsvarende	skolering	av	teamledere	og	oppfølging	av	det	

forvaltningsrettslige	på	tvers	av	team	og	bydeler.	
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5.3. Strukturelle	forutsetninger	for	implementering	

Medarbeiderundersøkelsene	viser	at	det	er	relativt	gode	forutsetninger	i	personalt	for	å	lykkes	med	

implementering	av	Tillitsmodellen,	men	at	det	er	en	rekke	til	dels	store	utfordringer	når	det	gjelder	

nødvendig	organisatorisk	forberedelse	og	tilrettelegging.	Dette	gjelder	særlig	seks	forhold.	I	tillegg	

til	1)	avklaring	at	Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell,	2)	utvikling	av	kompetanse	og	roller	i	team	

og	3)	skolering	i	tillitsbasert	teamledelse	og	-styring,	som	er	drøftet	over	(5.2),	gjelder	dette	4)	

tilstrekkelig	grunnbemanning	til	å	arbeide	etter	Tillitsmodellen,	5)	nødvendig	kompetansebygging,	

og	6)	organisatorisk	prioritering	av	overgang	til	Tillitsmodellen	fremfor	andre	endringsprosesser.	Vi	

starter	med	forutsetningene	i	personalet.	

5.3.1. Kompetanse	og	ferdigheter	i	team	

Medarbeiderundersøkelsene	viser	at	Teammedlemmene	opplever	at	Tillitsmodellen	er	i	tråd	med	

deres	ansvar	som	fagpersoner,	at	de	får	brukt	sine	fagkunnskaper	bedre	og	at	det	tverrfaglige	

samarbeidet	i	Tillitsmodellen	gjør	arbeidet	mer	spennende	og	motiverende.	Undersøkelsene	viser	

også	at	de	opplever	å	ha	et	klart	brukerforkus	og	god	kompetanse	til	å	fylle	rollene.	De	mener	at	det	

er	god	dialog	å	tvers	av	fag	og	profesjoner	i	teamene,	og	at	de	kan	regne	med	støtte	fra	kolleger	i	

rimelig	stor	grad,	men	signaliserer	også	behov	for	skolering	på	enkelte	områder	hvor	Tillitsmodellen	

byr	på	nye	utfordringer,	som	vurderingskompetanse	knyttet	til	«Hva	er	viktig	for	deg?»	og	

samarbeid	og	behandling	av	(tverr)faglig	uenighet	i	team.		

	 Medarbeidernes	faglige	og	ferdighetsmessige	forutsetningene	synes	jevnt	over	å	være	gode,	

noe	som	er	viktige	fremmere	for	implementering.	Andre	viktige	fremmere	knyttet	til	medarbeidere	

i	teamene	vil	være	ferdighetstrening	knyttet	til	kommunikasjon,	samhandling	og	faglig	vurdering	i	

team,	i	tillegg	til	kompetansebygging	om	Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell	(5.3.6).	

5.3.2. Teammedlemmenes	omstillingsvilje	og	–evne	

Teammedlemmene	motiveres	altså	av	å	få	brukt	egen	faglighet	bedre	og	å	samarbeide	på	tvers	av	

profesjoner.	Undersøkelsene	viser	også	at	medarbeiderne	mener	at	det	å	ha	mulighet	til	å	justere	

tjenestene	etter	brukernes	behov	gjør	tjenestene	mer	fleksible	og	bedre	for	brukeren,	noe	som	

også	oppleves	motiverende	og	meningsfullt.	I	det	hele	tatt	viser	undersøkelsene	at	teamenes	lyst	

og	vilje	til	å	arbeide	etter	prinsippene	i	Tillitsmodellen	er	stor.	Det	samme	gjelder	evnen	og	viljen	til	

å	tilegne	seg	Tillitsmodellen	som	et	nytt	tenkesett.	Dette	er	klare	fremmere	for	implementering.		
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5.3.3. Robust	grunnbemanning		

Både	medarbeiderundersøkelsen	og	funn	fra	observasjon	og	lederintervjuer	indikerer	at	for	lav	

grunnbemanning	lett	komme	til	å	true	grunnlaget	for	Tillitsmodellen.	Et	team	på	12-14	personer	er	

mer	sårbart	ved	sykdom,	fravær	og	uforutsette	ekstraoppgaver	enn	større	avdelinger,	hvor	

kompetanse	lettere	kan	flyttes	på.	En	konsekvens	av	for	lav	grunnbemanning	i	teamene	vil	derfor	

lett	kunne	bli	mye	bruk	av	vikarer,	som	vil	sette	sentrale	elementer	i	modellen,	som	forutsigbarhet	

og	kontinuitet	på	spill.	Brukerundersøkelsen	viste	at	en	del	brukere	fortsatt	opplevde	å	få	mange	

nye	personer	hjem	til	seg.	Funn	i	medarbeiderundersøkelsene	viser	klart	at	bemanningen	mange	

steder	oppleves	som	kritisk	lav.	Både	medarbeidere	og	ledere	meldte	om	mye	vikarbruk	og	faglig	

assistanse	utenfra	i	perioder	med	sykdom	og	andre	former	for	fravær	i	team.	Dette	er	også	den	

mest	sannsynlige	hovedforklaringen	på	at	brukertilfredsheten	ikke	økte,	i	motsetning	til	under	mini-

piloteringen,	da	brukernes	opplevelse	av	trygghet	og	tillit	viste	en	signifikant	økning.	Robust	

grunnbemanning	vil	med	andre	ord	være	en	avgjørende	fremmer	for	implementering.	Og	motsatt,	

en	minimumsbemanning	vil	hemme	muligheten	for	å	lykkes	med	å	skape	en	tjeneste	som	brukeren	

er	trygg	på	og	har	tillit	til.		

5.3.4. Forberedelse	og	kompetansebygging	

Medarbeiderundersøkelsen	viste	at	mange	mente	de	ikke	hadde	nok	kunnskap	om	Tillitsmodellen	

på	forhånd.	Flere	ledere	ga	også	tydelig	uttrykk	for	at	deres	team	nok	ikke	hadde	vært	tilstrekkelig	

forberedt	før	de	gikk	inn	i	hovedpiloteringen.	Dette	gjaldt	også	til	dels	teamledere	(se	over,	5.3.5).	

Bydelene	hadde	for-pilotert,	men	det	enkelte	team	hadde	mange	nye	medlemmer	som	ikke	hadde	

deltatt	i	forpiloteringen.	Dette	behovet	for	forberedelse	gjaldt	både	informasjon	om	Tillitsmodellen	

og	kompetanse	til	å	samarbeide	med	tanke	på	å	ta	helhetlig	ansvar	i	team.	

	 Mange	av	lederne	påpekte	at	at	overgangen	nok	hadde	vært	større	enn	antatt,	og	at	det	nok	

var	større	behov	for	informasjon	og	opplæring	enn	forutsatt.	Behovet	for	forberedelse	i	form	av	

informasjon	og	opplæring	ble	understreket	både	av	prosjektledere,	teamledere	og	tillitsvalgt.	Flere	

påpekte	at	omveltningen	var	stor,	at	det	var	mye	nytt	og	at	både	uforberedte	teammedlemmer	og	

teamledere	kunne	være	redde	for	ikke	å	mestre.	Tillitsvalgte	forteller	at	de	hadde	påpekt	behovet	

for	kompetanseutvikling	tidlig.	En	kompetanseplan	var	også	utarbeidet	før	hovedpiloteringen,	men	

ble	ikke	fulgt	opp	på	noen	systematisk	måte.	Ifølge	tillitsvalgte	gjaldt	kompetansebehovet	ikke	bare	

teamene,	men	også	lederne:	«Jeg	tror	ikke	ledelsen	heller	hadde	den	opplæringa	de	trengte.»	Også	
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forskning	viser	at	grundige	forberedelser	i	form	av	informasjon	om	intervensjonen	og	nødvendig	

kompetansebygging	er	avgjørende	fremmere	for	implementering.	

5.3.5. Parallelle	endringsprosesser	

Medarbeiderundersøkelsen	viser	at	teammedlemmene	opplever	at	det	foregår	organisatoriske	

endringsprosser	parallelt	med	pilotering	av	Tillitsmodellen	i	relativt	stort	omfang.	Dette	bekreftes	

også	i	lederintervjuene,	at	piloteringen	av	Tillitsmodellen	er	bare	ett	av	flere	utviklings-	og	

endringsprosjekter	som	foregår	samtidig	i	bydelene.	Parallelle	endringsprosesser	innebærer	

hemmere	for	implementering.	Å	skulle	implementere	et	nytt	tjenestedesign	og	en	ny	

forvaltningsmodell	er	organisatorisk	krevende.	En	fremmer	vil	derfor	være	å	prioritere	

implementering	av	Tillitsmodellen,	og	sterkt	begrense	deltagelse	i	andre	endringsprosesser	i	

implementeringsperioden.	

5.4. Andre	utfordringer	

5.4.1. Helg,	natt	og	turnus	

Mange	prosjektledere	og	teamledere	kom	selv	inn	på	spørsmålet	om	hvordan	man	skulle	

organisere	seg	i	Tillitsmodellen	med	tanke	på	helg-	og	nattskift,	og	utfordringer	som	ville	dukke	opp	

med	turnusordning	for	profesjoner	som	ikke	var	vant	med	dette.	I	noen	grad	var	dette	teoretiske	

problemstillinger	og	basert	på	tidligere	erfaringer,	i	og	med	at	dette	ikke	var	systematisk	prøvd	ut	i	

hovedpiloten.	Viktige	hensyn	som	ble	nevnt	var	hvis	tillitsmodellen	skulle	fungere	etter	hensikten	

måtte	den	også	gjelde	for	kveld	og	natt,	slik	at	det	ble	forutsigbarhet	for	brukerne	og	kontinuitet	

mellom	skiftene.	Utfordringer	man	så	var	at	små	team	er	mer	sårbare	med	tanke	på	turnus	og	

sykefravær	enn	større	avdelinger,	og	at	det	med	små	team	er	desto	viktigere	å	ha	tilstrekkelig	

grunnbemanning	for	å	unngå	mye	bruk	av	vikarer,	som	lett	vil	gå	utover	kontinuiteten	for	brukerne.	

«Vi	kan	ikke	legge	oss	på	en	gruppe[størrelse]	så	en	turnus	ikke	går	opp.»		

5.4.2. Selvstyrende	tverrfaglige	team	vs	spesialteam	

Et	spørsmål	som	hovedpiloteringen	ikke	avklart,	er	om	team	i	Tillitsmodellen	bør	ha	helhetlig	ansvar	

som	også	omfatter	vurdering	og	vedtak	om	tjenester	til	nye	brukere.	Team	med	og	uten	slikt	ansvar	

skulle	vært	prøvd	ut	i	den	ene	av	de	to	modellene,	men	team	med	ansvar	også	for	nye	brukere	ble	

prøvd	ut	i	svært	liten	grad.	Såvidt	vi	har	kunne	registrere	ble	aldri	rutiner	for	saksbehandling	for	
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slike	team,	som	ikke	bare	skal	erstatte	Søknadskontoret,	men	også	vurderingsteam	og	innsatsteam,	

ferdig	utviklet.	Dette	skyldtes	dels	spørsmål	om	tilstrekkelig	bemanning	og	kapasitet	i	en	travel	

piloteringsperiode,	men	trolig	også	kompleksiteten	i	oppgaven	og	nødvendigheten	av	juridiske	og	

overordnede	vurderinger	ved	en	slik	systemendring,	f	eks	knyttet	til	fritt	brukervalg,	felles	standard	

for	vedtak	om	hjemmetjenester,	og	til	vurdering	av	behov	for	hjemmetjenester	vs	andre	tjenester.		

	 I	intervjuer	ble	teamledere,	prosjektledere	og	tillitsvalgt	utfordret	på	hvilke	argumenter	som	

talte	for	og	mot	å	opprettholde	spesialteam	som	vurderingsteam,	innsatsteam,	demensteam,	

hverdagsrehabiliteringsteam	i	Tillitsmodellen,	parallelt	med	team	som	skulle	ha	helhetlig	tverrfaglig	

ansvar.	

	 Argumenter	for	å	opprettholde	spesialteam	som	vurderingsteam,	innsatsteam,	demensteam,	

hverdagsrehabiliteringsteam	var	at	at	det	var	god	erfaring	med	teamene	og	behov	for	de	ulike	

teamenes	spesialkompetanse.	Flere	fremhevet	at	brukerne	som	fikk	tjenester	av	disse	teamene	var	

svært	fornøye.	Samtidig	tilføyde	flere	at	det	er	ikke	rart	de	er	fornøyd,	for	de	får	jo	mer	spesialisert	

oppfølging	av	få	personer	og	ofte	også	mere	tid	enn	brukere	som	ikke	får	slike	tjenester.		

	 Argumenter	mot	å	opprettholde	spesialteam	for	demens	og	hverdagsrehabilitering,	var	at	

behovet	på	disse	områdene	i	de	fleste	bydeler	gjaldt	mange	flere	brukere	enn	de	som	fikk	hjelp	av	

spesialteam,	at	det	ble	et	kunstig	(og	urettferdig)	skille	mellom	(de	relativt	få)	brukere	som	fikk	og	

(de	relativt	mange)	brukere	som	ikke	fikk	spesialiserte	tjenester.	Et	annet	argument	mot	var	at	

kompetansen	i	spesialteam	med	fordel	kunne	vært	spredt	ut	på	de	andre	teamene	for	på	den	

måten	å	bidra	til	nødvendig	kompetanseheving	i	disse.	Fra	flere	ble	det	understreket	at	overgangen	

til	Tillitsmodell	representerte	en	større	kulturendring	enn	man	kanskje	hadde	forutsett,	og	at	det	å	

opprettholde	spesialteam	ved	siden	av	team	med	helhetlig	tverrfaglig	ansvar,	ville	bremse	denne	

utviklingen	og	snarere	ville	forsinke	enn	stimulere	overgangen	til	et	nytt	tenkesett	basert	på	tillit,	

helhetlig	ansvar,	involvering	av	brukere	og	egenmestringstankegang.	Samtidig	ble	det	påpekt	at	

brukerprofilen	i	de	ulike	bydelene	kunne	være	ganske	ulik,	og	at	behovene	for	spesialteam	måtte	

vurderes	i	lys	av	dette,	og	at	det	å	gå	bort	fra	en	ordning	som	fungerer	godt	(for	noen)	ville	være	å	

ta	en	risiko.	

	 Når	det	gjaldt	vurderingsteam	og	innsatsteam	med	ansvar	for	vurdering	av	nye	brukere	var	

argumentasjonen	annerledes.	Argumenter	for	å	opprettholde	spesialteam	i	den	enkelte	bydel	med	

oppgave	å	vurdere	den	enkeltes	behov	for	hjemmetjenester,	var	at	personer	kunne	bli	aktuelle	for	

hjemmetjenester	via	mange	ulike	kanaler	(sykehus,	fastlege,	pårørende,	andre	tjenester	i	

kommunen,	etc),	at	vurdering	av	behov	for	hjemmetjenester	ofte	hang	sammen	med	behov	for	
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andre	typer	tjenester,	og	at	teamene	i	Tillitsmodellen	ikke	nødvendigvis	hadde	denne	oversikten.	Et	

argument	for	å	overlate	denne	vurderingen	til	teamene	var	at	de	skulle	ha	et	helhetlig	ansvar,	at	de	

var	tverrfaglig	sammensatt,	og	at	de	etter	hvert	ville	kjenne	aktuelle	brukere	i	sine	respektive	

områder	relativt	godt.	

	 Hovedfunnet	var	at	hovedpiloteringen	ga	for	lite	erfaring	til	å	konkludere	om	man	i	

Tillitsmodellen	bør	opprettholde	spesialteam	eller	ikke.	Lederintervjuene	avklarte	en	rekke	

argumenter	for	og	mot.		

	 Samlet	sett	synes	argumentene	for	å	opprettholde	faglige	spesialteam	svakere	enn	

argumentene	mot,	kanskje	særlig	av	hensyn	til	utvikling	av	kompetanse	og	endring	av	tenkesett	i	

hjemmetjenesten	som	helhet.	Når	det	gjelder	argumentene	for	å	opprettholde	team	med	

forvaltningsansvar	(for	å	vurdere	behov	for	hjemmetjenester)	er	det	omvendt,	at	argumentene	for	

å	opprettholde	slike	team	synes	å	være	sterkere	enn	argumentene	mot,	særlig	av	hensynet	til	

forvaltningsrettslige	vurderinger	av	pasient-	og	brukerrettigheter	(til	tjenester,	fritt	brukervalg,	etc).		

	 Dette	er	ikke	en	utdypende	vurdering.	Poenget	her	er	å	peke	på	problemstillingen,	fordi	

spørsmålet	om	Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell	vil	kreve	en	avklaring	også	av	forholdet	til	

andre	team	(nedenfor,	5.5.1).		

	 Fremmere	for	vellykket	implementering	er	avklaring	av	a)	forholdet	mellom	team	med	

helhetlig	ansvar	og	eventuelle	spesialteam,	b)	at	det	utarbeides	klare	forvaltningsprosedyrer	for	

vedtak	om	tjenester	til	nye	tjenestemottagere	og	gjennomføring	av	disse	i	Tillitsmodellen,	og	c)	at	

det	gjennomføres	opplæring	i	hvordan	slike	prosedyrer	skal	praktiseres	i	team.	

	

5.5. Anbefalinger	

5.5.1. Å	avklare	Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell	

Mye	grunnarbeid	er	gjort	i	prosjektet,	men	for	mange	av	deltagerne	i	hovedpiloten	var	det	mye	

uklarheter	om	selve	modellen.	Vi	anbefaler	derfor	en	ny	gjennomgang	på	bakgrunn	av	erfaringene	

med	hovedpiloteringen	for	å	klargjøre	for	forvaltningsmessig	overgang	fra	bestiller/utfører-modell	

til	Tillitsmodellen,	blant	annet	å	avklare	forvaltningsrettslige	forhold	knyttet	til	implementering	av	

Tillitsmodellen,	særlig	med	tanke	på	risiki	for	uønskede	forskjeller	når	det	gjelder	ivaretagelse	av	

bruker-	og	pasientrettigheter	og	-	sikkerhet.		
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5.5.2. Å	styrke	forutsetningene	for	implementering	

Vi	anbefaler	videre	å	gjøre	de	øvrige	organisatoriske	forberedelser	som	evalueringen	viser	at	det	er	

stort	behov	for	å	fremme	implementering.	I	tillegg	til	1)	å	utvikle	klare	beskrivelser	av	

Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell	og	dens	tilhørende	styringsprinsipper	og	prosedyrer,	i	tråd	

med	de	krav	som	stilles	i	kommunens	kvalitetssystem,	også	2)	å	tilpasse	de	fagadministrative	

systemene	til	den	nye	forvaltningsmodellen,	slik	at	disse	understøtter	(og	ikke	motvirker)	tverrfaglig	

samarbeid	i	team	og	dialog	og	samvalg	med	brukerne	ut	fra	hva	som	er	viktig	for	dem,	og	3)	å	

utvikle	og	gjennomføre	et	opplæringsprogram	for	teamledere,	saksbehandlere,	øvrige	

teammedlemmer	og	andre	involverte	om	Tillitsmodellen	som	forvaltningsmodell,	for	å	bygge	

nødvendig	kunnskap	om	lovverk,	retningslinjer	og	prosedyrer	i	Tillitsmodellen	før	implementering.	

5.5.3. Å	organisere	tjenestene	i	komplette	og	robuste	team	

Evalueringen	bekrefter	og	dokumenterer	at	det	er	behov	ikke	bare	for	saksbehandler,	men	også	

fordeler	og	teamleder	inkludert	i	teamet.	Videre	viser	undersøkelsene	at	robust	bemanning	vil	være	

avgjørende	for	arbeid	å	kunne	arbeide	rimelig	stabilt	over	tid	etter	Tillitsmodellens	grunnprinsipper.	

Vi	anbefaler	derfor	å	organisere	tjenesten	i	komplette	og	robuste	tverrfaglige	team,	inkl.	

komplementær	kompetanse	både	fagadministrativt	(som	teamleder,	saksbehandler,	fordeler)	og	

helsefaglig	(som	sykepleier,	helsefagarbeider,	hjemmehjelper,	ergoterapeut,	fysioterapeut,	etc).	En	

fagperson	-	som	f	eks	teamleder,	ergoterapeut	og	fysioterapeut	-	kan	i	mange	tilfeller	fylle	en	slik	

rolle	i	flere	team.	

5.5.4. Å	skolere	teamledere	i	tillitsbasert,	coachende	ledelse	

Vi	anbefaler	å	utvikle	og	gjennomføre	et	enkelt	lederutviklingsprogram	om	tillitsbasert	styring	og	

teamledelse,	inkludert	motiverende	coaching	og	ivaretagelse	av	beslutningsmyndighet.	Et	slikt	

program	kan	med	fordel	omfatte	coaching	på	egen	praksis	som	leder,	og	være	obligatorisk	og	

sentralt	organisert	og	finansiert.	Grunnen	til	at	vi	anbefaler	dette	er	at	tillitsbasert,	coachende	

teamledelse	for	mange	trolig	vil	kreve	endring	av	personlig	lederstil,	og	at	dette	med	stor	

sannsynlighet	vil	være	viktig	for	utvikling	av	en	tillitsbasert	organisasjonskultur	på	det	nivået	hvor	

det	brede	spekter	av	fagpersoner,	ufaglærte	og	vikarer	som	arbeider	i	direkte	kontakt	med	

brukerne	og	borgere	befinner	seg.		
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5.5.5. Å	utvikle	‘forbildetjenester’	

Flere	bydeler	enn	pilotbydelene	er	i	ferd	med	å	implementere	ulike	varianter	av	tillitsbasert	styring	

og	ledelse.	Etter	vår	oppfatning	er	Tillitsmodellen	svært	lovende,	men	fortsatt	underveis.	Teamenes	

råd	til	ledelsen	(3.3.2)	er	gode	råd	fra	de	som	kjenner	hvor	skoen	trykker.	Vi	anbefaler	derfor	at	

Oslo	kommune,	uavhengig	av	pilotdeltagelse	i	Tillitsmodellen,	gir	ekstra	støtte	til	tjenestene	i	2-3	

bydeler	som	implementerer	tillitsbasert	styring	og	ledelse	og	som	også	skårer	høyt	på	både	

brukertilfredshet	og	medarbeidermotivasjon.	Dette	vil	videreutvikle	forbildetjenester	som	andre	

bydeler	kan	hente	inspirasjon	og	erfaringer	fra.	Eksempler	på	områder	kan	være	organisering,	

turnus,	teamledelse,	teamkompetanse,	saksbehandling,	rapportering,	digitalisering	og/eller	bruk	av	

velferdsteknologi.		
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Sammenfatning og anbefalinger (Mini-pilotering 2017) 

 [Tom Eide, Etty R. Nilsen, Monika K. Gullslett, Anja H. Olafsen, Amund H. Aaberge & Hilde Eide:  Tillitsmodellen – 
erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune. Drammen: Skriftserien fra 
Høgskolen i Sørøst-Norge, nr. 13, 2017, s. 1-2.] 
 
