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1. Bakgrunn og rammebetingelser

1.1 Leverandøren

Prima Omsorg AS startet sin virksomhet i 2005 med private pleie- og omsorgstjenester til eldre og
funksjonshemmede. Firmaet har avdeling i Oslo, Østfold, Vestfold, Drammen og Folio.

12006 ble firmaet godkjent som leverandør i brukervalgsordningen i Oslo kommune.

Prima Omsorg AS har kontrakt med Oslo kommune som leverandør i brukervalgordningen innen
bydelenes hjemmehjelpstjenester i perioden 01.06.06 til 31.08.09. Tjenesten utføres i 8 av Oslos
bydeler. I 2 av bydelene startet tjenesten opp fra 01.06.07.

Det er godkjent at Oslo Helse og Omsorg AS benyttes som underleverandør. Prima Omsorg AS
er underleverandør for Oslo Helse og Omsorg AS. Underleverandørene benyttes sjelden, med
unntak av en bruker hvor Prima Omsorg AS utfører tjeneste som underleverandør daglig. Det ble
anbefalt at dette forholdet drøftes med Oslo Helse og Omsorg AS.

Leverandøren har brukere i alle bydelene de utfører tjeneste. Ved utgangen av november var det til
sammen 122 brukere.

Hos Prima Omsorg AS er hjemmehjelpstjenesten i Oslo organisert sammen private pleie- og
omsorgstjenester under avdelingsleder i Oslo. For å utføre hjemmehjelpstjenesten til Oslo
kommune er det ansatt ca 10-15 personer. Alle ansatte rapporterer direkte til avdelingsleder.
Stillingsbeskrivelse for avdelingsleder mangler, og må tilsendes så raskt som mulig.

Mange av firmaets ansatte har fagutdanning inne pleie- og omsorg. De som ansattes som
hjemmehjelpere har minimum 2 års arbeidserfaring fra pleie- og omsorgsfeltet, er personlig egnet
ifht å arbeide med brukergruppen, og må kunne kommunisere med brukerne på norsk språk.
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Prima Omsorg AS har intern opplæring for opplæring av sine ansatte både ifht administrative
rutiner, internkontroll og minimum 2 opplæringsvakter ute hos brukerne.

Leverandøren bekrefter at laveste timebetaling for ansatte er kr. 138.

Administrerende direktør gjennomfører medarbeidersamtaler med de som utfører
hjemmehjelpstjenesten i brukernes hjem.

Det er planer om å omorganisere driften i 2008.

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:

Kvalitetsrevisjonen skal omfatte kontroll med at det foreligger et tilfredsstillende
internkontrollsystem, kontroll med bestillerkontorene i bydelene og med de kommunale
organer eller private, firmaer som utfører tjenestene.

Kvalitetsrevisjoner gjennomføres høsten 2007 hos 3 av de private leverandørene, de øvrige
leverandørene og bydelene revideres i løpet av 2008.

Hensikten med revisjonen er å få kartlagt de kvalitetsmessige sidene av leverandørens drift av
hj emmehj elpstj 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
hj emmehj e l p stj enesten.

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. 1 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



3

Den gjennomførte revisjonen er en del av det vedtatte systemet for kvalitetsmåling i
hjemmetjenesten i Oslo kommune, og ble initiert av Helse- og velferdsetaten, som har ansvar for
gjennomføring av kvalitetsrevisjoner.

Revisjonen ble gjennomført 12. og 13.12.07, etter gjennomføringsplan (følger som vedlegg 1) og
ble utført av Eva Graziano og Grethe Maria Stenberg i Helse- og velferdsetaten.

Revisjoner var varselet i felles brev til alle leverandørene 19.11.07 og  i eget brev til Prima Omsorg
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

Tidspunktene i gjennomføringsplanen ble endret grunnet sykdom hos begge parter, og ble ferdig
uken etter den opprinnelige planen.

I oppstartsmøtet deltok for Prima Omsorg AS styreleder Sjur Tveito og administrerende direktør
Ann Margit Drøsdal. Til avslutningsmøtet deltok administrerende direktør Ann Margit Drøsdal
og verneombud Ame Sætrom.

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 gjennomført mens hjemmehjelperen var
til stede i brukers hjem. Den andre brukeren mottar hjelp til rengjøring av bolig annen hver uke.

Det ble snakket med denne ene ansatte og vernombudet som var til stede på avslutningsmøtet.

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.

