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1. Introduksjon
Sykehjemsetaten har siden opprettelsen i 2007 vært en av de største arbeidsgiverne innenfor Oslo
kommune, og er organisert i flere forskjellige avdelinger. Den er i stadig bevegelse, og for å kunne
aktivt påvirke hvilken retning etaten skal ta, er man nødt til å vite hvilke verktøy og mekanismer man
kan ta i bruk. Man er også nødt til å kunne beskrive alt hva etaten inneholder, og hvilket grunnlag de
styrer på.
Denne rapporten tar sikte på å gi en gjennomgang av Sykehjemsetaten. For å gjøre dette er det
nødvendig å se på historien bak opprettelsen, og hvordan den har utviklet seg til å bli den etaten den
er i dag. Dagens etat har pr. 01.01.16 4640 ansatte fordelt på 2933 årsverk. Disse er fordelt i dette
organisasjonskartet:
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Rapporten ønsker også å utforske om de problemstillingene som førte til opprettelsen av etaten
fortsatt er reelle, eller om opprettelsen har ført til en bedring på disse områdene. Dette vil bli gjort

ved å sammenligne de utfordringene som ble overlevert i 2007 med resultatene av
kvalitetsmålingene gjort i 2014 og 2016, samt avviksrapporteringen.
Rapporten vil starte med en rask gjennomgang av de mest sentrale vedtak og reformer som ble gjort
fra 1988-2004 angående organiseringen av sykehjemmene i Oslo. Deretter vil den gå igjennom
byrådssak 215/04, og byrådssak 79/06 som er helt sentrale for opprettelsen av Sykehjemsetaten.
Videre vil den gå igjennom etatens utvikling fra 2007 – 2015. Etter dette vil det komme en
redegjørelse av etatens daglige virke. Det vil si hvordan de jobber med å utvikle etaten med tanke på
den overordnede politikken fra Oslo kommune. I disse kapitlene vil rapporten beskrive hvor etaten
ser seg selv om 10 år, samt hvordan de ønsker å komme dit. Helt til slutt vil man få en beskrivelse av
hva etaten tilbyr, og hvilke sykehjem som ligger under etaten.

1.1 Bydelsreformen
I 1988 ble bydelsreformen gjennomført. Med den ble store deler av helse- og sosialtjenestene
desentralisert. Dermed ble ansvaret for driften av sykehjemmene overført fra kontoret for
eldreomsorg, til bydelene. Det ble også vedtatt nye styringsrutiner som skulle ivareta bystyrets
styrings- og kontrollbehov, men også bydelenes behov for reelle styringsmuligheter. Sentralt i disse
styringsrutinene var rammebudsjettering, som var basert på et sett objektive, målbare kriterier som
skulle være grunnlag for fordelingen av midler. Dette var helt sentralt for å oppnå målet med
bydelsreformen, som var en effektiv utnyttelse av ressursene i bydelene og en tjenestestruktur
tilpasset bydelenes befolkning.
Det vil si at man tok utgangspunkt i subsidiaritetsprinsippet som sier det at beslutninger skal tas så
nært opp til de beslutningene gjelder. I dette tilfellet var det å flytte makt ut til bydelene, slik at disse
kunne fatte beslutninger som skulle komme deres egne innbyggere til gode.
På grunn av at bydelene ble tildelt sykehjem som lå innenfor deres grenser, var det noen bydeler som
satt med for mange sykehjemsplasser i forhold til befolkning og noen satt med for få. I 1991 innførte
derfor byrådet at bydelene kunne kjøpe og selge sykehjemsplasser av hverandre for å imøtekomme
disse utfordringene.

1.2 Fritt sykehjemsvalg
I tiden 1994 - 2000 fattet bystyret flere vedtak for å innføre retten til fritt sykehjemsvalg. Denne
valgfriheten ble stadfestet i bystyresak 533/00 som sier:
«Det frie sykehjemsvalget bør sikres ved at brukerne så langt det er mulig får sitt førstevalg innfridd
umiddelbart. Dersom dette ikke er mulig bør det imidlertid tildeles en annen plass i påvente av at
førstevalget kan innfris.»
I følge byråden ble dette vedtaket etterhvert problematisk å følge, fordi man så at bydelene satte
sine egne interesser høyere enn det frie sykehjemsvalget.

1.3 Konkurranseutsetting
I bystyresak 782/97 ble byrådets sak om konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester tatt til
orientering. I byrådssaken fremkommer følgende:

«Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester vil bli benyttet som et virkemiddel for å møte
økte behov, synliggjøre og bedre kvaliteten, videreutvikle oppgaveløsningen, øke mangfoldet og
fremme mer effektiv ressursbruk.»
Denne bystyresaken har ligget til grunn for all konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester i
Oslo. Da den ble skrevet lå myndigheten til å konkurranseutsette i de forskjellige bydelene. Som vi
skal se senere ble denne flyttet inn til byrådet 10 år etterpå, ved opprettelsen av Sykehjemsetaten.

1.4 Bestiller- utførermodellen
En modell som er sentral i opprettelsen av Sykehjemsetaten, er bestiller- utførermodellen. Den ble
gradvis innført fra 1999 til 2004, og ble med bydelsreformen i 2004 endelig gjennomført i alle 15
bydeler. Kjernen i modellen var at bydelene skulle opprette egne bestiller- og utførerenheter internt.

2. Startskuddet for Sykehjemsetaten
Kjøp og salg av sykehjemsplasser mellom bydeler, fritt sykehjemsvalg, konkurranseutsetting og
bestiller- utførermodellen er alle sentrale temaer når det kommer til opprettelsen av
Sykehjemsetaten. Bystyret vedtok i budsjettet for 2002 verbalvedtak H21 a:
«Byrådet bes fremme sak om omdanning av de kommunale sykehjemmene til foretak, og skille
bestiller- utførerrollen innen eldreomsorgen»
Dette verbalvedtaket endte opp i sak 215/04 «Reell valgfrihet, prinsipper for omdanning av
kommunalt eide sykehjem til kommunalt foretak.» (heretter kalt saken) ført i pennen av den gang
byrådsleder Erling Lae og byråd for velferd og sosiale tjenester Margaret Eckbo. Her argumenteres
det for at tre kommunale foretak kan bedre ivareta valgfrihetene til brukerne av sykehjemmene i
Oslo. Dette fordi man vil ha en bedre oversikt over tilbud og etterspørsel. Det påpekes også at
«større driftsenheter vil […] gi større muligheter for profesjonalisering av driften, med effektiv drift
og ytterligere kvalitetsutvikling som resultat.»

2.1 Målet med omdanningen
Målet med omdanningen er gjort rede for gjennom 6 punkter:
1. Bedre brukernes reelle valgfrihet og medvirkning.
2. Bedre kvalitetsutvikling.
3. En mer effektiv utnyttelse av ressursene totalt sett.
4. Å kunne møte endringer i behov og kapasitet etter befolkningsutviklingen.
5. Bedre kostnadseffektivitet gjennom bruk av virkemidler som medfører omstilling, herunder
konkurranseutsetting.
6. Mer robuste leverandører.