 
SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER 
 
Tillitsmodellen skal utfordre bestiller/utfører-modellen. Forprosjektet som denne studien er en del av skulle 
prøve ut nye modeller for hjemmetjenesten hvor fagpersonene myndiggjøres og gis større ansvar for 
tjenestene til den enkelte. Tjenestene skulle være helhetlige og sees i en sammenheng uten detaljstyring. 
Forslag til minipiloter ble utviklet i en inkluderende prosess. Mini-piloteringen har bestått i å prøve ut 
tverrfaglige, selvstyrende team i tre bydeler.  
 
FØLGEFORSKNINGENS PROBLEMSTILLING 
Hva er erfaringene med minipilotene i hjemmetjenestene i de tre bydelene? 

• Hvilke endringer av tjenestene ble prøvd ut i minipilotene? 
• Hvilke forventninger til Tillitsmodellen hadde medarbeidere før oppstart? 
• Hvilke ønsker om endringer hadde tjenestemottagerne før oppstart av piloteringen? 
• Hvilke erfaringer har teammedlemmene og ledelsen med piloteringen? 
• Hvilke skal til for at Tillitsmodellen skal fungere etter hensikten? 

 
METODIKK 
For å besvare problemstillingene og legge et kunnskapsgrunnlag for anbefalinger har vi utledet 
erfaringskriterier for Tillitsmodellen (hva Tillitsmodellen var tenkt å være og resultere i) på bakgrunn av 
materialet som kommunen har gjort tilgjengelig (rapporter, strateginotater, prosess- og møtereferater, etc), 
nasjonale føringer og forskning om hjemmetjenester, tjenesteutvikling, etikk og tillit i organisasjoner.  
Datainnsamling er gjort gjennom spørreundersøkelser (brukere og medarbeidere), observasjon på teammøter, 
deltagende observasjon på workshops og seminarer, og samtaler og intervjuer med medarbeidere og 
prosjektleder. 
 
KONKLUSJONER 
Forventningene til Tillitsmodellen var høye før oppstart. Etter å ha fulgt utviklingen av og arbeidet i 
minipilotene over en periode på ca. åtte måneder finner vi at erfaringene med mini-piloteringen er svært 
lovende med tanke på hovedpilotering og eventuell implementering. 
 
Brukerorientering – brukernes trygghet øker 
Erfaringene med økt brukerorientering – å ta utgangspunkt i hva som er viktig for brukerne og å være færre 
personer per bruker – er svært positive: 

• brukernes opplevelse av tillit og trygghet øker (signifikant) mot slutten av perioden  
• team-medarbeiderne opplever å bli bedre kjent med brukerne og deres behov 
• tjenestene blir mer fleksible og kan justeres etter endret behov 

 
Selvstyring og tverrfaglighet i team – motivasjon og læring øker  
Selvstyring og tverrfaglighet er prøvd ut et stykke på vei, og teamenes erfaringer med dette er udelt positive:  

• det skaper ny forståelse for hva som er viktig for brukerne 
• det oppleves som meningsfullt og motiverende 
• det stimulerer erfaringsdeling og læring på tvers av fag 
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ANBEFALINGER MED TANKE PÅ HOVEDPILOTERING/IMPLEMENTERING 

På bakgrunn av de systematiserte erfaringen med minipiloteringen vil vi anbefale: 
• At bydelene utvikler hoved-piloter basert på erfaringene med selvstyrende team (inkludert 10 nærmere 

spesifiserte risiki/suksessfaktorer), eller – hvis de mener det er grunnlag for det – implementerer 
Tillitsmodellen direkte i de hjemmebaserte tjenestene 

• At ledere i bydelene som skal pilotere gis mulighet til å skolere seg i tillitsledelse, fra bydelsdirektør og 
nedover til fag- og teamansvarlige, slik at tillit gjennomsyrer organisasjonen fra topp til bunn. 
Konsistens i ledelse vil styrke gjennomføringen. 

• At bydelene avklarer organiseringen av teamene, bl.a.: 
1. at selvstyrende team får en klar og naturlig plass på organisasjonskartet,  
2. at det avklares hvem som er personalansvarlig for teamets medlemmer og fagansvarlig for kvaliteten 

på de tjenester teamet leverer 
3. at teamenes oppgaver, ansvarsområder og beslutningsmyndighet klargjøres  
4. at teamene får tillitsbaserte retningslinjer for vedtak om tjenester  
5. at administrative rutiner for team klargjøres (dokumentasjon, vaktordning etc)  

• At bydelene avklarer lederrollen i tilknytning til teamene, bl.a. 
1. at hvert team har én faglig og administrativt ansvarlig leder med personalansvar for alle faste 

teammedlemmer (en leder kan ha flere team). 
2. at ansvarlig leder kun har overordnet, og ikke utøvende ansvar for vedtak og saksbehandling 

forøvrig 
3. At ansvarlig leder får skolering i tillitsledelse  

• At bydelene sikrer at hvert team har nødvendig kompetanse og kapasitet, bl.a. 
1. At hvert team får en klart definert oppgave- og ansvarsbeskrivelse og selvstendig 

saksbehandlingsansvar 
2. At hvert team får et format som er tilpasset brukergruppens størrelse og hjelpebehov, inkludert 

saksbehandling, administrasjon og dokumentasjon 
3. At hvert team får en bred tverrfaglig sammensetning tilpasset brukergruppen, evt. med 

spesialkompetanse (som demens, rehabilitering, psykisk helse, sår, etc)  
4. At hvert team får skolering i tillitsbasert teamarbeid og i hvordan kommunisere og gi tjenester med 

utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte bruker 
• At bydeler bygger et tillitsbasert system for systematisk kvalitetsarbeid, bl.a. ved 

1. å initiere tillitsbasert følge/aksjonsforskning hvor teamene inkluderes i å identifisere risiki, utvikle 
tiltak for bedre kommunikasjon med brukere og aktiv læring i team, etc (jf vurderingen til Norges 
forskningsråds ekspertpanel, nedenfor) 

2. å legge til rette for systematisk etisk refleksjon i piloteringsfasen for å sikre kvalitet (jf. Veikart for 
tjenesteinnovasjon – SAMVEIS og KS’ Guide til god ledelse)  

3. å legge til rette for systematisk erfaringsutveksling med andre team i og etter pilotering, f eks 
halvårlig etter modell av work shops i mini-piloteringsfasen 
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Vedlegg 2: Hovedpilot Tillitsmodellen - modell 1 og 2 
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Vedlegg 3 - Intervjuguide ledere 
Momenter til innledning: Dette intervjuet skal handle om hovedpilotering av tillitsmodellen i bydelen og dine 
erfaringer med dette. Jeg har en lang liste med spørsmål, men de er mer en huskeliste for meg selv enn som 
konkrete spørsmål jeg kommer til å stille. Det jeg ønsker å finne ut av er dine erfaringer med piloteringen av 
Tillitsmodellen, og hva du tenker om forutsetninger for å lykkes med en eventuell implementering. 
 
1. Kan du fortelle litt om hva som er din rolle i Tillitsmodellen og hvordan det går med piloteringen? 
2. Hvordan er du selv engasjert i arbeidet? Hvem arbeider du i forhold til? Hvordan? 
3. Hva ser du selv som det viktigste med Tillitsmodellen, og hva kan komme ut av piloteringen? 
4. Hvordan er Tillitsmodellen forskjellig fra hvordan dere har arbeidet tidligere? 
5. Hva er utfordringene med Tillitsmodellen, slik du ser det? 
6. Hva skal til for å lykkes med implementering? System- og ressursutfordringer som må løses?  
7. Hvordan har dere forberedt teamene på arbeid i team/Tillitsmodellen? 

a) På helhetlig ansvar for alle brukerne 
b) Nye kartleggings/inntakssamtaler (Hva er viktig for deg?) 
c) Samarbeid i team (spl, helsefagarb, hj.hjelpere, ergo, fysio, saksbehandler)? 
d) Fordeling av arbeidsoppgaver/vakter? 

8. Modell II – Hva var bakgrunnen for denne modellen (og hvordan fungerer det): 
a) Vurderingsteam/Innsatsteam vurderer nye brukere? 
b) Hverdagsrehabiliteringsteam leverer tjenester til nye brukere? 
c) Arbeidslag demens leverer fortsatt tjenester til brukere i teamets område? 
d) Dersom brukere trenger tjenester fra arbeidslag demens vil de overføres til dette teamet? 

9. Hvordan vurderer du de to modellene opp mot hverandre 
a) Modell II – hvor andre spesialteam som vurderingsteam, innsatsteam, hverdagsrehabilitering, etc 

leverer tjenester til nye brukere som i dag 
b) Modell I – hvor teamene har helhetlig ansvar, og erstatter både inntakskontor, vurderingsteam og 

andre spesialteam? 
10. Hva forbinder du selv med tillitsledelse, og i hvilken grad praktiserer du selv dette? 
11. Har du selv spurt din(e) nærmeste underordnede hva som er viktig for henne/dem? 
12. Hva tror du det er realistisk å oppnå ved en eventuell overgang til Tillitsmodellen? 

a) for brukerne 
b) for medarbeiderne 
c) for organisasjonen 

13. Hvordan tror du de under deg snakker med sine venner om Tillitsmodellen her i bydelen i dag? 
a) nærmeste underordnet? 
b) teammedlemmene? 
c) brukerne (merker de noen forskjell)? 

14. Har teamene den teknologistøtten de trenger? 
15. Hva blir det viktig å forbedre før hovedpiloteringen avsluttes i januar/februar? 
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ANBEFALING MINIPILOTER  

FRA PROSJEKTGRUPPEN TIL STYRINGSGRUPPEN 

 

Denne anbefalingen er en felles innstilling fra en utvidet prosjektledergruppe og tillitsvalgte 

fra Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund og er et resultat av arbeidet i prosjektets første 

fase; INNSIKTSFASEN. (17 mars – 30 juni 2016). Neste fase MINIPILOTERING vil strekke seg 

fra aug 2016 –feb 2017. Rapport neste fase vil ferdigstilles mars 2017. 

 

I dette prosjektet har det vært viktig å involvere medarbeidere i tjenestene slik at de 

minipilotene som nå foreslås er et resultat av; 

 Personalmøter – alle ansatte har hatt mulighet til å få informasjon om prosjektet og 

mulighet til å stille spørsmål  

 «Kjempe-workshop» 24 mai der ledere, tillitsvalgte og medarbeidere i 

hjemmetjenesten fra alle fire prosjektbydeler deltok og jobbet med fremtidsbilder.  

 Minipilotkonkurranse. Umiddelbart etter workshopen i mai ble det utlyst en 

konkurranse i alle fire bydeler hvor alle ansatte hadde mulighet til å komme med 

forslag til minipiloter. Det kom inn over 50 svar. Det var stort sett lag på 4 personer 

som stod bak hvert svar (premiene var 4 kinobilletter pr bydel), og det innebærer at 

ca. 200 personer var engasjert i dette arbeidet. På bakgrunn av at svarene var ganske 

homogen på tvers av bydelene, kunne clustres i grupper. 

 Workshop 27-28 juni med prosjektledergruppen pluss delprosjektgruppene 

(Administrasjon, Tjenesteutvikling/Organisasjonsutvikling og Kompetanse og 

opplæring) Hovedoppgaven på denne workshopen var å konkretisere 8-12 ideer til 

minipiloter basert på konkurransen og innspill fra delprosjektgruppene. I tillegg ble 

det jobbet med strategi for prosjektet. 12 prosjekt-ideer ble beskrevet utfra flg. 

kriterier; Hypotese, resultat, innovasjonshøyde, innhold og gjennomføring. Se eks. 

 

Tillitsmodellen 
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 Workshop 19 aug med en utvidet prosjektledergruppe. Målet var å komme til 

enighet om 5 minipiloter og rammene for disse, basert på de 12 forslagene som 

forelå etter workshopen 28 juni. De fem minipilotene som fikk flest stemmer, og som 

det var enighet om at prosjektet vil anbefale for styringsgruppen, er som følger; 

 

Fagforbundet hadde gjennomført en spørreundersøkelse over sommer i de fire 

prosjektbydelene på bakgrunn av rapporten fra workshopen 28 juni. Resultatet av 

prioriteringen av minipiloter samsvarer godt med resultatet fra denne 

spørreundersøkelsen. 

NB! Involvering av brukere/innbyggere vil skje i neste fase i prosjektet dvs Minipilotering. 

 

Innovasjonsgrad Prioritet Minipilot Poeng 

4/10 1 Saksbehandling inn i hjemmetjenesten 18 

7/10 2 Selvstyrende team  14 

7/12 3 Hjemmetjenesten forvalter egne KTP/RTP 12 

10/10 4 Bemanning 9 

10/10 5 Arbeidsfleksibilitet 8 
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MINIPILOTER 

1) Selvstyrende team  

Selv om denne minipiloten kom som nr. 2 i 

prioriteringsrekkefølgen da prosjektgruppen gjorde sin 

evaluering, er det en enighet om at dette er den mest 

sentrale minipiloten og en forutsetning for de andre 

minipilotene i denne fasen. 

Utfordring; 

Ikke helhetlige pasient/bruker-forløp. Fragmentert 

organisasjon leder til dårlige overganger mellom tjenester 

for bruker og gir liten kontinuitet. Får bruker rett tjeneste 

til rett tid? 

Hypotese; 

Selvstyrende team vil gi; 

• Større mestringsfølelse hos medarbeiderne —> arbeidsglede 

• Lavere sykefravær 

• Større ansvarsfølelse 

• Kontinuitet for brukerne vil gi bedre resultat av tjenestene 

 

Rammer for Selvstyrende team; 

Organisering Team på 12 eller 6 alt ettersom pilotbydelene velger å sette teamet til å 
jobbe full turnus der også helg inngår, eller kun dagtid og kun ukedager. 
(arbeidstidsavklaring). Det kan legges opp til ønsketurnus, men dette må 
sees i sammenheng med minipiloten; Arbeidsfleksibilitet. 
Det overordnede prinsipp er at teamet skal tilpasse seg brukernes behov. 
Det skal ikke være en formell leder av teamet, men ulike roller og 
oppgaver skal identifiseres og rulleres. Dvs. budsjett, sykefravær, turnus 
etc. planlegges og organiseres av teamet selv. 

Rekruttering Medarbeidere rekrutteres i prosjektperioden gjennom frivillighet og 
ønske om å prøve ut å jobbe på en ny måte. Deltakere i teamene er også 
informert om at dette er et utviklingsprosjekt og at de dermed også må 
delta i utviklingen av den nye arbeidsmodellen og tjenestene. Mao er det 
ikke et ferdig utviklet konsept som skal implementeres. 

Kompetanse Minipiloteringsfasen vil hovedsakelig omfatte hjemmesykepleien, men 
det er opp til hver bydel om de ønsker å involvere praktisk bistand i 
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denne fasen. Det vil settes krav til helsefaglig bakgrunn i teamene. 
Teamets totale kompetanse kartlegges for å avdekke kompetansehull og 
event. behov for kompetansehevende tiltak. 

Tverrfaglighet Utfra behov hos de brukerne som teamet vil bli ansvarlig for, vil teamet 
settes sammen tverrfaglig. Dette innebærer at det kan rekrutteres fra det 
som i dag er spesialiserte team som innsatsteam, demensteam, praktisk 
bistand og hverdagsrehabilitering i tillegg til dagens 
hjemmesykepleieteam.  

Valg av brukere Teamet gis ansvar for et nærmere definert geografisk område og de 
brukerne som tilhører dette område. Dette vil omfatte brukere som 
allerede har fått vedtak og nye brukere i perioden. 

Vedtak Den minipiloten som fikk flest stemmer var saksbehandling inn i 
hjemmetjenesten, og det gjøres derfor den forutsetning at medarbeider 
fra Søknadskontoret flyttes ut i det selvstyrende teamet, slik at 
kompetanse på vedtak er tilgjengelig der. Det vil derfor være kompetanse 
i teamet til å kunne gjøre egne vedtak. 

Samskaping Det forutsettes brukerfokus i teamene og at tjenestene tar utgangpunkt i 
«Hva er viktig for deg?» Dette innebærer en økt samhandling med 
brukere og pårørende. Hverdagsmestringstankegang skal inn der dette er 
mulig for å styrke brukers egenmestring. Mobilisering av nettverk i 
nabolaget vil i denne fasen ikke være en sentral del av prosjektet, men vil 
tas med senere når prosjektet Nettverk og frivillighet, har kommet frem 
til konsepter som identifiserer med overlapp mellom prosjektene. 

Økonomi Det forutsettes at minipiloteringen gjøres innenfor bydelenes 
budsjettrammer 

Lederrolle/tilsyn Dagens teamledere/tjenesteansvarlig vil få en mentor/veiledende rolle. 
Det forutsettes at teamene er mest mulig selvgående, men vil ha 
mulighet til å bruke dagens teamledere som veileder dersom det er 
problemer som oppstår som teamet selv ikke klarer å løse. I den korte 
minipiloteringsfasen vil teamleder sammen med lokal prosjektleder ha 
tett kontakt med teamene. 

Utfordringer Fagsystemet. Kartleggingsverktøy som «Hva er viktig for deg» og 
Hverdagsrehabilitering er ikke digitalisert. I tillegg er det ikke utviklet 
kvalitetsindikatorer som registrerer resultat dvs. behovsdekning som er 
oppnådd som et resultat av tjenesten. I dag registreres det vedtakstimer, 
som er en kvalitetsindikator på strukturkvalitet dvs. på systemnivå og 
som en indikator på økonomiske rammebetingelser. 
 
Kommunikasjon. En annen utfordring er kommunikasjon mellom team-
medlemmene. I dag leveres tjenestetelefon inn når vakten er over. Pga. 
teamene skal styre seg selv vil det være nødvendig å kunne nå hverandre 
digitalt på en enklere måte enn i dag. Det bør derfor løftes frem som en 
mulighet at alle teamdeltakere utstyres med et nettbrett som er 
personlige. Dersom teamene i større grad skal samskape tjenester og 
vedtak sammen med brukerne kan det være hensiktsmessig med en 
større skjerm, som gjør det mulig å få frem skjema etc. på en lettere 
måte. 
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2) Saksbehandling inn i hjemmetjenesten 

Dette er den minipiloten som fikk den høyeste rangeringen og som sammen med 

Selvstyrende team er noe som alle bydeler ønsker å pilotere. 

 

Utfordring;   

Avstanden mellom Søknadskontoret og Hjemmetjenesten gjør at vedtak ikke nødvendigvis 

alltid fattes utfra det som er best for brukerne, samtidig som det er en byråkratisk prosess. 

Det meste av kommunikasjonen og vurderingsgrunnlaget mellom utførere, saksbehandler 

(og institusjon) foregår skriftlig ved hjelp av ulike journaler. Dette er ressurskrevende for 

både utfører i hjemmetjenesten og saksbehandler. Kommunikasjonsformen gir ikke rom for 

gode vurderinger da den er lite dynamisk, lite dialogpreget og ikke gir rom for gode 

vurderinger. Tjenesteutøverne opplever til dels liten kontroll over innholdet i vedtakene. 

 

Hypotese;  

Ved å flytte medarbeidere fra Søknadskontoret ut i Hjemmetjenesten vil det bidra til; 

 Mindre byråkrati  

 Mer treffsikre vedtak som vil gi bedre dynamikk mellom forvaltning og utførere 

 Rett tjeneste på rett nivå 

 Behovsstyrte tjenester 

 Tjenestene vil bli mer effektive og vi vil gå bort fra at flere instanser vurderer, dobbelt 

arbeidsavklaring som tar tid og fragmenterte vurderinger 

 

Rammer for Saksbehandling inn i hjemmetjenesten 

Organisering Medarbeider fra Søknadskontoret blir del av det Selvstyrende teamet. 
Saksbehandler kommer da nærmere praksis, og følger turnus på en slik 
måte at pårørende også kan møtes på tids-pkt. som passer for dem 

Rekruttering Frivillig – tilbud om å være med i prosjektet. 

Kompetanse Vedtaks, og forvalter-kompetanse 

Vedtak Omfatte alle vedtak som Hjemmesykepleien arbeider med. Dette kan 
omfatte søknader om korttids plasser, langtids plasser, dagsenter, 
hjemmetjenester, sykehus, rehabilitering, rus/psykiatri, revurderinger 

Oppgaver Avklare i prosjektperioden om medarbeidere med vedtakskompetanse 
har kun rolle som «vedtakssekretærer» eller om de innimellom også skal 
steppe inn som tjenesteutøvere ved behov og for å beholde nærheten til 
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praksisfeltet. 

Lederrolle/tilsyn I pilotperioden vil leder av Søknadskontoret fremdeles ha det formelle 
ansvaret for vedtakene og ha lederansvar for den/de utplasserte 
medarbeideren/ne 

Utfordringer Det er en uro for at profesjonaliteten hos dagens Søknadskontor 
utvannes. Dette kan motvirkes ved at medarbeidere med denne 
kompetansen deltar i egne kompetansenettverk etc. Prosjektet kan også 
utfordre arbeidstidsbestemmelser ved at det innføres turnus for alle. 

 

 

 

3) Hjemmetjenesten forvalter egne korttidsplasser/rehabiliteringsplasser 

I dag er det slik at organisatorisk er alle sykehjem lagt innunder Sykehjemsetaten, og 

budsjettene for kjøp av plasser ligger i bydelene på Søknadskontorene. Dette utgjør en 

betydelig del av PLO budsjettet i bydelene. 

 

Utfordring; 

I dag er det for mange brukere som går direkte fra KTP til LTP, og hjemmetjenesten opplever 

ofte et raskt forfall hos brukerne når de kommer på helsehus/KTP 

 

Hypotese; 

Dersom hjemmetjeneste selv forvalter egne korttidsplasser/rehabiliteringsplasser og følger 

opp egne brukere der, vil behovet for langtidsplasser reduseres, og flere brukere vil 

rehabiliteres og tilbakeføres til eget hjem. 

 Forebyggende med hensyn til innleggelse i ulike instanser 

 De ansatte vil reagere raskere 

 Rett tjeneste til rett tid 

 Bedre ressursbruk 
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Rammer for Hjemmetjenesten forvalter egne KTP/RTP 

Organisering Hjemmetjenesten har til disposisjon et fast antall rom, som de med liten 
grad av byråkrati råder over selv. I tillegg til at de forvalter egne plasser i 
institusjon, utøves også tjenester. Det selvstyrende teamet fordeler plasser 
for de brukerne de er ansvarlig for når teamet mener at dette er nødvendig.  

Samskaping Trygghet for brukerne og pårørende at de samme ansatte de kjenner fra 
hjemmetjenesten er med i overgangene. Tjenestene de er vant til følges opp også 
på institusjon.  

