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1. Bakgrunn

og rammebetingelser

1.1
Leverandøren
CityMaid AS startet sin virksomhet med hjemmeservice i 1987. Firmaet selger private tjenester
og har distriktskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.
1 2004 ble firmaet godkjent som leverandør i brukervalgsordningen i Oslo kommune (Bydel
Nordstrand). CityMaid AS er i tillegg også leverandør til brukervalgsordning i Bergen, Stavanger
og Bærum kommune.
CityMaid AS har kontrakt med Oslo kommune som leverandør i brukervalgordningen
bydelenes hjemmehjelpstjenester i perioden 01.06.06 til 31.08.09

innen

Leverandøren har for tiden ikke faglig ansvarlig for tjenesten. Det har i perioden siden kontakten
ble inngått vært flere bytter av ansvarlig for tjenesten. Daglig leder opplyste om at det vil være slik
person på plass fra 01.01.2008. Dette løses nå ved at autorisert sykepleier hos ASOR engasjeres
direkte av CityMaid AS til å bistå ved behov pleie- og omsorgsfaglig kompetanse. Det er i tillegg
godkjent at ASOR benyttes som underleverandør.
Leverandøren har brukere i alle bydeler. Ved utgangen av november var det til sammen 478
brukere.
Hos CityMaid AS er hjemmehjelpstjenesten i Oslo organisert som en egen enhet, ledet av
distriktsleder for hjemmehjelp, og med driftskonsulent som hjemmehjelpernes daglige
overordnede. For å utføre tjenesten til Oslo kommune er det ansatt personell i til sammen ca 11
heltidsstillinger.
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CityMaid AS har egen skole for opplæring av sine ansatte
. Temaer erbl.a. informasjon om
firmaet, renholdsfaget
, eldre og brukere av pleie og omsorgstjenester
. Det er i tillegg
norskopplæring.
Leverandøren bekrefter at laveste timebetaling for ansatte er kr. 118,-, dette tilsvarer ltr. 11 i Oslo
kommunes lønnstabell.
Distriktsleder gjennomfører medarbeidersamtaler

med de som utfører tjenesten i brukernes hjem.

1.2 Bakgrunn for kvalitetsrevisjonen
Gjennomføring av kvalitetsrevisjoner er ett av tiltakene Oslo kommune har vedtatt å for å sikre
kvaliteten på hjemmetjenestene.
I byrådssak 193/05 Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten (bystyresak 38/06) heter det bla i pkt 4:
Kvalitetsrevisjonenskal omfatte kontroll med at det
foreligger et tilfredsstillende
internkontrollsystem, kontroll med bestillerkontorene
i bydelene og medde kommunale
organer eller private. firmaer som utfurer
tjenestene.
Kvalitetsrevisjoner gjennomføres høsten 2007 hos 3 av de private leverandørene, de øvrige
leverandøreneog bydelene revideres i løpet av 2008.
Hensikten med revisjonen er å få kartlagt de kvalitetsmessige sidene av leverandørens drift av
hj emmehj e lpstj enesten.
De lover og forskrifter det revideres mot er:

•

Lov om sosiale tjenester

•
•

"Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesteyting" (Kvalitetsforskriften)
Oslo kommunes kvalitetskrav for pleie- og omsorgstjenester (vedlegg 7 til
konkurransegrunnlaget for brukervalgsordningen).

I tillegg revideres det mot de inngåtte rammekontraktene med leverandørene av
hjemmehj elpstjenesten.
Revisjonen er basert på samtaler med ledere og andre ansatte hos leverandøren, brukere/
pårørende ved hjemmebesøk
/vurderingsbesøk, gjennomgang av dokumenter som er tilsendt eller
rapporter som er tatt ut fra pleie- og omsorgssystemet Gerica
. I tillegg kommer revisorenes
observasjoner av "det daglige
livet' hos leverandøren og tjenesten som utføres i brukernes hjem.
I revisjonen har vi søkt å:
• Gi et mest mulig allsidig bilde av leverandørens hjemmehjelpstjeneste
• Få frem både positive forhold og områder med forbedringspotensial
• Bidra til videre utvikling av driften i leverandørens hjemmehjelpstjeneste
• Forstyrre den daglige drift i minst mulig grad
• Gjennomføre revisjonen i en åpen og positiv atmosfære