2.1.1 Bedre brukernes reelle valgfrihet og medvirkning
Bystyret vedtok i sak 533/00 fritt sykehjemsvalg. I saken blir dette problematisert. Man peker på at
valgfriheten oppleves begrenset, og at disse begrensningene hovedsakelig knytter seg til tre forhold:
1. Store kostnadsforskjeller bidrar til at bydelene kvier seg for å kjøpe plasser i de dyreste
institusjonene.
2. Totalansvar for drift av egne institusjonsplasser bidrar til at man uansett ønsker å fylle opp
disse plassene først.
3. Bydelene prioriterer egne søkere foran søkere fra andre bydeler.
Her mener byråden at en overgang til foretaksmodell vil fjerne disse begrensningene fordi bydelene
slipper ansvaret for driften av sykehjemmene.

2.1.2 Bedre kvalitetsutvikling
Gjennom bystyrets behandling av sak 204/99, ble det gitt en sentral ramme for kvalitetskravene til
tjenestene gitt på sykehjem, og i sak 272/03 videreføres disse rammene ved å samle dem i et felles
kvalitetsoppfølgingssystem. Dette er altså noe som videreføres med ny modell.
Videre argumenterer man for at overgangen fra tosengsrom til ensengsrom vil bedre gjennomføres i
ny modell, og at dette vil føre til en økt kvalitet på tjenesten.

2.1.3 En mer effektiv utnyttelse av ressursene totalt sett
Prinsippet om «laveste effektive omsorgsnivå» (LEON) legges til grunn for utviklingen av det samlede
tjenestetilbudet innen eldre omsorgen i Oslo kommune. Siden sykehjem er det tyngste og mest
kostbare behandlingstilbudet, må den nye modellen skape et incitament hos bydelen til å tilby
tjenester på lavere omsorgsnivå. Det være seg hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger osv.
I saken argumenterer man med at man får dette bedre til fordi man skiller bestiller- og utførerleddet.
Bydelene som bestiller vil kunne tilpasse sine tjenester til behovet, og tilpasningen av
sykehjemskapasitet vil ligge til utfører, altså de kommunale foretakene.

2.1.4 Å kunne møte endringer i behov og kapasitet etter befolkningsutviklingen
I saken står det at «Fram mot 2010 og 2020 viser prognosene at det vil bli en reduksjon, og at det
allerede i 2007 vil være et lavere antall eldre enn i 2002.», og man mener at ved å organisere
sykehjemstjenestene under større driftsenheter kan man bedre tilpasse seg til endringene som
kommer.

2.1.5

Bedre kostnadseffektivitet gjennom bruk av virkemidler som medfører omstilling, herunder
konkurranseutsetting
Videre i saken sier man «Bystyret har gått inn for at konkurranseutsetting skal benyttes som
virkemiddel for å oppnå effektivitet og bedre tjenester i pleie og omsorg.» Dette skal også
videreføres inn i den nye modellen, og skal skilles ut som en egen driftsenhet. Målet er at
kommunale og private tilbydere skal konkurrere om brukere i bydelene, og at man slik vil oppnå en
mer kostnadseffektiv tjeneste som ikke går på bekostning av kvaliteten.
Her står det også at kapasitetsutnyttelsen ved de private sykehjemmene er det kommunen som skal
ha ansvaret for. Får ikke kommunen solgt alle de private plassene til bydelene så er det kommunen
som må dekke inn det økonomiske tapet. Det vil si at de private tilbyderne løper liten risiko.
Konkurranseutsettingen skal også «innrettes mot de deler av virksomheten med størst potensiale for
kvalitets-og kostnadsforbedringer.»

2.1.6 Mer robuste leverandører
Man mener her at et kommunalt foretak i større grad vil kunne tilpasse sin «sykehjems-portefølje» til
det behovet som følger av befolkningsutviklingen. Her er det snakk om hvor mange langtids- og
kortidssykehjem man skal ha, demensavdelinger, helsehus osv.

Det fremkommer av saken at man mener at kommunalforetak vil være mer omstillingsdyktig enn
datidens organisering av sykehjemmene.

2.2 Bestiller- utførerfunksjonen
Forslaget som byråden legger frem er en videreføring av bestiller- utførerprinsippet. «Bydelens
bestiller- og kontrollansvar opprettholdes, mens utførersiden endres slik at driftsansvaret for de
kommunale sykehjemmene flyttes til tre kommunalforetak. Bydelene kjøper tjenester fra de
kommunale foretakene eller de private institusjonene, som alle er knyttet til byrådet som eier.»
Dette ligger helt sentralt i forslaget til ny modell. Man ønsker å rendyrke bestiller- og
utførerprinsippet rent operativt. Dette gjør man ved å løfte den politisk styringen av
utførerfunksjonen opp fra bydelslinjen til byrådslinjen, mens bestillerfunksjonen forblir under
bydelslinjen.

2.2.1 Bestillerfunksjonen
Bestillers hovedoppgave er «å gjennomføre politiske mål og vedtak om tjenesteyting.» Dette utfører
bestiller ved å ta i bruk den kjøpekraft den har gjennom vedtatt budsjett. Slik sørger man for at man
leverer tjenester til innbyggere og brukere.
I saken mener man at ved å skille de to funksjonene kan man rendyrke bestillerfunksjonen i større
grad. Dette fordi man flytter den økonomiske risikoen fra datidens utførerbydel til de kommunale
foretakene. Det medfører at bestillerfunksjonen kan ta hensyn og sammenligne kvalitet og pris hos
de forskjellige foretakene uten å tenke på den økonomiske risikoen de hadde før som utfører.
Det legges også til grunn at sak 204/99 og 272/03, som omhandler rammene på en
sykehjemstjeneste og hvilken kvalitet de skal holde, skal implementeres i avtalene med foretakene
ved kjøp av tjenester.

2.2.2 Utførerfunksjonen
Man ønsker i saken å opprette tre kommunale foretak som skal fordele driften av 39 sykehjem.
Fordelingen av disse skal ta hensyn til geografi, demografi, størrelse og konkurranseevne. De skal
drives av hvert sitt styre, og så fremt bystyret ikke vedtar noen begrensninger i driften skal de ha alt
styreansvar.
Byråden mener at dette åpner for stordriftsfordeler både når det kommer til økonomi, men også når
det kommer til kompetanse. Det åpner for at man kan få mer spesialiserte tilbud til brukerne. De vil
også kunne håndtere og utnytte etablert kapasitet og også tåle overkapasitet på en bedre måte.
En viktig del av saken er også at beslutningen om å konkurranseutsette sykehjem flyttes fra de valgte
organene i bydelene til styrene i foretakene. På denne måten mener en at man lettere kan
effektivisere driften av foretakene, og at beslutningene får en større faglig karakter.
Denne saken ble sendt ut på høring og møtte mye motstand fra bydelene og
arbeidstakerorganisasjonene samt de ideelle organisasjonene.