Oppgaver Det selvstyrende teamet vil få oppfølgingsansvar mot de ulike institusjonene. I 
tillegg må det i de ulike lokale prosjektgruppene gjøres flg.; 

• Definere behovet for plasser 
• Lage samarbeidsavtale med helsehus/sykehjem 
• Lage rutiner og kriterier for tildeling av plasser 
• Vurdere endring i turnus/arbeidstid 
• Opplæring (saksbehandling, tildeling av pleieplasser, dokumentasjon) 

Utfordringer Få Sykehjemsetaten til å frigi faste plasser til bydelene i prosjektperioden. Kort tid 
for å få tatt beslutninger. 
Økonomisk ansvar og oppfølging i prosjektperioden 

 

 

4) Bemanning 

I dag brukes det mye tid blant lederne i hjemmetjenesten for å finne vikarer. Årsaken til 

dette er et høyt sykefravær (13-16 %). I tillegg til å ta mye tid fra lederne for å finne og 

organisere vikarene, er dette en sterk kostnadsdrivende faktor. Dessuten et det en 

utfordring å finne vikarer som har tilstrekkelig kompetanse og som kjenner tjenestene i 

tilstrekkelig grad. Bruk av mange vikarer gir dessuten dårlig kontinuitet av tjenestene for 

brukerne, som må forholde seg til mange ukjente og alt det fører med seg av usikkerhet. 

 

Utfordring;  

Høyt sykefravær som beslaglegger mye arbeidstid hos lederne bidrar til lavere ledernærvær, 

og dårligere tjenester for brukerne pga. høyt bruk av vikarer 

Hypotese; 

Dersom vi «overbemanner» vil sykefraværet reduseres og bruk av ekstravakter og ufaglærte 

reduseres. Dette vil føre til at kontinuiteten av tjenestene øker og bedre tjenester pga. 

høyere kompetanse og mer relevant erfaring hos de fast ansatte. I løpet av ett år vil man ha 

spart inn de ekstra lønnsmidlene for de ekstra faste stillinger ved at budsjettet for vikarer er 

redusert tilsvarende. 
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Rammer for Bemanning 

Organisering I minipiloteringen er selvstyrende team ansvarlig for å håndtere 
sykefravær (korttids) og i den grad det er mulig å organisere de ekstra 
arbeidsoppgavene seg i mellom. Dersom dette ikke lar seg gjøre er de 
ansvarlig for å orde med vikar. 

Samskaping Fra brukernes perspektiv er det best med faste vikarer i og med at det 
skaper en bedre kontinuitet.  

Oppgaver Det er behov for å lage en økonomisk modell som viser break even punktet 
for kostnadene ved økt antall fast ansatte kontra bruk av vikarer, og en 
plan for hvordan «overbemanning» utnyttes som en del av fast turnus. 

Utfordringer Det vil være uhensiktsmessig i en slik kort periode som minipiloteringen 
representerer å gå til faste ansettelser. En mulighet i prosjektperioden er 
at de selvstyrende teamene er selv ansvarlig å finne løsninger ved å 
fordele vakter seg i mellom dersom sykefraværet er kortvarig, og/eller ha 
øremerkede «vikarer» hos de andre fast ansatte som ikke er en del av 
minipiloteringen for å simulere overbemanning. En annen mulighet er at 
denne minipiloten er kun en teoretisk øvelse i denne fasen. 

 

 

 

5) Arbeidsfleksibilitet 

Arbeidsfleksibilitet er knyttet tett til selvstyrende team. Dette rommer både ønske fra bruker 

og pårørende når tjenestene ønskes levert, men også ønsketurnus hos medarbeidere. 

 

Utfordring; 

I dag er turnusene satt opp utfra fagpersoners mening om når ulike tjenester skal leveres og 

innenfor hvilke tidsrom. Det er i liten grad gjort en reell kartlegging hos brukere når de 

ønsker tjenestene levert. Dette kan komme i direkte konflikt med målsetningen om 

samskaping og «Hva er viktig for deg?»   

Hypotese; 

Arbeidstid tilpasset brukerens behov vil gi større trygghet for brukerne og større grad av rett 

tjeneste til rett tid.  
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Rammer for Arbeidsfleksibilitet 

Organisering Siden de selvstyrende teamene skal bli innbyrdes enig om turnus, ville dette bli 
opp til teamene å organisere 

Samskaping Arbeidstiden må tilpasses brukernes behov. 

Oppgaver  Kartlegge behovet hos brukerne 

 Lage ny/nye turnuser på bakgrunn av kartleggingen 

 Vurdere blanding av ulike turnus etter behov hos brukeren, samt ønsker til 
ansatte 

 Ønsketurnus - særlig for å dekke helgevakter 

Utfordringer Vurdere om den/de nye turnusene kommer i konflikt med arbeidsmiljøloven, og 
prosjektet/bydelene må søke om dispensasjon om nødvendig i samråd med 
fagforeningene. 
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Prosjektgruppens  anbefaling  av minipiloter implementert i Fase 2 

 

Bydel Prioritering Minipiloter 

Østensjø 1. Saksbehandling inn i hjemmetjenesten 
2. Selvstyrende team 
3. Hjemmetjenesten forvalter egne KTP/RTP 

 

Gamle Oslo 1. Saksbehandling inn i hjemmetjenesten 
2. Selvstyrende team 
3. Hjemmetjenesten forvalter egne KTP/RTP 

 

 

Ullern 1. Saksbehandling inn i hjemmetjenesten 
2. Selvstyrende team 

 

 

Grorud Utsetter pilotering til Hovedpilotfasen 

 

 

 

Det anbefales at pilotering av Arbeidsfleksibilitet og Bemanning utsettes til neste fase i prosjektet; 

Hovedpilotering. 
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Kapittel 1: Bakgrunn

Prosjektet «Tillitsmodellen» gjennomførte en strategiworkshop for prosjektledergruppen og 
teamene i delprosjektene ved Son Spa 28. juni 2016. 

Denne rapporten oppsummerer hovedresultatene fra denne workshopen. Mind the Gap var 
prosessleder for strategiworkshopen. 

Mind the Gap er et ledende norsk fremtidsselskap og har spesialkompetanse på scenario- og 
foresightbasert strategiutvikling. Mind the Gap benytter seg av involverende og deltagerbaserte 
prosesser for å sikre engasjement og eierskap til strategiarbeidet. Mind the Gap har lang 
erfaring i å tilrettelegge foresight- og scenariobaserte strategiprosesser for næringsliv, klynger 
og regionale utviklingsaktører på fylke- og kommunenivå.
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Gjennomføring og rapportering



Innledning

Fra prosjektledergruppen: 
• Hilde Holm, prosjektleder «Tillitsmodellen» 
• Mary Anne Johannessen, Bydel Ullern 
• Hanne Zakariassen, Bydel Gamle Oslo 
• Jatinder Sharma, Bydel Østensjø 
• Hege Hansen, Bydel Grorud og NSF 
• Britt Holand, Bydel Østensjø og 

Fagforbundet
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Oversikt over deltagere på workshopen
Fra delprosjektene: 
• Irene Oksdøl, Helseetaten 
• Tanja Jernberg Hanssen, Bydel Grorud 
• Susanne Eliassen, Helseetaten 
• Magnar Dalen, Bydel Ullern  
• Kari Winquist, Bydel Ullern 
• Christelle S Nilsson, Bydel Østensjø 
• Gunn Hegdahl, Helseetaten 
• Eric Brugman, Bydel Østensjø  
• Anna Katharina Skaset, Bydel Grorud 

Prosessleder: William Fagerheim, Mind the Gap



Kapittel 1: Bakgrunn

Vi hadde to siktemål med workshopen: 

• Utvikle strategi for prosjektet 

• Utvikle og bli enige om minipilotene - fase 2
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Kapittel 2: Hovedpunkter

Noen hovedkonklusjoner fra workshopen: 

• Enighet om viktige endringer i organiseringen av fase 2. Det opprettes lokale prosjektgrupper 
som skal være ansvarlig for minipilotering i hver bydel. Prosjektleder følger opp de lokale 
prosjektlederne for de ulike minipilotene ukentlig. Egne teamgrupper innenfor viktige 
temaområder gjøres tilgjengelig for prosjektgruppene i de ulike minipilotene. Det ble også 
understreket at minipilotene må forankres hos tjenesteledere i bydelen det gjelder og at 
Gerica-ressurser må brukes av alle pilotene. Se kapittel 3 for dette. 

• Det er utviklet visjon, misjon og verdier for prosjektet. Disse er i nåværende form følgende (se 
kapittel 4): 

• Visjon: I Oslo hjelper vi til selvhjelp 

• Misjon: Utvikle tjenester ved å utløse ressurser hos brukeren og i nettverket rundt 

• Verdier: Engasjement - selvstendighet - ressursmobilisering - samskaping

6

Hovedpunkter workshopen



Kapittel 2: Hovedpunkter

• Rundt 50 forslag til minipiloter ble sendt inn fra ulike personer i bydelene i forkant av 
workshopen. Mange av forslagene var innsendt av en gruppe på 3-4 personer, slik at mange 
har hatt muligheter til å komme med innspill til prosjektledergruppen. Se neste side for fire 
slike innsendte forslag.  

• Innspillene har blitt bearbeidet videre av prosjektledergruppen - og basert på de innsendte 
forslagene - ble det utviklet 12 forslag til minipiloter på workshopen. Disse forslagene må 
bearbeides videre, og noen forslag tematiserer det samme, men det var god spredning på 
forslagene. Målet var å utvikle rundt 8 ulike forslag til minipiloter på workshopen. 

• Endringer i praksisfeltet i bydelene har tradisjonelt vært moderate, og har ikke vært 
kjennetegnet av stor innovasjonshøyde - og ofte har denne type endring vært økonomisk 
motivert. Vi understreket derfor at det er viktig at det er innovasjonshøyde i minipilotene som 
rulles ut til høsten. Vi understreket også at det er viktig at man tør å feile. Det er en suksess 
dersom vi ikke lykkes med alle minipilotene, for da har vi turt å tenke nye tanker og å teste 
disse ut. 

• Prosjektledergruppen skal utarbeide et endelig forslag til minipiloter som legges frem for 
styringsgruppen 9. september.

7
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Kapittel 2: Hovedpunkter

8

Noen av innspillene fra praksisfeltet



Prosjektet har fire faser:
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Prosjektets faser

VÅR 16

FASE 1: INNSIKT 
Forankre og skape 

engasjement for prosjektet

HØST 16 VÅR 17 HØST 17

FASE 2: MINIPILOTERING  
Utvikle og gjennomføre minipiloter i 3 

bydeler 

FASE 3: 
HOVEDPILOT FOR 
TILLITSMODELLEN 

Utvikle ny modell (involverer 4 
bydeler)

FASE 4: 
ANBEFALING OG 
OVERLEVERING 
AV PROSJEKT

Fase 1 ble avsluttet med en kick off for de fire involverte bydelene i slutten av mai. Denne 
strategiworkshopen som det her rapporteres fra, innleder fase 2 av prosjektet, som handler om 
å utvikle og gjennomføre minipiloter i tre bydeler (Gamle Oslo, Ullern og Østensjø). Denne 
fasen skal være ferdig innen 1. mars 2017. Dette er en kritisk fase av prosjektet, og vi brukte 
denne workshopen til å diskutere en best mulig organisering av fase 2 i prosjektet.

Kapittel 3: Organisering av prosjektets fase 2



Organisering av prosjektet er dynamisk og utvikler seg med innsikt og erfaringer fra prosjektet. 
Fase 1 av prosjektet har hatt en tematisk organisering, noe som har vært naturlig da hensikten 
har vært å få innsikt i viktige problemstillinger innenfor sentrale temaområder som vi vet vil være 
viktig for utviklingen av tillitsmodellen. 
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Organisering fase 1

Projektledergruppen

Delprosjekt 1: 
Kommunikasjon

Forankre og 
engasjere prosjektet 

hos utøverne

Delprosjekt 2: 
Tjenesteinnovasjon

Delprosjekt 3: 
Adm., jus og vedtak

Delprosjekt 4: 
Opplæring og 

organisasjonsutv.

Kapittel 3: Organisering av prosjektets fase 2



I fase 2 blir det å ha en tematisk organiseringen av prosjektet lite formålstjenlig. I denne fasen 
blir oppgaven å sørge for en organisering som bidrar til at utøverne i praksisfeltet - som er de 
som skal gjennomføre minipilotene - får best mulig støtte fra ressurser i prosjektet. 
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Organisering fase 2

Minipiloter 
• Lokal prosjektleder, samt 

lokale prosjektgrupper 
(konseptutvikling) 

•  Forankring hos 
tjenesteledere

Ressurs: 
Kompetanse, 

opplæring mm.

Prosjektleder-
gruppen

Ressurs: 
Kommunikasjon

Kapittel 3: Organisering av prosjektets fase 2

Ressurs: 
Org. utvikling

Ressurs: 
Adm. (jus, vedtak, 

fagsystemer)



I fase 2 organiseres ressursene rundt minipilotene, og de lokale prosjektgruppene er ansvarlig 
for implementering av minipilotene, men de kan melde inn ulike behov/problemstillinger som 
oppstår til ressursgruppene. F.eks. dersom piloten berører et juridisk spørsmål, så avklares 
dette med den juridiske kompetansen som er tilknyttet prosjektet. Tilsvarende om det oppstår 
behov eller spørsmål f.eks knyttet til fagsystemene. 

I dette oppsettet blir også prosjektledergruppen en ressurs for minipilotene. I tillegg vil 
prosjektleder ha ukentlige møter med de lokale prosjektlederne for å sikre best mulig fremdrift. 
Deltakere i prosjektledergruppen vil ha ansvar for å følge opp piloter i egen bydel. 
Prosjektledergruppen vil i tillegg møtes månedelig og vil ha fokus på at milepæler i prosjektet 
oppnås. 

For å sikre suksess med denne organiseringen, er det helt avgjørende at tjenestelederne får 
eierskap til minipilotene (og prosjektet), slik at de kan være positive pådrivere i piloteringsfasen. 
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Organisering fase 2

Kapittel 3: Organisering av prosjektets fase 2



Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet

Et viktig tema i den strategiske dialogen under workshopen var å forstå hvor banebrytende 
dette prosjektet er.  

Derfor ble dialogen rundt visjonen svært viktig. Deltagerne landet på en formulering som fanger 
inn essensen av det man ønsker å få til i Oslo. 

I Oslo tenker vi hjelp til selvhjelp. 
Selve formuleringen kan man pusse mer på, men det fanger inn det vesentligste poenget med 
«tillitsmodellen», nemlig at man i Oslo har en visjon om at tjenestene (slik de er i dag) 
«forsvinner» og at de i fremtidens tjenester samskapes med brukeren. 

Kommentar: Visjonen er svært god, og det eneste som trengs er å bytte ut «tenker» med et 
aktivt gjøre-verb. F.eks. «I Oslo hjelper vi til selvhjelp».

13
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Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet

Utkastet til misjon vi utarbeidet på workshopen får frem dette poenget. 

Misjonen handler i stor grad om å gjøre dagens tjenester overflødige! 

Misjonen handler om: 

• Frivillighet - kompetanse til å mobilisere nettverk  

• Tilrettelegging fra kommunen - fokus på bolig, hjelpemidler o.l. 

• Teknologi - kompetanse om mulighetene som finnes 

• Hverdagsrehabilitering - vedlikeholde, ta i bruk 

• Ressursmobilisering - hos bruker, pårørende, nærmiljøet og øvrige nettverk 

• Kompetanse på alle nivåer - faglært/ufaglært  

• Holdningsendring/identitetsendring - endre på «gjøre for…» 

• Legge til rette for fremtidsperspektivet - ta ansvar for egen alderdom

14

Prosjektets misjon



Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet

Funksjonstrappen er et viktig bakteppe for visjonen og misjonen, fordi den tematiserer hva 
prosjektet må sette søkelyset på. Prosjektet skal bidra til å redusere behovet for langtidsplasser 
(trinn 2), samt redusere behovet for de som er der i dag. Funksjonstrappen er beskrevet i 
«Kvartalsrapport til styringsgruppen» av 23.6.16.
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Funksjonstrappen

Trinn 1: 
Forebygging og vedlikehold 
(kortvarig innsats og bruk av 

frivillige)

Trinn 2: 
Forebygging og vedlikehold 

(langtidsbrukere av 
tjenester)

Trinn 3: 
Kritisk syke

Nå

Trinn 2: 
Forebygging og vedlikehold 

(langtidsbrukere av 
tjenester)

Trinn 1: 
Forebygging og vedlikehold 
(kortvarig innsats og bruk av 

frivillige)

Trinn 3: 
Kritisk syke

Fremover

Handlings- 
rommet for 

tillits- 
modellen



Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet

Vi utarbeidet også et sett med verdier som gjenspeiler visjonen og misjonen. Disse er: 

Engasjement  
Selvstendighet  
Ressursmobilisering 
Samskaping 

16
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Sammendrag: Mål- og strategibilde

Visjon: 
I Oslo hjelper vi til selvhjelp

Misjon: 
Utvikle tjenester ved å utløse ressurser hos brukeren og i nettverket rundt

Fase 1: 
Innsikt

Fase 2: 
Minipiloter

Fase 3: 
Hovedpilot

Fase 4: 
Anbefale og 

implementere
Hovedgrep 1: 

Forankre og skape 
engasjement for 

prosjektet

Hovedgrep 2: 
Utprøve i praskisfeltet

Hovedgrep 3: 
Utvikle en ny modell for 

praksisfeltet

Hovedgrep 4: 
Være pådrivere for å 

skape endring av 
praksisfeltet i Oslo

Verdier: 
Engasjement - selvstendighet - ressursmobilisering - samskaping

Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet



Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet

Tillitsmodellen er et utviklingsprosjekt. Vi diskuterte inngående hva dette betyr. Det betyr bl.a. at 
man ikke kan organisere prosjektet som et driftsprosjekt og at strategitenkningen følgelig må 
være annerledes enn i et prosjekt der man skal implementere noe. 

Strategien skal peke ut en retning (jf. visjonen), men strategien må være fleksibel og dynamisk, 
og endres i tråd med innsikt og erfaringer fra prosjektet. Strategien må være en «lærende» 
strategi, og åpne opp for innovasjon og nytenkning.  

Et annet poeng er at tillitsmodellen vil hele tiden involvere nye mennesker. Innovasjonene skal 
komme nedenfra. Det er de som jobber i praksisfeltet som skal stå for implementeringen av 
endringer. Strategien må derfor ikke være for rigid og fastlåst. Det er visjonen, misjonen og 
verdiene som skal peke ut retningen og være det som man skaper engasjement rundt. 

Strategien som ble utarbeidet på workshopen er derfor en prosjektstrategi, dvs. for de fire 
prosjektfasene, mens visjonen, misjonen og verdiene er det som skal videreføres og 
forhåpentlig være det som kjennetegner fremtidens tjenester. 

Her følger en aktivitetsoversikt for de fire fasene. Fase 1 er gjennomført, fase 2 er planlagt i 
detalj (og konkretiseres ytterligere etter workshopen). Fase 3 og 4 er tentative og vil 
konkretiseres ytterligere når fase 2 er gjennomført.
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Hovedgrep 1: 
Forankre og skape engasjement for prosjektet

Aktivitetsområde: Aktiviteter:
Utvikle et team • Sammensveiset/samkjørt prosjektledergruppe 

• Utvikle et felles utfordrings- og mulighetsbildebilde (fremtidsbilder)

Skaffe innsikt • Utforske viktige problemstillinger for prosjektet 
• Utvikle modeller (f.eks. funksjonstrappen)

Foranke og utvikle tillitskapital 
for prosjektet

• Forankre prosjektet på mange nivåer i bydelene (eldrerådene, helse- og 
sosialkomiteen, personalmøter med ansatte mm.

Møteplasser og involvering 
(nettverket)

• Gjennomføre en kick off for ressurspersoner for de fire bydelene som deltar (rundt 
120 deltok på workshop 24.5.16) 

• Invitere til samskapingsprosesser på kick off-en for å videreutvikle et utfordrings- 
og mulighetsbilde basert fremtidsbildene

Organisering: 
Tematisk organisering rundt sentrale temaer som berører prosjektet

Fase 1: Innsikt (februar-juni 2016)

Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet
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Fase 2: Minipiloter (juni 2016-februar 2017)

Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet

Hovedgrep 2: 
Utprøve i praskisfeltet

Aktivitetsområde: Aktiviteter:
Rigge pilotene og forankre i 

styringsgruppen
• Strategiworkshop for tillitsmodellen 28.6.16 
• Legge frem minipilotene for styringsgruppen 9.9.16

Oppstart minipiloter - 
nettverksmøter

• Workshop for lokale prosjektgrupper inkl. støtteteam og prosjektledergruppen 
21.-22.9.16 

• Etablere lokale arbeidsgrupper 
• Forankre hos tjenesteleder

Gjennomføring av minipiloter • Oppstart minipiloter (Gamle Oslo, Ullern og Østensjø) - gjennomføring oktober 
2016 - februar 2017 - minipilotene involverer ressursteam underveis 

• Ukentlige møter mellom prosjektleder og prosjektlederne for minipilotene

Evaluering • Følgeforskning gjennomføres av Høgskolen i Sør Øst Norge (fortløpende 
evaulering) 

• Sluttevaluere minipilotene - legge frem resultatene, samt forslag hovedpilot

Organisering: 
I lokale team med ressursgrupper som støttespillere
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Fase 3: Hovedpilot (mars-september 2017)

Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet

Hovedgrep 3: 
Utvikle en ny modell for praksisfeltet

Aktivitetsområde: Aktiviteter:
Rigge hovedpilot • Utvikle modell for hovedpilot

Oppstart hovedpilot - 
nettverksmøter

• Oppstart hovedpilot (Grorud, Gamle Oslo, Ullern og Østensjø)

Gjennomføre hovedpilot • Etablere team

Evaluering • Følgeforskning

Organisering: 
Justere modell for hovedpilot iht. evaluering og følgeforskning
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Fase 4: Anbefale og implementere (oktober-desember 2017)

Kapittel 4: Målbilde og strategi for prosjektet

Hovedgrep 4: 
Være pådrivere for å skape endring av praksisfeltet i Oslo

Aktivitetsområde: Aktiviteter:

Evaluere hovedpilot/
rapportering:

• Evaluere prosjektet basert på bl.a. følgeforskning 
• Utarbeide rapport fra prosjektet

Møteplass og involvering 
(nettverk)

• Presentere resultatene fra prosjektet på en konferanse (trolig januar 2018)

Organisering: 
Utvikle en organsiasjonsmodell basert på resultatene fra prosjektet



Kapittel 5: Forslag til minipiloter

Nøyaktig hvor mange minipiloter som skal gjennomføres til høsten - og hvilke, vil avklares i 
etterkant av denne workshopen. Vårt mål på workshopen var å utvikle 8 konkrete forslag basert 
på de over 50 innspillene fra praksisfeltet. Vi endte opp med at 3 grupper utviklet 4 forslag hver. 
Noen av disse forslagene overlapper med hverandre, slik at vi står igjen med rundt 8 genuine 
forslag. 

