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1. Innledning

Helseetaten ble i brev av 02.09.16 gitt i oppdrag å se på bydelenes
behandling av søknader om sykehjemsplass.

praksis når det gjelder

for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) hadde følgende føringer for
Byrådsavdeling
oppdraget:
0 Gjennomgang av avslag på sykehjemsplass i et utvalg av bydeler
Hvilke tjenester gis til de som får avslag på søknad om sykehjemsplass
Er det faktorer som kan forklare forskjellene mellom bydelene
Det foreligger en rapport som fremstiller funnene i løpet av 2016
Funnene tas opp med bydelene for å lære av hverandre og for å etablere «beste
praksis»
Det ble avholdt møte med representanter for EHS og etter dette oversendte Helseetaten
(HEL) et notat med forslag til hvordan oppdraget kunne løses. I møte med
22.11.16 fikk Helseetaten utsatt fristen for ferdigstillelse.
byrådsavdelingen

2.

Metode

2.1.Valg

av bydeler

i bydelene St.
Helseetaten har foretatt gjennomgang av avslag på sykehjemsplass
Hanshaugen, Vestre Aker, Stovner, Østensjø og Nordstrand i 2015. Helseetaten valgte
disse bydelene på bakgrunn av at de tidligere ikke har hatt gjennomgang av klager på
I dette utvalget har et par av bydelene svært høy
avslag på søknad om langtidsplasserl.
siden bydelen
I tillegg vil Bydel Grorud være med i undersøkelsen
innvilgelsesprosent.
har lavest innvilgelsesprosent.

2.2.Gjennomgang

av statistikk

i år og tabell 3-2-E
er tabell 3-2-D Søknader og avslag på sykehjemsplass
Utgangspunkter
for 2015, som også ble sendt
Klager etter avslag på sykehjem i år i Bydelsstatstikken
og tildelingstid og antall
sammen med oppdraget fra EHS. I tillegg er saksbehandlingssøkere

fordelt

og avslag

2.3.Gjennomgang

etter alder for 2015 for de utvalgte

av utvalgte

bydelene

gjennomgått.

i Gerica

saker

i Gerica. Vi
For å se nærmere på praksisen valgte vi å ta stikkprøvekontroller
gjennomgikk 3 avslag og 3 innvilgede tilfeldig utvalgte vedtak fra 2015 for hver av
bydelene. Til sammen ble 36 saker gjennomgått. Utvalget kan sies å være begrenset per
bydel. Resultatet og konklusjonene må ses i lys av det.
Det vi så på var følgende:
Andre parametere

søknad- og vedtaksdato

var alder, kjønn,

og evt. dato for forvaltingsmelding.

om søker bodde alene eller sammen

med andre og om

(ADL og personopplysninger).
det var registrert diagnoser og andre IPLOS-opplysninger
samt
Vi så også på omfang av tjenester før søknaden, ved søknads- og vedtakstidspunktet,
tre måneder etter vedtak og per november 2016. I tillegg gikk vi gjennom enkeltvedtakene
for blant annet å se på
og øvrig dokumentasjon,
og evt. klagesaksbehandlingen
brukermedvirkning.
dokumentert
i 1H44/2O12

H44 Prosjekt

for à forhindre

feilaktig

avslag

på søknad

om sykehjem.

Oppsummering

Bystyrevedtak

1144

i 2013 og 2014 på
i sykehjem». Utført av Helseetaten
av et utvalg klager pâ avslag på langtidsplasser
«Gjennomgang
Klager pà avslag fra ti bydeler ble gjennomgått.
for eldre og sosiale tjenester.
oppdrag fra byràdsavdelingen
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2.4.Dokumentgjennomgang
De aktuelle bydelene ble bedt om å sende inn oversikt over hvilke tilbud de har til eldre
og hjelpetrengende
(omsorgstrappen)
og hvilke rutiner de har for saksbehandling.

2.5.Bydelsbesøk
Det ble gjennomført møter med alle bydeler i perioden fra 18.11.2016 til 08.12.2016.
forkant ble det sendt ut brev med ønske om å intervjue leder og eventuelt en
saksbehandler ved bydelenes søknadskontor.

I

Følgende tema ble berørt:
0 tjenestetilbud med gjennomgang av tilsendt omsorgstrapp
organisering
saksbehandlingsprosessen
mulige årsaker til forskjeller i avslagsprosentene
i bydelene

3.Funn

3.1 Beskrivelse

av tilbud

og tjenester

i bydelene

I forkant av besøkene i bydelene ba vi om å få tilsendt oversikt over bydelenes tjenester/tiltak
til eldre. Disse ble videre gjennomgått på møtene for å få bedre oversikt og forståelse over
omfanget.
Lavterskeltilbud

På de laveste trinnene i omsorgstrappen
har bydelene et tilnærmet likt tilbud til sine
innbyggere. Samtlige har lavterskel tilbud i form av: treffsentre med ulike aktivitets-,
opplærings- og treningstilbud. Flere tilbyr transport til disse tilbudene. En bydel, Vestre Aker,
har tiltak også for demente. Dette tilbudet startet som prosjekt, men skal videreføres og
videreutvikles. Alle bydelene har organisert frivillig arbeid som en del av sitt tilbud. Her
varierer det fra bydel til bydel hvilke oppdrag frivillige kan bistå med, og antallet som utfører
disse. I tillegg kommer byomfattende tiltak som trygghetsopphold
ved Trygghetsavdelingene
og midlertidig

utlån av ADL hjelpemidler.

grad sies å være forebyggende
Tjenester

i hjemmet

Disse tilbudene

krever

ikke søknad

og kan i stor

tiltak.

og dagaktivitetstilbud

Neste trinn i omsorgstrappen
inneholder tjenester som krever henvisning eller søknad og
vurderes individuelt. Alle bydelene har trygghetspakker,
ergo- og fysioterapitjenester
inkludert tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi.
Det samme gjelder tjenester som
praktisk bistand, hjemmesykepleie,
samt sykepleie for alvorlig syke/kreftsykepleie.
Det er
også etablert demensteam i samtlige bydeler og forskjellige dagsenter/dagaktivitetstilbud.
Tilbudene omfatter både ordinære plasser og tilbud spesielt tilpasset demente.
Dagsenterplasser
kjøpes av Sykehjemsetaten,
andre kommuner, eller bydelene organiserer
egne tilbud. Noen bydeler har en kombinasjon. To av bydelene, St. Hanshaugen og Stovner,
kan tildele plass på dagsenter/dagaktivitetstilbud
7 dager i uken. De øvrige bydelene har
dagtilbud 5 dager i uken. Det mest vanlige er likevel å innvilge tilbud l-3 dager i uken.
Tverrfaglige

team / innsats

Alle bydelene oppgir at de har tiltak som støttekontakt og avlastning i eller utenfor hjemmet.
Dette er likevel tilbud som i svært begrenset grad, om i det hele tatt, benyttes til personer over
60 år. Samtlige bydeler har tverrfaglige sammensatte team av ergoterapeuter,
fysioterapeuter,
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sykepleiere og eventuelt andre yrkesgrupper: innsatsteam, hverdagsmestringsteam
og/eller
hverdagsrehabiliteringsteam.
I de fleste bydeler brukes disse teamene til vurdering og
kartlegging av hjelpebehovet,
samt kortere eller lengre innsats og trening for at brukeme skal
klare seg best mulig

i eget hjem.

Disse teamene

arbeider

på dagtid

i ukedagene.

En bydel,

(St.

Hanshaugen), forteller at de setter inn tverrfaglig innsats både dag og kveldstid, samt helger
der det er nødvendig.
Mens noen bydeler harjobbet ut fra prinsippet med tidlig tverrfaglig
innsats i hjemmet og har hatt hverdagsrehabiliteringsteam
gjennom flere år, er dette nylig
etablert

i Bydel Grorud

(oktober

2016).