2.3 Høringssvar
Det ble påpekt at det fantes andre måter å sikre at fritt brukervalg blir opprettholdt, blant annet ved
å pålegge bydelene om å innfri førstevalget. Det er svært få som ikke får oppfylt sine valg. Tall fra
bydel Furuset og bydel Hellerud viser at 6 av 95 søkere som fikk innvilget plass i 2003 hadde
spesifikke ønsker, og av disse fikk 4 oppfylt ønske sitt. Ny foretaksmodell kan også føre til at
valgfriheten innskrenkes fordi det kan oppstå konkurranse om å kjøpe de billigste plassene.
Dette gikk også i motsatt retning av den økende desentraliseringen i Oslo kommune. Og flytte
konkurranseutsetting fra bydel til foretak, innebærer å flytte makt bort fra folkevalgte organer som
fører til en økt sentralisering. Bydelene var kritisk til dette fordi de mener selv at det er lettere å
gjennomføre en helhetlig planlegging og utvikling av tjenestetilbudene til eldre dersom bydelen selv
driver tilbud av ulik karakter.
Det ble pekt på at det ikke er dokumentert eller sannsynliggjort at foretaksmodellen vil gi
stordriftsfordeler som gir økonomisk eller kvalitetsmessig utslag. Det var også frykt for at en KF
modell vil føre til økt byråkratisering. Dette var allerede en erfaring man hadde gjort seg fra Kontoret
for Eldreomsorg. At store enheter fører med seg økte administrasjonskostnader og dårlig
koordinering av ressursutnyttelse. Dette mente man at ville gå ut over sykehjemsplassene som ville
bli dyrere som følge av økt byråkrati.
Det er en skjev fordeling av økonomisk ansvar ovenfor de private og offentlige sykehjemmene, siden
de offenlige må dekke inn eventuell overkapasitet selv, mens de private må ikke det. Dette gir de
private et stort konkurransefortrinn og gjorde at man så på saken som en stortstilt
konkurranseutsetting der kommunen skal være bestiller og de private være utfører.
Man fryktet også at bydelen ville miste det gode samarbeidet mellom sykehjemmene og
hjemmetjenesten. Det er en nær sammenheng mellom sykehjemsdrift og hjemmetjenester, og
brukerne kan i ulike faser ha vekslende behov for begge deler, for eksempel veksling mellom
omfattende hjemmesykepleie og korttidsopphold på sykehjem. Dersom driftsansvaret splittes på to
forvaltningsnivåer svekkes mulighetene for å drive en helhetlig og fleksibel planlegging og pasientflyt
ut fra brukernes behov.
Det å flytte ansvaret for sykehjemmene fra bydelene og opp til byrådsnivå ville også føre til en større
avstand mellom sykehjemmene og utførerenheten. Dette mente man ville føre til en tregere
reaksjonstid når det gjaldt oppfølging og iverksetting av tiltak ved kvalitetssvikt.

2.4 Endelig vedtak i sak 215/14
Under behandlingen av saken i bystyret ble byrådets forslag til vedtak 215/14 endret til:
1.
Byrådet bes utrede alternative modeller for å løse de utfordringer kommunen står overfor på
sykehjemssektoren.
2.
Det tilrettelegges for en prosess hvor særlig bydelene aktivt trekkes inn i utredningsarbeidet.
Utredningen skal blant annet vektlegge:
- ressursutnyttelse/effektivitet
- valgfrihet
- arbeidsdeling/samarbeid på tvers av bydelsgrensene
- regionalt samarbeid mellom bydelene

- sammenhengende tiltakskjeder i bydelene
- folkevalgt styring/innflytelse
- kvalitetssikring/kvalitetsheving
- forholdet til de frivillige organisasjoner
3.
Fremtidig modell for sykehjemssektoren må gi rom for videreutvikling av frivillige organisasjoners
arbeid på dette området.

3. Sak 79/06: Opprettelse av Sykehjemsetaten
I den forbindelse ble rapporten «Utfordringer for Sykehjemssektoren i Oslo. Alternative
organisasjonsmodeller for tjenesten.» (2005) lagd. Denne rapporten tok utgangspunkt i vedtaket
ovenfor og presenterte tre alternative modeller for å løse de utfordringene man står ovenfor i
sykehjemssektoren.
Utfordringene sykehjemssektoren står ovenfor, og som rapporten utforsker om kan løses bedre, er
presisert i vedtak 215/04 punkt to. I tillegg til dette har rapporten sett på utvikling av nye
boligarenaer for mennesker med langvarig og omfattende omsorgsbehov, og utviklingen av nye
spesialiserte funskjoner og tjenestetilbud i sykehjem (Oslo kommune, 2005).
Utfallet av rapporten ble byrådssak 79/06 som førte til opprettelsen av Sykehjemsetaten. Byrådet,
Sylvi Listhaug, mente at rapporten viste at opprettelsen av en sentral etat ville føre til:

3.1 En bedre kapasitetsutnyttelse
I datidens organisering av sykehjemmene var det betydelig forskjell mellom hvor mange
sykehjemsplasser bydelen mente den hadde behov for, og det antall sykehjemsplasser de hadde
ansvaret for å drifte. De bydelene som hadde overkapasitet ønsket å legge ned plasser for å unngå å
sitte med en økonomisk risiko for ubrukte plasser, dette kunne få direkte konsekvens for de bydelene
som trengte å kjøpe plasser.
Etterspørselen etter sykehjemsplasser vil alltid variere og man mente at datidens bydelsorganisering
ikke var fleksibel nok til å håndtere slike svingninger. Etablering av nye sykehjem krever langsiktig
planlegging og store investeringer og dette mente man en sentral etat kunne håndtere bedre.
(Byrådssak 79/06).

3.2 Spesialisering
Med en sentral etat kunne man lettere skape fagmiljøer på tvers av bydelsgrensene og lage mer
spesialiserte tilbud til de som kunne trenge det. Man mente også at man kunne rekruttere flere
faglærte ved å se behov på tvers av bydelsgrensene, og at man kunne tilby flere hele og faste
stillinger.

3.3 Fritt sykehjemsvalg
På grunn av at bydelene satt på det meste av den økonomiske risikoen for ubrukte sykehjemsplasser
søkte de å fylle opp sine først ,før de eventuelt kjøpte av andre bydeler. Dette mener byråden gikk

utover valgfriheten til den enkelte bruker. Dersom man samlet alle sykehjemmene under en sentral
etat ville ikke dette lenger være et problem.

3.4 Kvalitetsutvikling
Byråden viser i saken til at det er store variasjoner mellom kvalitetsarbeidet som gjøres i de
forskjellige bydelene, og dette ville bli enklere og mer effektivt dersom det ble styrt av en sentral
etat.

3.5 Stordriftsfordeler
En sykehjemsetat vil ha potensielle stordriftsfordeler innen områder som innkjøp, drift- vedlikehold,
personal, økonomi og regnskap.

3.6 Høringssvar
Denne saken ble naturligvis sendt ut på høring sammen med rapporten før den ble behandlet i
bystyret. I denne høringen kom mange av de samme motargumentene som i sak 215/04. 13 av 15
bydeler var imot opprettelsen, og mente dette var en sentralisering av makt. De mente at
utfordringene ovenfor kunne løses innenfor bydelsmodellen og at de ikke var behov for en slik
storstilt omorganisering.
Sykehusene, de ideelle organisasjonene, RO senteret, fylkesmannen, Oslo legeforening, Norsk
Sykepleierforbund Oslo og UNIO var positive til opprettelsen av en sentral etat. De mente at en
Sykehjemsetat ville være best rustet til å møte fremtidens utfordringer i eldreomsorgen. De mente
også at det var lurt å lage et klarere skille mellom bestiller og utfører. Man så også muligheter for å
skape større og mer fleksible fagmiljøer. De ideelle organisasjonene derimot, mente at utførerleddet
ikke kunne ha ansvaret for konkurranseutsetting av hensyn til habilitet.
Fagforbundet var enige med bydelene om at utfordringene ovenfor kunne løses innenfor
bydelsmodellen. De var også bekymret for at dette ble gjort under dekke av å privatisere enda flere
sykehjem. Dette skal vi berøre mer i analysen under.