Føl ende avvik er re istret:
Avvik Beskrivelse av avviket  Avvik fra  (referanse til, eller kort

nr. beskrivelse av bestemmelsen det er avvik
fra

i Implementering  av leverandørens
internkontrollsystem

Standard kontraktsbestemmelser pkt 4.4
Internkontroll

Leverandøren skal ha et
internkontrollsystem, i tråd med de krav som
stilles i henhold til Lov om sosiale yenester §
2-1, Forskrift om internkontroll i sosial- og
helsetjenesten, Forskrift om kvalitet i pleie-
o omsor st'enestene o annet lov-/re elverk
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Begrunnelse:
Det er ut fra mottatte statusrapport usikkert i hvilken grad internkontrollsystemet er
implementert ute i tjenesten/blant de som utfører tjenesten i brukerens hjem. De ansatte
bekreftet at de kjenner til systemet, men har ikke brukt det.

Det er i løpet av kvalitetsrevisjonen avvdekket at oppbevaring og håndtering av brukers
nøkler ikke ihht godkjent rutine. Dette må rettes opp umiddelbart.

Frist for  å utarbeide tiltaksplan for å bedre kvalitet på  tjenesten:  01.02.2008

2 Dokumentasjon av utført tjenestenStandard kontraktsbestemmelser pkt 4.8 IT-
systemer,  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 utforte oppdrag fra det tidspunkt, i den
form og med det innhold som Oppdragsgiver
bestemmer. Registrering skal skje samme dag
som tjenesten utføres.

Begrunnelse:
Det er gjennom rapporter som er hentet ut fra Gerica avdekket at leverandøren i varienende
grad dokumenterer utført tjeneste fortløpende Gerica.

Frist for å utarbeide tiltaksplan for å bedre kvalitet på tjenesten:  01.02.2008

3 Ivaretakelse av brukernes  Standard kontraktsbestemmelser pkt 4.1
hjelpebehov Lover med mer

Leverandøren og hans Tjenesteutforere
plikter å følge de til  enhver tid gjeldende
lover, forskrifter, samt oppfylle Oslo
kommunes til enhver tid gjeldende
kvalitetskrav , for hjemmetjenester, jf vedlegg
7 til konkurransegrunnlaget "Oslo
kommunes kvalitetskrav for pleie- og
omsorgstjenester - krav  til innhold i
h 'emmet 'enesten "
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Begrunnelse:
Det ble under besøk i brukers hjem observert noe manglende renhold. Besøket ble foretatt få
dager (3) etter at hjemmet var rengjort, og det var synlig rusk/bøss på overflater og på flere
steder på gulvene.

Frist for å utarbeide tiltaksplan for å bedre kvalitet på tjenesten:  01.02.2008

4 Behov for andre tjenester  Jf. Standard kontraktsbesemmelser pkt 7.6
Endring av omsorgsbehov/omgjøring av
vedtak,  2.ledd:  For Brukere som selv ikke er
i stand til å melde dette plikter Leverandoren
å rapportere til Oppdragsgiver dersom
Bruker har be hov, for endret vedtak om
hjemmehjelpstjenester eller trenger annen
type hjelp (for eksempel hjemmesykepleie),

jfr. vedlegg 14 til konkurransegrunnlaget ...

Begrunnelse:
Det fremkom under hjemmebesøket at bruker lurte på saksbehandling av søknad om
trygghetsalarm og hadde problemer med å få kontakt med saksbehandler. Da brukeren ikke
har andre tjenester fra bydelen er det rimelig at de som utfører tjenesten i brukers hjem også
bistår bruker slik at bruker kan få kontakt med de som behandler søknaden.

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 IT-
systemer, 4.ledd jf.  konkurransegrunnlagets 3.5 Dokumentasjon av tjenestene i Gerica,
5.ledd:  Leverandoren er jbrpliktet til a foreta en løpende elektronisk registrering i Gerica av alle
utforte oppdrag fra det tidspunkt, i den form og med de! innhold som Oppdragsgiver bestemmer.
Registrering skal skje samme dag som tjenesten utfores.

Hovedfunnene her er:
• Leverandørene er i varierende grad å jour på løpende registrering av utførte

oppdrag jf. avvik 2.

• Leverandøren er ikke å jour på tiltak og tidsplaner for sine brukere. Det er gjennom
revisjonen ikke kontrollert om tiltak og tidsplaner stemmer med vedtak.

• Det er registrert besøk hos noen brukere med et omfang av tjenesten som er svært
mye større enn innvilget tjeneste. Det antas at leverandøren vil avdekke og
korrigere slik avvik før fakturaer sendes til bydelene.