Det er også ulikheter

i hvordan

denne tjenesten

er

organisert og i hvilket omfang. I flere bydeler er det skjedd en utvikling av disse tilbudene
siste året, altså i etterkant av tallmaterialet som ligger til grunn for rapporten.
Tidsbegrenset

opphold

det

i institusjon

Alle bydelene benytter korttidsplasser,
men i forskjellig omfang. Det er også ulik praksis for
hvordan disse brukes. Flere av bydelene ønsker helst å tilby rehabilitering i hjemmet. Dette
begrunnes i at det er der brukeme skal bo og oppholde seg fremover og fremhever det som
viktig at trening i dagliglivets aktiviteter foregår nettopp der. Det samme gjelder generelle
vurderinger og kartlegginger, som muligens gir et bedre bilde når de utføres i et kjent miljø.
Flere bydeler opplyser at dette i større grad foregikk på korttidsavdelingene
tidligere, mens
det nå skjer i hjemmet der det er mulig. Korttidsplassene
er tilknyttet helsehusene og har ulike
formål. De brukes til utredning/behandling,
rehabilitering, avlastning og 5 av 6 bydeler
innvilger

også rullerende

korttidsopphold.

De fleste oppgir

at rullerende

korttidsopphold

innvilges med en frekvens på 4, 6 eller 8 uker hjemme og 2 uker på korttidsopphold.
bydelene, Østensjø, innvilger inntil 50 % plass på korttidsavdeling.
St. Hanshaugen
seg ikke av rullerende korttidsopphold.

kan

En av
benytter

Ulike botilbud

De største forskjellene i bydelenes omsorgstrapp ser vi innen botilbud. Omsorg+ er et tilbud
som kan søkes på tvers av bydeler. Basert på intervjuer og statistikk fremkommer det at de
som bor i en bydel med Omsorg+ tilbud, prioriteres ved tildeling fremfor søkere fra andre
bydeler. De bydelene som ikke har Omsorg+ tilbud, oppgir at de har 0-3 beboere med tilbud i
andre bydeler. De opplyser dessuten at de har søkere som har stått på venteliste i flere år til
tilbudet, og av den grunn ikke anbefaler bydelens befolkning å søke. De to første årene betaler
vedtaksbydelen
alle kostnader på tjenester for sine brukere hvis de får plass ved Omsorg+
tilbud i annen bydel. Deretter overtar vertsbydelen alt ansvar for brukeren.
Øvrige botilbud i de ulike bydelene varierer. Bydelene St. Hanshaugen, Vestre Aker, Østensjø
og Grorud har omsorgsboliger,
ordinære og/eller for demente, som er bemannet gjennom hele
eller deler av døgnet. I Bydel Nordstrand åpnet Omsorg+ våren 2016. De har ikke tidligere
hatt bemannet botilbud for eldre. I Bydel Grorud og Bydel Østensjø, åpner Omsorg+ tilbud i
løpet av 2017. Bydel Stovner har ikke bemannet botilbud men jobber nå med en
konseptvalgutredning
vedrørende Omsorg+. Ved en kommunal bolig i bydelen prioriteres
imidlertid eldre. Der finnes et emæringstilbud
med fellesmåltid og tilstedeværelse
av en
person på dagtid. Det er pr. i dag etablert Omsorg + tilbud i 9 av 15 bydeler: Grünerløkka,
Nordre

Aker,

Ullem,

(under oppføring).
Omsorg+ i 2015.

Gamle

Oslo, Sagene,

Av de undersøkte

St. Hanshaugen,

Nordstrand,

Østensjø

bydelene var det bare St. Hanshaugen

og Grorud

som hadde

Sykehjem

Øverste trinnet i omsorgstrappen
er langtidsplass i sykehjem. Før søknad innvilges skal, i de
fleste tilfeller, øvrige tjenester være prøvd ut eller vurdert. Søkeren skal ha behov for
døgnkontinuerlig
tilsyn, hjelp og/eller pleie. Dette er i tråd med Bystyremelding
l/2014
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Seniorrneldingen,
hvor det presiseres at tjenestene
prinsippet og tilpasses omsorgstrappen.

skal tilbys og utvikles

iht. LEON1-

Alle bydelene oppgir at de følger dette prinsippet og at det legges til rette for at innbyggeme
kan bo lengst mulig i eget hjem med et godt og forsvarlig tjenestetilbud.
Tabellen under viser at Oslo har prosentvis
langtidsopphold
i institusjon sammenlignet

flere innbyggere 80 år og oppover i
med både resten av landet og ASSS kommunene.

Tienesteprofil - Innbyggere 80 år og over - pr 31.12.2015
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og helsefremmende

arbeid

bør foregå

i så

- tilbud

Tabell

og tjenester

2015

b deler

utvalgte

St. Hans-

Vestre

haugen

Aker

Grorud

Stovner

Østensjø

Nordstrand

Frivillighetssentraler
Eldresenter

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Seniorveileder

x

x

x

x

x

x

Trygghetsopphold

x

x

x

x

x

x

Midl.utlån

ADL

x

x

x

x

x

x

hjelpemidler
Trygghetspakker
Praktisk bistand
lijemmesykepleie

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Innsatsteam

x

x

x

x

x

x

Hverdagsrehab

x

x

*

x

x

x

Dagsenter

x

x

x

x

x

x

Demensteam
Ergo/fysio
Korttid/avlastning

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Rullerende

korttid

Annet bemannet
botilbud
Omsorg +
Sykehjemsplass
*Startet

med

x
**
x

x

**
x

i 2016

hverdagsrehabilitering

** Åpner Omsorg+ i 2017

- utvalgte

3.2 Statistikk

Tabell 1, Oversikt

bydeler

over søknader,

avslag

på sykehjemsplass

og klager

i 2015

Tallene i tabell 1 er hentet fra Bydelsstatstikken
for 2015, Tabell 3-2-D - Søknader og avslag
på sykehjemsplass
i år og Tabell 3 -2 - E - Klager etter avslag på sykehjemsplass
i år.
Tabell

1
Søknader
201.5

Bydel Navn

AvsIag*1

Antall

Antall

51

10 Bydel Grorud

Antall

Andel

Antall

Antall

Antall

Antall

4

2

0

2

2

3

5

2

2

4

126

28

29 %

68

71 %

20

8

4

2

6

94

2

2

0

2

1

O

0

O

2

1

O

1

11 %

78

89 %

4 %

209

96 %

14 Bydel Nordstrand

221

15

8 %

164

92 %

1930

183

og innvilget

er søknader

9 % 1422

er av vedtak

som ble trukket

*3 Omgjøring av vedtak er omgjøringer
klagene

Antall

89 %

8

og klager

totalt"3

35 83 %

10

*2 Trukket

FM‘3

133

221

avslag

Omgjøring

lokalt‘3

11 %

7 17 %

13 Bydel Østensjø

Totalt"4

Omgjøring

Klager'2

16

11 Bydel Stovner

*1 Antall og andel

Omgjøring
Trukket'2

158

4 Bydel St. Hanshaugen
7 Bydel Vestre Aker

Andel

lnnvilget‘1

89 %

gjort

1

8
124

i 2015, uavhengig

og klager

63

21

som ble registrert

gjort i 2015 (dvs. at det ikke behøver

som kom i 2015)

8

14

av søknadsdato.
i 2015

å være knyttet til

35

*4 Totalt

her er totalen

for alle bydelene.

Dette for å se tallene

for hele Oslo sammen

med de

utvalgte bydelene.

Samme oversikt for alle bydelene ligger som vedlegg

1 på side 22.