I dette kapittelet presenteres de 12 forslagene som ble utviklet på workshopen. 

Når det gjelder andre kriterier for vurdering av pilotene, så bør man også velge ut et prosjekt iht. 
risiko, viktighet og betydning i tillegg til innovasjonshøyde.
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Innledning



Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Modell for å velge ut minipiloter

Viktighet

Betydning

Høy 
innovasjonshøyde

Lav 
innovasjonshøyde

Middels 
innovasjonshøyde

Viktighet handler om «hvor skoen 
trykker» og om problemstillingen for 
minipiloten berører mange. Et viktig 
spørsmål er: Er dette et tema det er 
viktig å finne en snarlig løsning på? 

Betydning er også viktig å vurdere. Vil 
piloten få stor effekt dersom man lykkes 
med den?  

I tillegg er det viktig å vurdere 
innovasjonshøyden. Er den lav, er det 
trolig ikke en god pilot. Er den høy, kan 
risikoen for å lykkes minskes. Derfor vil 
det trolig være lurt å gjennomføre 
piloter med både middels og høy 
innovasjonshøyde. NB! Det er et poeng 
i seg selv at man skal ikke lykkes med 
alle piloter (man må skape en kultur der 
det er lov å feile). Likevel er det viktig å 
vurdere risikoen med en pilot på 
forhånd.Lav

Høy

Høy
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Oversikt piloter - 3 grupper
Nr. Idé Nr. Idé

1 Selvstyrte team med brukerfokus 7 Nettverksbygging

2 Tilbakeføring av oppgaver til bydelens 
støttefunksjoner. Strategisk bruk av 
ressurser

8 Hjemmetjenesten forvalter egne KTP/RTP

3 Saksbehandling inn i hjemmetjenesten 9 Nettverksmobilisering

4 Digital oppfølging 10 Sammenslåing av bestiller/utfører (jf. selvstyrte 
team)

5 Selvstyrende team (Nederlandsmodellen) 11 Bruk av ekstravakter

6 Arbeidstidsfleksibilitet 12 Ansvaret for mitt liv

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Piloter fra gruppe 1
Idé nr. 1: Selvstyrte team med brukerfokus

Hypotese Fragmentert organisasjon leder til dårlige overganger mellom tjenester for 
bruker og gir liten kontinuitet. Derfor skal brukeren forholde seg til færre

Resultat • Medarbeidere tar i bruk sin kompetanse fullt ut 
• Sikker brukermedvirkning 
• Lavere sykefravær 
• Mindre behov for tjenester

Innovasjonshøyde Medium (vurdert som 5/10 - leses: fem av maks 10)

Innhold Engasjement, rolleavklaring, ansvarliggjøring/tillit, kulturendringer, 
kompetanse, nye oppgaver, nye mål, nye metoder

Gjennomføring 1. Definere organisering av selvstyrte team 
2. Kartlegge kompetansebehov 
3. Kartlegge frivillighet og nettverk 
4. Informasjon til de som vil bli berørt (geografiske områder som piloter) 
5. Basiskompetanse

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 2: Tilbakeføring av oppgaver til bydelens støttefunksjoner. Strategisk bruk av 
ressurser

Hypotese Frigjør lederressurser og ressurser til veiledning, støtte og oppfølging

Resultat • Bedre kvalitative tjenester 
• Mindre sykefravær 
• Større rom for utvikling 
• Mindre turnover

Innovasjonshøyde Lav (vurdert som 4/10)

Innhold • Definere alle oppgaver (ledernivå, lønn/personal mm.) og pusle på nytt 
• Synliggjøre de ulike systemene - jobbe med integrasjon av de ulike 

systemene opp mot hverandre 
• Roller

Gjennomføring

Piloter fra gruppe 1

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 3: Saksbehandling inn i hjemmetjenesten

Hypotese Mindre byråkrati (vil bidra til at det) utformes treffsikre vedtak som vil gi bedre 
dynamikk mellom forvaltning og utførere

Resultat • Rett tjeneste på rett nivå 
• Behovsstyrte tjenester

Innovasjonshøyde Vurdert som 4/10

Innhold 

Gjennomføring

Piloter fra gruppe 1

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 4: Digital oppfølging 

Hypotese Ved bruk av teknologi, da øker brukertid, og behov for transport reduseres

Resultat Frigjorte ressurser til andre oppdrag/tiltak

Innovasjonshøyde Middels (vurdert som 6/10). Lignende prosjekt er blitt utprøvd i andre bydeler. 
Kan også rigges til å bli høy, f.eks. ved å kombinere med andre 
problemstillinger

Innhold • Oppfølging av «banale» oppgaver —> compliance (samsvar) 
• Kompetanse om selvhjelp/hjelpemidler

Gjennomføring • Samarbeid med velferdsteknologiprosjektet 
• Samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen 
• Levere oppgaver tilbake til brukeren 
• Nettbrett dekket av NAV 
• Nettbrett til de selvstyrte teamene

Piloter fra gruppe 1

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 5: Selvstyrende team (Nederlandsmodellen)

Hypotese Ansvar for kvaliteten for hele forløpet

Resultat • Stor mestringsfølelse gir arbeidsglede 
• Kontinuitet for brukeren  
• Lavere sykefravær 
• Større ansvarsfølelse

Innovasjonshøyde Vurdert som 7/10. Jobber uten leder, selvstendighet, kostnadsbesparende, 
kontinuitet, eierskap

Innhold • Mindre ansattegrupper i geografiske områder 
• Fordele oppgaver, budsjettansvar, personaloppfølging, oversikt over 

samarbeidspartnere pluss tilbud 
• Praktisk bistand pluss hjemmetrener

Gjennomføring 1. Avklare medvirkning pluss ha lyst! 
2. Velge geografisk område pluss velge ansatte i teamene 
3. Opplæring i de nye oppgavene pluss på områdene 
4. Avklare arbeidstid 
5. Informerer bruker om ny organisering  
6. Risikovurdering (AHL mm.) 
7. Gjennomføre 
8. Suksess

Piloter fra gruppe 2

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 6: Arbeidstidsfleksibilitet

Hypotese Arbeidstid tilpasset brukerens behov

Resultat • Økt kontinuitet gir høyere faglighet 
• Trygghet for brukeren 
• Tjeneste til rett tid

Innovasjonshøyde Innovasjon er meget høy ved brudd på arbeidsmiljøloven. Vurdert som 10/10.

Innhold • Ønsketurnus - særlig for å dekke helgevakter 
• Se opp mot selvstyrende 
• Dekke til enhver tid brukernes behov for tjenester

Gjennomføring • Kartlegge behovet hos bruker 
• Vurdere blanding av ulike turnus etter behov hos bruker, samt ønsker til 

ansatte 
• Opplæring i forhold til arbeidsmiljøloven, samt arbeidstid for de ansatte 
• Evt. søke disposisjon hos fagforeninger eller Arbeidstilsynet 
• Suksess

Piloter fra gruppe 2

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 7: Nettverksbygging

Hypotese Integrere nettverksbygging som en del av tjenestene (frivillige organisasjoner, 
idrettslag, naboer mm.) Uvanlig i denne sektoren i Norge

Resultat • Behov for mindre tjenester 
• Skaper sosialt nettverk for bruker 
• Gir mening for den som hjelper 
• Inkluderende samfunn

Innovasjonshøyde Oslo tvinges til å snakke sammen. Vurdert som 8/10.

Innhold • Man oppsøker aktuelle personer i brukernes nettverk i nærmiljø, og fasiliterer 
samarbeid med frivilligesentraler rundt lavterskeltilbud 

• Har elektroniske løsninger for å følge opp og for å få oppdrag

Gjennomføring • Det gå så fint!

Piloter fra gruppe 2

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 8: Hjemmetjenesten forvalter egne KTP/RTP

Hypotese Forebyggende med tanke på innleggelse i ulike instanser, samt at den ansatte 
vil reagere raskere

Resultat • Rett tjeneste til rett tid 
• Bedre ressursbruk

Innovasjonshøyde Hjemmetjenesten gir tjenester på institusjon, samt forvalter egne plasser i 
institusjon. Vurdert som 7/10

Innhold • Hjemmetjenesten disponerer hvis aktuelt KTP/RTP 
• Utfører av tjenester i institusjon på toppen av lav grunnbemanning 
• Vedtak/saksbehandling

Gjennomføring • Definere behovet for plasser 
• Lage samarbeidsavtale med helsehus 
• Lage rutiner og kriterier for tildeling av plasser 
• Risikovurdering 
• Vurdere endring i turnus/arbeidstid 
• Opplæring (saksbehandling, tildeling av pleieplasser, dokumentasjon) 
• Suksess

Piloter fra gruppe 2

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 9: Nettverksmobilisering

Hypotese Liten (annen type) innsats gir stor effekt (ikke gjort i denne type tjenester)

Resultat • Mindre behov for tjenester 
• Mindre ensomhet 
• Mer selvhjelp (mestring)

Innovasjonshøyde Vurdert som 8/10. Ta i bruk veletablert metodikk i et nytt felt

Innhold • Utredningsfase: Familierådsmodellen skal gjennomføres i utredningsfasen

Gjennomføring • Sammen med bruker kontaktes aktuelle nettverkskandidater 
• I møte: Nettverkets oppgave blir å lage en tiltaksplan basert på brukers 

ønsker og behov 
• Kommunens oppgave blir å fasilitere nettverksmøter 
• Legge til rette for et godt møte 

• Kostnader 
• Skype/Face Time 

• Planen evalueres og følges opp hver 6. mnd eller dersom behovene endrer 
seg

Piloter fra gruppe 3

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 10: Sammenslåing av bestiller/utfører (jf. selvstyrte team)

Hypotese Hvis et tverrfaglig team vurderer/vedtar/bestiller vil tjenestene blir mer effektive 
og vi vil gå bort fra at flere instanser vurderer, dobbelt arbeidsavklaring som tar 
tid og fragmenterte vurderinger

Resultat • Kvalitet/kompetanse 
• Tillit/ansvarliggjøring

Innovasjonshøyde Vurdert som 5/10.

Innhold Etablere egne tverrfaglige team som har ansvar for tjenestetildeling og 
tjenesteutøvelse. Tilgang på spesialkompetanse i noen grad

Gjennomføring Kartlegge forutsetninger til hver enkelt ansatt. Alle må jobbe i turnus. Små 
team i teamene

Piloter fra gruppe 3

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 11: Bruk av ekstravakter

Hypotese Hvis vi overbemanner!

Resultat • Sykefraværet reduseres 
• Bruk av ekstravakter og ufaglærte reduseres  
• Kontinuiteten øker, kompetanse øker mm.

Innovasjonshøyde Vurdert som 10/10

Innhold • Piloten «overbemanner»  
• Økt stillingsprosent for å møte forventet sykefravær, behov for hele stillinger 

og kompetanse

Gjennomføring

Piloter fra gruppe 3

Kapittel 5: Forslag til minipiloter
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Idé nr. 12: Ansvaret for mitt liv

Hypotese Hvis vi avklarer ansvarsforhold tidlig vil de fleste ta ansvar for egne liv selv, og 
man vil slutte å si: «Ansvaret for mitt liv er kommunens»

Resultat

Innovasjonshøyde

Innhold 

Gjennomføring

Piloter fra gruppe 3

Kapittel 5: Forslag til minipiloter



 

Ressursgruppe kompetanse 

tillitsmodellen.  

 

 

 

Kompetanseplan for hovedpilot tillitsmodellen fra 01.09.2017 

Tidsramme: Ferdigstilles innen 01.08.2017 

Leder av arbeidsgruppen: Gunn Hegdahl 

Deltagere: Gunn Hegdahl, Siri Homelien Helseetaten, Giske Edvardsen bydel Ullern, Anne Hartvedt bydel Østensjø, Terje Schjødt-Osmo bydel 

Grorud, Brit Holand Fagforbundet og Nils Riise Norsk Sykepleierforbund 

Hensikten med «Ressursgruppen kompetanse» er å bistå prosjektet med utarbeidelse av en plan for kompetanse for pilotbydelene basert på 
erfaringer fra minipilotperioden. 
 
Hensikten med kompetanseplanen er at denne skal:  

 synliggjøre behov for kompetanse på tvers av bydelene, mål, kompetansetiltak og evaluering 

 ta utgangspunkt i hva Oslo kommune ønsker å oppnå knyttet til prosjektets mål for brukere, pårørende ansatte og ledere i prosjektet.  

 ta utgangspunkt i overordnet strategisk kompetanseplan i Oslo kommune som skisserer nasjonale og lokale føringer for kompetanse 
innen helse og omsorgtjenestene og har en oversikt over noen av de mange kompetansetiltakene som allerede eksisterer kommunen. 
(Overordnet plan er ennå ikke tilgjengelig da det fortsatt jobbes med siste utkast, så alle referanser i dette dokument henviser til 
kompetanseplan før 2016)  

 ta utgangspunkt i bydelenes erfaringsgrunnlag og egne kompetanseplaner for hovedpiloteringen. 



Status kompetanse i prosjektet  

Etablerte tiltak: 

Tillitsmodellprosjektet går fra 01.09.2017 over fra minipilotering til hovedpilotering. Bydelene har valgt 2 modeller med noen ulikheter knyttet 

til beskrivelse av organisering og hvem som skal utføre nye delegerte oppgaver som krever differensierte kompetanseplaner. (Se anbefalinger 

hovedpilot med beskrivelse organisering og beskrivelse av delegerte oppgaver) Bydelene har laget egne lokale kompetanseplaner i prosjektet 

utfra egne forutsetninger og kompetansebehov knyttet til hovedpiloteringen. Tilbakemeldinger er at det oppstår læringssituasjoner og 

erfaringsutveksling i teamene som en kontinuerlig prosess. Minipiloteringen med samarbeid i små team har avdekket noen kompetansebehov 

som kanskje ikke er så synlige når man jobber i store enheter. Eksempler på dette kan være manglende IKT- kompetanse, norsk språk, 

samarbeidsevne etc.  Selv om mangler i kompetanse blir avdekket, må man ikke glemme at det i små team også synliggjøres kunnskaper, 

holdninger, evner og ferdigheter som man ikke hadde oversikt over før, og som man nå kan benytte og dele i større grad.  

Det finnes allerede mange kompetansehevende tilbud i Oslo kommune.  Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester(EHS)har gjennom 

sin fordeling av kompetansemidler til personaltiltak og kvalitetsutvikling i helse og omsorgtjenestene gitt medarbeider og ledere muligheter til 

ulike kompetansehevende tiltak, utdanninger og videreutdanninger som arrangeres av Helseetaten og Sykehjemsetaten. Sykehjemsetaten 

(Senter for fagutvikling og forskning(SFF)), Helseetaten(HEL), Utvikling og kompetanseetaten(UKE) utvikler kompetansetiltak på ulike 

fagområder. Kompetansehevende tiltak annonseres på de ulike etatenes nettsider og nevnes her hvis de er spesielt relevante for prosjektet.  

Oslo kommune har snart ferdigstilt en revidert utgave av overordnet strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i kommunen 

som skal være et redskap for ledere i deres arbeid med å lage lokale kompetanseplaner. Bydelen skal allerede ha egne kompetanseplaner som 

tar utgangspunkt i nasjonale og lokale mål og føringer og som sikrer faglig forsvarlige helse og omsorgstjenester. Denne planen vil synliggjøre 

felles kompetansebehov og foreslå felles kompetansetiltak på tvers av bydelene, knyttet til hovedpiloteringen. 

 
 
 
 
 



Tiltak i minipiloten   
 
Et forskerteam fra Høgskolen i Sørøst-Norge har i perioden november 2016- mars 2017 fulgt mini-pilotene og samlet erfaringer fra bruker og 
medarbeidere og påpeker kompetansebehov i rapporten «Tillitsmodellen- erfaringer med mini-pilotering av selvstyrte team i tre bydeler i Oslo 
kommune».  
 
Utvikling og kompetanseetaten(UKE) har bistått teamene i prosjektet med veiledning og opplæring av teamledere og kommet med 

tilbakemelding på erfaringer fra dette arbeidet i en «Oppsummering prosesstøtte, tverrfaglige, selvstyrte team»  

Det har i løpet av 2016-2017 vært flere samlinger og workshop med kompetansedeling på tvers av bydeler og team knyttet til minipiloteringen.  
Helseetaten har kartlagt behov for kompetanse gjennom å være «flue på veggen» ved å følge prosjektet. Tillitsmodellprosjektet har vært 
gjennomgående tema i ledernettverk. Helseetaten arrangerte i 2016 og 2017 fellessamlinger for ledernettverkene over 2 dager der temaet har 
vært tillitsmodell, tillitsbasert ledelse der kompetansebehov i teamene ble eget tema. Bydelene har egne lokale kompetanseplaner. 
Anbefalinger fra Høgskolens rapport, erfaringer fra UKE og HEL, prosjektets samlinger, kartlegging av kompetansebehov  i pilotbydelene, samt 
tilbakemeldinger fra ressursgruppen er tatt inn i planen.  
 

Kompetansebegrepet 
 
 «Med kompetanse mener vi potensialet som ligger i de ansatte og deres evne til å møte dagens og morgendagens oppgaver. Dette er en vid 

forståelse av begrepet, som rommer langt mer enn de ansattes formelle utdanning og arbeidserfaring. Kompetanse er ikke en egenskap, 

noe de ansatte besitter, men må sees i forhold til situasjoner, mål og krav i tjenestene.» 

 Kompetanse omfatter dermed de ansattes kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. 

 Kunnskap - dvs. de ansattes innsikt, viten og kjennskap, ofte med bakgrunn i utdanning og erfaring.  

 Ferdigheter - handler om å kunne gjøre oppgaver i praksis gjennom å motivere, samarbeide eller skape tillit hos andre. Ha 

gjennomføringskraft, ta beslutninger og kunne analysere andres behov. 



 Evner - er de ansattes personlige egenskaper og talent. Kunne fremstå med troverdighet, omgjengelighet og naturlig autoritet. 

 Holdninger - er de ansattes meninger, tro, vilje og innstilling. Er ofte implisitte, men kommer til uttrykk gjennom indre motivasjon, 

samarbeidsvilje og ansvarsfølelse. (Fra overordnet strategiske kompetanseplan, Linda Lai) 

Kartlegging av kompetansebehov 

For å kunne kartlegge deltakernes kompetanse må lederne ha kjennskap til hva man skal oppnå med tillitsmodellen. Hva trenger bydelenes 
medarbeidere av kunnskaper, holdninger, egenskaper og ferdigheter i denne sammenhengen? Hva er forutsetningene til ledere og 
medarbeiderne i dag? Hvem er medarbeiderne i teamene? Hva er kravene til de ulike faggruppene? Hva er oppdraget? Pilotbydelene har 
benyttet egne kartleggingsskjema for kompetanse da det ikke finnes et eget kompetansekartleggingsverktøy som fungerer godt. En 
kompetanseplan med et kartleggingsverktøy vil forhåpentligvis bli implementert i Oslo kommune i 2018. 

Hva trenger medarbeidere av kunnskap, holdninger, egenskaper og ferdigheter for at brukerne: 

 skal oppleve en trygg og forutsigbar hverdag 

 være kjent med tjenestene 

 opplever selvbestemmelse 

Hva trenger medarbeiderne av kunnskaper, holdninger, egenskaper og ferdigheter for at de selv opplever 

 tett kontakt med brukerne 

 økt frihet og myndighet i arbeidet 

 økt motivasjon og arbeidsglede 

Mestring i eget liv for bruker og mestring for medarbeiderne i arbeidshverdagen er vesentlig for å nå målene for brukere og ansatte. Når bruker 

i større grad skal være medansvarlig for egne tjenester, hvilke krav stilles da til bruker og medarbeiders kompetanse? 

 
 
 
 



 

Forslag til kompetanseplan for hovedpiloteringen: 

 
Planen viser oversikt over områder det kan være behov for kompetanse, mål, tiltak og muligheter, hvem som kan bidra til å dekke behovet, 
lokalt eller ved anskaffelser gjennom andre tilbydere, når og kommentarer. Evaluering kommer i et eget kapittel etter tabellen, og skal være 
en kontinuerlig prosess, og en integrert del av kompetanseutviklingen.  
 
 

Område Mål Tiltak/muligheter Tilbyder/ 
bydel 

Når? 
 

Kommentarer 

 
 

     

Kartlegging av 
kompetanse hos 
teamledere, og 
medarbeidere i 
det tverrfaglige 
teamet. 
Hva skal bydel 
oppnå(verdien) i 
prosjektet, for 
brukere, ansatte 
og ledere. 
 

Har oversikt over 

kompetansekrav 

(hovedoppdraget)  
 
Har oversikt over 

kompetanse-

beholdning 

(det hovedpiloten har 
av kompetanse)  
 
Har oversikt over 
hvilke 
kompetansebehov 
teamene har.  
 

Kartlegge kompetansebehovene 
gjennom: 

Hva er kompetansekravene? 

Hva skal prosjektet oppnå 

for brukere og ansatte? Hva 

er oppdraget?  

Hva er kompetanse-

beholdningen?  

Hva finnes av kompetanse og 
hva trenger bydel? 

- Identifisering av 
kompetansebehov 
 
 
 
 
 
 

Bydel Minipilot, men 
må oppdateres 
etter endringer i 
prosjektet.  

Bydelene bruker ikke de 
samme kartleggingsskjemaene. 
Nytt kompetansekartleggings-
verktøy knyttet til 
kompetansemodellen i HR- 
systemet er forhåpentligvis 
implementert i 2018 
Er bydelenes 
kompetanseplaner for helse- og 
omsorgstjenestene oppdatert? 



Ledelsesutvikling      

Lederutviklings- 
program 
tillitsbasert 
ledelse. 

Ledere har kunnskaper, 
holdninger og 
ferdigheter om 
tillitsbasert ledelse og 
utøver tillitsbasert 
ledelse. 
Coachende rolle 
Medarbeiderne  
opplever tillit og 
handlingsrom i sitt eget 
arbeid 

Lederutviklingsprogram over 11 
dager fordelt på 5 samlinger 
Mellom samlingene møtes 
lederne i mindre grupper for 
kollektiv og individuell refleksjon 
over egen praksis 
(coaching/veiledning). 

Skreddersøm etter bydelenes 
behov 

UKE 
 
 

Fra okt Er de kursdagene som har vært 
nok til å endre tenkesett og 
praksis? 
Hva trenger teamlederne av 
kompetanse nå? 

Tillitsbasert 
styring og ledelse  

Lederne tar i bruk tillit 
som strategiverktøy og 
arbeidsform i eget 
lederskap  
Ledere skal være 
tydelig i krav, 
forventninger og 
kommunikasjon 

Introduksjonskurs over 3 dager 
for evt. nye teamledere.  
 