3.7 Endelig vedtak i sak 79/06
Etter at byrådsak 79/06 hadde vært ute på høring ble følgende vedtak fattet i bystyret:

1. Utredingen «Utfordringer for sykehjemssektoren i Oslo - Alternative organisasjonsmodeller for
tjenesten» tas til orientering.

2. Med virkning fra 01.01.2007 etableres det en etat med ansvar for driften av Oslo kommunes
sykehjem.

3. Prinsippene i utredningens alternativ 2 - Sykehjemsetat legges til grunn for den fremtidige
organiseringen av Oslo kommunes sykehjem.

4. Byrådet gis fullmakt til å vedta prismodell for etaten etter de prinsipper som er skissert i saken.
(Byrådsak 79/06)
Prinsippene som legges til grunn for opprettelsen av etaten er som følger:

-

Det økonomiske ansvaret for det enkelte sykehjem flyttes fra bydelene til Sykehjemsetaten.
Etaten overtar risikoen for eventuell overdekning av sykehjemsplasser, og bydelene betaler kun
for plasser de bruker.

-

Bydelene får rendyrket sin bestiller-rolle ved at de må definere kvalitet og omfang av tjenesten.

- En byomfattende sykehjemsetat må baseres på at hver enkelt driftsenhet (les: sykehjem) får tilført
ansvar, myndighet og mulighet til å fungere som selvstendige driftsenheter. (Byrådsavdelingen for
VST, 2005)
Prismodellen innebærer at salgsprisen til bydelene fastsettes ved gjennomsnittsberegning per
sykehjemsplass uavhengig av driftsform. Tilrettelagte korttidsopphold, eller rehabiliteringsplasser
vektlegges i relasjon til plasser for ordinære sykehjemsplasser. Med denne modellen er pris eliminert
som konkurranseform, fordi bydelene vil få samme pris for samme tilbud overalt. Dette vil derfor
føre til konkurranse på kvalitet og stimulere til fritt sykehjemsvalg, ifølge byråden (Ibit).
Denne modellen forutsatte også at Sykehjemsetatens inntekter skulle dekke driftskostnader til
kommunale og private institusjoner og etatsadministrasjonen. Den baserte seg også på at
dekningsgraden i 2007 og 2008 skulle være 99%. Det vil si at 99% av de ulike sykehjemsplassene
skulle være belagt. Vi vil komme nærmere inn på hvordan prismodellen har utviklet seg i et senere
kapittel.
Jeg har nå redegjort for hvordan Sykehjemsetaten ble til gjennom å vise til ulike byrådssaker og
vedtak fattet i bystyret. Det fremkommer at bystyret helt siden 2002, da det første vedtaket om
omorganiseringen av sykehjemmene i Oslo kommune har vært lysten på å sentralisere driften.
Fra sak 215/04 kommer det også frem at byråden for velferd og sosialetjenes ter helst ville opprette
tre kommunale foretak som ville profesjonalisert driften og fjernet den ytterligere fra de folkevalgtes
kontroll. Det er fullstendig i tråd med new public managment politikk som ble ført på denne tiden,
med organiseringen av sykehusene under ulike helseforetak. Man søkte å effektivisere driften av
velferdstjenester og mente derfor at en foretaksmodell ville hjelpe til med å gjøre nettopp dette.
Dette fikk ikke byråden igjennom og gikk derfor med på et kompromiss med bystyret om å oppføre
en etat i stedet. Som byråd Sylvi Listhaug skriver i byrådssak 79/06:
«Byrådet anser at opprettelse av et foretak ville være det beste alternativet, men legger til grunn at
bystyret ikke ønsket dette ved behandling av sak 215 vedrørende prinsipper om omdanning av
kommunalt eide sykehjem til kommunalt foretak i 2004»
At byråden ikke fikk i gjennom dette, førte til at sykehjemmene fortsatt er under de folkevalgtes
kontroll, men makten var nå flyttet fra bydelene og inn til byråden og bystyret.

4. Sykehjemsetaten 2007 – 2016
Byrådssak 79/06 har blitt sentral i den videre oppfølgingen av Sykehjemsetaten. Kommunerevisjonen
har laget tre rapporter som har tatt for seg Sykehjemsetaten og hvordan den har utviklet seg med
tanke på målene som ble satt i 2006. Jeg vil i det neste kapittelet gå igjennom hvordan
Sykehjemsetaten har utviklet seg fra opprettelsen og frem til i dag. Dette kapittelet vil ta for seg de
fem fordelene skissert i sak 79/06, men også hvordan prismodellen har endret seg og utviklingen av
konkurranseutsetting som virkemiddel.
I 2009 kom den første rapporten fra kommunerevisjonen som heter «Sykehjemsetaten - status etter
to års drift» 18/09. Rapporten var et produkt et vedtak fattet i Oslo kommunes møte sak 75/08.
Rapportens problemstilling var «I hvilken grad ligger Sykehjemsetaten an til å nå de målene som ble
satt ved dens opprettelse.» Man skulle se på effektiviteten av og kvaliteten på sykehjemmene i Oslo.
Med effektivitet mener man da om man har oppnådd bedre kapasitetsutnyttelse, og om man har fått
nytte av noen stordriftsfordeler. Med kvalitet mener man om det har blitt økt spesialisering, om
etaten har bidratt til kvalitetssikring og faglig utvikling i sykehjemssektoren, om man har en
tilfredsstillende lege- og fysioterapeutdekning, om stillingsbrøkene har økt og om det er fritt
brukervalg.
I 2012 kom det en oppfølgingsundersøkelse som skulle se om Sykehjemsetaten hadde forbedret seg,
med særlig tanke på et felles og helhetlig kvalitetssystem. Undersøkelsen var forankret i
kontrollutvalgets vedtak fra sak 08/12. Undersøkelsen oppsummerte at Sykehjemsetaten hadde fulgt
opp og iverksatt de fleste varslede tiltak etter kommunerevisjonens rapport 18/09.
Den siste undersøkelsen som er gjort av Sykehjemsetaten kom i 2015 i kommunerevisjonens rapport
«Oslo kommunes organisering av sykehjemstjenester.». Denne rapporten tar også utgangspunkt
byrådssak 79/06 som førte til opprettelsen av Sykehjemsetaten. Den går systematisk igjennom de 5
punktene nevnt ovenfor for å avdekke styrker og svakheter ved dagens organisering.
Jeg vil nå gå systematisk igjennom de 5 punktene ovenfor og ta utgangspunkt i de tre forskjellige
rapportene, samt måltallene for Sykehjemsetaten fra dokument 3 og resultatene gitt i
årsberetningene til Sykehjemsetaten. Dette vil gi et bilde på hvordan etaten har utviklet seg fra dens
spede begynnelse til i dag.

4.1 En bedre kapasitetsutnyttelse
Et overordnet politisk mål i eldreomsorgen som Sykehjemsetaten skal bidra med å oppnå er at flere
eldre skal få bo hjemme lenger. Samtidig skal de sørge for at de gir tilbud til eldre som er tilpasset
bestillingen fra bydelene. Som man skal se i dette kapittelet kan disse målene være motstridende. I
midlertid er det virkemidler Sykehjemsetaten kan bruke for å få disse to målene til å gå opp med
hverandre.
4.1.1

Andel korttids- og rehabiliteringsplasser

I sak 79/06 mente man at en sentral etat ville bedre utnytte den kapasiteten som var tilgjengelig, og
bedre tilpasse seg de behovene som fantes i bydelen. Det ville også være enklere å styre
sykehjemsorganiseringen etter sentrale mål gitt av bystyret gjennom dokument 3.