Beskrivelse

Her har vi i tillegg til antall søknader, avslag, trukket, klager og omgjøringer etter klage også
angitt prosentandel for innvilgede søknader og avslag. Gjennomsnittet
for andel avslag i Oslo
kommune ligger på 9 %. Bydelene St. Hanshaugen, Vestre Aker, Grorud og Stovner ligger
alle over gjennomsnittet på andel avslag med Bydel Grorud på topp med 29 %. Bydel
Østensjø og Nordstrand ligger godt over gjennomsnittet ved at henholdsvis 96 og 92 % av
søknadene innvilges.
Hvis søker trekker søknaden før vedtak fattes, blir den registrert som «trukket søknad» i
Gerica. Bydelsgjennomsnittet
på antall søknader som er registrert som trukket er 6 %. Her
peker Bydel Grorud seg ut ved at hele 16 % av søknadene er registrert som trukket.
Denne tabellen viser at det er få som klager på avslag i Oslo. Bydel Østensjø hadde f.eks. kun
én klage i 2015, mens bydel St. Hanshaugen, Stovner og Nordstrand hadde 2 klager hver.
Når det gjelder omgjøring etter klage, enten lokalt eller av Fylkesmannen for hele Oslo, ble
det i 2015 rapportert om 63 klager på avslag, og 35 klager ble omgjort til gunst for søker, hhv.
21 lokalt og 14 av Fylkesmannen.
Bydelene i vårt utvalg mottok til sammen 20 klager, hvorav
15 ble omgjort til gunst for søker, henholdsvis 9 lokalt og 6 av Fylkesmannen.

Tabell

2, Oversikt

over Saksbehandlingstid

og tildelingstid

Oversikten er kun for Gerica-tjeneste
50; langtidsopphold
i sykehjem, og viser
saksbehandlingsog tildelingstiden for de søkeme som fikk tildelt langtidsopphold
i 2015.
Saksbehandlingstiden
er tiden fra søknaden registreres til det fattes vedtak i saken.
Tildelingstiden er tiden fra vedtak ble fattet til tjenesten startet (dvs. at tilbudet fra SYE ble
akseptert)
Statistikken
Tabell 2
Bydel

er tatt ut av Gerica

Navn

10

Bydel Grorud

14

Bydel

4

av Helseetaten

i desember

2016.

Antall

Saksbehandlings-

Tildelingstid

saker

tid antall

antall

dager

dager

71

51,7

7,2

165

50,1

16,8

Bydel St. Hanshaugen

35

38,8

5,1

11

Bydel Stovner

76

33,8

9,7

13

Bydel Østensjø

202

18,7

5,2

Bydel Vestre

135

9,7

14,9

7

Nordstrand

Aker

Beskrivelse

Tabell 2 viser at Bydel Vestre Aker skiller seg ut med å ha 9,7 dagers Saksbehandlingstid
i
snitt på de søkeme som ble tildelt langtidsopphold
i 2015. Bydel Østensjø har også
forholdsvis kort saksbehandlingstid
med 18,7 dager, mens Bydel Grorud og Bydel Nordstrand
har den lengste saksbehandlingstiden
med hhv. 51,7 og 50,1 dager.
9

Når det gjelder tildelingstiden,
som er tiden fra vedtaket er fattet til søkeren takkerja til tilbud
om plass, varierer det en del i utvalget vårt. Det er søkeme i Bydelene Vestre Aker og
Nordstrand som har lengst tildelingstid, hhv. 14,8 og 16,9 dager. Tilbud om plass skal gis av
Sykehjemsetaten
senest 14 dager etter at vedtaket er fattet, men det er opp til søkeren å takke
ja til tilbudet. SYE utarbeider månedlige oversikter over måltall, og de viser at de i snitt ligger
godt under regelen om å gi ut tilbud om plass innen 14 dager etter at vedtaket er fattet.
For å undersøke mer om årsaken til at Bydel Vestre Aker og Bydel Nordstrand hadde i snitt
over dobbel så lang tildelingstid som resten av bydelene, sjekket vi opp et lite utvalg av
tilfeldige saker som hadde en tildelingstid mellom 150 og 250 dager. I disse sakene hadde alle
fått et eller flere tilbud om plass som de avslo, og de bodde alle hjemme i ventetiden.

Tabell 3 A, Antall søknader
på sykehjem
Tatt ut av Gerica av Helseetaten
desember
Bydel

L

St. l'

Alder

Antall

_,

Vestre

Andel

Antall

Aker

i 2015
2016.

Grorud

Andel

Antall

per bydel

fordelt

Stovner

Andel

Antall

‘

Andel

etter

j

Antall

alder

Nordstrand

Andel

Antall

TotaIt'1

Andel

Antall

Andel

0-17

O

0 96

0

0 96

0

0 96

0

0 96

0

0 96

0

0 96

0

18-49

0

0 96

1

1 96

1

1 96

2

2 96

0

0 96

1

0 96

5

1 96

50-66

0

096

4

296

6

596

4

496

5

296

10

496

29

396

67-74

5

9 96

7

4 96

14

11 96

11

11 96

7

3 96

14

6 96

58

6 96

75-79

1

2 96

17

10 96

14

11 96

18

19 96

22

9 96

20

9 96

92

10 96

80-84

12

22 96

20

12 96

20

16 96

16

17 96

42

18 96

31

14 96

141

16 96

85-89

15

28 96

43

25 96

30

23 96

21

22 96

75

32 96

56

25 96

240

27 96

90-95

21

39 96

56

33 96

37

29 96

24

25 96

69

30 96

76

34 96

283

31 96

0

096

22

1396

7

596

0

096

13

696

15

796

57

696

Totalt'1

54

100 96

170

100 96

129

100 96

96

100 96

233

100 96

223

100 96

905

100 96

Gj.sn. Alder'1

87

96+

88

*1 gjennomsnittsalderen

85

og Totalt

83

i denne figuren

88

87

er kun for de utvalgte

Tabell 3 B, Antall avslag på sykehjem
i 2015 per bydel
Tatt ut av Gerica av Helseetaten
desember 2016.

fordelt

0 96

87

bydelene

etter

alder

St. HansBydel

haugen

Vestre

Alder

Antall

Antall

Aker

Grorud

Stovner

Antall

Antall

Østensjø

Nordstrand

Totalt

Antall

Antall

Antall

utvalgte

bydeler
Andel

18-49

0

0

0

O

0

0

0

0 %

50-66
67-74

0
0

0
1

1
3

0
0

0
0

1
2

2
6

2%
7 96

75-79

1

1

2

0

0

1

5

6%

80-84

1

2

4

1

0

1

9

10 96

85-89

2

3

4

4

5

3

21

24 96

90-95

3

12

13

5

3

7

43

49 96

96+

0

0

1

0

0

0

1

1 96

Totalt*1

7

19

28

10

8

15

87

100 96

89

87

90

89

85

88

Gj.sn. Ald

88

*1 gjennomsnittsalderen

og Totalt i denne figuren er kun for de utvalgte bydelene

Beskrivelse

Det finnes forskjeller i befolkningsgrunnlaget
mellom bydelene som har betydning for både
tilbudet og mulige forskjeller i praksis. Alder kan være ett slikt parameter, og Tabell 3 A og B
viser alderen på de som søkte som fikk avslag på sykehjemsplass
for de utvalgte
Gjennomsnittsalderen
for de som søkte for bydelene i utvalget var 87 år, mens

gjennomsnittsalderen

for de som fikk avslag på sykehjem
10

var 88 år.

bydelene.

Bydel Grorud og Stovner ligger under aldersgjennomsnittet
på sine søkere med hhv. 85 og 83
år, mens søkerrnassen til Bydel Vestre Aker og Bydel Østensjø så vidt ligger over
gjennomsnittet med 88 år. I Tabell 3 B har fortsatt Bydel Grorud den laveste
gjennomsnittsalderen
på søkeme som får avslag mens Bydel Stovner, som hadde lavest
gjennomsnittsalder

på søkeme,

Bydel Nordstrand
men har den laveste

3.3

har høyest

er det omvendt,

Beskrivelse

snittalderen

av funn

gjennomsnittsalder

på de som får avslag,

de ligger på gjennomsnittsalderen
for de som får avslag,

av uttrekk

fra

90 år. For

for søkere, med 87 år,

med 85 år.