 

UKE 29.- 30.08, 
26.09 2017 

 

Egenutvikling 
som teamleder 

Endrer holdninger og 
verdiskapning i tråd 
med tillitsbasert ledelse 

Fokus på og veiledning på 
ledermøter. 
Får Coaching  
Har kollegaveiledning 

Bydel 
UKE 
 

 Andre leverandører 
 

Vedtaks-
myndighet og 
saksbehandling 

Teamleder har 
tilstrekkelig kunnskap 
til å kunne foreta 
delegerte vedtak 
 
 

Kort grunnopplæringskurs med 
mulighet for 3 timers temakurs 
etter behov. 

 

HEL Juni og august 
høst 2017 
 

 



Medarbeidere  
 

-     

Kompetanse-
kartlegging 

Har selv oversikt over 
eget kompetanse-
behov i hovedpiloten. 
Kjenner 
forventningene til egen 
rolle.  
Har en god 
oppdragsforståelse 
Medarbeider opplever 
å mestre sin 
arbeidshverdag 
 

Introduksjon til kartleggingen 
om oppdraget nå, 
forventninger og roller i 
hovedpiloten. Hva skal du 
oppnå?Hva er verdien av det 
du gjør? Hva nå? 
Fyller ut kartleggingsskjema 
og synliggjør egne behov. 
Medarbeidersamtale og 
iverksetting av nødvendige 
kompetansetiltak 

Prosjektet 
Bydel 

  

Tenkemåte/ 
tenkesett i ny 
organisering og 
utførelse av 
tjenesten 

At medarbeidere og 
ledere har felles 
forståelse for hva 
tillitsmodellen krever 
av medarbeidere og 
organisasjon 
Jobber etter 
hverdagsmestrings-
tankesettet 

- Workshoper og møter i 
prosjektet 

- Dele brukerhistorier 
- Basisopplæring 

(velferdsteknologi og 
hverdagsmestring) 

- Kollegaveiledning  
- Daglig refleksjon  

Prosjektet 
HEL 
Worshopx3 
Des 2017-
jan 2018 

 Teori og refleksjon, workshop 
og rollespill. Hvordan 
videreutvikle dette fra 
minipiloteringen? 
Workshop med Tom Eide 

 gjennomført

Samhandlings-
kompetanse 

Har en god 
samhandlings-
kompetanse. 
 

- Teori, veiledning, refleksjoner 
i teamet 

- Forståelse for 
pasientforløpstenkningen 

Bydel 
SYE  
UKE 
 

  

Kommunikasjons
-kompetanse  
 

- Har gode 
kommunikasjons-
ferdigheter 

- Kartlegging av 
norskkompetanse 

- Motiverende intervju (MI) 

Ekstern 
leverandør 
Se bydel 

MI-2 dager 
Oppfølgingskurs 
MI 23.10 

Kurs gjennomført 
 



- Er trygge på 
samtaler med 
bruker og 
pårørende 

- Mestringsfokus i 
alle samtaler 

- Rollespill/veiledning/ 
kollegaveiledning 

- SPFS (pasientspesifikk 
funksjonsskala) 

- Kartlegge hvem som kan noe 
om dette fra før. 

- Øve på kartleggingssamtaler 
sammen 

- Veilede hverandre, spørre om 
råd 

- Refleksjon i teamet 

Østensjø 
HEL 
SYE 

Kartleggings-
samtalen. 
Tverrfaglig 
vurdering 

At medarbeiderne 
kommuniserer godt 
med bruker om egen 
mestring og behov for 
tjenester.  

- Kommunikasjonstrening 
- Rollespill 
- Kollegaveiledning 

Modell 1 
HEL 
SYE 

Kontinuerlig 
utvikling 

Hvilke kartleggingsskjema 
brukes? Bydelene bruker ulike 
skjema. 
Se prosjekt Stovner/HEL 
Felles skjema ble brukt  av 
pilotbydelene etterhvert 

Hverdags- 
rehabilitering 

At medarbeiderne har 
kunnskap, holdninger 
og ferdigheter til å 
jobbe etter 
arbeidsmetoden i 
hverdagsrehabiliterings
modellen. 

- Arbeidsmetode i 
Oslomodellen Tverrfaglig 
samarbeid 

- Brukermedvirkning  
- Kartleggingsverktøy (SPPB, 

COPM) 
- Samtaleverktøy (MI) 
- Sammenhengen mellom 

aktivitet, fysisk funksjon, 
helse 

- Evidensbasert trening av ADL 
og fysisk funksjon 

- Erfaringsseminarer 

Modell 1 
HEL 
Bydel selv 

Erfarings-
seminar «Fysisk 
funksjon og 
opptrening 
19.09. 
COPM 1,5 dag: 
14.09 og 24.10 

Kurs gjennomført 



-  

Hverdags-
mestring 
 
 

Alle jobber ut fra 
mestringsfokus og hva 
er viktig for deg. 
Skal gjenspeiles i 
tiltaksplanene  
At ansatte reflekterer 
over egen rolle i møte 
med bruker 

- Workshop med tema  
- E-læringskurs   
- Fokus på alle teammøter og 

brukermøter 
- Undervisningsfilm 
- Refleksjonsspørsmål 
- Hva er viktig for deg? 

spørsmålet (PSFS) 
- Erfaringsseminarer 
- Opplæring tiltaksplaner 

 
Alle  

Fortløpende 
Erfarings-
seminar: 
«Fysisk funksjon 
og opptrening» 
19.09 HEL 
 
Kurs i 
tiltaksplaner 

 
 
 
 
 
 
 
Datoer for kurs i tiltaksplaner 
kommer senere 

Hvordan ivareta 
saksbehandler-
rollen i selvstyrte 
team? 
Rekruttere og 
utvikle. 

Sikre saksbehandler-
kompetanse.  

- Kartlegge behov 
- Utvikle «nye» 

saksbehandlerkurs 
- Faglige møter for 

saksbehandlere som får en 
enestående rolle 

Prosjektet 
Bydel 
HEL 
 

 HEL utvikler og drifter 
grunnoppæringskurs og tema 
knyttet til saksbehandling. 
Saksbehandlere og ledere kan 
melde behov for kompetanse. 
Mange deltakere på kursene fra 
pilotene og andre bydeler der 
omorganisering skjer. 

IKT- kompetanse 
 

Alle ansatte i helse og 
omsorgstjenesten skal 
kunne rapportere i 
brukerens journal i 
Gerica 

Opplæring og trening Bydel  
HEL 

 Dette er et område som 
arbeidsgiver allerede har et 
ansvar for å sikre. Her er 
systemkoordinatorrollen en 
viktig ressurs 

Teamutvikling 
 

 -     

Læringsmiljø i 
teamene. 
Faglig utvikling 

At teamet tar ansvar 
for områder der det er 
felles behov for 
kompetanse. 

Sette av tid til faglig og etisk 
refleksjon og kunnskapssøking 
Lære av hverandre 
Ferdighetstrening 

Bydel 
Helse-
biblioteket 
PPS 

 Mye kompetanseheving foregår 
daglig i bydelene med de 
digitale løsningene som 
allerede finnes. 



At teamet i fellesskap 
øker kompetanse og 
mestring 

Hospitering 
Simulering 
Kollegaveiledning 
e-læring 

 Hvordan er rollene til 
fagutvikler i behovet for 
fagutvikling? 

Roller og kultur i 
små team 

At medarbeidere har 
egne selvstendige 
oppgaver også i et 
team. 
Medarbeiderne skal 
oppleve tillit og 
handlingsrom i sitt eget 
arbeid 

Forventninger til hverandre og 
hva man kan løse i fellesskap eler 
alene. 
Konflikthåndtering 

Bydel 
UKE 

  

Tverrfaglig 
samarbeid og 
mestring 

Felles forståelse for 
brukeres behov. 
Alle medarbeidere 
kjenner de ulike 
yrkesgruppenes 
fagområde 
Tverrfaglige ressurser 
brukes optimalt ut fra 
brukers behov 
At ansatte jobber 
tverrfaglig i møte med 
bruker.  
Har kompetanse til å 
vurdere når annen 
kompetanse er 
nødvendig, og vite hvor 
denne kompetansen 
finnes i bydel  

- Kurs og trening 
- Opplæring i den enkelte 

yrkesgruppes rolle, - 
organisere undervisning 
 
 

- Lære av hverandre i det 
daglige, Erfaringsdeling og 
læring på tvers av fag 

- Tema på alle brukermøter 

HEL høst 
2017 
bydelene 

Erfarings-
seminar 12.10 
HEL. 

 



Tillitsbasert 
teamarbeid 

Alle tar ansvar i teamet, 
drar i samme retning. 
Lojalitet til felles 
beslutninger 
Bruke hverandres 
kompetanse 

- Kan bestille av UKE 2 halve 
dager med UKE /Astrid Skar 
(utført) 

- Opplæring for nye ansatte i 
teamet 

- Tema på alle teammøter 
- Kollegaveiledning  
- Refleksjon 

UKE 
Bydel 
 
 

 Se under UKE- kurs og 
kompetanse 

Velferdsteknologi 
og mestring 

Har kompetanse til å 
initiere, vurdere og 
følge opp de 
velferdsteknologiske 
løsningene hos bruker 

- Basisopplæring HEL/SYE  Spredningsprosjektet er 
etablert med erfaringsdeling og 
kursing. 

 Se også SFF

Samarbeid med 
spesialteam 

At ansatte samarbeider 
godt med 
spesialteamene. 
Har kunnskap og kan 
vurdere 
kompetansebehov 
knyttet til 
rehabilitering, demens, 
palliasjon etc. 

Henvise brukere som har behov 
for spesialkompetanse  
Felles rutiner utarbeides 

Modell 2 
BOS+BGR 

 SFF 

Logistikk og 
kvalitetssikring i 
gerica 
(Fordeling, 
arbeidslister, 
PLO, 135 journal, 
midl stopp osv) 
 

- Tilstrekkelig 
kompetanse til å 
sikre logistikk ut fra 
egen 
kravspesifikasjon 

 
- Alle utfører dette ut 

fra gjeldende 

- Utarbeide 
kravspesifikasjon/prosedyre 
med ansvarsfordeling på 
basen 

- Opplæring ut fra prosedyre. 
- Utarbeide regler for fordeling 

(for å sikre riktig fordeling 
/bruk av kompetanse inne for 

Bydel selv, 
se Østensjø 

 OBS fordelers rolle! 



Tekniske 
endringer, 
 

prosedyre 
 

eksempel etter lunsj) 

Gerica tiltaksplan 
 

Alle i teamet kan skrive 
og bruke tiltaksplan 
som verktøy 

- Opplæring tiltaksplaner 
- Øve i praksis, fokus hele 

tiden 
- Sjekklister for egenkontroll 

Bydelene 
 

Fortløpende Dette er en oppgave som bydel 
allerede har krav på seg til å 
løse.  

 
 
 
EVALUERING: 
Evaluering skal være en integrert, kontinuerlig prosess i arbeidet med kompetanseplanen og ellers i teamets arbeid. Før kompetansetiltaket 
iverksettes ved å spørre seg om tiltaket vil bidra til å nå målet. Hvilke forventninger har prosjektleder og teamet til kompetansetiltaket? Hva 
ønsker man skal skje i og etter tiltaket? 
 

 Hvilke reaksjoner har deltakerne på kompetansetiltaket? Hva har nytteverdien vært på kort og lengre sikt? Hvilken effekt har 
tiltakene i kompetanseplanen hatt for prosjektet, ledere, medarbeider, bruker og pårørende? Dekket det eget behov for læring 
og teamet som helhet? Har tiltaket ført til endret ferdigheter eller praksis. Har tiltaket økt kunnskaper og holdninger ført til 
endrede ferdigheter og praksis? 

 Var det riktig tiltak for å nå målet? 

 Hvordan var rammene som tid lokaler, gruppesammensetning, foreleser/veileder? 

 Hvordan var metodene som ble brukt i tiltaket? Hvordan var læringsmiljøet. 

 Hva vil nødvendig endring av tiltaket være? 
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1 Innledning 
Tillitsmodellen er et prosjekt som blant annet skal utfordre forvaltningsmodellen for de 
hjemmebaserte tjenestene. De hjemmebaserte tjenestene har vært basert på en 
bestiller/utførermodell hvor bestiller/søknadskontor har vært ansvarlig for saksbehandling og 
tildeling av tjenestetilbud, og hvor hjemmetjenestene har utført på bakgrunn av vedtak. Det er behov 
for å prøve ut nye modeller for tjenestetildeling og utførelse.  
 
I mandatet for prosjekt tillitsmodellen fremkommer det at den enkelte som mottar tjenester skal i 
større grad involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem. Medarbeidernes faglige 
stolthet, arbeidsglede og kreativitet skal verdsettes.  
 
Tillitsmodellen i Oslo skal implementeres etter hvert i alle bydeler. Prosjektet vil både omfatte 
organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling. I Tillitsmodellen skal tjenestene samskapes mellom 
medarbeidere og innbyggere.  
 

1.1 Avgrensning 
Denne pilotmanualen slik den foreligger nå er avgrenset til å benyttes utenfor brukervalgsordningen, 
slik at den vil kun gjeldehvor det er kommunal leverandør. Manualen vil omhandle saksbehandling av 
hjemmesykepleie og praktisk bistand. Det forutsettes at vedtak om andre tjenester som 
korttidsopphold, langtidsopphold, dagsenter, hverdagsrehabilitering og liknende skrives som 
tidligere.     

1.2 Saksbehandlermanual 
Denne manualen er utarbeidet i forbindelse med tillitsmodellen og piloteringen og beskriver hvordan 
vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand skal utformes for å kunne oppnå den nødvendige 
fleksibiliteten.   
 
I tillegg skal den generelle saksbehandlermanualen til Gerica og saksbehandlerveilederen 
(Helsedirektoratets) benyttes. Det vil være henvisninger til dem i denne manualen. Denne manualen 
vil være ett tillegg til dem.  

1.3 Brukermedvirkning 
Lovverket legger til grunn stor grad av brukermedvirkning. Tillitsmodellens formål er å legge til rette 
for brukermedvirkning utover lovkravet, og da særlig i dag til dag avgjørelsene.  
Dette vil kunne ha innvirkning på når bruker skal motta sin hjelp, og hva hjelpen skal være innenfor 
de områdene som er definert i vedtaket.  
 
For at bruker skal kunne medvirke må det sikres at det gis tilstrekkelig informasjon og veiledning 
både om brukers helsetilstand og tjenestetilbudet. Lovens ordlyd legger til grunn at tjenestetilbudet 
skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva 
pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
I utredningsfasen/kartleggingssamtalen hvor også brukermedvirkningen skal sikres må en ha fokus på 
at vedtaket skal utformes som et formålsbasert vedtak. Hva bruker kan og skal bidra med blir viktige 
avklaringer. I denne fasen skal man informere om tillitsmodellen, herunder hvordan vedtak av den 
grunn utformes og hva en tiltaksplan er. Bruker må informeres om at de vil falle utenfor 
tillitsmodellen dersom de velger en privat leverandør.  

1.4 Samarbeid tjenesteansvarlig og saksbehandleransvarlig 
Tjenesteansvarlig og saksbehandleransvarlig må ha ett tett samarbeid og modellen legger opp til at 
tjenesteansvarlig skal bidra i saksbehandlingen. Dette gjelder både i utrednings- og vurderingsfasen. 



Saksbehandleransvarlig skal ha ansvar for å sikre en forsvarlig saksbehandling og korrekt vedtak. 
Tjenesteansvarlig skal ha ansvar for å utforme tiltaksplanen sammen med bruker, samt å informere 
bruker om den. Vedtaksansvarlig med de nødvendige fullmakter, vil trenge opplæring før piloten 
iverksettes.  

1.5 IPLOS  
Det er ikke fritak for å rapportere på IPLOS, slik at dette må gjøre på ordinær måte i Gerica. Det vil 
være vedtaksansvarlig som har ansvar for å kontrollere at IPLOS er oppdatert før et vedtak 
godkjennes.  
 

1.6 Revurdering 
Revurdering er behandlet særskilt i manualen da den tar høyde for at det i mindre grad skal 
genereres nye vedtak til brukeren. 

2 Vedtaket 
Vedtaket er brukers, og i utformingen av det må en ha det som utgangspunkt. Det skal være 
leservennlig. En må ha brukermedvirkningsfokus i alle deler av vedtaket (faktum, vedtak og 
begrunnelse). Sakens faktum skal være objektiv og det som er aktuelt i forhold til det aktuelle 
vedtaket (det skal ikke være en historiefortelling - ikke klipp/lim), det skal være gjenkjennbart og 
skrevet på en god måte. Vedtakets innhold skal være formålsbasert og hvordan det skal gjøres vil 
være nærmere beskrevet i punktene under. I begrunnelsen skal brukermedvirkning fremkomme og 
en må begrunne ut fra det formål/er og funksjonsområde/r som er vedtakets innhold.  
I vedtaket er det viktig å holde fokus på hva «som er viktig for deg»-tanken. Brukers egne mål må 
beskrives, og kommenteres utfra hva tjenesten skal imøtekomme.  
 
Nyttige punkter som behandles i sakens faktum kan være følgende:  
 

 Hvor henvendelsen / søknaden kommer fra. Hva er det søkt om/ønskes det bistand til? 

 Sivilstatus. Bor alene / felles husholdning.  

 Hva utløste behov for bistand? Diagnoser noteres kun der det har sammenheng med 
tjenesten som gis. (eks diabetes ).  

 Hvordan fungerte hverdagen før hjelpebehov oppsto? Beskriv brukers funksjonsnivå godt.  
Hva er viktig for bruker i dagens situasjon? Hva klarer bruker selv? Hva bistår pårørende med, 
og hva kan de bistå med? Hvilke områder det ble enighet om at bistanden skal dekke? Hva er 
brukers personlige mål, ut fra «hva er viktig for deg»? 

 
Bruker skal informeres om hva en tiltaksplan er og hvordan denne skal utarbeides sammen med 
brukeren. Det blir laget en standardtekst med informasjon/definisjon som flettes inn i vedtaket.  
 
Tiltaksplanen skal være vedlegg til vedtaket, og sendes ut sammen med vedtaket.  
Brukervalgbrosjyre er fortsatt vedlegg til alle nye vedtak og sendes ut sammen med første vedtak om 
tjenesten.  
 
 

2.1 Hoveddel 
Faktum og begrunnelse skal utformes som tidligere med de presiseringer som følger av innledning. 



2.2 Vedtakets innhold (vedtaksfanen) 
Vedtakets innhold er det som beskriver hva bruker har fått innvilget eller avslått. Tidligere har man i 
stor grad her hatt innhold som har anvist både hvilken tjeneste/tiltak, omfang herunder hvor lenge 
og hvor ofte. Slik skal vedtakene i prosjektet ikke lenger utformes. Vedtakets innhold må angi hvilken 
rettighet bruker har fått. 
 
Bruker skal fortsatt informeres om tiden som beregnes til oppgaver som det er egenbetaling for. 
Denne tiden må estimeres i vedtaket og angis pr. mnd. 
 

2.3 Omfang 
 Formålsbasert (se særlig saksbehandlerveilederen side 42, - LINK) 

Et formålsbasert vedtak beskriver hva som skal oppnås med den tjenesten som gis. I 
tillitsmodellen skal ikke omfang (utmålt tid, frekvens og annen detaljering) tas med.  
Mål fra tekstbanken i Gerica skal brukes (se eksempler i kap. 6). Tekstene må redigerers og 
tilpasses den enkelte søker.   

 Målsettingen skal være individuell, konkret og målbar, husk brukermedvirkning. Tjenesten gis 
inntil måloppnåelse. 

 Formålet skal beskrive hvilke funksjonsområder (benytt gjerne ADL variablene) som skal 
ivaretas.  

2.4 Eksempel på formålsbasert vedtak 
 
VEDTAK OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 

 
Vi viser til din søknad om helse- og omsorgstjenester av 27.06.2016. Du er innvilget 
hjemmesykepleie.  
 
Omfang og hyppighet vil fortløpende bli vurdert av din tjenesteansvarlig i hjemmesykepleien.  
Nærmere avtale om tjenestens innhold og tidspunkt vil fremkomme i tiltaksplanen som lages i 
samråd med deg.  
 
En tiltaksplan skal beskrive din situasjon, hvilke behov og ressurser du har, og hvilke mål du har og 
hva hjelperne skal gjøre for å bistå deg i nå dine mål. Tiltaksplanen er vedlagt dette vedtaket.  
 
Hjemmesykepleie skal ivareta dine behov for oppfølging og bistand innenfor områdene 
medisinadministrasjon, personlig pleie og ernæring. 
 
MÅLSETTING 
Bidra til at du får riktig medisiner i riktig dose til rett tid. 
Bidra til at du opprettholder et variert og forsvarlig kosthold. 
Tilstrebe økende grad av selvhjulpenhet i forhold til personlig hygiene. 
Tilrettelegge slik at du kan klare å dusje selv. 
 
Personlig mål: Ønsker å komme meg til mine venner på bridgeklubben på det lokale treffsenteret 
hver mandag med min rullator.  
 
 
Vedtaket gjelder f.o.m. 27.06.2016 t.o.m. 27.11.2016. 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf


2.5 Lengden på vedtak 
 Fellesskriv 2/2002 settes til side hva gjelder lengde på vedtak.  

 Lengden på vedtak må ta utgangspunkt i en individuell vurdering av hvor lenge en antar at 
det er behov for tjenesten. Det er lurt å ikke ha for kort lengde på  vedtaket.  Tiltaksplanen vil 
ivareta behovet for de løpende endringer. 

 

2.6 Tidsberegning 
 
I tillitsmodellen vil det være viktig å fortsatt regne ut tiden. Tiden vil først kunne fremkomme etter at 
det er laget en tiltaksplan. Tiden for oppgaver som skal dekke personlig stell og pleie skal ikke skrives 
i vedtaket som sendes ut til bruker. Både feltene for ressurstid og omfang skal regnes ut, og samsvare 
med feltet for tidsbruk pr. uke.  
 
Når det gjelder praktisk bistand vil vedtak som omhandler personlig stell og pleie kunne utformes på 
samme måte som hjemmesykepleie vedtak. I tillitsmodellen vil det ikke være mulig å ta betalt for 
ernæringstiltak. Bruker skal fortsatt informeres om tiden som beregnes til oppgaver som det er 
egenbetaling for. Denne tiden må estimeres i vedtaket og angis pr. mnd. Det må lages egne tiltak i 
tiltaksplanen som omfatter disse oppgavene.  
 

2.7 Krav til hva som skal ligge til grunn for å godkjenne et vedtak 
 
Vedtaket er klart for godkjenning av vedtaksansvarlig når all teksten er skrevet, tidsberegningen er 
lagt inn (noe som vil avhenge av at tiltaksplanen er ferdig utarbeidet), når det foreligger en oppdatert 
ADL-index, når aktuelle diagnoser er innregistrert (eller sendt henvendelse til fastlege om dette) og 
det foreligger en utfylt/oppdatert IPLOS-fane på brukerkortet.  