Figur 1

Andel korttidsplasser av antall døgnplasser i sykehjem 2007-2014*
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Andel kortidsplasser av antall døgnplasser (Måltall)
Andel kortidsplasser av antall døgnplasser (Resultat)
Kilde: Dokument 3, 2007-2014, Årsberetning Sykehjemsetaten 2007-2014.
*I 2015 slo man sammen korttidsplasser og rehabiliteringsplasser til et måltall.

Av figur 1 kan vi se at både måltallene fra dokument 3, og resultatene for Sykehjemsetaten har ligget
relativt stabilt over tid. Det startet i 2007 med at 20% av antall døgnplasser i sykehjem skulle være
korttidsplasser, til en reduksjon til 15% i 2010. I 2009 fantes det ingen måltall. Likevel har ikke
Sykehjemsetaten klart å oppnå målene. Andelen har ligget ganske stabilt rundt 10%, og faktisk gått
litt ned siden 2007.
Figur 2
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Kilde: Dokument 3, 2007-2014, Årsberetning Sykehjemsetaten 2007-2014.
•

I 2015 slo man sammen korttidsplasser og rehabiliteringsplasser til et måltall.

Av figur 2 kan man se at måltallene for Sykehjemsetaten har ligget helt stabilt på 5% siden
opprettelsen frem til 2007 da man opprettet helsehus og måltallene for korttids- og
rehabiliteringsplasser ble slått sammen. Resultatene har ligget stabilt mellom 2 og 3%, med et lite
unntak i 2009 da man var nede i 0,9%. Man ser også at fra 2007 til 2014 har det gått noe ned i andel
rehabiliteringsplasser.
Ut i fra rapportene i 2009 og 2012 fra kommunerevisjonen sier Sykehjemsetaten at etterspørselen
etter disse plassene var lavere enn bystyret forventet. Derfor ligger de hele tiden under. Dette sier de

også i sine årsberetninger. Likevel ser man at bydelene fortsatt lar seg styre av prismodellen for
hvilke plasser de bestiller.
I 2007 hadde man utarbeidet en instruks som fastsetter ansvarsfordelingen mellom bydel og
sykehjemsetat når det gjelder kjøp og drift av sykehjemsplasser. Instruksen definerer to praksiser.
For kortids-, rehabiliterings-, aldershjem-, og dagplasser skal det foretas en samlet «en-bloc»
bestilling i geografisk nærhet til brukers adresse. For langtidsplasser skal det bestilles et antall plasser
uten at disse fordeles på institusjoner. En-bloc plasser faktureres i henhold til bestillingen, men
langtidsplasser faktureres etter antall plasser brukt.
I rapporten fra 2009 kom det frem at informasjonen bydelene fikk om disse en-bloc plassene var for
dårlig. Det gjenspeiles også i antall bestillinger bydelene gjorde av disse plassene. Sykehjemsetaten
var langt i fra å nå målene om andel korttids- og andel rehabiliteringsplasser, på henholdsvis 20 og 5
prosent. Resultatet i 2008 var 11 % på korttid og 1,65 % på rehabilitering. Det kan argumenteres for
at etterspørselen etter disse plassene var lavere enn måltallene fra dokument 3 forventet.
Likevel økte andelen rehabiliteringsplasser til rundt 3% året etter. Fra rapporten i 2012 oppga
Sykehjemsetaten at etterspørselen etter disse plassene hadde økt etter at prisen på plassene ble satt
ned. Alle bydeler bestilte nå slike plasser. Sånn sett kan man argumentere at dette tilbudet kan styres
ut i fra hvordan man priser dem, og at det her kan tas grep for å gjøre dette tilbudet mer attraktivt
slik at man kan nå måltallet. Det viser også at bydelene fortsatt prioriterer ut i fra pris, noe som var et
problem før opprettelsen av Sykehjemsetaten.
Det er bystyret som fastsetter prisene på sykehjemsplasser i de årlige budsjettvedtakene, og fra 2014
for å «stimulere til en mer realistisk bestillingspraksis» ble etterbestilling av korttids- og
rehabiliteringsplasser, utover en-bloc bestillingen, gjort 10 % dyrere. Fra 01.07.15 ble det iverksatt en
ny prismodell som ytterligere skulle forsterke denne praksisen. Det er for tidlig å si om denne vil ha
ønsket effekt. Den nye prismodellen vil bli beskrevet i et eget kapittel.
I 2014 startet arbeidet med å opprette helsehus etter verbalvedtak H36. Etter dette ble måltallene
for rehabiliterings- og korttidsplasser slått sammen. Dette skal bidra til å nå det politiske målet om at
flere skal få mulighet til å bo lengre i eget hjem. Det blir spennende å se om det vil bidra til at man vil
nå målet som er satt av bystyret i dokument 3. Foreløpig ligger man ca 5% under målet, men det er
ennå tidlig å si hvilken virkning dette vil ha fremover.

4.1.2 Iverksettingstid
Figur 3
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Kilde: Dokument 3, 2009-2014, Årsberetning Sykehjemsetaten 2009-2014.
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Det finnes ikke eksakte tall for 2007 og 2008.
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Målene for iverksettingstid for vedtak om institusjonsplass var på <28 dager i 2007 og 2008, men det
finnes ingen eksakte tall på dette. Dette ble justert ned til <14 dager i 2011. Som man kan se i figur 3
holder Sykehjemsetaten seg godt under dette med et snitt på 8,1 dager fra 2009 – 2015. Av figuren
kan man også se at Sykehjemsetatens arbeid med å formidle ledige langtidsplasser er etter bystyrets
mål tilfredsstillende. I midlertid finnes det ikke tall på hvor mange tilfeller som tok over 14 dager, om
det i det hele tatt var noen.
Av figur 4 kan man se at antall enerom har økt i takt med måltallene, med unntak av 2012. Da
overtok Sykehjemsetaten en del intermediære plasser fra bydelene, som hovedsakelig var
tosengsrom. I rapporten fra 2015 uttaler avdelingsdirektøren for kvalitet, kompetanse og utvikling at
«avviklingen av tosengsrom bidro til bedre kapasitetsutnyttelse ettersom disse plassene tok lengre
tid å få belagt».

4.1.3 Andel plasser i enerom og beleggsprosent
Figur 4
Andel plasser i enerom av antall døgnplasser 2007-2015.
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Kilde: Dokument 3, 2009-2014, Årsberetning Sykehjemsetaten 2009-2014.

Tabell 1
Nøkkeltall
Beleggsprosent langtidsplasser i institusjon
Beleggsprosent korttidsplasser i institusjon

2011
2012
2013
2014
2015
97,50 % 98,20 % 98,00 % 98,20 % 96,80 %
92,60 % 90,20 % 88,50 % 86,60 % 84,20 %

Kilde: Årsberetningen for Sykehjemsetaten 2015

Fullt belegg i Sykehjemsetaten er definert som 97,33 prosent av antallet tilgjengelige sengeplasser er
i bruk (Byrådssak 233/08). Tabell 1 viser en stabil utvikling i beleggsprosenten på langtidsplasser med
en nedgang i 2015. Beleggsprosenten på korttidsplasser i institusjon er nedadgående.
Sykehjemsetaten forklarer disse to nedgangene med reduserte bestillinger fra bydelene. De mener
det er grunn til å anta at bydelenes satsing på hjemmetjenester, hverdagsrehabilitering samt
omsorg+ gir utslag i etterspørselen etter langtidsplasser.