Gerica

Her kommer en oppsummering
av funn etter saksgjennomgangen.
Hva den besto av er
beskrevet under punkt 2.3 Gjennomgang av utvalgte saker i Gerica på side 4. Utvalget av
antall saker er begrenset, 3 avslag og 3 innvilgede saker per bydel, totalt 36 saker. Av de 36
gjennomgåtte søknadene ble altså 18 innvilget og 18 avslått.
Foreløpig

svar - forvaltningsmelding

Oslo kommune har egne krav til Saksbehandlingstid.
For henvendelser og søknader som ikke
kan behandles innen 14 dager, skal det sendes et foreløpig svar (forvaltningsmelding)
med
orientering om Saksbehandlingstid.
Bydel Vestre Aker var den eneste bydelen som hadde fulgt kravet om å sende
forvaltningsmelding
på alle de gjennomgåtte sakene som hadde mer enn 14 dagers
Saksbehandlingstid.
I tillegg ble antatt Saksbehandlingstid
i forvaltingsmeldingen
overholdt.
Bydel Stovner sendte forvaltingsmelding
på en av sakene som fikk avslag. En av sakene der
det ikke var sendt forvaltningsmelding
hadde 3 måneders Saksbehandlingstid.
Bydelene
presiserte imidlertid at de hadde annen kontakt med brukerne herunder utredning,
korttidsopphold
eller samtaler.
Saksbehandlingstid

Bydel St. Hanshaugen og Bydel Vestre Aker hadde Saksbehandlingstid
på 0-9 dager på alle
sine innvilgede saker, mens Bydel Nordstrand hadde fra 6 til ll uker Saksbehandlingstid
på
Sine innvilgede

saker.

Bydel St. Hanshaugen hadde lengst Saksbehandlingstid
saksbehandlingstiden
på 10 uker til 4 måneder.

på sine avslag. Her var

Tienesteomfang

Vi undersøkte hvilke tjenester
mnd. og per november 2016.

søkeme hadde ved søknads- og vedtakstidspunktet,

Det var lite endringer i tjenenesteomfanget
på ordinære
vedtakstidspunktet
på de 36 Sakene vi gjennomgikk.

hjemmetjenester

Samt etter

ved Søknads- og

For de søkeme som fikk avslag var 2 av 18 søkere innlagt på korttidsopphold
ved
søknadstidspunktet.
Resten hadde tjenester i hjemmet av ulik art og omfang. Noen få hadde
kun ett hjemmebesøk i uka, mens de fleste hadde ett eller flere besøk per dag.
For de søkeme som fikk innvilget sykehjemsplass var hele 10 av 18 Søkere innlagt på
korttidsopphold
ved Søknadstidspunktet
og ll av 18 ved vedtakstidspunktet.
Alle søkerne i
saksgjennomgangen
som fikk innvilget sykehjem i Bydel Stovner og Bydel Nordstrand var
11

3

innlagt på korttidsopphold
både ved søknads- og vedtakstidspunktet,
mens ingen av de tre
søkeme som fikk avslag i Bydel Grorud var på korttidsopphold
hverken ved søknads- eller
vedtakstidspunktet.
Når det gjelder tjenesteomfanget
tre måneder etter avslaget for de 18 søkeme, hadde 3 søkere
fått innvilget langtidsplass i sykehjem, 1 hadde fått innvilget aldershjemsplass,
mens 1 søker
var død. I november 2016 var ytterligere 6 døde, 6 til var på langtidsplass og en søker hadde
fått aldershjemsplass.
Det var 3 av dem som fikk avslag som fortsatt bodde hjemme med
tjenester per november 2016. Av disse bodde 2 i ordinær bolig, mens 1 hadde flyttet til
omsorgsbolig.
Tjenesteomfanget
etter 3 måneder og per november
kan også illustreres slik:

3 måneder
etter
vedtak
Per
november
2016

2016 for de 18 søkeme som fikk avslag

Hjemme

Død

Aldersheim

12

1

3 (herav 1 i
omsorgsbolig)

7

1 (+1 som
allerede
hadde tj.)
1

Langtidsopphold
3

7

For de søkeme som fikk innvilget langtidsopphold var 9 søkere døde per november
6 av dem døde allerede innen tre måneder etter innvilgelsen av sykehjemsplassen.

2016, og

Under er beskrevet tjenesteomfang
for dem som fikk avslag på sine sykehjemssøknader
bydel ved søknads- og vedtakstidspunktet
samt tre måneder etter vedtaket.

pr.

St. Hanshaugen

Av de tre avslagene vi så på i Bydel St. Hanshaugen hadde en bruker ingen endring i
tjenesomfanget ved vedtakstidspunktet.
En annen bruker bodde på aldershjem på
søknadstidspunktet
og hadde ingen endring ved vedtakstidspunktet.
Den tredje brukeren var
på korttidsopphold
på søknadstidspunktet
og fikk noe økning i hjemmesykepleie,
praktisk
bistand samt dagsenter tre ganger i uken ved hjemkomst. Etter tre måneder var en bruker død,
en bodde fremdeles på aldershjem og en hadde i tillegg fått tilbud om dagsenter og Omsorg +.
Bruker hadde imidlertid avslått disse tilbudene.
Vestre Aker

I Bydel Vestre Aker var det ingen økning i tjenesteomfanget
for to av brukeme, mens en fikk
dagsenter en gang i uken i tillegg. Etter tre måneder hadde én vært innlagt på sykehus og
utskrevet til korttidsopphold,
en hadde fått omgjort avslag på søknaden etter nye opplysninger
fra lege og hjemmesykepleien,
mens én hadde fått noe økning av hjemmesykepleie
samt en
dag ekstra på dagsenter.
Grorud
I Bydel Grorud var det ved vedtakstidspunktet
ingen endring i tjenesteomfanget
for én av
brukeme, mens to fikk økt omfang av hjemmesykepleie
og praktisk bistand. Etter tre måneder

var tjenesteomfanget

uendret hos alle tre brukeme.
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Stovner

I Bydel Stovner fikk én bruker gradvis noe redusert hjemmesykepleie
fra søknadstidspunktet.
Hos denne brukeren var det ingen endringer etter tre måneder. En bruker var på
korttidsopphold
på søknadstidspunktet
og fikk økning i hjemmesykepleie
ved hjemkomst.
Bruker fikk også tilbud om dagsenter, noe det ble takket nei til. I tillegg fikk vedkommende
dørsensor og GPS lokaliseringsteknologi.
Etter tre måneder var det ingen endring av tjenester.
Den tredje brukeren i Bydel Stover fikk først økt hjemmesykepleie
og deretter
korttidsopphold
frem til innvilget langtidsopphold to måneder senere.
Østensjø
I bydel Østensjø fikk to brukere økt hjemmesykepleie
i saksbehandlingsperioden.
Den ene av
disse fikk innvilget langtidsopphold
tre måneder etter avslaget, mens den andre fikk i tillegg
til hjemmesykepleie
og praktisk bistand, dagsenterplass en dag i uken. For denne brukeren
vurderte også bydelen trygghetsopphold,
hverdagsrehabilitering
og tilrettelegging av leilighet.
Den tredje brukeren i bydel Østensjø hadde ingen endring av tjenesteomfanget
ved
vedtakstidspunktet
eller etter tre måneder.