2 Gjennomføring av kvalitetsrevisjonen
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Den gjennomførte revisjonen er en del av det vedtatte systemet for kvalitetsmåling i
hjemmetjenesten i Oslo kommune. Helse og velferdsetaten har ansvar for å gjennomføre
kvalitetsmålingene, herunder kvalitetsrevisjoner.
Revisjonen ble gjennomført 3. og 4.12.07, etter gjennomføringsplan (følger som vedlegg 1) og ble
utført av Eva Graziano og Grethe Maria Stenberg i Helse- og velferdsetaten.
Revisjoner var varslet i felles
brev til alle leverandørene
19.11.07 og i eget brevtil CityMaid AS
20.11.07.
Det var varslet revisjon på følgende:
- Leverandørens
organisasjon:
ansvarsfordeling, delegasjon, opplæring og ivaretakelse av ansatte
- Implementering av internkontroll
Det vil være fokus på ivaretakelse av brukernes hjelpebehov og endringer i disse,
samt dekning av brukerens grunnleggende behov
Revisjon ble gjennomført etter vedlagte gjennomføringsplan, med unntak av oppfølgingsmøtet
som ble avholdt en halv time senere, da besøk hos bruker ble gjennomført senere på dagen enn
først
planlagt.
I oppstarts- og avslutningsmøtet deltok CityMaid
for
AS daglig leder Elisabeth Sagvik,
distriktsleder for hjemmehjelp Nina Hagen og HR-leder Randi Skovli.
Det ble gjennomført besøk hos to brukere. Den ene brukeren mottar daglig hjelp til personlig stell
og ernæring, i tillegg til rengjøring av bolig. Besøket ble delvis gjennomført mens
hjemmehjelperen var til stede i brukers hjem. Det ble kun snakket med denne ene ansatte. Den
andre brukeren mottar hjelp til rengjøring av bolig annen hver uke.

3. Funn (resultater)
Det understrekes at funnene som fremkommer i denne rapporten basert på det som ble oppdaget
under revisjonen. Det kan derfor være sider av driften som ikke ble avdekket i en revisjon av dette
omfang.
Følgende avvik er registret:
Avvik
nr.
i

Beskrivelse av avviket

Leverandørens
kompetanse

Avvik fra (referanse til, eller kort beskrivelse av
bestemmelsen det avvik
er
fra
Standard kontraktsbestemmelser

pkt 4.2

Leverandørens kompetanse

Leverandøren skal ha inngående kjennskap til pleie
og omsorg av eldre og omsorgstrengende.

Driftsansvarlig hos Leverandøren skal ha
helsefaglig kompetanse minimum på hjelpepleiereller omsorgsarbeidernivå

og minimum 2 års

relevant
arbeidserfaring.
Som erfaring
regnes
eget
arbeid innen omsorgs- og/eller pleieyrket.
Dokumentert lan erfaring fra tilsvarende arbeid
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kan kompensere
for formell kompetanse.

Begrunnelse:
Leverandøren har hatt mange utskiftninger når det gjelder faglig ansvarlig for tjenesten, for
tiden har leverandøren ingen ansatt med slik faglig kompetanse.
Frist for å iversette tiltak for å bedre kvalitet på tjenesten
: 01.01.2008

2

Opplæring av ansatte

Standard kontraktsbestemmelser pkt 4.3
Tjenesteutforernes kompetanse
, 2. og 3.ledd:
Leverandoren plikter a gi Tjenesteutforerne

tilstrekkeligopplæring i forhold til brukergruppen
og de tjenestenesom skal utføres.
Den enkelte Tjenesteutforer må ha de
språkkunnskaper som er nødvendig for å kunne
utføre oppdraget i henhold til kontrakten, herunder
kunne kommunisere med Bruker

Begrunnelse:
Leverandøren har hatt mange utskiftninger når det gjelder faglig ansvarlig for tjenesten. Det
er derfor uklart i hvordan de som utfører tjenesten også har fått kunnskap om
brukergruppen/eldre, samt hvordan denne kunnskapen følges opp og videreutvikles. Det er
derfor også usikkert hvordan pleie- og omsorgbehov hos brukergruppen ivaretas.
Flere av de som utfører tjenesten i brukernes hjem kommer fra andre land. Det er stilt krav til
språkkunnskaper for de som utfører tjenesten. Det er ut fra observasjoner under revisjonen
usikkert om alle som utfører tjenesten både har de språkkunnskaper som er nødvendige for å
utføre oppdraget i henhold til kontrakten og kommunisere med bruker.
Frist for å utarbeide tiltaksplanfor å bedre kvalitet påtjenesten: 01.02.2008

3

Implementering av
leverandørens
internkontrollsystem

Standard kontraktsbestemmelser
Internkontroll

pkt 4.4

Leverandoren skal ha et internkontrollsystem, i tråd
med de krav som stilles i henhold til Lov om sosiale
tjenester§ 2-1, Forskrift om internkontroll i sosialog helse jenesten
, Forskrift om kvalitet i pleie- og
omsorgs jenestene

og annet-/ regelverk
lov
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Begrunnelse:

Det er ut fra observasjoner under revisjonen usikkert i hvilken grad internkontrollsystemet er
implementert ute i tjenesten/blant de som utfører tjenesten i brukerens hjem, blant annet på
grunn av ansattes språkkunnskaper.
Frist for å utarbeide tiltaksplan for å bedre kvalitet på tjenesten
: 01.02.2008
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Ivaretakelse av brukernes
hjelpebehov

Standard kontraktsbestemmelser
mer
Leverandøren

pkt 4.1 Lover med

og hans Tjenesteutførere

plikter å

følge de til enhver tidgjeldende lover, forskrifter,
samt oppfylle Oslo kommunes til enhver tid
gjeldende

kvalitetskrav for hjemmetjenester,

jj

vedlegg 7 til konkurransegrunnlaget "Oslo
kommuneskvalitetskrav for pleie- og
omsorgstjenester - kravtil innhold i
hjemmetjenesten

"

Begrunnelse:
Det er som følge av avvik nr. I og 2 usikkerhet knyttet til ivaretakelse av hjelpebehovet hos
brukere som har behov for hjelp til personlig stell og andre grunnleggende behov.
I tillegg ble det nevnt at det er forskjellige hjelpere som kommer hver gang og hjelpen
kommer ikke alltid til avtalt tid.
Tiltak og tidsplan for en av brukerne var ikke oppdatert i Gerica, denne var over et år gammel
og stemte ikke med brukers vedtak/tjenesten som ble utført.
Frist for å utarbeide tiltaksplan for å bedre kvalitet på tjenesten: 01.02.2008
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Ivaretakelse i endringeri
brukernes hjelpebehov

Standard kontraktsbestemmelser
samarbeidsplikt, 4.ledd:

pkt 5.1 Partenes

Leverandøren skal varsle Oppdragsgiver på eget
skjema, jf vedlegg 14 til konkurransegrunnlaget
"Melding om endring av brukers hjelpebehov ", når
han blir oppmerksom på at Brukersbehov for
tjenester endrer seg

Standard kontraktsbestemmelser pkt 7.6,Endring
av omsorgsbehov
/ omgjøring av vedtak 3.ledd:
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Dersom Brukers vedtak ikke er i overensstemmelse
med faktisk hjelpebehov, enten omfanget
av hjelpen
eller tidsbruken, plikter Leverandøren å gi slik
tilbakemelding til Oppdragsgiver.

Begrunnelse:
Brukers vedtak var på daglig hjelp, det ble av revisjonen oppfattet som x 7/uke. Tjenesten
utføres x 5/uke: Leverandøren har ikke varslet oppdragsgiver at bruker klarte seg godt med

hjelp
x5/uke.
Det ble handlet i nærbutikk for bruker som hadde behov for slik hjelp, dette framkom ikke i
vedtaket og leverandøren hadde heller ikke varslet oppdragsgiver at bruker hadde behov for

hjelp til handling.
Det er usikkerhet om hvordan behov for mer hjelp/ annen hjelp / hjelpemidler fra de som
utfører tjenesten blir videreformidlet pga av ansattes språkkunnskaper.
Frist for å utarbeide tiltaksplan for å bedre kvalitet på tjenesten
: 01.02.2008

3.1. Andre funn

3.1.1 Leverandørens bruk av Gerica
Det var i forkant av revisjonen tatt ut OL_Utvidet BUM rapport for leverandøren i 3 bydeler, for å
kontrollere leverandørenes bruk av Gericajf.. Standard kontraktsbestemmelser
pkt 4.8 ITsystemer, 4.ledd jf. konkurransegrunnlagets 3.5 Dokumentasjon av tjenestene i Gerica
, 5.ledd:
Leverandøren er forpliktet til å foreta en løpende elektronisk registrering i Gerica av alle utførte
oppdrag fra det tidspunkt, i den form og med det innhold som Oppdragsgiver bestemmer.
Registrering skal skje samme dag som tjenesten utføres.
Hovedfunnene her er:
• Leverandørene er for det meste å jour på løpende registrering av utførte oppdrag
• Leverandøren er for det meste å jour på tiltak og tidsplaner for sine brukere, det er
gjennom revisjonen ikke kontrollert om tiltak og tidsplaner stemmer med vedtak,
jf. avvik nr. 4.
• Det er registrert besøk hos noen brukere som har hatt midlertidig stopp hele
perioden, det antas at leverandøren vil avdekke og korrigere slik avvik før fakturaer
sendes til bydelene.
3.1.2 Brukernes opplevelseav tjenesten
De brukerne som ble besøkt var for det meste fornøyd med tjeneste som ble utført.
Det som ble nevnt som positivt var:
- Den sammen hjelper kom hver gang
- Hjelpen kom til avtalt tid
- Hjelperen ble beskrevet som flink og omsorgsfull
- Det var lett å be om hjelp til andre "småting"
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Den som ble
-

nevnt som negativt var:
Det kom forskjellige hjelpere
Hjelpen kom ikke til avtalt tid
Det var vanskelig å nå frem til leverandøren på telefon