De fleste av korttidsplassene er bestilt en-bloc, som vil si at de får betalt for plasser som nødvendigvis
ikke blir belagt. Samtidig innbefatter korttidsplassene spesialplasser som MRSA, lindrende plasser og
korttidsplasser for rusavhengige. Disse har jevnt over en ganske lav beleggsprosent noe som drar
snittet ned.

4.2 Spesialisering
I følge sak 79/06 var det forventet en økt spesialisering som følge av etatsopprettelsen. I
kommunerevisjonens rapport 01/2015, viser de at det har blitt «en tilvekst på ca 60 spesialiserte
plasser siden etatsopprettelsen». Samtidig har det blitt 100 færre plasser i skjermede enheter, 150
færre korttids- og rehabiliteringsplasser og antallet ordinære langtidsplasser har økt med 120.
Etaten viser til at den er i dialog med bydelene om hvilke behov de har, og tilpasser sine tilbud opp
mot disse. De har også utarbeidet en oversikt over sitt totale tilbud: «Innhold, kvalitet og
inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene.»
En undersøkelse gjort blant institusjonslederne viste at de spesialiserte plassene i stor grad ble
benyttet av pasienter som hadde bruk for dem, men at det fantes pasienter på ordinær langtidsplass
som hadde behov for et mer spesialisert tilbud. 40 prosent av bestillerkontorene mente at det var for
lang ventetid på enkelte spesialplasser, dette gjelder i all hovedsak skjermede enheter. En del
bydelsadministrasjoner viste også til ulike grupper som manglet et tilbud fra Sykehjemsetaten. Dette
gjelder yngre grupper, grupper med rusproblematikk og psykiatrisk problematikk som har behov for
somatisk pleie og omsorg.
En del sykehjem har også gitt uttrykk for at det tar for lang tid fra de melder inn endret
omsorgsbehov til bestillerkontorene til det blir fattet et nytt vedtak. I gjennomsnitt tok det mer enn
20 dager.
Flere fagforeninger mente at prisforskjellene mellom de ulike plassene førte til at etterspørselen
etter de spesialiserte tilbudene var så lave. Dette er et eksempel på at LEON modellen kan slå feil ut.
Man streber etter å tilby brukeren et lavest mulig omsorgsnivå, der man egentlig hadde hatt bruk for
en mer spesialisert omsorg og behandling på et høyere omsorgsnivå.
Det er vanskelig å si om opprettelsen av Sykehjemsetaten har ført til økt spesialisering, men ut ifra
undersøkelsene gjort av kommunerevisjonene kan man se at prismodellen og LEON prinsippet gir
noen uheldige føringer når det gjelder bruken av spesialiserte plasser.

4.3 Fritt sykehjemsvalg
I både sak 215/04 og sak 79/06 blir fritt sykehjemsvalg trukket frem som en utfordring som skulle
løses ved opprettelsen av Sykehjemsetaten. Ved å flytte den økonomiske risikoen fra bydelene til
etaten, ville man kunne sikre fritt valg.
Det er mulig for søkere å sette opp tre ønsker og i 2013 var det 80,7 prosent som fikk innfridd sitt
førstevalg. Personer som stod på venteliste for å få innfridd sitt førstevalg fikk tildelt en ledig plass på
et annet sykehjem. Gjennomsnittlig ventetid 1. kvartal 2014 var på 102 dager, altså ca. 3 måneder.
Noen hadde dog betydelig lenger ventetid. Per 1. kvartal 2014 hadde 12 personer ventet i over 12
måneder. For noen førte disse lange ventetidene at de ikke rakk å få innfridd sitt førstevalg.

En annen utfordring med ordningen er at den kan føre til mye flytting av pasienten. I mange tilfeller
velger pasienten og takke nei til førstevalget, fordi han/hun velger å bli på det sykehjemmet og
unngå flytting. I slike tilfeller regnes det som at pasienten har fått sitt førstevalg innfridd.
Fritt sykehjemsvalg har også ført til at noen sykehjem er mer populære enn andre og derfor har
lengre ventelister. Dette fører også til økt flytting mellom ulike sykehjem for å få kabalen til å gå opp,
noe som kan oppleves belastende for både pasienten og pårørende. Det fører også med seg mye
administrativt arbeid.
Med disse utfordringene tatt i betraktning mener bydelene og også kommunerevisjonen at det frie
sykehjemsvalget var ivaretatt for det fleste brukerne.

4.4 Kvalitetsutvikling
I sak 79/06 blir det antatt at en sentral etat vil kunne ivareta og utvikle kvaliteten bedre en datidens
organisering under bydelene. I den første rapporten om Sykehjemsetaten (18/2009) får etaten kritikk
for å ha kommet for kort i dette arbeidet. Da var det blant annet ikke et felles system for
kvalitetssikring og rapportering av avvik. I oppfølgingsrapporten 20/2012 konkluderte
kommunerevisjonen at Sykehjemsetaten hadde rettet opp i manglene, og innført et felles
kvalitetssystem, kvalitetslosen, som skal sikre forsvarlig drift.
For å sikre kvaliteten setter bystyret noen mål for Sykehjemsetaten i dok. 3 kap. 313. For 2015 er
disse:
- 97% andel rom av døgnplasser.
- Fysioterapeuttimer per uke per beboer i institusjon: 0,6
- Legetimer per uke per beboer i institusjon: 0,51
- Andel årsverk med fagutdanning: 90 %
I følge Sykehjemsetatens årsberetning for 2015 oppfylte de alle disse målene. Ved opprettelsen av
Sykehjemsetaten var det også et mål at over 75 % av de ansatte skulle ha 80 % stilling eller mer.
Dette målet har senere blitt fjernet. Det er likevel interessant og se utviklingen på dette:

Figur 5
Andel ansatte i kommunale sykehjem med mer en 80% stilling
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Kilde: Sykehjemsetatens årberetning 2015 og Kommunerevisjonens rapport 1/2015.

Som man kan se av figur 5 var det en nedgang fra 2009 til 2010 fra 60 til ca. 55 %, frem til 2015 før
den hoppet tilbake til 61 %. Sykehjemsetaten forklarer nedgangen med at flere ringevikarer fikk faste

helgestillinger. Oppgangen kan forklares med det nye §14-4a i arbeidsmiljøloven som gir faste
ansatte rett på høyere stilling dersom de i gjennomsnitt jobber lenger en sin opprinnelige
stillingsprosent. Uansett har ikke Sykehjemsetaten klart å møte utfordringen med å skape flere faste
hele stillinger til sine ansatte, og har fortsatt store utfordringer innenfor heltid/deltid
problematikken. De peker på at det er vanskelig å få en turnus med arbeid hver 3. helg til å gå opp
uten en del deltidsarbeid.
Kommunerevisjonens rapport 18/2009 viser at det er stor variasjon på antall rapporterte avvik
mellom sykehjemmene, også etter at man har justert for antall pasienter. Pr 1. tertial 2012 var det et
gjennomsnitt på 21 rapporterte avvik per sykehjem. Et sykehjem hadde 99 rapporterte avvik, men tre
sykehjem hadde 1-2 rapporterte avvik. I avviksrapporten for 1 tertial 2012 ble få avviksregistreringer
kommentert med at det kunne skyldes at prosesser fungerte godt, eller at terskelen for å rapportere
avvik var for høy.