Nordstrand

I bydel Nordstrand hadde en av brukeme ingen endring av tjenesteomfanget
ved
vedtakstidspunktet
eller etter tre måneder. Én hadde ingen endring av tjenesteomfanget
ved
vedtakstidspunktet,
men fikk innvilget aldershjemsplass
to måneder etter. Den tredje brukeren
fikk en økning av praktisk bistand og reduksjon av hjemmesykepleie.
I tillegg fikk brukeren
innvilget rullerende korttidsopphold
på sykehjem hver 8. uke. Etter tre måneder hadde
brukeren i tillegg fått dagsenterplass.
I alle avslagene

vi gjennomgikk

ble brukemes

behov kartlagt

og beskrevet,

og tjenestetilbudet

evaluert. Selv om det i de fleste sakene ble gjort mindre tilpasninger av tjenesteomfanget,
vi inntrykk av at bydelene sikret forsvarlige tjenester og fanget opp endringer i brukers
tjenestebehov.

fikk

Bosituasjonen

Det var to søkere

søknadstidspunktet

3.4

Bruk

som fikk innvilget

søknad

og en som fikk avslag

som ved

ikke bodde alene. Det vil si at 33 av 36 søkere bodde alene.

av Gerica

- datakvalitet

Her kommer generelle funn knyttet til bruken av Gerica som ikke nødvendigvis har direkte
sammenheng med evt. ulik praksis i tildeling av plass i sykehjem, men som allikevel er viktig
å belyse.
Utforming

av enkeltvedtak

Det er utarbeidet en generell saksbehandlingsmanual
som beskriver hvordan vedtakene skal
bygges opp og hvordan dette skal gjøres i Gerica. Manualen tar utgangspunkt i gjeldende
lover, forskrifter

og veiledere,

samt særskilte

krav som Oslo kommune

har satt. Blant annet

skal det komme klart fram i vedtakene hva som er faktum i saken, hva som er en vurdering av
fakta og begrunnelse for vedtaket, inkludert skjønnsutøvelse.
I de vedtakene vi har gått
igjennom ser vi at flere bydeler ikke er tydelige på dette. I flere vedtak omtales også søker i
tredjeperson, og i andre omtales søker både i andre- og tredjeperson i samme vedtak.
Oppsummert kan vi si at halvparten av bydelene følger oppsettet som er utarbeidet, mens
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halvparten ikke i like stor grad gjør det. Vi har funnet flest eksempler
Nordstrand. Bydel Stovner utmerket seg med gode saksfremlegg.

på gode vedtak i Bydel

Dokumentasjon

i Gerica beskriver hvilke joumalnotat som skal brukes i
Vår vurdering er at grunnlagsdokumentasjon
for vedtaket er å

Rutinen for dokumentasjon
saksbehandlingsprosessen.
finne i riktigjoumalnotat

(i Saksbehandlerjoumal)

hos to (Grorud

og Østensjø)

av de seks

bydelene. Det behøver ikke å bety at f.eks. referat fra vurderingsbesøk,
bruker/pårørendekontakt,
innhenting av opplysninger fra andre, samt vurderinger av fakta
ikke er dokumentert hos de andre, men den finnes i liten grad der hvor rutinen for å
dokumentere saksbehandlerprosessen
sier den skal ligge. Hos Bydel Nordstrand f.eks. finner
vi ingen dokumentasjon
av søknads- og saksbehandlerprosessen
i de sakene vi gjennomgikk i
riktig joumalnotat.
Klagesaksbehandling

i Gerica

Ingen av bydelene registrerte
IPLOS

i Gerica helt etter gjeldende

klagesaksbehandlingen

- diagnoseregistrering,

rutine.

ADL og personopplysninger

Opphold i institusjon er en IPLOSl-tjeneste
med medfølgende krav til registreringer i Gerica.
I tillegg til hvilke tjenester innbyggeme får i Oslo kommune, opplysninger om person og
boforhold, samt behov for bistand/assistanse/helsehjelp
(kalt ADL) skal også relevante
diagnoser registreres. Alle bydelene hadde til dels store mangler i registreringene av IPLOS,
og manglende registreringer av diagnoser var gjennomgående.
På de fleste søkeme var det
ikke registrert en eneste diagnose. De fleste hadde heller ikke oppdaterte ADL og
personopplysninger
i forbindelse med søknad og behandling av sykehjemssøknadene.
Bydel
Stovner og Nordstrand hadde oppdatert ADL og personopplysninger
på alle sine søkere.
Klager på avslag om tjenester er en IPLOS-opplysning.
Når det ikke registreres riktig i
Gerica kan statistikken i IPLOS-registeret
bli feil på dette området (jf. avsnittet over).

3.5 Bydelsbesøk
Organisering

Bydelenes organisering av forvaltningen og kompetanse (i 2015) ble etterspurt ved besøkene.
St. Hanshaugen og Stovner har hatt en gradvis utfasing av bestiller/utfører
modellen og gjort
organisatoriske tilpasninger til tillitsmodellen.
Saksbehandlingen
pågår der i nært samarbeid
med utførerleddet. De fire øvrige bydelene har, eller har inntil relativt nylig hatt, bestiller og
utfører adskilt.
Samtlige saksbehandlere
som behandlet søknader om sykehjemsplass har utdannelse på
høyskolenivå. Storparten var sykepleiere, men flere av bydelene hadde tverrfaglig
sammensetning av saksbehandlere
med ulik fagbakgrunn som sykepleiere, vemepleiere,
1 IPLOS er et lovbestemt
mottar
registeret

nærmere

helseregister

definerte

er à samle inn og behandle

omsorgstjenester
1. gi grunnlag

med data som beskriver

kommunale

ressurser

helse- og omsorgstjenester.
data fra kommunene

og bistandsbehov

til dem som søker om eller

Ifølge IPLOS forskriften

om personer

som har søkt, mottar

§ 1-3 er "Formâlet

med IPLOS-

eller har mottatt

helse- og

for å:
for overvåking,

kvalitetssikring,

planlegging,

utvikling og overordnet

styring av helse- og omsorgstjenesten

helse- og omsorgsforvaltningen.
2. gi grunnlag for forskning
Opplysninger
regional

i IPLOS-registeret

og lokal

pleie-

kan foruten

til formål som er nevnt over, behandles

og omsorgsstatistikk."
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og brukes til utarbeiding

av nasjonal,

og

ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Behandling av søknader om sykehjemsplass
var i alle
bydelene lagt til flere saksbehandlere.
I St. Hanshaugen var det 1-2 saksbehandlere
som skrev
alle avslagene. I de øvrige bydelene ble avslagene skrevet av flere saksbehandleme.
Klagesaksbehandlingen
ble i de fleste bydelene utført av 1-2 faste behandlere.
Søknadene ble avgjort på vedtaksmøter som alle bydelene hadde ukentlig, bortsett fra Stovner
som hadde møte hver 14. dag. Dette var også tilfelle i Nordstrand inntil nylig.
Sammensetningen
av deltakere på møtene var forskjellig i bydelene, men var oftest
tverrfaglig. Mens noen hadde saksbehandlere og/eller bare ledere til stede ved møtene, var
utfører og fagansvarlig representert i andre bydeler. I Stovner, St. Hanshaugen og Nordstrand
deltok bydelsoverlegen
ved behov. Dette var også tidligere praksis i Vestre Aker. Bydel
Grorud, hadde jurist med på møtene. I 5 av bydelene ble skriftlig saksfremlegg og
dokumentasjon
fremlagt av saksbehandler, eventuelt seksjonsleder som kjente saken. Bydel
Nordstrand baserte avgjørelser på skriftlige saksfremlegg fra saksbehandler og andre
innhentede opplysninger. Flere bydeler hadde forsøkt ulike sammensetninger
for
vedtaksmøter og hadde endret struktur og hyppighet for møtene flere ganger de siste årene.
Saksbehandlingsprosessen

Bydelene vi besøkte har saksbehandlingsog klagesaksrutiner
som vi har fått tilsendt, og vi
ser ingen store forskjeller ved disse. Ved tidligere gjennomgang av avslag og
klagesaksbehandlingl
hadde flere av bydelene ikke skrifllige rutiner på området, noe de ble
anbefalt å etablere. Forvaltningsreglene
følges ved søknadsbehandling,
selv om vi har sett
flere eksempler på at frister ikke overholdes eller forvaltningsmelding
mangler. Bydelene
oppgir at alle søknader, også muntlige, registreres inn og saksbehandles.
Ved muntlige
henvendelser prøver bydelene å sikre skriftliggjøring i etterkant for etterprøvbarhet.
Muntlige
søknader er sjeldne. Ved slike henvendelser gjennomføres snarlig vurderingsbesøk,
der det
avklares om det er sykehjemsplass
det søkes om eller andre tjenester som er mer aktuelle.
I forbindelse med søknad om sykehjemsplass,
innhenter samtlige bydeler legeopplysninger
rapporter fra tjenestene søker mottar. Det fremkom også at andre tjenester prøves ut før
innvilgelse av sykehjemsplass.
Dette kan blant annet innebære økt tjenestetilbud inkludert
tverrfaglig vurdering eller innsats i hjemmet, dagtilbud og/eller korttidsopphold.
Søknadskontorene
la vekt på at god kommunikasjon,
tett samarbeid med utførerleddet og
brukermedvirkning
var en forutsetning for å gi gode tjenester.