3 Tiltaksplan 
Det skal utarbeides tiltaksplaner for alle brukere. Den skal utarbeides i samråd med brukeren og evt. 
pårørende/brukers representant.  Ansvaret for utarbeidelsen ligger til tjenesteansvarlig, og den har 
også ansvar for å gjøre den kjent for bruker. Tjenesteansvarlig skal holde den løpende oppdatert og 
endre den i tråd med de endringer som skjer, og sørge for at bruker holdes oppdatert. Tiltaksplanen 
skal vedlegges vedtaket.  
 
Kommunikasjon mellom tjenesteansvarlig og saksbehandleransvarlig må være tett og god underveis, 
men samtidig legges det opp til at den kan være mindre ved at man har vedtak som tar høyde for 
endringer som kun vil ha innvirkning på tiltaksplanen.  

4 Revurdering 
Vi vil i tillitsmodellen operere med to typer revurdering. Siden vedtakene ikke beskriver omfanget av 
tjenesten i detalj vil det være to årsaker til revurderingen. En som har sin begrunnelse i rapportering 
av IPLOS (vedtak og ressurstid) og en som har både det og vedtaksendringsbehov.  
 

4.1 Teknisk revurdering 
Det legges til grunn at opprinnelig vedtak rommer de endringer som er kommet. Teknisk revurdering 
gjøres bare i Gerica og begrunnes med at IPLOS-tiden skal stemme med planlagt og faktisk utført tid. 
Dette gjøres når omfanget av endringer er av mindre karakter. Omfang av mindre karakter settes til 
avvik hvor den planlagte tiden er 20 % mer eller mindre enn den fastsatte vedtakstiden, og at det har 



vart i mer enn 2 uker. Ny vedtaks- og ressurstid og ny dato for avgjørelse settes inn på den 
revurderte saken mens vedtakstekst og revurderingsdato beholdes. Det skal ikke sendes ut nytt 
vedtak til bruker.  
 
Det vil være nødvendig å markere at det er foretatt en teknisk revurdering, slik at det ikke henvises til 
den tekniske revurderingen ved en faktisk revurdering. Meldingsfanen kan benyttes til dette.   

4.2 Faktisk revurdering 
Utføres dersom endringer er av et slikt omfang at opprinnelig vedtak ikke lenger rommer den nye 
situasjonen. Dette kan gjelde både ved at opprinnelig formål ikke lenger er aktuelt, at nytt formål skal 
inn eller at omfanget total sett er av så stor karakter at endringer er nødvendig (eksempel på større 
endringer: større endring i faktum (funksjonsnivå, diagnose annet), omfanget av behov). Det skal da 
foretas en full revurdering. Nytt vedtak skal fattes og sendes bruker. (Husk å fjerne informasjon om 
teknisk revurdering fra meldingsfanen.) 
Oppdatert tiltaksplan sendes med det faktisk revurderte vedtaket.  

4.3 Opplæring 
Alle ansatte inkludert ledere som skal delta i piloteringen må gjennomgå opplæring i manualen. I 
opplæringen vil en ha noe generell saksbehandling samt fokusere på de endringer som følger av 
manualen. Vedtaksansvarlig må ha opplæring i forvaltningsloven, offentlighetsloven og generell 
saksbehandling. Opplæring av vedtaksansvarlig kan ikke ligge til saksbehandleransvarlig i teamet.  

5 Forslag til standardtekster 
Her er noen forslag til standardtekster som kan brukes for å beskrive formålet med tjenesten. 
Noen mål vil fortsatt beskrive hva tjenesten skal yte og ha som mål. Dette for å dokumentere at 
tjenesten skal sikre nødvendig helsehjelp.   
Andre mål skal gjenspeile det bruker selv har som mål, og det vil her være vanskelig å bruke 
standardtekster. Målene skal beskrive hva tjenesten skal yte for at bruker skal kunne oppnå sine 
egne mål. Dersom bruker har mål som i liten grad er i samsvar med det tjenesten skal dekke, kan det 
være behov for å begrunne hvorfor bruker ikke vil få hjelp til den type måloppnåelse.    
 
Eksempler på mål som skal dokumentere at tjenesten sikrer nødvendig helsehjelp.  
 
Mål blodsukkermåling/administrere insulin 
Sikre at du får regulert blodsukkeret til riktig nivå. 
Bidra til at du blir selvhjulpen i blodsukkermåling og administrasjon av insulin. 
 
Mål blodtrykksmåling 
Måle blodtrykk for å fange opp avvikende verdier jfr. legens forordning. 
 
Mål eliminasjon 
Forsvarlig stell av stomi/urostomi/kateter/skifte kateterpose/blæreskylling. 
Bidra til at du blir selvhjulpen i stell av stomi/urostomi/kateter/skifte kateterpose/blæreskylling. 
Få ivaretatt naturlige funksjoner (toalett). 
 
Mål ernæring 
Bidra til at du opprettholder et variert og forsvarlig kosthold. 
Opprettholder en god væskebalanse og forebygger videre helseplager. 
 
Mål medisinsk egenomsorg 
Bidra til at du får riktig medisiner/øyedråper i riktig dose til rett tid. 



Sikre forsvarlig legemiddelhåndtering/injeksjon. 
Sikre rett dosering av medisiner jmf. legens ordinering. 
Bidra til at du kan administrere forstøverapparat selv. 
 
Mål personlig hygiene - bedre dagens funksj.nivå 
Tilstrebe økende grad av selvhjulpenhet i forhold til personlig hygiene. 
Motivere til egeninnsats ut fra tidligere funksjonsnivå. 
Legge til rette slik at du blir selvhjulpen i på/avkledning. 
Tilrettelegge slik at du kan klare å dusje selv. 
Tilrettelegge slik at dusjsituasjonen oppleves trygg. 
 
Mål personlig hygiene - vedlikeholde dagens funksj.nivå 
Legge til rette slik at du i størst mulig grad selv ivaretar personlig stell. 
Bidra til at du opprettholder en god personlig hygiene. 
Ivareta/opprettholde nåværende funksjonsnivå i forhold til personlig hygiene 
 
Mål respirasjon og tracheostomi 
Bidra til at du er minst mulig plaget med tungpustenhet. 
Har innsikt i egen sykdom og hva som bedrer helsesituasjonen. 
Stell av tracheostomi for å opprettholde stomas størrelse, forhindre hudirritasjon/infeksjon og for å 
redusere risikoen for luftveisinfeksjoner. 
Sikre god ventilasjon og hindre opphopning av sekret. 
 
Mål selvhjulpenhet i forhold til praktiske gjøremål i hjemmet. 
Motivere til egeninnsats og tilstrebe økende grad av selvhjulpenhet i forhold til praktiske gjøremål i 
hjemmet. 
 
Mål sirkulasjon/ sårbehandling 
Hjelp til sårstell inntil sårtilheling er oppnådd. 
Observere hudforandringer/symptomer på infeksjon (hevelse, rødme, sekresjon, smerte, temperatur 
stigning). 
Forebygge sår/infeksjon/hudforandringer. 
Trykkavlastning for å unngå sår. 
 
Mål sirkulasjon/elastiske strømper 
Ivareta en god sirkulasjon i bena for å forebygge utvikling av sår/ begrense/forebygge ødemer 
(hevelser)/forebygge postoperativ dyp venetrombose/ødem. 
Observasjon av ev. endringer i hud/sirkulasjon 
 
Eksempler på skreddersydde mål med utgangspunkt i brukers personlige mål, med fokus på «hva er 
viktig for deg», og hva tjenesten direkte skal yte for å nå disse målene beskrives i tiltaksplanen.  
 
For brukere som har selvhjulpenhet som mål:  
 
Mitt mål: «Ønsker komme meg til mine venner på bridgeklubben på det lokale treffsenteret hver 
mandag med min rullator» 
 
Tiltak som kan beskrives i tiltaksplanen: 

- Ansatte i hjemmetjenesten lærer meg riktig bruk av forstøver til jeg kan klare å bruke den 
selv. 

- Jeg trener i trapp med ansatte i hjemmetjenesten til jeg kan klare å øve selv. 
- Ansatte i hjemmetjenesten øver med meg til jeg klarer å gå på toalettet uten hjelp. 



 
For brukere der det er muligheter for forbedring:  
 
Mitt mål: «Jeg ønsker å komme hjem igjen til min mann som ikke skal bli utslitt igjen.» 
 
Tiltak som kan beskrives i tiltaksplanen: 

- Ansatte i hjemmetjenesten hjelper meg morgen og kveld med stell og mannen min hjelper 
meg på dagtid for å følge meg på toalettet. 

- Ansatte i hjemmetjenesten sørger for nødvendig sårstell som min fastlege har forordnet. 
- Min mann har mulighet til å be om veiledning fra ansatte i hjemmetjenesten for å føle seg 

trygg på at han gir meg medisiner riktig.  
 

6 Definisjoner  
 

6.1 Tjenesteansvarlig i følge BOB:  
 
Alle brukere skal ha en tjenesteansvarlig, og ved omfattende behov oppnevnes i tillegg en 
primærkontakt. Tjenesteansvarlig har faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for tjenestene 
til sine brukere. Brukernes behov vurderes regelmessig gjennom direkte tjenesteyting. 
Tjenesteansvarlig samarbeider med eventuell primærkontakt, som bidrar til kvalitet og kontinuitet 
ved hyppig direkte tjenesteyting.  
 

6.2 Saksbehandleransvarlig  
 
Den som utreder og besvarer søknader. Saksbehandleransvarlig skal sikre korrekt saksbehandling, 
gjennom anvendelse av lovverk, faglig vurdering og utøvelse av skjønn. Skal utarbeide selve vedtaket, 
sørge for at alle krav til vedtaket og dets utforming er oppfylt, før det legges til godkjenning. 
Saksbehandleransvarlig må ha opplæring i forvaltningsloven, offentlighetsloven og generell 
saksbehandling. 
 

6.3 Vedtaksansvarlig  
 
Den som har myndighet til å godkjenne vedtak. Vedtaksansvarlig må ha opplæring i 
forvaltningsloven, offentlighetsloven og generell saksbehandling, samt få opplæring i saksbehandling 
i Gerica. Opplæring av vedtaksansvarlig kan ikke ligge til saksbehandleransvarlig i teamet. 
 

6.4 Forslag til standardtekst tiltaksplan 
 
Omfang og hyppighet vil fortløpende bli vurdert av din tjenesteansvarlig i hjemmesykepleien.  
Nærmere avtale om tjenestens innhold og tidspunkt vil fremkomme i tiltaksplanen som lages i 
samråd med deg.  
En tiltaksplan skal beskrive din situasjon, hvilke behov du har og hvilke mål du har og hva hjelperne 
skal gjøre for å bistå deg i nå dine mål.  
Tiltaksplanen er vedlagt dette vedtaket.  
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Tillits-Modell-Team (TMT) og Korttidsplasser (KTP) 

 

 

 

 

 

 

 

Korttidsplasser: 

Forvaltning av korttidsplasser krever i dag mye med tanke på type plass, antall plasser, riktig plass til 

bruker, UK-meldte, overliggere, raske endringer, økonomiske konsekvenser. Bydelene er ulikt 

organisert, disponerer ulikt antall plasser og samarbeider med ulike helsehus. I tillegg er det stor 

forskjell på fagressurser tilknyttet KTP/REHAB-plass. 

Bekymring for å slippe løs KTP, stort press fra sykehusene på bruk av plasser, stort maskineri og 

puslespill for å få rett pasient på rett plass. Rift om plassene. Har hjemmesykepleien kompetanse til å 

disponere plasser? Endring tar tid. Hvilket nivå skal man legge seg på? Likebehandling. Team-snill / 

team-slem? Risiko økonomisk og for brukerne. For mye for teamene i startfasen/ambisiøst. Hva om 

det er faglig uenighet i teamet? Prioriteringer sykehus og hjemmetjeneste, hvilken bruker får 

plassen? 

Hvor mange plasser skal teamet disponere? Lav risiko ved å velge 1 plass, unngå ledighet. Størrelser 

på TMT.   

Positivt å kunne få plass på helsehus raskt for å unngå funksjonsfall. Raskere intervensjon. 

Forebyggende tiltak… 

Teamet må kjenne til alle aktuelle tiltak i bydel: dagsenter, frivillighet, økte ressurser i hjemmet før 

KTP disponeres….. 

Ernæringsstatus?  

Akutte behov, aktuelt, kontra styrt innleggelse? Helsehus godt tiltak, utfordring er 

plassadministrasjonen. TMT må fylle plassene kontinuerlig for å unngå økonomisk tap.  

Kan beslutningen ligge i TMT, men logistikken ligge et annet sted? Hvor mye forsinker det systemet? 

Skjæringspunkt modell 1 og 2. Bydeler med Innsatsteam? TMT? 

Få innleggelser i helsehus fra hjemmet, hoveddel fra sykehus per i dag. Fordi sykehuset presser eller 

manglende behov fra hjemmet? Forebyggende tenkning. Bruker fra hjemmet skal ha med «epikrise» 

og vedtak. Helsehusene ønsker tettere kontakt med hjemmetjenesten.  

Full forvaltning, 

ansvar og oversikt 

over xx plasser i 

hvert TMT 

Sikre overganger med 

informasjon/oppfølging. 

Ikke logistikkansvar 

Teamet forvalter x plasser sammen 

Teamet disponerer x plasser 
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Skille KTP og Rehab, ved rehab behov bruker TMT 1 seg selv og TMT 2 HVR?! 

Helsehusene har flere bydeler å forholde seg til, ofte også i samme avdeling. Kjennskap/hospitering? 

Møtepunkter, hyppighet, dokumentasjon, møtes 2x mnd kontra hver uke. Krav til 

dokumentasjon/tolkning? 

Forvalte = vedtaket ligger hos TMT, mens logistikken ligger hos de som har oversikt over alle 

plassene.  

Mål og hensikt:  

Helsehus som verktøykasse for hjemmetjenesten. Avlastning, kontinuerlig oppfølging/observasjon 

tilsyn og oppfølging, hva kan ivaretas hjemme? Ikke bruk av korttidsopphold som fri fra tunge 

brukere. 

Korttidsplasser som tiltak for at bruker skal kunne bo hjemme lengst mulig.  

Sjekkliste for kontroll av behov for plass! Hvordan bruke alle muligheter. (Må lages!) 

Bydelene er svært ulike i forhold til organisering, antall plasser på helsehus og type plass. I tillegg er 

det forskjell på ressurser og tilbud mellom KTP og Rehab-plass.  

Økonomiske utfordringer ved å låse en KTP til hjemmetjenesten! 

Utfordring  Tiltak/konklusjon 

A. Disponering av plasser Bydelene er ulike, ulikt antall 
og type plass. Skal TMT 
disponere begge typer? Antall? 
Risiko økonomisk og press fra 
sykehuset? Risiko for ledighet 
og manglende plass. Begrenset 
til KTP. Rehab løses i modell 1 i 
teamet og i modell 2 i HVR for 
nye brukere. Hva med 
eksisterende? Skal plassen hvis 
ledighet kunne benyttes av 
andre eller låser det TMT 
bruken? Trolig! Ingen reell 
mulighet for TMT å benytte 
plassen.   

Nok med 1 plass fra hjemmet å 
forvalte, logistikken hos andre? 
Låser akutt muligheten. Kort 
prosjekt, teste ut noe for å 
kunne gi videre anbefaling. 
Våge å teste ut, ta økonomisk 
risiko for å kunne prøve? 1 
plass for TMT’ene i bydel, ikke 
1 plass per team… 
Kostnad overliggere og ubrukt 
plass?! 
Styringsgruppen må vurdere 
om de ønsker å ta den risikoen i 
pilot perioden. 
Det må utarbeides 
koordinerende retningslinjer 
mellom teamene.  

B. Inkluderingskriterier Sjekkliste, hvordan skal plassen 
brukes? Hva er gjort for å 
unngå KTP? Hvilke andre tiltak 
prøves først? 

Må lages! 

C. Samarbeid helsehus  Tydelig bestilling 

 Oppstartssamtale 

 Oppfølging underveis, 
møtepunkter 

 utskrivning 

Dokumentasjon begge veier 
Gerica (106 tverrfaglig 
samarbeidsjournal og 121 
saksbehandlerjournal og vedtak 
og 135 beskjedjournal 
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D. Gerica Tiltaksplan synlig for alle 
tjenester 

 

E. Sentrale temaer for 
brukerreisen mellom 
helsehus og 
hjemmetjenesten 

 1. forutsigbar og god 
overgang 

2. treffsikkert mottak og 
tidlig avklaring 

3. målrettet opphold 
4. trygg og god overgang 

hjem 

F. Hva er viktig for deg Brukes av både helsehus og 
TMT 

 

G. Hverdagsmestring Fokus både i hjemmetjenesten 
og på helsehus.  

Potensiale for forbedring begge 
steder. Må jobbes med.  

 

Anbefaling: 

TM-Teamene i hver prosjekt bydel får en (1) plass å forvalte felles for reell test. Man antar at hvis 

ikke så vil pasienter fra sykehuset «alltid» overstyre. Risiko er overliggere ved ledighet og at 

sykehuspasienter uansett fyller plassene. Fordelen med 1 plass i disponering gir rom for «akutte» 

innleggelser for funksjonsløft eller avlastning for pårørende eksempelvis. Styringsgruppen må 

bestemme om man tar økonomisk risiko for å teste modellen. Bydelene er svært ulike og har to 

modeller i TMT, dette er minste felles multiplum. Dette er lavest mulig i forhold til prosjektkonsept. 

Lavere innslag er at TMT følge opp plasser uten logistikkansvar, det vil si at hjemmetjenesten følger 

opp sine brukere i helsehusene etter intensjonen i punkt E i tabellen. Man ser for seg at dette 

uansett vil gi et kvalitativt løft for brukerne. 

Ved å velge dette:  

+ gir rom for «akutte» innleggelser, kan forebygge sykehusinnleggelser, komplementerer 

brukerreisen for de som ikke har funksjonsnivå til trygghetsavdelingen og ikke dårlige nok for 

sykehus. Fyller gapet mellom trygghetsavdeling og sykehus. Forebygge alvorlig funksjonssvikt 

raskere. Raskere korreksjon av redusert ernæringsstatus. Hindre eller utsette behov for LTP.  

Bestilling fra hjemmetjenesten må være tydelig. Deltagelse på oppstartsamtale må prioriteres. Tiltak 

må iverksettes på helsehuset raskt (tiltaksplan klar innen 1 døgn-justeres eventuelt etter 

oppstartsamtale, senest 2 virkedøgn) OBS! Tidlig beskjed om oppstartsamtale slik at hj.tj får det inn 

på arbeidsplanen. Det er ønskelig at TMT deltar i oppstartsamtalen for informasjonsdeling, spesielt 

ved kjente brukere. Sekundært må presis og god bestilling for oppholdet formidles.  

Inklusjonskriterier: 

Hva vurderer man før innleggelse helsehus? Kan andre tiltak utsette behov for institusjonstjenester 

og trygge bruker hjemme?( Funksjonssvikt generelt som truer status for å kunne bo hjemme) 

 Vurdere økte tjenester (tid og antall) 

 Flere dagsenterdager 

 Andre type tjenester (ergo/fysio/rus/psyk/PB) 

 Tverrfaglig hjemmebesøk 
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 HVR / innsatsteam 

 Vurdere frivillige tilbud 

 Velferdsteknologi 

 Hjelpemidler 

 Spille på nettverk 

 Fransicushjelpen 

 Fastlegen 

Ansatte i hjemmetjenesten må vurdere om tiltak skal iverksettes i hjemmet, legevakt eller 

korttidsplass på helsehus, avhengig av akutt-graden. Risiko-kompetanse og ansvaret hos 

hjemmetjenesten? Gjelder ved endret behov hos bruker. Hjemmesykepleien får derved en mer 

komplett verktøykasse å bruke. (Kompetanse/trygghet) 

Hvilke kriterier gir opphold på helsehus? Unngå ulik/feil prioritering av plass.  

 Tverrfaglig vurdering  

 Gerica teknisk opplæring 

  

«Akutt-opphold» / planlagt opphold? Hvem legger inn i helgen? 

Videre arbeid:  

Videre arbeid i å skolere ansatte. Formalisere samarbeid med aktuell avdeling på helsehus. Presisere 

dokumentbehov og form. Utarbeide inkluderingskriterier/sjekkliste dersom TMT skal 

forvalte/disponere plass. 
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                                                                                                                                                                         20.09.17 

Rapport fra arbeidsgruppe ergo/fysio i Tillitsmodellen  

Bakgrunn og formål: 
Arbeidsgruppen ble opprettet som et tiltak da motstand fra bydelenes ergo- og fysioterapeutene ble 
avdekket som en mulig risiko for å lykkes i hovedpilot.  
Formålet for arbeidsgruppen var å belyse muligheter og utfordringer i ergo- og fysioterapeutenes rolle 
i tillitsmodellteam (TMT) for å muliggjøre et godt tverrfaglig samarbeid i hovedpilot.   
  
Arbeidsgruppen  
Arbeidsgruppen har bestått av ergoterapeut og fysioterapeut fra hver bydel, samt tillitsvalgte fra 
forbundene og NSF: Beate Skrefsrud Væg , Mette Lassen Korsmo,  Caroline Pryser Høienholm,  ,  Anna 
Maria Eliasson, Nina Rummelhoff , Merethe Bræin Hagnæss,  Stine Beate Maassen, Rita Hjerkinn. 
 
Seksjonssjef for søknadskontoret i Bydel Østensjø, Eric Brugman, var leder for arbeidsgruppen, i 
samarbeid med Anne Hartvedt. 
 
Fremdrift: 
Gruppen hadde et dagsseminar 16. juni 2017 der muligheter og utfordringer for ergo-
/fysioterapeutenes rolle i TMT for å utøve ulike oppgaver og funksjoner ble diskutert. Deltakerne ble 
delt inn i 4 grupper på tvers av bydeler. Muligheter og utfordringer ble diskutert i gruppene deretter 
og nedfelt i oppsummering. Se side 2 og 3. 
 
Etter seminaret fikk deltakerne i oppgave å kartlegge antall ergo- og fysioterapisaker i det geografiske 
området til TMT rett ved oppstart av minipiloten og ved avslutning.  
Formålet med kartleggingen var å kunne avdekke at det vil føre til mer behov for disse tjenestene på 
grunn av samlokalisering av ergo/fysio i TMT. Det viste seg i etterkant at det var vanskelig å få til.  
 
Konklusjon:  
Ressurser var i utgangspunktet ikke et tema denne dagen, men det kom likevel fram som en utfordring 
under flere av områdene. Tett tverrfaglig samarbeid vil kunne avdekke nye behov hos brukere som 
kommer i tillegg til de oppgavene og saker som ergo- og fysioterapeuter har fra før. Det vil medgå 
ekstra tid til mer møtevirksomhet, flere felles hjemmebesøk og større veiledningsrolle for medlemmer 
i TMT. Dette kan gå på bekostning av saker som står allerede på venteliste til ergo- og 
fysioterapitjenesten fra før. 
De største utfordringene var bekymring rundt å sikre et felles fagmiljø, fleksibel ressursfordeling ved 
fravær, likebehandling, faglig utvikling og erfaringsdeling når fysio- og ergoterapeuter er organisert 
under leder for TMT istedenfor samlet i en egen enhet for fysio- og ergoterapeuter. 
 