3.1.2 Brukernes opplevelse av tjenesten
De to brukerne som ble besøk var i stor grad fornøyd med tjenesten som ble utført.
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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
- Hjelpen avtales med og tilpasses brukerens hjelpebehov ved hvert besøk
- Det var lett å be om hjelp til andre "småting"

Den som ble nevnt som negativt var:
- ingen punkter ble nevnt

4. Konklusjon

Prima Omsorg AS er en etablert leverandør med erfaring med å levere hjemmetjenester også innen
sykepleie. Det er i administrasjonen etablert systemer som skal sikre at tjenestene utføres, at
avvik og klager avdekkes, samt behandling av disse. Det er etablert system for opplæring og
oppfølging av de som utfører tjenesten.

Brukerne er godt fornøyde med tjenesten som utføres. De som utfører tjenesten har god
kompetanse til å utføre tjenester knyttet til dekning av brukernes grunnleggende behov og
endringer i disse. Det er etablert system for å avdekke og varsle om slike endringer.

Gjennom kvalitetsrevisjon er følgende avdekket:

• Det er usikkerhet om i hvilken grad internkontrollsystemet er implementert ute i
tjenesten/hos de som utfører tjenesten.

• Leverandøren er godt i gang med å bruke pleie og omsorgssystemet Gerica for å
dokumentere tjenestene som utføres til brukerne. Det er avdekket mangler når dette gjelder
både tiltak og tidsplaner for brukerne og daglig ajourføring av tjenesten som utføres i
brukers hjem.

• Det er usikkerhet om i hvilken grad de som utfører tjenesten også bistår brukere ved å
varsle/formidle behov for andre tjenester.

• Det er avdekket manglende renhold ved besøk/kontroll i brukers hjem.

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 oppgitte
fristen, og det vil gjennom tilsyn og framtidige kvalitetsrevisjonen blir kontrollert hvordan denne
implementeres.

Kommentar fra Prima Omsorg 09.01.2008:

"Avvikene  som ble avdekket  i kontrollen vil bli tatt tilfølge.  Men vi mener at grunnlaget for
tilbakemeldingene/avvikene vi har fått er for dårlig.  For å kunne få et riktig bilde av
utøvelsen av våre tjenester kreves det mer enn 2 brukere til å uttale seg. Undersøkelsen som
ble utført var veldig tilfeldig.  Det riktige bilde av Prima Omsorg kommer ikke frem
gjennom kontrollen."

Helse- og velferdsetaten viser til informasjon som ble gitt i "Gjennomføringsplan for
kvalitetsrevisjon 10.12.07",  hvor det står at "revisor tar egne besøk/er med ansatte til et utvalg av
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brukere for å få et best mulig innblikk i hvordan det fungerer i praksis". Besøkene ble foretatt som
stikkprøver hos to tilfeldig utvalgte brukere. Slike besøk kan selvsagt ikke gi et dekkende bilde av
hele tjenesten, men er likevel nyttige. I dette tilfellet ble det avdekket avvik.
Kommentarene fra Prima Omsorg gir ikke grunnlag for endringer i revisjonsrapporten.

28.01.2008

Inger Hafsten Grethe Maria Stenberg
seksjonsleder spesialkonsulent

Vedlegg: Gjennomføringsplan



Gjennomføringsplan for kvalitetsrevisjon 10. og 11.12.07

Navn på hjemmetjenesten som revideres:  Prima Omsorg

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 /  stillingsbeskrivelser
Bemanningsplan / turnus
Opplæringsplaner /  kompetanseutvikling

Tid Revis'onsomrade/aktivitet Kommentarer

10.12.07

12.00- 12.30
Hensikt: Gjennomgå målsetningen

Åpningsmøte for revisjonen, plan for
gjennomføring, praktiske
avklaringer.
Deltakere: ledere og andre som blir
involvert, ev. tillitsval te etc

12.30-13.30 Gjennomgang av systemer og rutiner
på et overordnet nivå

Intervju/samtale/gjennomgang av
mottatt dokumentasjon

13.30-14.30 Gjennomgang av systemer og rutiner
å lavere nivå i enheten

11.12.07
09.00-13.00 Observasjoner,

samtaler/hjemmebesøk hos brukere
og eventuelle pårørende

13.00-14.00 Avslutningsmote

Deltaker: Ledelsen for enheten

Deltaker: Avdelingsleder

Revisor tar egne besøk/er med
ansatte til et utvalg av brukerne.
Hensikten med dette er å få et best
mulig innblikk i hvordan "det
fungerer i praksis".
Oppsummering av hovedinntrykk.
Hva skjer videre?
Deltakere: alle interesserte