og

Ved besøkene i bydelene ble det hevdet at det var større fokus på tverrfaglighet nå enn
tidligere, og flere fremhevet at det var økt bevissthet rundt tidlig innsats i hjemmet. Det ble
videre påpekt i flere bydeler at de eldre ønsket å være hjemme lengst mulig. Med økt bruk av
tidlig innsats i hjemmet, god fortløpende dialog med bruker og pårørende, tverrfaglighet,
velferdsteknologi
og bedre utbygde tilbud gjennom større del av døgnet, kan flere bo lenger
hjemme nå enn tidligere.
Bydelene ble spurt om hvem som var en typisk søker til sykehjemsplass
bydeler hadde sett på dette og kommet frem til følgende fellestrekk:
0
0

144/2012
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Dårlig emæringsstatus
Demens/kognitiv
svikt
Ofte hjerte eller lungesyk
Fallproblematikk
Relativt lite omfang av tjenester fra tidligere og ofte avvisende til å ta imot tjenester
hjemmet. Grorud oppga større omfang av tjenester før søknad.

Mulige

årsaker

til forskjeller

i avslagsprosentene

mellom

i

bydelene

Ved besøkene ble bydelene spurt hva de trodde kunne være årsaker til variasjonene
avslagsprosenten.
Følgende hypoteser kom frem:

i

1.
2.
3.
4.
5.

Ulike helse- og omsorgstilbud i bydelene
Demografiske og sosioøkonomiske
forskjeller
Forskjellige måter åjobbe på/arbeidsmetodikk
Ulik praksis for registrering og saksbehandling av søknader
Forskjeller på hvor godt bydelene kartlegger og hvor «strenge» de er ved innvilgelse
av sykehjemsplass
6. Forskjeller i boforhold
7. Varierende implementering
av velferdsteknologi
i bydelene
8. Mange søker sykehjemsplass
fordi de tror det ikke finnes andre altemativer

4. Analyse
Vi har vurdert bydelenes hypoteser om mulige årsaker til forskjeller opp mot statistikk,
saksgjennomgangen
og det som fremkom under samtalene med bydelene, for å se om det kan
forklare forskjellene i bydelenes innvilgelses- og avslagsprosent.
1. «Ulike helse- og omsorgstilbud

i bydelene»

Det var noen ulikheter i bydelenes tjenestetilbud i 2015. Dette gjaldt særlig på området
hverdagsrehabilitering
og bydelenes boligtilbud. Utover dette fant vi ingen vesentlige
forskjeller. Det handlet mer om omfanget av tjenestene og hvor langt de hadde kommet med
utvikling av tjenestetilbudet
enn tjenestene i seg selv. Bydeler med stort omfang av tjenester,
inkludert botilbud, vil i større grad kunne tilby andre tjenester enn sykehjem.
Ser vi for eksempel på bruk av tjenesten hverdagsrehabilitering
var det til dels store
forskjeller i omfang mellom bydelene (Bydelsstatistikk
2015). Det var også forskjeller på hva
som ble registrert som hverdagsrehabilitering
(avklaring/innsatsteam,
hverdagsrehabilitering,
spesialisert rehabilitering og andre rehabiliteringstiltak
i hjemmet som fysioterapi og
ergoterapi). Bydelene Østensjø, Nordstrand og Stovner fulgte arbeidsmetoden
i Oslomodellen
for hverdagsrehabilitering.
Bydel Vestre Aker var i oppstartsfasen, mens Bydel Grorud først
startet med denne tjenesten i oktober 2016.
Bydel St. Hanshaugen opplyser at de har sin egen modell for hverdagsmestring.
Denne
modellen ekskluderer ingen brukere uansett fysisk eller kognitiv funksjon. Bydelen har
gjennom flere år satset på hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring
og tverrfaglig innsats og
har sluset alle søkerne gjennom dette tjenesteforløpet.
De oppgir å ha høy dekning av
fysioterapi- og ergoterapitjenester
og kan tilby trening også kveldstid og i helger. Dette ser ut
til å gi utslag på statistikken over bruk av korttidsplasser.
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Z. «Demografiske

og sosioøkonomiske

forskjeller»

Det er forskjeller i befolkningssammensetningen
og levekårsrelaterte,
sosiale og økonomiske
utfordringer blant innbyggeme i de ulike bydelene (jf. Oslostatistikken).
Dette vil blant annet
kunne gi seg utslag i hvem som er «den typiske sykehjemssøkem,
og hvilke type tjenester det
vil være behov for. Noen av faktorene vil også ha betydning for på hvilket omsorgsnivå søker
kan ivaretas. 5 av 6 bydeler beskriver at den typiske sykehjemssøker
er ca. 90 år, har demens,
bor alene med relativt få tjenester. Dette viser også stikkprøvene i Gerica. Bydel Grorud
opplyser at de ofte har yngre søkere med mer sammensatt hjelpebehov, mange med rus og
psykiatriutfordringer.
Forskjeller i alderssammensetning
i bydelene gjenspeiler snittalderen på dem som søker
sykehjem (jf. Tabell 3A). Det er prosentvis flere yngre søkere i bydelene Stovner og Grorud
sammenlignet med de øvrige fire bydelene. Snittalderen for søkeme her er henholdsvis 83 og
85 år, mens gjennomsnittet
for de seks bydelene er 87 år. Vestre Aker og Nordstrand har
prosentvis flest søkere blant den høyeste aldersgruppen over 90 år.
Når vi ser på alderen til dem som får avslag, er den i flere bydeler høyere enn for dem som får
innvilget sykehjemsplass
(jf. Tabell 3B). Det er vanskelig å trekke konklusjoner ut fra dette,
da andelen avslag er så liten, men det kan være et tegn på at det ikke er alder, men helse- og
livssituasjon som er styrende.
3. «Forskjellige

måter

å jobbe

på/arbeidsmetodikk»

Det fremkom under intervjuene at bydelene har noe ulik tilnærmingsmåte
i møte med søkere
av helse- og omsorgstjenenester.
Flere av bydelene opplyser at de i de siste årene har endret
arbeidsmetodikk.
Disse bydelene har lenge satset på tidlig tverrfaglig vurdering og innsats i
hjemmet og oppgir at de har tettere dialog med søker og pårørende enn tidligere. Dette
påpekes spesielt av bydelene Stovner og Østensjø. De oppgir at de fleste søknader på
sykehjemsplass er ventet og i enkelte tilfeller etterspurt av saksbehandler, når tjenester i
hjemmet ikke lenger er tilstrekkelig. Bydel St. Hanshaugen mente også at samarbeidet med
pårørende var blitt mye bedre etter endring av kontorets åpningstider. Saksbehandleme
jobber
i tumus frem til kl. 20. og er tilgjengelige for vurderingsbesøk
hos bruker sammen med
pårørende på ettermiddag- kveldstid. Vårt inntrykk er imidlertid at alle bydelene tilstrebet god
dialog med søker og pårørende og la vekt på at dette var en forutsetning for utprøving av ulike
tjenestetilbud. Videre er vårt inntrykk at bydelene som over en viss tid har hatt tverrfaglige
innsatsteam og hverdagsrehabilitering,
får tidligere bedre kjennskap til brukeme. Det blir da
enklere å informere brukeme om ulike tjenestetilbud, noe som kan bidra til at man ikke søker
om langtidsplass for tidlig.
4. «Ulik praksis

for registrering

og saksbehandling

av søknader»