Sykehjemsetatens avviksrapport for 01.01- 31.08.2015 viser fortsatt stor variasjon mellom
sykehjemmene i registrerte avvik. Her kommenteres forskjellene på følgende vis: «Den store
variasjonen innrapporterte avvik på institusjonsnivå kan skyldes ulik avviks/meldekultur, og i mindre
grad reflektere reelle forskjeller.» (Avviksrapport 1 2015)
Sykehjemsetaten har innført et felles kvalitetssystem for alle sine kommunale sykehjem som heter
kvalitetslosen, der sykehjemmene melder inn avvik. Som vist ovenfor er det stor variasjon for meldte
avvik fra de forskjellige sykehjemmene. Derfor kan man argumentere at dette systemet ikke brukes
på en enhetlig måte, og ikke ennå er et godt verktøy for å måle kvalitet i sykehjemssektoren i Oslo
kommune.

4.5 Stordriftsfordeler
I følge sak 79/06 skulle opprettelsen av en etat føre til stordriftsfordeler på områder som
anskaffelser, drift og vedlikehold, personal, økonomi, regnskap og administrative støttefunksjoner.
Den eneste konkrete stordriftsfordelen Sykehjemsetaten kan vise til er en kjøkkenomlegging som
medførte en innsparing på ca. 3,5 mill. kroner i 2009. I senere år har de ikke beregnet gevinster av
stordriftsfordeler.
Norsk Fysioterapeutforbund og Ergoterapeutene kunne vise til at innkjøpene av tekniske
hjelpemidler i stort kvanta ble styrt fra sentralt hold, men de mente her at man gikk glipp av
småskalafordelene ved at hjelpemidlene ikke alltid var godt nok tilpasset lokale behov.
Siden det ikke er foretatt noen beregninger av gevinster knyttet til stordriftsfordeler utover de 3,5
mill. kroner i 2009, er det vanskelig å si om etatsopprettelsen har dratt nytte av stordrift.

4.6 Utviklingen av finansieringsmodell
I byrådssak 79/06 ble det vedtatt at: «Byrådet gis fullmakt til å vedta prismodell for etaten etter de
prinsipper som er skissert i saken.» Det ble dermed opprettet en midlertidig finansieringsmodell,
som etter tid skulle evalueres og om nødvendig, endres på.

Det ble lagt til grunn et sykehjemsbelegg på 99 %, og det ble satt en felles pris for sykehjemsplasser
på samme nivå for å sikre fritt sykehjemsvalg. Prisene på de forskjellige nivåene ble beregnet ut i fra:
- En gjennomsnittsberegning av sykehjemmenes totale driftskostnader.
- Et påslag for Sykehjemsetatens administrasjon og formidling av plassene.
- Vekting av de ulike plassene basert på ressursbruk og analyser av tidligere års regnskapstall.
Sykehjemsetatens kapitalkostnader ble utelatt fra prisene og ble i stedet bevilget direkte til
Sykehjemsetaten. Dette for å redusere prisene som bydelene måtte betale når de bestilte plasser.
Videre hadde spesialplasser for brukere med MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) eller
andre resistente bakterier samme pris som vanlige langtidsplasser, selv om driftskostnadene for disse
plassene var større. Dette for å hindre en spredning av disse bakteriene. Plasser for yngre demente
på Villa Enerhaugen ble også holdt utenfor, siden disse varierte veldig i pris. Bydelene betalte
individuelt for hver enkelt av disse plassene.
I byrådssak 233/08 ble denne modellen videreført, men beleggsprosenten ble redusert til 97,33 %.
Oslo kommunes budsjett for 2012 (Oslokommune, 2011) inneholder verbalvedtaket H36/2012 som
sier: «Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en
vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemmene(…)» Dette
resulterte i tre delrapporter fra Sykehjemsetaten der de kom med sine anbefalinger. Disse vil bli
beskrevet under kapittel 5.3.

5. Dagens sykehjemsetat
Dagens Sykehjemsetat har ansvar for driften av 20 kommunale institusjoner samt
kontraktsoppfølging av 28 institusjoner. I tillegg har etaten en rammeavtale med fire utenbys
sykehjem om kjøp av inntil 110 plasser.
En av Sykehjemsetatens hovedoppgaver er å tilpasse driften til bydelens ønsker og bestillinger. Man
vil se i kapittel 5.4 at den nye finansieringsmodellen viser seg å være utfordrende i så måte, fordi
etaten har problemer med å tilpasse seg raske endringer i bydelenes bestillinger. Det man ser er at
bydelenes bestillinger til Sykehjemsetaten har sunket betraktelig. Spesielt med tanke på bruken av
ordinære langtidsplasser. I snitt stod 33,4 plasser ledige til enhver tid i 2014. Etter innføringen av ny
finansieringsmodell stod 59,5 plasser ledige. Dvs. nesten en dobling. Som et av tiltakene for å tilpasse
driften, og unngå store tap har det blitt innført ansettelsesstopp på alle kommunale sykehjem fra
17. desember 2015.
Det ble også vedtatt at 52 langtidsplasser på Furuset skal legges ned. Ifølge Sykehjemsetatens
budsjett for 2016, skal ingen berørte ansatte miste jobben, men få tilbud om andre stillinger på
sykehjemmene. Jf. ansettelsesstopp.
Sykehjemsetaten har også fått 15 millioner mindre til drift i 2016. Pleiefaktoren opprettholdes derfor
på 0,71 på alle sykehjem. Det vil også blir gjennomført en del reorganiseringsprosesser på
sykehjemmene. På egnede sykehjem etableres det større avdelinger, for å effektivisere driften.
Sykehjemsetaten reduserte sykefraværet med 0,9 prosent i 2015, det forventes at dette skal
ytterligere ned. Videre skal etaten også jobbe systematisk for å redusere bruken av
bemanningsbyråer.
Videre i kapitlene under vil det komme en beskrivelse av hvordan Sykehjemsetaten blir styrt. Aller
først vil man presentere Oslo kommunes politikk ovenfor etaten. Deretter vil det komme en
beskrivelse av etatens styringsmodell. Denne legger en basis for det videre arbeidet administrasjonen
gjør ut mot de ulike institusjonssjefene og sykehjemmene. Deretter vil man gå igjennom hvordan
kvalitet blir målt, og resultatene av disse målingene, som i all hovedsak gjøres av Helseetaten. Så vil
finansieringsmodellen beskrives, der man vil vise hvordan den påvirker bydelenes bestillinger av
korttids- rehabiliterings- og langtidsplasser. Helt til slutt vil man gå igjennom bemanning og hvordan
man jobber med å møte fremtidens utfordringer samtidig som man ivaretar de ansatte.