Det var bred enighet om at tett tverrfaglig samarbeid og fokus på mestring og rehabilitering i 
hjemmetjenesten vil være positivt for brukere og ansatte. 
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Vurderinger og anbefalinger etter arbeidsseminar med representanter fra ergo og fysio 16.06.2017 
 

    Vurderes som positivt     Vurderes som risiko 
 

 
 

Ansvar /oppgaver 
 
 

 Vurderinger og anbefalinger 

Bidra til trygge pasientforløp 
og god samhandling: hjem – 
sykehus/KAD – (ev korttid) –  
hjem (innsatsteamfunksjon) 

 

Noen bydeler har innsatsteam som ivaretar dette, men for 
pasienten er det fordelaktig at hele pasientforløpet koordineres 
og følges opp av samme person. 

Hverdagsmestring/veiledning 
 

 
 

 

Store fordeler å ha fast terapeut i teamene. Lettere å jobbe mot 
sammen mål når man sitter sammen og har tverrfaglig møter.  
 
Viktig at faget utøves og ikke at  teamet tar overhånd. Viktig å bli 
god selv også, ikke bare de andre kolleger i teamet. 

Hverdagsdagsrehabilitering 

 

Det anbefales at oppgaven ivaretas i egne HVR-team jfr Olso-
modellen, ellers må det opparbeide kompetanse og settes 
ressurser for å ha denne funksjonen TMT. Men det er også 
utfordrende å ha få dette til i hovedpilotens periode. 

Rehabilitering 
 

 
 

I et tverrfaglig TMT legges forholdene godt til rette for gode 
rehabiliteringsprosesser med felles mål.  
 
Det må legges til rette for at det kan planlegges tid til dette 
arbeidet i alle ansattgrupper i TMT. 

ADL-trening/spesifikk 
Behandling 

 
 

 

Ergo: ADL–vurdering og trening kan gjøres mer av og resultatene 
kan bli integrert i tjenesteytingen. 
Fysio: Spesifikk behandling og rehabilitering er hovedoppgaven til 
fysioterapeutene og må ivaretas. Det blir lettere å implementere 
treningen og økt funksjonsnivå i tjenesteytingen. 

Forebygging 

 

Bedre mulighet til å avdekke behov tidligere for rehabilitering 
eller forebyggende tiltak ved å jobbe sammen med ansatte som 
ser pasienter daglig. 

Vedlikehold av funksjon 
(kronikere)  

Lettere å spille på lag for å vedlikeholde funksjon hos brukere. 

Lede eller delta i 
ansvarsgrupper. Være IP-
koordinator. 

 

Det må ivaretas. Det er lettere å jobbe helhetlig mot samme mål. 
Også tjenesteansvarlige må få den oppgaven/kompetanse. 

Veiledning og opplæring av 
ansatte/teammedlemmer  

Lettere å overføre kunnskap og gi ansatte opplæring og 
veiledning. Det er utfordrende når teammedlemmer skiftes ut 
stadig vekk. 

Helhetlig og systematisk 
oppfølging av pasienter i 
teamet 

 

Enklere å få til i TMT, men er viktig med rolleavklaring i teamet. 
Forventningsavklaring. 

Hjelpemidler (midlertidig) 

 

Kompetanseoverføring for å vurdere riktig bestilling og bruk av 
hjelpemidler. Unngå unødvendig bestilling av hjelpemidler. Viktig 
å vurdere varig behov med en gang, ikke utsette 
søknadsprosessen. Det blir lettere å få til i TMT. 
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Hjelpemidler (varig utlån)  

 
 
 

 
 

Flere i teamet kan bli godkjent bestiller for enkle hjelpemidler. 
Det blir bedre, tverrfaglige vurderinger om det er behov for 
hjelpemidler pga langvarig funksjonssvikt eller om det er 
potensiale for rehabilitering. 
Mange saker er tidkrevende for ergoterapeutene. Det vil gi bedre 
innsikt for andre faggrupper hvorfor 

Formidle og følge opp 
velferdsteknologiske 
hjelpemidler 

 

Lettere å avdekke mulighet for bruk av velferdsteknologi og for å 
følge og trygge brukere i teamet. 

Tverrfaglig samarbeid 

 

Mer kompetanseoverføring og lære av hverandre i daglig 
samarbeid. Må være hensiktsmessig møtevirksomhet. Vurdere 
behov og nytteverdi for pasienten. Fremmer bedre helhetlige 
vurderinger. Fremmer kommunikasjon og innsikt og forståelse for 
hverandres fag- og ansvarsområder. 

Faglig utvikling 

 

Viktig at ansatte ikke blir faglig isolert fra sine kolleger i 
ergo/fysio-tjenesten. Unngå å bli poteter med lite faglig tyngde. 
Sikre fleksibilitet på tvers av ergo-/fysioterapeutene ved at de 
fleste kan gjøre primæroppgavene. Viktig med erfaringsdeling, 
veiledning og drøfting med kolleger – formelt og uformelt. 

Nye oppgaver/funksjoner 

 

• Tiltaksplan 
• Tverrfaglige pasientmøter 
• Mye mer hverdagsmestring/veiledning 
• Koordinering av oppgaver mellom teammedlemmene. 
 

Bruk av nettverk og 
frivillighet i teamet 

 
 

 

Lettere å samarbeide og kartlegge/bli kjent med pasientens 
nettverk og benytte dem i helhetlig planlegging og utførelse av 
tjenester 
Viktige med god kompetanse om tilgjengelige lavterskeltilbud. 
Hva med nabokjerringa? Kan ho hjelpe til? 

Annet 

 

Ressurser skulle ikke være tema på seminaret, men det var en 
klar bekymring fra alle når det er forventning til mer 
tverrfaglighet i teamet som krever mer tid. 
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Kartleggingssamtale 

Formålet er å kartlegge den enkeltes behov og ønsker. La samtalen flyte fritt. Bruk skjemaet 

naturlig i samtalen, og fyll evt. ut svar etterpå. Spørsmålene er ment som stikkord for å få med 

viktige opplysninger. Informasjonen registreres i 119 journal – oppstartsamtale hj.tj. 

 

PRAKTISK INFORMASJON (fylles ut på forhånd, hvis mulig, evt sjekke): 

Navn/tlf: ........................................................................................................................... 

Adresse: 

Pårørende (navn, tlf): 

Fastlege: 

Tjenester i dag: 

Tidspunkt for besøk: 

Praktisk (nøkkel, etc): 

Til stede i samtalen: 

 

Referent ........................................................................................   Dato ....................... 

 

 

 

HVORDAN GÅR DET MED DEG (NÅTILSTAND)? 

Svar på spørsmål som: Hvordan går det for tiden? Hva gleder du deg over? Hva gjør du i 

løpet av en dag? Hvor trykker skoen? Er det noe du har spesielt behov for? Hva er viktigst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER OG INTERESSER 

Svar på spørsmål som: Hva liker du å gjøre? Hva bruker du tiden til? (Alt etter situasjon og 

tilstand: Gå tur? Lese? Lære? Mekke? Lage mata? Trene? TV? iPad? Musikk? Kontakter? 

etc etc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

HVA HAR DU VÆRT OPPTATT AV TIDLIGERE (HISTORIE)? 

Svar på spørsmål som: Kan du si litt om deg selv før du fikk hjemmetjenester? Hva har du 

drevet med tidligere? Interesser? Familie? Jobb? Andre ting? Hva har du vært opptatt av?  

 

 

 

 

 

 

 

HVORDAN HAR DU DET SOSIALT (AKTIVITET)? 

Svar på spørsmål som: Ser du mye til andre mennesker? Hvem har du kontakt med (familie, 

venner, dagsenter, annet, evt informere om sosiale tilbud/frivillige o.l i bydelen)?  

 

 

 

 

 

 

HVA ER VIKTIG FOR DEG (MÅL)? 

Svar på spørsmål som: Hvordan tenker du deg tiden fremover? Hvordan ønsker du å ha det? 

Hva kunne være et mål? Hva kan du gjøre selv for å komme dit? Hva trenger du hjelp til? Er 

det noen hjelpemidler du trenger? Hva er viktigst for deg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVORDAN ER HELSEN DIN (FYSISK)? 

Svar på spørsmål som: Hvordan går det rent fysisk? Hvordan fungerer ting i hverdagen? (alt 

etter situasjon, å gå, balanse, opp/ned trapper, inn/ut av seng, dusje, tannlege, etc). Hva klarer 

du selv? Hva må du ha hjelp til? Hjelpemidler? Noe du trenger hjelp til å trene på? 

 

 

 

 

 

HVORDAN FØLER DU DEG (PSYKISK HELSE)? 

Her eller senere i samtalen, svar på spørsmål som: Hvordan føler du deg for tiden? (f eks 

engstelig, urolig, trist, ensom, glad, fornøyd, takknemlig, etc). Notater om eventuell svikt i 

hukommelse, oppmerksomhet, språkfunksjon, etc. 
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ELIMINASJON 

Noe vi trenger vite? Noe du trenger hjelp/bistand til? Medisinske ting? Evt. hva gir deg  

problemer og hva hjelper?  

 

 

 

 

 

ERNÆRING:  

Svar på spørsmål som: Hva pleier du å spise? Hvor ofte? Hva liker du? Noe du ikke spiser? 

Hva påvirker matlysten? Hvem handler? Vektendring? (evt tyggefunksjon, svelgfunksjon).   

 

 

 

 

 

 

SYKEHISTORIE 

(innhentes på forhånd, evt sjekke tidl. sykdommer, allergier, respirasjon, sirkulasjon, etc) 

 

 

 

 

 

 

RUS/MEDIKAMENTER 

Svar på spørsmål som: Bruker du noen medikamenter? Drikker du alkohol? Andre 

rusmidler? Hvor ofte? Noe du vil endre på? Trenger du evt. hjelp til å forandre vaner? 

 

 

 

 

 

 

ANNET: 

Er det noe annet du mener vi bør vite? 

 

Informer om (hvis aktuelt): 

 Velferdsteknologi og/eller mulighet for avstandsoppfølging, og vurder om personen 

er en mulig kandidat for dette. 

 Brannvern 

 Arbeidsplasskartlegging 

 Andre aktører 

 BOB 

 



Prosjektledergruppen anbefaling for hovedpilot Tillitsmodellen  

 

 

*Begrepet helsefagarbeidere omfatter hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere 

** Fatter vedtak som omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysio/ergo-terapeut tjenester og 

korttidsplasser 

*** Teamleder har vedtaksmyndighet som omfatter hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysio/ergo-

terapeut tjenester og korttidsplasser. 

 

Beskrivelse organisering Felles Modell 
1 

Modell 
2 

Teamet er ansvarlig for alle brukere, som har vedtak, tilhørende et 
bestemt geografisk område  

X   

Basis bemanning i teamene er; sykepleiere, helsefagarbeidere*, 
hjemmehjelpere, saksbehandler, ergo- og fysioterapeut 

X   

Saksbehandler fast medlem av teamet X   
Ergo- og fysioterapeut er faste medlemmer av teamet X   
Alle teamets faste medlemmer rapporterer til samme leder. X   
For nye brukere erstatter teamet; Søknadskontoret, vurderings-team 
og innsatsteam. Teamet vurder behov, utfører saksbehandling og fatter 
vedtak ** 

 X  

Teamet leverer tjenester til nye brukere inntil vedtak er fattet og inntil 
brukere har valgt tjenesteleverandør i henhold til fritt brukervalg. 

 X  

Vedtaksmyndighet legges til teamleder*** X   
Alle brukere får ny tiltaksplan utfra «Hva er viktig for deg?» der brukers 
mål beskrives. Dato for evaluering av mål settes. Tjenestene 
justeres/endres utfra effekt i henhold til dette 

X   

Teamet utfører alle revurderinger ut ifra vedtaket X   
Teamet erstatter hverdagsrehabiliterings-teamet og leverer selv disse 
tjenestene 

 X  

Teamet kan låne ressurser/få veiledning av andre kollegaer med 
spesialkompetanse utenfor teamet ved behov eks kreftsykepleier, 
ernæringsfysiolog, psykiatrisk sykepleier, demenskoordinator, 
seniorveileder etc. 

X   

Vurderingsteam/Innsatsteam vurderer nye brukere    X 
Hverdagsrehabiliteringsteam leverer tjenester til nye brukere selv om 
de tilhører Tillitsteamets område 

  X 

Arbeidslag demens leverer tjenester til egne brukere selv om brukerne 
tilhører Tillitsteamets område. 

  X 

Praktisk bistand integrert i teamet X   

27 april 2017 

 



 

Beskrivelse nye delegerte oppgaver  Felles Modell 
1 

Modell 
2 

Tildele tjenester og lage arbeidslister X   
Lage tiltaksplaner og følge opp disse X   
Oppstartsamtaler/kartleggingssamtaler nye brukere  X  
Revurdering X   
Tverrfaglige møter for vurdering brukere X   
Vurdere teamets ressursbehov, fylle opp vaktlister* X   
Innhente annen kompetanse/veiledning ved behov X   
Veiledning og rådgiving internt i teamet X   
En i teamet er til enhver tid ansvarlig for delegerte oppgaver. Kan gå på 
omgang eller være faste personer 

X   

Følge opp PLO; OL beskjed journaler X   
Oppfølging sykehus, helsehus, KAD eksisterende brukere X   
Oppfølging sykehus, helsehus, KAD nye brukere  X  
Utføre tiltak hverdagsmestring  X   
Utføre tiltak hverdagsrehabilitering nye brukere  X  
Utføre tiltak hverdagsrehabilitering eksisterende brukere X   
Andre spesialteam som vurderingsteam, innsatsteam, 
hverdagsrehabilitering, etc leverer tjenester til nye brukere som i dag 

  X 

Dersom nye eller eksisterende brukere kvalifiserer til tjenester fra 
arbeidslag demens vil de overføres til dette teamet 

  X 

 

*Ulik praksis i bydelene. Omfatter eks. mulighet til selv å bestille inn vikarer ved korttidsfravær 

 



TILLITSMODELLEN 
KONKURRANSE-INVITASJON 

MINIPILOTER 
I prosjektet Tillitsmodellen skal vi forsøke å snu pyramiden ved å gi mer ansvar og 
myndighet ut der tjenestene utøves, vi skal jobbe mer tverrfaglig og helhetlig, vi skal 
se på bestiller utførermodellen og ikke minst skal vi sammen med innbyggerne 
samskape tjenestene.  
 

Men hva virker og hva virker ikke?  Det har jo ingen hensikt å innføre noe dersom det 
ikke har noen effekt. Derfor skal prosjektet gjennom en forprosjektfase der flere 
mindre endringer skal testes ut - kalt minipiloter. 
 

Nå inviteres alle ansatte i prosjektbydelene Ullern, Gamle Oslo, Grorud og Østensjø 
til å komme med forslag til minipiloter.  De 5 beste forslagene vil bli premiert med 4 
kinobilletter hver. Svar må senest leveres XXXXXXXX innen 19 juni, eller på mail til 
hilde.holm@bun.oslo.kommune.no 
 

 Prosjektet starter opp disse minipilotene etter ferien.  

Navn 
 

Avdeling Bydel 

Hva gjør vi nå som 
er bra? 

Hva skal vi slutte 
med? 

Hva skal vi begynne 
med? 

mailto:hilde.holm@bun.oslo.kommune.no
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc9ui_8obNAhWIZpoKHXqiCEEQjRwIBw&url=https://www.colourbox.com/vector/scissor-and-cut-mark-vector-4433628&psig=AFQjCNFAWCw7wg4uRKPGDWzz6T3e6W-XLw&ust=1464872769718738
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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 
Dette prosjektet i Bydel Grorud inngår i et bydelsovergripende hovedprosjekt. Hovedprosjektet har sin 

bakgrunn i Seniormeldingen 2014 og Byrådserklæringen 2015. Målet er å tilby helhetlige og likeverdige 

tjenester, som sikrer at hver enkelt tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov og mulighet 

til å leve et aktivt og godt liv i fellesskap med andre. Prosjektet skal utfordre «Bestiller-utfører modellen» 

og øke ansvar og myndighet hos fagtjenesten nært bruker, kombinert med økt brukermedvirkning.  

Oppdraget til hovedprosjektet var:   

 Modellen skulle utvikles i samarbeid med andre bydeler. 

 Modellen skulle utvikles i samarbeid med brukerrepresentanter, representanter for aktuelle 

fagorganisasjoner og medarbeidere i bydelene 

 Prosjektet skulle prøve ut en ny(e) forvaltningsmodell(er) for definering av tjenestebehov 

 Redusere unødig rapporterings- og kontrollkrav 

 Tillitsbasert ledelse på alle nivå 

 Tilstrebe heltidsstillinger og redusere behov for vikarbruk 

 

Hovedprosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom fire bydeler, Ullern, Gamle Oslo, Østensjø 

og Grorud. Bydel Ullern har hatt prosjektlederansvaret.  

I løpet av 2016 ble det gjennomført flere workshops med deltagelse fra ansatte fra alle fire bydeler, 

ledere og brukerrepresentanter. Prosjektet har derved i stor grad vært «bottom-up»- styrt. Gjennom 

grunnarbeidet kom man frem til tre konseptelementer man ville teste ut i en minipilot for perioden 

november 2016-mai 2017. Disse var: 

 Selvstyrende tverrfaglige team 

 Saksbehandler og saksbehandling en del av teamet 

 Teamet forvalter egne korttids- og rehabiliteringsplasser 

 

De tre konseptelementene ble besluttet videreført i hovedpilot.  

Bydel Grorud deltok ikke i minipilot, men har fra januar 2017 deltatt i prosjektledergruppen på lik linje 

med de andre tre bydelene. Prosjektledergruppen har hatt det daglige ansvaret med å gjennomføre 

prosjektet i de fire bydelene. Dessverre mistet man fulltidsansatt hovedprosjektleder fra Ullern våren 

2017. Resterende del av prosjektet ble gjennomført med prosjektledere fra de fire bydelene, der Ullern 

fortsatt hadde lead på prosessen. Prosjektledergruppen rapporterte til Styringsgruppen, bestående av 

bydelsdirektører fra de fire bydelene, tillitsvalgtrepresentanter og en brukerrepresentant.  

 

Bydel Grorud har delt arbeidet med prosjektet i to faser: planleggingsfase og hovedpilotfase. Fra februar 

2017 ansatte man prosjektleder som jobbet med erfaringsinnhenting fra minipilot, planlegging og 

forberedelser. En bredt sammensatt arbeidsgruppe ble etablert, med ledere, ansatte, tillitsvalgte og 

verneombud for å klargjøre alle detaljer for gjennomføring av hovedpilot.  

Hovedpilot hadde varighet fra september 2017 til og med februar 2018. Arbeidsgruppen har gjennom 

piloten samarbeidet med teamene for å gjøre nødvendige endringer, forbedringer og justeringer etter 

hvert som man samlet erfaring.  
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Det er besluttet at innen 31.12.2018 skal alle avdelinger i hjemmetjenesten og bestiller-eldre være 

omfattet av Tillitsmodellen (jf. bydelens budsjett 2018). Etter endt hovedpilot har derfor teamene i Sone 

Vest fortsatt sitt arbeid i tråd med modellen og bydelen er i en fase med evaluering, justering og 

forberedelser for implementering av modellen til hele hjemmetjenesten og bestiller-eldre. 

Arbeidsgruppen for Tillitsmodellpiloten avsluttes i løpet av første halvår 2018.  

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 
 

Grunnlag for Tillitsmodell pilotens effektmål, resultatmål og tiltak Fargekodet 

 

  

 

 

 
 

 
  

 Effektmål for Tillitmodellen i 
ordinær drift 

Innbyggeren har ansvar for mestring av egen 
hverdag. Innbyggeren er en likeverdig og delaktig 
part i utforming av innholdet i tjenesten som mottas 
og er tilfreds med den. 



Den ansatte har ansvar, myndighet og fleksibilitet i 
sin fagutøvelse og tverrfaglighet til i samråd med 
innbygger å tilpasse tjenesten etter behov. De 
ansatte er tilfredse og stolte. 



Bydel Grorud har dreiet ressursbruken slik at 
tidsinnsatsen benyttes mer effektivt 

Effektmål for piloten september 
2017-februar 2018 

Bydel Grorud har gjort seg erfaringer med hvordan 
Tillitsmodellen kan innrettes med best mulig effekt 
for innbyggernes mestring i hverdagen, de ansattes 
fagutøvelse og bydelens ressursbruk. Det foreligger 
forslag til hvordan Tillitsmodellen implementeres i 
ordinær drift. 



Resultatmål for piloten Bydelen har i pilotperioden organisert tjenesten i 
tråd med Tillitsmodellprosjektet og lagt grunnlag for 
at tjenesten går over i normaldrift 



Tiltak  Arbeidet ledes av prosjektleder, i nært samarbeid 
med relevante ledere og arbeidsgruppe 

 En sone i hjemmetjenesten deles i to team


 Legge til rette for at teamene fungerer 
organisatorisk, administrativt og materielt 

 Kompetansetiltak for ansatte slik at de kan jobbe 
med delegerte oppgaver etter modellens intensjon 

 Erfaringer evalueres fortløpende og oppsummeres 
i evalueringsrapport 

 Grenseoppgang med bydelens andre tjenester og 
etablere gode samarbeidsrutiner 

  L 0

Høy Middels Lav Ikke testet

Måloppnåelse
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Resultatmål for piloten Økt brukermedvirkning. Innbyggerne har ansvar for 
egen mestring og målsetting og er tilfredse med 
tjenesten 



Tiltak  De ansatte i hjemmetjeneste sone Vest jobber 
etter mestringstankegang 

 «Hva er viktig for deg»-prinsippene benyttes


 Mål settes sammen med innbyggeren


 Brukerundersøkelser og intervju benyttes som 
evalueringsverktøy 

Resultatmål for piloten Ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta 
sine oppgaver knyttet til Tillitsmodellen 

Tiltak  Saksbehandling inn i Tillitsmodellteamene 
nærmere bruker 

 Kompetansekartlegging og kompetanseplan med 
tiltak for ansatte i Tillitsmodell-teamene 

 Bruke interne ressurser og kollegaveiledning i 
teamet 

 Etablere klare rutiner for tverrfaglig samarbeid og 
teamkompetanse 

Resultatmål for piloten Tillitsmodellen medfører over tid mer fornøyde 
ansatte og økt arbeidsglede 

Tiltak  Ansatte får mer ansvar, myndighet og fleksibilitet 
til å tilpasse tjenesten ved endret behov og tilstand 
gjennom delegerte oppgaver og saksbehandling i 
teamet



 Tillitsbasert samhandling mellom Teamleder og 
teamene 

 Medarbeiderundersøkelser og intervju som 
kartleggingsverktøy 

Resultatmål for piloten Bydelen har oversikt over: 

 Ulike brukergruppers tilfredshet med tjenesten 
(egensituasjon og med mottatt tjenesten) 

 Grad av brukermedvirkning 

 Antall ansatte hos bruker per uke 

 Ressurs/timeinnsats per uke, sammenlignet med 
Nord og Syd 

 Ansattes sykefravær, sammenlignet med Nord og 
Syd 

 Ansattes tilfredshet med tillitsmodelljobbing, 
sammenlignet med Nord og Syd 

Tiltak  COOP/WONCA 0 

 Brukerundersøkelser 

 Andel brukere med mål i tiltaksplan 

 Gerica-tall på antall ansatte hos bruker per uke 
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 Hovedprosjektets beregningsmodell: 
Ressursbruk/timeinnsats per uke for de ulike 
tjenestene innbyggeren har



 Fraværsstatistikk


 Spørreskjema/intervjuer med ansatte


 

Som tabellen over viser, vurderer vi resultatene og erfaringene fra piloten som gode. Selv om 

Tillitsmodellen ikke er i ordinær drift ennå, har piloten gått et steg i riktig retning for å nå de ønskede 

langsiktige effektene av en Tillitsmodell i ordinær drift. Vi vurderer derfor dette målet å ha middels 

måloppnåelse. 