Når det kommer til utsagnet om at ulik praksis for registrering og saksbehandling
av søknader
og forvaltningsmessige
ulikheter i søknadsprosesser
(avslag/trekking
av søknad/ endring av
søknad) kan påvirke hvilke søknader som innvilges og avslås, kan dette hverken bekreftes
eller avkreftes.
Stikkprøvene i Gerica viser at bydelene har forskjellig praksis forjoumalføring
av
saksbehandlerprosessen,
og det fremgår ikke like tydelig hva slags dialog det har vært med
søker og/eller pårørende underveis. Bydelene Østensjø og Grorud utmerker seg med god bruk
av saksbehandlerjoumaler
i løpet av prosessen, mens det i øvrige bydeler er varierende.
Alle bydelene oppgir at samtlige søknader om sykehjemsplass,
både skriftlige og muntlige,
blir registrert i Gerica. I Bydel Grorud, kan det ut fra de tre avslagene vi har sett på, se ut som
om søker ikke ønsket tjenesten eller ikke ønsket tjenesten på tidspunkt, da avslaget ble fattet.
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Bydelen legger vekt på å behandle alle søknader også de som viser seg og ikke være aktuelle.
Under intervjuene med de øvrige bydelene fremkom det utsagn som kan tyde på at enkelte
søkere ble motivert til å avvente med å sende søknad om sykehjemsplass.
Disse brukeme fikk
i stedet informasjon og veiledning om å søke andre tilbud som bedre dekket deres behov.
Dette kan tyde på at én søknad

omgjøres

behandles

i en bydel,

mens tilsvarende

søknad

avsluttes,

eller trekkes i en annen.

Ser vi gjennomsnittlig
Saksbehandlingstid
på innvilgede saker varierer den fra 9,7 dager i
Vestre Aker til 51,7 i Grorud. Alle bydeler opplyser at de siden 201 5 har forsøkt å få ned
saksbehandlingstiden

og tror at tallet for 2016 ser annerledes

ut. Noe av forskjellene

kan

kanskje forklares med at enkelte bydeler praktiserer tettere dialog med bruker og pårørende
under utprøving av tjenestetilbudet,
og unngår å få søknader før tjenester i hjemmet ikke
lenger er faglig forsvarlig. Bydel Grorud opplyste at lang saksbehandlingstid
kunne skyldes
f.eks. stopp i prosessen i påvente av å få på plass verge i enkelte saker, eller utprøving av
andre tjenester. To av bydelene har eller har inntil nylig hatt vedtaksmøte hver 14. dag, mens
de øvrige har hatt ukentlig. Sjeldnere møter vil kunne påvirke saksbehandlingstiden,
dersom
saker som er ferdig utredet blir liggende før fremlegg. Kort saksbehandlingstid
kan indikere
at mye av kartleggingen allerede er gjort før søknaden blir registrert. Eksempelvis hvis søker
allerede har prøvd ut ulike tjenester i omsorgstrappen
før søknaden kommer.
I noen av sakene vi så på der det ble innvilget sykehjem, er tildelingstiden svært lang. (Se
statistikk). Brukeme fikk flere tilbud, men valgte å være hjemme til de fikk tilbud ved ønsket
sykehjem. Basert på forskjellene i tildelingstiden i flere av sakene, kan det se ut som om noen
av søkeme har et større behov for døgnkontinuerlig
tilsyn og hjelp, mens andre kan klare seg
hjemme i mange måneder etter at de er innvilget sykehjemsplass uten økt tjenesteomfang.
5. «Forskjeller
sykehjemsplass»

på hvor godt bydelene

kartlegger

og hvor «strenge»

de er ved innvilgelse

av

Når det kommer til hypotesen om at forskjellene kan skyldes hvor godt bydelene kartlegger,
og hvor strenge de er, kan det basert på statistikk og det som fremkom i intervjuene, være noe
ulik praksis. Bydel Grorud oppga at der de mente tjenestetilbudet
var forsvarlig, kunne de gi
avslag, selv om søkerne var ganske dårlige, eksempelvis ved brått funksjonstap. Dersom
søker ikke gjenvant funksjonen, valgte de heller å gjøre om på avslaget. Bydel Østensjø oppga
at når en søknad først kom til vedtaksmøtet, skulle andre tjenester være prøvd ut først og
søknaden var i de fleste tilfeller allerede avgjort. Dette kan forklare den høye
innvilgelsesprosenten.
Vi kan ikke si om ulikhetene i bydelenes organisering eller sammensetningen
av den formelle
kompetansen til dem som behandler søknadene, har innvirkning på avslagsprosenten.
Likevel vil man sannsynligvis se variasjoner på saksbehandlingen
ikke bare mellom bydelene,
men også innad i den enkelte bydel. (jf. «Formell og uformell omsorg. Samspillet mellom
familien og velferdsstaten»
2014.)
6. «Forskjeller

i boforhold»

Noen bydeler omtaler søkers bolig som en faktor som kan ha betydning for fremtidig
omsorgsnivå. Ved et større funksjonsfall der det ikke er mulig å tilrettelegge søkers bolig, kan
dette være avgjørende for utfallet av søknaden hvis det ikke finnes noe annet tilbud enn
sykehjemsplass.
Bydel Nordstrand og Bydel Vestre Aker har mer villabebyggelse
enn
eksempelvis Stovner og Grorud. Bydelene oppga at det ofte var lettere å tilrettelegge for at
bruker kunne bo lengre hjemme i en leilighet enn i en enebolig med mange trapper.
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7. «Varierende

av velferdsteknologi

implementering

i bydelene»

Bydelene har kommet ulikt når det gjelder satsing på og implementering
av velferdsteknologi.
Bydel St. Hanshaugen har vært tidlig ute på dette feltet. Med ny velferdsteknologi
og
utvikling av tjenestetilbudet
oppgir St. Hanshaugen at de kan ivareta og gi godt tilbud til flere
enn før, også eldre med kognitiv svikt. Bydelen har blant annet 9 leiligheter for personer med
demens eller annen kognitiv svikt. Leilighetene har digitalt tilsyn og sender beskjed til en
vaktsentral ved hendelser som for eksempel fall eller om personen forlater leiligheten.
Altemativet for denne brukergruppen hadde vært sykehjemsplass.
For øvrig har bydelene Vestre Aker, Grorud, Stovner, Østensjø og Nordstrand
utprøving av GPS lokaliseringsteknologi
for personer med demens fra 2014.
8. «Mange

søker

sykehjemsplass

fordi

de tror det ikke finnes

andre

deltatt i

alternativer»

Ved intervjuene fremkommer det at bydelene fra tid til annen får søknader fra personer som
ikke mottar tjenester fra bydelen eller i svært lite omfang. Her handler det ofte om at søker
og/eller pårørende ikke er kjent med hvilke tjenester som finnes i bydelen. Disse søknadene
ender ofte med å avsluttes eller omgjøres til søknad om andre tjenester uten at opprinnelig
søknad om sykehjemsplass
behandles.
Andre

faktorer

Økonomi
Bydelene ble spurt om de opplevde at økonomi, hadde påvirkning på antall innvilgelser av
søknader om sykehjemsplass.
Samtlige bydeler fremhevet at det var brukernes behov som var
avgjørende for utfall av søknaden. De oppgir dessuten at en tjenestemottaker
ikke skal ha
mange timer med hjemmesykepleie
i uken, før det kan sidestilles med en sykehjemsplass
rent
økonomisk.

5. Konklusjon

og anbefalinger

Ut fra gjennomgangen
har vi inntrykk av at de som trengte sykehjemsplass
fikk innvilget
søknaden sin. Alle søkerne som fikk avslag mottok tjenester fra bydelen. Dette innebar at de
også fikkjevnlig

hjelpebehov

oppfølging

og helsehjelp,

slik at endringer

raskt ble fanget opp og tjenestene

i deres helsetilstand

og

endret.