-

Det ble ikke vasket, bare støvsugd, også på bad og kjøkken

-

Språk, men brukerne merket framgang hos de som utførte tjenesten

4. Konklusjon

CityMaid AS er en godt etablert leverandør, med lang erfaring med å levere hjemmetjenester
tilknytting til renhold og praktiske oppgaver i husholdningen. Det er i administrasjonen etab
gode systemer som sikrer at tjenestene utføres, at avvik og klager avdekkes, samt behandlin
disse. Det er etablert system for opplæring og oppfølging av de som utfører tjenesten.
Brukerne er fornøyde med tjenesten som utføres.
Gjennom kvalitetsrevisjon
•
•
•
•

er følgende
avdekket:

Det er usikkerhet knyttet til de ansattes språkkunnskaper for å utføre tjenesten
Det er usikkerhet om i hvilken grad internkontrollsystemet er implementert ute i
tjenesten/hos de som utfører tjenesten.
Den er usikkerhet knyttet til den delen av tjenesten som omfatter pleie og omsorg til
personlig stell/grunnleggende behov
Det er usikkerhet knyttet til om system for / melding av endrede hjelpebehov hos bruk

Leverandøren er godt i gang med å bruke pleie og omsorgssystemet Gerica for å dokumente
tjenestene som utføres til brukerne, dette gjelder både tiltak og tidsplaner for brukerne og d
ajourføring av tjenesten som utføres i brukers hjem.

Leverandøren har frist til 01.01.2008 med å få godkjent egen faglig ansvarlig for tjenesten.
Leverandøren har frist til 01.02.2008 til å utarbeide handlingsplan for hvordan kvaliteten på
tjenesten skal forbedres. Handlingsplanen skal sendes Helse- og velferdsetaten innen den
fristen, og det vil gjennom tilsyn og framtidige kvalitetsrevisjonen blir kontrollert hvordan d
implementeres.

21.01.2008

C<it,
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Inger Hafsten
seksjonsleder

Vedlegg: Gjennomføringsplan

Grethe Maria Stenberg
spesialkonsulent

Gjennomføringsplan
Navn på hjemmetjenesten

for kvalitetsrevisjon
03. og 04.12.07
som revideres
: CityMaid

Området som revideres:
- Leverandørens organisasjon:
ansvarsfordeling, delegasjon, opplæring og ivaretakelse av ansatte
- Implementering av internkontroll
Det vil være fokus på ivaretakelse av brukernes hjelpebehov og endringer i
disse, samt dekning av brukerens grunnleggende behov
Dokumentasjon som sendes revisjonsenhet:
Strategisk plan / årsplan / virksomhetsplan
Organisasjonskart
Ansvar - og myndighetskart / delegasjonssystem
Bemanningsplan / turnus
Opplæringsplaner / kompetanseutvikling
Tid

Revis "onsomrade/aktivitet

/ stillingsbeskrivelser

Kommentarer

29.11.07

12.00- 12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

30.11.07
09.00-13.00

13.00-14.00

Hensikt: Gjennomgå målsetningen
for revisjonen, plan for
gjennomføring, praktiske
avklaringer.
Deltakere: ledere og andre som blir
involvert, ev. tillitsvalgte etc
Gjennomgang av systemer og rutiner
Deltaker: Ledelsen forenheten
på et overordnet nivå
Intervju/samtale/gjennomgang av
mottatt dokumentasjon
Deltaker: Avdelingsleder
Gjennomgang av systemer og rutiner
å lavere nivå i enheten
Åpningsmøte

Observasjoner,

Revisor tar egne besøk/er med
samtaler/hjemmebesøk hos brukereansatte til et utvalg av brukerne.
og eventuelle pårørende
Hensikten med dette er å få et best
mulig innblikk i hvordan "det
fungerer i raksis".

Avslutningsmøte

Oppsummering

av hovedinntrykk.

Hva skjer videre?
Deltakere: alle interesserte