Effektmålet for piloten september 2017 – februar 2018 vurderer vi å ha høy måloppnåelse ved at Bydel 

Grorud har gjort seg erfaringer med hvordan Tillitsmodellen kan innrettes med best mulig effekt for 

innbyggernes mestring i hverdagen, de ansattes fagutøvelse og bydelens ressursbruk. Ingen av målene 

hadde lav måloppnåelse.  

Arbeidsgruppen anbefaler derfor at Bydel Grorud organiserer hele hjemmetjenesten og saksbehandlingen 

på tilsvarende måte, med de tilpasninger som trengs i organisasjon og arbeidsform.   

Under kommenteres måloppnåelsen for de ulike resultatmålene for piloten.  

 

Måloppnåelse for resultatmålet «Bydelen har i pilotperioden organisert tjenesten i tråd med 

Tillitsmodellprosjektet og lagt grunnlag for at tjenesten går over i normaldrift»: 

Prosjektleder i 100 prosent stilling har ledet arbeidet, sammen med en godt fungerende og bredt 

sammensatt arbeidsgruppe av ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Piloten er gjennomført i Sone 

Vest. Sone Vest ble delt i to team, der de ansatte selv fikk velge geografisk tilhørighet. Teamene har 

avklart forventninger internt og jobbet med teambygging, hensiktsmessig organisering og administrative 

justeringer sammen med teamleder.  

 

Før oppstart av hovedpilot gjennomførte hver teamdeltager e-læringskurs i hverdagsmestring og 

personell fra hverdagsrehabiliteringsteamet har hatt internundervisning i mestringstankegang og 

kartlegging. Saksbehandler har også bidratt til dette internt i begge team. Teamleder fikk opplæring i 

vedtaksmyndighet og alle faggrupper i teamene fikk påfyll av «hvordan jobbe i team». Man valgte å 

beholde fordeler-funksjonen i hvert team, da man anså at dette var en kritisk ressurs for at tjenesten 

skulle fungere. Man har underveis gjort små justeringer der det har vært behov, eller etter 

tilbakemeldinger fra teammedlemmene.  

Sluttrapport, sammen med rapport fra følgeforskerne, danner basis for evalueringen. Grenseoppgang 

mellom bydelens andre tjenester er delvis gjennomført, men vil gjøres tydeligere ved implementering av 

Tillitsmodellen til de tre andre sonene i hjemmetjenesten.  

 

Måloppnåelse for resultatmålet «Økt brukermedvirkning. Innbyggerne har ansvar for egen 

mestring og målsetting og er tilfredse med tjenesten»: 

 

Holdningsendring og nye arbeidsmetoder tar tid å implementere. Man så at fokuset på hverdagsmestring 

etter en periode dalte noe, nok også grunnet mange endringer generelt i en pilotperiode, før det tok seg 

opp igjen. Fokus på hverdagsmestring må holdes jevnt og over tid. Refleksjonsgrupper og deling av 
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suksesshistorier i teamene kan bidra til dette. «Hva er viktig for deg» krever også en holdningsendring 

slik at brukers stemme kommer bedre frem. Med erfaring blir det lettere å stille de rette spørsmålene. 

Mange brukere har vanskeligheter med å formulere hva som er viktig og sette mål sammen med 

fagpersonellet.  

Brukerundersøkelser har vært gjennomført av følgeforskerne ved oppstart og avslutning av pilot. Det var 

ønskelig med noe høyere svarprosent, særlig ved avslutning, men personalet fikk tilbakemelding fra flere 

brukere at de ikke orket å fylle ut skjemaet. Intervju som metode ble ikke benyttet grunnet tid og 

ressurser lokalt til gjennomføringen.  Resultater fra følgeforskningen foreligger ultimo april 2018.   

 

Måloppnåelse for resultatmålet «Ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta sine oppgaver 

knyttet til Tillitsmodellen»:  

 

En saksbehandler i 100 prosent stilling ble overført fra bestillerenheten til teamene, fordelt på 50 prosent 

i hvert team. Det er tverrfaglig enighet i teamene om at saksbehandling nært bruker er svært positivt for 

både brukere og ansatte. Dette gir tydeligere og bedre samhandling med, og rundt bruker. Dog har man 

sett at arbeidsbelastningen for saksbehandler kan bli for høy dersom man ikke finner gode løsninger for 

fordeling av oppgaver generelt.  

Kompetansekartlegging av alle ansatte i teamene ble gjennomført før oppstart av hovedpilot. Dette gir 

teamleder et godt grunnlag for oversikt og videre oppfølging og kompetansebygging for de enkelte 

ansatte og gruppevis. Mindre team synliggjør også i større grad behovet for faglig påfyll. Det har vært 

jobbet en del med bruk av tiltaksplaner i teamene. Det er behov for å styrke dette videre.  

Dersom man skal utfordre «bestiller-utfører»-modellen tilstrekkelig må også fokuset dreies mot at det er 

tjenesteansvarlig sykepleier som er navet i Tillitsmodellen. Rimeligvis i tett samarbeid med 

primærkontakt og de andre faggruppene. Man erfarte også behov for økt kompetanse i møtestruktur og 

tverrfaglig samarbeid. Dette er problemstillinger man har jobbet med underveis, mye ved bruk av interne 

ressurser og kollegaveiledning. Her har ergo/fysio hatt sentrale roller. Rutiner rundt dette og 

videreutvikling er noe man også ser behov for å jobbe videre med. Ergo/fysio ressurser er også begrenset 

da de har mange brukere utenfor hjemmetjenesten. Dette må tas med i den videre totalvurderingen. 

 

Måloppnåelse for resultatmålet «Tillitsmodellen medfører over tid mer fornøyde ansatte og økt 

arbeidsglede»:  

 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse med halvparten av alle teamdeltagere. En hovedkonklusjon 

av dette er at ingen ønsker å gå tilbake til gammel arbeidsform. Det var ønske om fortsatt 

Tillitsmodelljobbing i mindre team. Alle så fordeler av dette, både fordi ansatte får bedre oversikt over 

egne brukere og at brukerne opplever bedre kontinuitet i tjenesten. En annen kritisk ressurs for å lykkes 

er saksbehandler integrert i teamene. Selv om den tjenesteansvarliges samarbeid med bruker skal være 

navet i Tillitsmodellen, er fagkompetanse innen saksbehandling og forvaltning og tett samhandling 

essensielt. Det er nødvendig med et systematisk, tett og fortløpende samarbeid rundt den enkelte bruker. 

Økt ansvar og myndighet er også en modningsprosess, men teammedlemmene ønsker dette videre. For 

teamene opplevdes det også noe uvant med vridning til tillitsbasert ledelse fra teamleder. Man måtte 

finne svar selv fremfor å motta beskjed om hvordan ting skulle gjøres. Teamleder har også gjennomgått 

en modningsprosess i sitt lederskap gjennom Tillitsmodellen og prinsippene for tillitsbasert ledelse, 

kombinert med parallell videreutdannelse i ledelse. Teamleder ønsker også denne arbeidsformen med 

myndiggjorte medarbeidere videre. Følgeforskerne har gjennomført medarbeiderundersøkelser ved 

oppstart og avslutning av hovedpilot, samt fått innspill gjennom workshops underveis. BGR har 
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gjennomført kartlegging av hvor sikker teammedlemmene er på ulike oppgaver og samhandling, ved 

oppstart og avslutning av pilot, samt spørreskjema til 50 prosent av teamdeltagerne. 

 

Måloppnåelse for resultatmålet «Bydelen har oversikt over: 

a) Ulike brukergruppers tilfredshet med tjenesten (egensituasjon og med mottatt tjenesten) 

b) Grad av brukermedvirkning 

c) Antall ansatte hos bruker per uke 

d) Ressurs/timeinnsats per uke, sammenlignet med Nord og Syd 

e) Ansattes sykefravær, sammenlignet med Nord og Syd 

f) Ansattes tilfredshet med tillitsmodelljobbing, sammenlignet med Nord og Syd» 

 

a) Brukergruppens tilfredshet vil i hovedsak bli besvart av resultatene fra følgeforskningen.  

b) For brukermedvirkning har man sett på antall mål i tiltaksplanen. En tredel av brukerne har mål, 

men tallene er noe usikre. Erfaring viser også at det er en modningsprosess å jobbe målrettet, 

samt at det må legges organisatorisk og praktisk til rette for dette.  

c) Man har gjennomført telling av antall ansatte per bruker i et utsnitt. Totalt 32 brukere registrert. 

19 brukere hadde færre ansatte innom i perioden, 5 brukere hadde samme antall ansatte innom i 

perioden, 5 brukere hadde flere besøk, men samme eller færre ansatte innom i perioden. 8 brukere 

hadde flere ansatte innom i perioden. 

d) Rapporter hentet fra Gerica viser ikke nedgang i vedtakstid, som er et mål for prosjektet. Dog er 

pilotperioden kort og man forventer nedgang i vedtakstid generelt og bedre ressursforvaltning ved 

hjelp av Tillitsmodellen over tid. I en pilot tester man ut ulike ting, derfor er det forventet at noe 

økte ressurser og fokus legges på organisering og utprøving. Dette vil rimeligvis gå noe utover 

effektiv drift. Man anser det derfor for tidlig å se store resultater av effektivitet og redusert 

vedtakstid. De tre hjemmesykepleiesonene har relativ lik utvikling i Gerica-statistikk.  

e) Sykefraværet generelt har ligget lavt. Man kunne se for seg at store endringer i organisering og 

arbeidsmåte som en pilot innebærer ville gitt høyere sykefravær. Dette har ikke skjedd, og 

sammen med spørreskjema til ansatte der de ikke ønsker seg tilbake til tidligere organisering tar 

man som en positiv bekreftelse av modellen. Spørreskjema til ansatte har også gitt svar på 

forbedringspotensialet i møtestruktur og tverrfaglig samarbeid. 

 

 

3. PROSJEKTETS PRODUKTER 
I piloten har alle de fire involverte bydelene etablert mindre, tverrfaglige team med geografisk ansvar og 

integrert saksbehandling. Det har i prosessen skilt seg ut to modeller. I modell 1 overtok 

tillitsmodellteamene helhetlig ansvar for vedtak og revurdering av nye og gamle brukere, inkludert å 

erstatte tjenester tilsvarende vurderingsteam/innsatsteam, demensarbeidslag og hverdagsrehabilitering. I 

modell 2 ble nevnte spesialteam beholdt som tidligere. Begge modeller baserer seg på kartlegging 

sammen med bruker etter «hva er viktig for deg» prinsippet og mestringstankegang i tiltaksplanen. 

Teamene er selvstyrende i de delegerte oppgaver og teamleder, tilsvarende avdelingsleder, har en 

veiledende tillitsbasert lederstil. Det ble utarbeidet tabell med beskrivelse av organisering og delegerte 

oppgaver for begge modeller.  

Bydel Grorud har valgt å følge modell 2 av Tillitsmodellen. Dette i hovedsak fordi man har et 

velfungerende hverdagsrehabiliterings team og ikke har tro på at et tverrfaglig team kan etablere samme 

kompetanse på kort tid. Tillitsmodell teamene er tverrfaglige team med integrert saksbehandling og 

selvstyrende i forhold til delegerte oppgaver. Teamleder tilsvarer avdelingsleder som sitter utenfor 

teamene og har en mer veiledende lederstil, men fortsatt personal-, økonomi- og fagansvar.  
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Prosjektets produkter har vært å etablere mindre, tverrfaglige team med saksbehandler knyttet til 

teamene. Teamene er selvstendige i vurdering, etablering av tiltak, tjenester og revurdering for sine 

brukere i et gitt geografisk område.  

For arbeidet videre med implementering av Tillitsmodellen i hele hjemmetjenesten og bestiller eldre, blir 

det viktig å legge de positive erfaringene fra piloten til grunn. Samtidig er det fortsatt potensiale i å 

videreutvikle tjenesteansvarlig-rollen, saksbehandlers rolle, struktur på tverrfaglige møter og interaksjon 

med andre spesialteam for tjenestene som helhet. Fokus på hverdagsmestring er også en kontinuerlig 

prosess.  

 

4. PROSJEKTETS BEGRUNNELSE 
Hovedbegrunnelsen for prosjektet var å utfordre «Bestiller-utfører»-modellen og etablere saksbehandling 

nært, og i tettere samarbeid med bruker. Dette også en erkjennelse at man for fremtiden må jobbe 

smartere og mer effektivt, der innbyggerne må ta økt ansvar for egen mestring og utnytte sine ressurser, 

sett opp mot et forventet press på hjemmebaserte tjenester i årene som kommer. Man ønsket derfor å 

teste ut en modell i en sone i hjemmetjenesten og vurdere effekten av dette.  

 

5. PROSJEKTETS MILEPÆLER 
BGR har fulgt hele prosessen parallelt med hovedprosjektets konseptfase og minipilotering, men det har 

vært variasjon i hvilke ansatte som har deltatt i arbeidet. BGR har hele tiden hatt som mål å delta i 

hovedpilotering.  

Fra 20. februar 2017 ansatte man prosjektleder på heltid i bydelen for å innrette seg mot hovedpilot som 

startet 4. september 2017. Perioden ble brukt til å forankre Tillitsmodellen blant ledere, ansatte og 

tillitsvalgte / verneombud i de berørte tjenester, samt at disse fikk anledning til å bidra med sine forslag 

og innspill. Det ble etablert en arbeidsgruppe med ansatte, ledere og tillitsvalgte/verneombud for å drive 

prosessen fremover. Man valgte en av tre eksisterende hjemmetjenestesoner som skulle teste ut 

Tillitsmodellen, sonen ble delt i to team, hvor de ansatte selv fikk være med å påvirke geografisk 

tilhørighet, kombinert med leders totalvurdering. Man jobbet med kompetanseheving i «Hva er viktig for 

deg»-tangegang og hverdagsmestring, digitalt individuelt og med veiledning i grupper. Det ble brukt en 

del tid før oppstart og gjennom piloten på forventningsavklaring og teambygging i teamene.  

Gjennom piloten har det også vært fokusert på kvalitet i tiltaksplaner og møtestruktur i de tverrfaglige 

møtene. Følgeforskere har gjennomført spørreundersøkelser blant brukere og medarbeidere i starten av 

hovedpilot og mot slutten, samt gjennomført intervju av ulike ledernivåer og workshops for ansatte 

underveis. Resultatene fra følgeforskningen foreligger ikke per dato.  

 

6. AVVIK I PROSJEKTET   
BGR avvek fra modell 2 ved å tilordne saksbehandler, ergo- og fysioterapeut til teamene uten å legge 

fullstendig personalansvar på teamleder, dette fordi piloten var av kort varighet. De tre nevnte faggrupper 

rapporterte derved til egen leder og teamleder, uten at dette har forringet teamarbeidet.  

I hovedprosjektet ligger det at tiltaksplan skal følge vedtaket og deles ut til bruker. Man fant dette lite 

hensiktsmessig da utskrift av tiltaksplanen fra Gerica ikke ville være forståelig for de fleste brukere. I 

Gerica er tiltaksplan et arbeidsverktøy for de ansatte. Dersom man skulle endret dette ville det kreve mye 
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tid og ressurser i samarbeid med Prosit. Manglende utsendelse av tiltaksplan er derved et avvik fra 

konseptet i hovedprosjektet.  

I oppdraget til prosjektledergruppa lå det ønske om å redusere unødige rapporterings- og kontrollkrav, og 

det skulle tilstrebes heltidsstillinger og redusert bruk av vikarer. Man har ansett det som utenfor det 

praktiske mandatet å få til dette i prosjektet.  

I konseptet for hovedprosjektet lå det at teamene skulle forvalte egne korttidsplasser. En arbeidsgruppe 

arbeidet med problemstillinger rundt dette. Forvaltning av korttidsplasser krever i dag mye med tanke på 

type plass, antall plasser, riktig plass til bruker, UK-meldte, overliggere, raske endringer, økonomiske 

konsekvenser. Bydelene er ulikt organisert, disponerer ulikt antall plasser og samarbeider med ulike 

helsehus. I tillegg er det stor forskjell på fagressurser tilknyttet korttidsplasser / rehabiliteringsplasser. 

Bydelsdirektørene til prosjektbydelene bestemte alle, for sin bydel, at dette ble for risikabelt å teste ut i 

piloten. Dette er derved et avvik fra opprinnelig konsept.   

Basert på følgeforskernes brukerundersøkelse, og at mange brukere opplevde det som strevsomt å 

besvare undersøkelser, så man det ikke hensiktsmessig å gjennomføre kartleggingsverktøy for brukers 

tilfredshet COOP/WONCA internt. 

 

7. EVALUERING AV PROSJEKTET   
 Tillitsbasert ledelse i alle ledd av organisasjonen 

 Tydelig ansvars- og myndighetsområder i piloten 

 100 prosent stilling som prosjektleder 

 Tydelig organisatorisk struktur for prosjektet 

 Dedikerte og motiverte ledere og ansatte 

 Tydelig ledelsesforankring 

 Godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud 

 Teamorganisering i hjemmetjenesten med integrert saksbehandler, ergoterapeut og fysioterapeut i 

teamene 

 Samlokalisering med saksbehandler tett på hjemmetjenesten 

 

7.1. Suksessfaktorer organisatorisk 

Det har vært avgjørende for prosjektet i BGR å involvere berørte parter, ledernivå i tjenesten, ansatte, 

tillitsvalgte og vernetjenesten, både gjennom informasjonsmøter, workshops og med representanter i 

arbeidsgruppa. Man har hatt prosjektleder i 100 prosent stilling og gjort et godt grunnarbeid for å få en 

velfungerende arbeidsgruppe.  

Prosjektet har også hatt en sterk lederforankring, fra Bydelsdirektør som har sittet i Styringsgruppen, i 

Utviklingsavdelingen i bydelen og Helse og omsorgsavdelingen. Jevnlige statusmøter mellom 

prosjektleder, som representant for arbeidsgruppa, og prosjekteiere, leder av Utviklingsavdelingen og 

leder av Helse og omsorgsavdelingen, har vært med på å sikre fremdrift og det vi mener er fornuftige 

valg og avveininger gjennom prosjektet.  
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Ved å legge ansvar og myndighet for valgte endringer i linjeorganisasjonen har man kunnet gjennomføre 

hovedpilot uten økt risiko for brukerne, og uten at kvaliteten på tjenesten ikke forringes selv om man 

prøver ut nye modeller. Andre vesentlige momenter er etablering av god teamkultur og avklare 

forventninger. Det må være rom for å justere organisatoriske strukturer og prosedyrer underveis. 

Kompetanseheving må foregå kontinuerlig.  

7.2. Suksessfaktorer modell 

Suksessfaktorer ved modell 2 er mindre team med integrert og samlokalisert saksbehandling. Tverrfaglig 

samarbeid og myndiggjorte medarbeidere. Vi mener det er viktig å beholde spesialteam, som 

hverdagsrehabiliteringsteam, der disse fungerer godt. Man er også av den oppfatning at fortsatt fokus på 

hverdagsmestring hos brukerne, og «Hva er viktig for deg» tankegang, er vesentlig for videreutvikling av 

hjemmebaserte tjenester.  

7.3. Usikkerhet 

Den største usikkerheten har vært knyttet til teamenes forvaltning av korttidsplasser. Det ble vurdert av 

bydels direktør, i samråd med linjelederne, at dette ble for omfattende og økonomisk risikabelt i piloten. 

Denne delen av konseptet ble derfor ikke testet ut. 

En annen usikkerhet som ble vurdert var Praktisk bistand inn i teamene. Praktisk bistand består i 

hovedsak av ufaglærte. Arbeidsgruppen vurderte det til at dette ville være for omfattende ved oppstart av 

pilot og valgte å anbefale en opptrappingsplan slik at praktisk bistand, i et begrenset omfang, ble tatt inn i 

piloten på et senere tidspunkt. Dette er testet i begrenset omfang, men det er tendenser til at dette er 

gunstig og effektivt å utvide videre.  

Bydel Grorud stiller spørsmålstegn ved hvordan Tillitmodellen skal implementeres innenfor de private 

leverandørene av hjemmetjenester – jfr. brukervalgsmodellen. De private leverandørene har ikke 

mulighet til å jobbe tverrfaglig med fysio- og ergoterapitjenesten og saksbehandler på lik linje som de 

kommunale tjenenestene. I tillegg finnes det ingen økonomiske insitamenter for de private leverandørene 

for å redusere vedtakstid. Bydel Grorud har erfaring med at private leverandører i hovedsak melder om 

økt behov for tjenester, men ikke så ofte et lavere behov. Bydelen ser at det er et behov for å følge opp de 

private leverandørene i større grad enn det gjøres i dag, for å kvalitetssikre riktig tjenestenivå. I 

Tillitmodellen er det utførerleddet i det tverrfaglige teamet som vurderer behovet for helsehjelp og med 

det avgjør vedtakets omfang og innhold. Kommunal tjeneste forplikter seg opp mot et bydelsbudsjett, 

hvilket ikke de private leverandørene har et ansvar ovenfor. 

 

7.4. Viktige læringspunkter 

 Involvere ansatte og fagpersoner i tjenesten som skal endres.  

 Legge ansvaret for beslutninger i linjeorganisasjonen.  

 Det bør legges tid og ressurser i å skape godt tverrfaglige teamsamarbeid.  

 Kompetansehevende tiltak bør gjennomføres så tidlig som mulig og fortsette kontinuerlig.   

 Gjennomgående fokus på kvalitetsheving i alle ledd av tjenesten.  

 

 