Statistikken viser at det er færre som søker sykehjem nå enn tidligere. Sammenlignet med
rapporten «Gjennomgang
av et utvalg klager på avslag på langtidsplasser
i sykehjem» I er det
fortsatt få avslag på søknader om sykehjemsplass og få klager på de avslagene som er gitt (20
klager på 84 avslag). Av de som klaget fikk 75 % omgjort vedtaket til sin gunst. Andelen
søknader som er trukket er derimot gått ned fra 15 % i 2012 til 6 % i 2015 for hele Oslo.
Både statistikk og saksgjennomgangen
viser at de som søkte om langtidsplass var en
pasientgruppe med betydelig nedsatt helsetilstand. Denne gruppen har en helse- og
livssituasjon som kan endre seg raskt. Situasjonen kort tid etter avslag kan derfor være
forverret og behovet endret. Det at bydelene omgjør avslag, kan derfor like gjerne tyde på at
søkers funksjonsnivå er endret, som at de har vært for strenge i sin avgjørelse.
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Vi fikk inntrykk av at det var noe ulik
ble registrert som, fordi enkelte søkere
søknad kunne bli ferdigbehandlet
som
kunne bli endret, avsluttet eller trukket

registreringspraksis.
Det var forskjeller i hva søknadene
søkte om flere tjenester samtidig. Dette innebar at en
sykehjemssøknad
i en bydel, mens tilsvarende søknad
før behandling i en annen bydel.

Det var noe ulik arbeidsmetodikk
i de utvalgte bydelene. 5 av 6 bydeler oppga at de gjennom
tidlig dialog med brukeme og deres pårørende kunne informere, motivere og veilede dem til å
søke om tjenester på riktig trinn i omsorgstrappen.
Dette førte til at søknad om
sykehjemsplass
først kom når behovet var reelt. Dette kan ha hatt innvirkning på bydelenes
avslagsprosent.
Bydelene hadde noen forskjeller i tjenester og tilbud i form av hvor langt de var kommet med
tjenesteutvikling,
omfang av enkelte tilbud, tverrfaglig innsats i hjemmet og
velferdsteknologi.
Ser vi på tildelingstiden
i tabell 2, s.9, har bydelene med lengst Saksbehandlingstid,
kortest
tildelingstid.
Bydelene Nordstrand og Vestre Aker som har kort Saksbehandlingstid,
har i
flere saker vi har sett på lang tildelingstid. I noen av disse sakene ventet bruker hjemme i
påvente av plass på ønsket sykehjem eller ønsket ikke å flytte på sykehjem da de fikk tilbud
om plass. Stikkprøvene viste at flere av disse brukeme ikke hadde omfattende tjenester i
venteperioden.

Behovet

for døgnkontinuerlig

pleie og omsorg

blant alle de som ble innvilget

plass varierte. Dette kan indikere at bydelene hadde noe ulik terskel for hvilken helse- og
livssituasjon, samt hvor omfattende tjenestebehov, søker hadde ved innvilgelse av
langtidsplass.

Anbefalinger

Vår gjennomgang av saker er fra 2015. Det har skjedd en utvikling i bydelens organisering,
tjenesteutvikling
og arbeidsmetodikk
siden da. Blant annet sier bydelene at de har større fokus
på brukermedvirkning
og tverrfaglig samarbeid i dag. Helseetaten har tidligere i rapporten
beskrevet noen funn vi mener kan forklare noe av forskjellene i innvilgelsesprosenten
i
bydelene. Under er beskrevet våre anbefalinger.
Saksbehandling

Det ser ut til av det er behov for å tydeliggjøre de enhetlige rutinene for hvordan (og når)
bydelene skal registrere søknader om tjenester og om søknadene skal realitetsbehandles
eller
ikke, samt hvordan saksutredningen
skal dokumenteres og vedtak utformes.
Samtidig er trenden i bydelene per dato at den tradisjonelle organiseringen
utfordres ved at
roller og ansvar, som før var delt mellom bestiller og utfører, endres. Kartlegging/utredning
av nye tjenestebehov flyttes nå fra saksbehandler på søknadskontor til tverrfaglige
utførerenheter i mange bydeler. Det betyr at rutinene for bruk av Gerica også må endres. Det
som blir viktig framover er å gi organisasjonen den systemstøtten den trenger, men samtidig
sikre at f.eks. kravene i forvaltningsloven
(søkemes rettsikkerhet) også blir etterfulgt. Gerica
brukes av alle bydelene uavhengig av hvordan de er organisert, så rutiner, kodeverk og
tilrettelegginger
knyttet til de ulike oppgavene i saksbehandlingsprosessen
må legge opp til at
bydelene kan bruke Gerica riktig gjennom enhetlige rutiner.
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IPLOS

Det var til dels store mangler i registreringene av IPLOS i alle bydelene. Det kan være flere
årsaker til dette, blant annet manglende kompetanse eller at IPLOS ikke er tydelig nok
implementert i inteme rutiner. Det er viktig at både kvaliteten og kvantiteten er i henhold til
gjeldende retningslinjer, da IPLOS utgjør grunnlaget for den nasjonale statistikken innen
kommunale helse- og omsorgstjenester.
Det er utarbeidet Obligatoriske retningslinjer for registrering av IPLOS-opplysninger
til søker
og tienestemottager
i Oslo kommune med Veilederen for personell i kommunale helse- og
omsorgstjenester
utarbeidet av Helsedirektoratet
som utgangspunkt. Vi foreslâr at det blir tatt
en gjennomgang av hvordan IPLOS-arbeidet
er organisert i virksomhetene.
Finnes det
tilstrekkelig med IPLOS-kompetanse
ute i tjenestene, og hvordan ivaretas kompetansen?
Har
alle bydelene/tjenestestedene
egne IPLOS-instruktører
for eksempel? Burde det være et større
sentralt initiativ?

Klagesaksbehandling

Rutinen for hvordan klagesaksbehandling
skal registreres i Gerica, er særs teknisk og
komplisert, noe som støttes av de funnene vi gjorde i gjennomgangen
av utvalgte saker.
Helseetaten vil gå igjennom rutinen på nytt, med tanke på forbedring og forenkling og tilby
opplæring til bydelene.

6. Avsluttende

kommentarer

Bydelene har fått forelagt rapporten for faktasjekk og kommentarer.
tilbake om mindre faktafeil som er rettet opp i rapporten.
Helseetaten

vil presentere

rapporten

for nettverket
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Tre bydeler meldte

for ledere av søknadskontor.

7. Vedlegg
7.1.Vedlegg
Oversikt

1

over søknader,

avslag

på sykehjemsplass

i 2015

- alle bydeler

og avslag på sykehjemsplass
i år og Tabell 3 -2 - E - Klager etter
i år hentet fra bydelsstatstikken
2015.

Tabell 3-2-D - Søknader
avslag på sykehjemsplass
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4

2
2
o
1
z

S
4
o
3
6

leyuel savner
[Bydel Alna

94
141

10
12

use
11 as

78
1o2

æas
as as

1
1o

2
1o

2
2

o
o

2
2

[Bydeløsaenslø

221

s

4 as

ms

96%

8

1

0

0

0

IwdelHausa-md

221

15

aas

164

92%

s

2

1

o

1

[Bydel
smørenorden-and

44

s

13as

33

svas

4

o

o

o

o

[Totalt

for alle bydelene

131)

*1 Antall og andel
*2 Trukket

avslag

og klager

*3 Omgjøring

er søknader

av vedtak

9%

183

og innvilget

1422

som ble trukket

er omgjøringer

B9 96

er av vedtak

gjort

og klager

gjort i 2015

som er gjennomgått

21

35

14

av søknadsdato.

som ble registrert

i 2015
å være

er markert med grått..

22

63

(dvs. at det ikke behøver

klagene som kom i 2015)

Bydelene

124

i 2015, uavhengig

knyttet

til