5.1 Oslo kommunes politikk
5.1.1 Seniormeldingen og boligplan for eldre
I både bystyremelding nr. 1/2014, Seniormelding: Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo, og i
utbyggingsplan for helsehus og assistert botilbud for eldre – rullering 2016-2026, legges det føringer
for fremtidens eldreomsorg. Disse to dokumentene er helt sentrale, og har samme fremtidsvisjon. I
fremtiden vil det være mindre behov for langtidsplasser på sykehjem, men en økt satsning på
tilrettelagte boliger for eldre.
Derfor legger Oslo kommune til rette for at det skal bygges flere omsorg+ leiligheter. Dette er
samlokaliserte omsorgsboliger med døgnbemannet resepsjon, husvert, aktivitetssenter og kafé. Med

argumenter som økt livsglede, større grad av selvstendighet og at de fleste eldre ønsker å bo hjemme
lenger vil man legge til rette for det gjennom disse omsorgs+ leilighetene.
Byrådets overordnede mål for utbyggingsplanen er:
-

-

-

Styrking av hjemmetjenesten med hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, slik at en
større andel av de eldre kan klare seg selv i eget hjem. Satsning på et mer variert botilbud
med Omsorg+ og lokale demensboliger gjør at behovet for sykehjemsplasser vil bli redusert i
fremtiden.
Rehabilitering/fornyelse av 2500 plasser i institusjonsbygg, som helsehus, langtidshjem,
herunder demenslandsbyer. Rundt 1700 institusjonsplasser er nå under regulering,
planlegging, anskaffelse og bygging.
Etablering av 1500 leiligheter i Omsorgs+ innen 2020. 600 leiligheter er etablert i Omsorg+.
900 leiligheter er under bygging, anskaffelse, planlegging og regulering.
Byrådet ønsker å fortsette satsningen på Omsorg+ og vurdere bygging av ytterligere 500
leiligheter i Omsorg+ innen 2026.
Etablering av 100 lokale demensboliger innen 2018. 50 demensboliger er under planlegging.
Behovet for sykehjemsplasser vil bli løpende vurdert i forhold til helseutviklingen i
eldrebefolkningen og effekter av den økte satsningen på hjemmetjenester.
Befolkningsøkningen blant de eldste eldre fra 2025 forventes å gi økt behov for Omsorg+ og
sykehjem. Derfor forberedes kommende utbygging med kjøp og regulering av tomter.

Fra 2016-2026 er det beregnet at sykehjemsplasser vil synke fra 4485 plasser til 3966. I samme
tidsrom skal man øke antall Omsorgs+ leiligheter fra 599-2000. Så i det totale mener Oslo kommune
at det blir en økning av helomsorgstilbudet i Oslo.
Om lag 52 prosent av dagens institusjonsplasser i Oslo tilfredsstiller ikke dagens fysiske krav ved
behov for personlig bistand eller hjelpemidler. Derfor er Oslo kommune nødt til å oppgradere de
sykehjemmene der det trengs. Dette er planlagt at alle skal stå ferdig oppusset i 2021.

Kilde: Oslo kommune, 2016b.

Disse rehabiliteringene fordrer at sykehjem flyttes rundt og får midlertidige lokaler. Den planen
fremgår av tabell 14.

Kilde: Oslo kommune, 2016b.

Det er 17 sykehjem som regnes som uegnet for rehabilitering. Disse har man planer om at man enten
skal flytte sykehjemmene til nye tomter, eller at de skal avvikles «når utviklingen tilsier det.»
Sykehjemmene det gjelder fremkommer av tabell 15

Kilde: Oslo kommune, 2016b.

I den strategiske boligplanen ønsker de også å vurdere om det er mulig å slå sammen noen av de
aktuelle sykehjemmene f.eks. Grünerløkka, Paulus og Lilleborg.
Det er uklart i planen hva som menes med avvikling, men dersom man tar i betraktning at
sykehjemsplassene skal reduseres med 519 plasser, så kan man med noenlunde sikkerhet si hvilke
sykehjem som vil bli rammet av dette. Noen av disse byggene blir også foreslått omgjort til Omsorg+
leiligheter.
Selv om boligplanen legger opp til et økt heldøgnstilbud til eldre, gjennom en kraftig økning av
Omsorgs+ boliger (Det totale tilbudet vil gå fra 5255 plasser i 2016, til 6204 plasser i 2026), så vil det
bli gitt mindre bistand pr eldre i fremtiden. Fordi en omsorg+ leilighet krever mindre ressurser enn en
sykehjemsplass. Da kan man argumentere med at heldøgnstilbudet vil bli dårligere for fremtidens
eldre. Fagforbundet Oslo mener at de ikke vil få et like godt tilbud som i dag.
Motargumentet blir at eldre vil nyte bedre av velferdsteknologi, de vil ha bedre helse og være mer
ressurssterke. Dette argumentet mener vi er problematisk, fordi det er basert på eldre sin fremtidige
helse, noe som er svært vanskelig å si noe om. En gjennomgang av forskning på eldre sin helse i
fremtiden viser at funnene er svært sprikende og at derfor er vanskelig å konkludere med hvordan
deres helse vil utvikle seg.

Utviklingen Oslo kommune legger opp til krever også at de eldre er villige til å la seg rehabilitere, at
de har en vilje til å opprettholde de evnene de trenger for å bo hjemme lenger.

5.2 Sykehjemsetatens administrasjon
Sykehjemsetaten har utviklet en styringsmodell, med egne styringskort til hver av direktørene, som
igjen har en administrasjon under seg. Styringskortene beskriver strategiene som ligger under hver
administrasjon, hvilke mål de skal nå og hvilke tiltak de skal igangsette for å nå de. Styringskortet for
etatsdirektøren vil ligge vedlagt.
Styringsmodellen er delt inn i tre deler: Oslostandard 1.0, 2.0 og 3.0.
- Oslostandard 1.0 handler om «trygg og troverdig tjeneste og bærekraftig drift.»
- Oslostandard 2.0 handler om «Innovative tjenester og boformer».
- Oslostandard 3.0 handler om temaet «sterk samfunnsaktør».
En gjennomgående standard er at de ovenfor skal vise at Sykehjemsetaten er «en virksomhet som
kjennetegnes ved kunnskapsbasert praksis, kompetanse og forskning.» (Sykehjemsetaten 2016 d,
s. 4).
Sykehjemsetaten la nylig ut «Oslostandard for Sykehjemsetaten», dette er den første versjonen av 4.
Denne versjonen tar for seg Oslostandard 1.0 og hvordan denne skal oppfylles. Jeg vil i det følgende
gå igjennom denne standarden, og se på den opp mot kvalitetsmålingene utført av Helseetaten.

5.2.1 Oslostandard for Sykehjemsetaten
Oslostandard for Sykehjemsetaten baserer seg på Oslo kommune sitt verdigrunnlag og
Sykehjemsetaten sin visjon og beskriver gangen og kvaliteten i tilbudet etaten gir. Den starter med
det første møte med beboeren, til beboeren forlater sykehjemmet.
Det er bydelene som fatter vedtak om opphold i enten helsehus eller langtidssykehjem. Dersom man
har fått plass på et langtidssykehjem så kan man søke seg til det sykehjemmet man vil bo på, jf. Fritt
sykehjemsvalg. Samtidig har Sykehjemsetaten 14 dager på seg fra vedtak om plass på en sykehjem
eller helsehus til å komme med et tilbud.
Alle søkere får tilbud om plass i enerom, og de som ønsker å bo sammen får tilbud om det. Får å sikre
pasient- og beboermedvirkning så inviteres pasient/beboer og pårørende/verge til jevnlige samtaler
etter beboer/pasients ønske eller behov. Dersom beboer/pasient ikke er i stand til å fremme slike
behov eller ønsker inviteres pårørende/verge til samtale for å fremme hva de tror er pasient/beboers
behov.
Ved innkomst blir alle pasienter og beboere tildelt en tjenesteansvarlig sykepleier eller vernepleier
samt en primærkontakt. Disse har et særskilt ansvar for beboer/pasient, jf. BOB. Pasienter på
helsehus blir tatt imot og vurdert av helsepersonell, og i løpet av første virkedag blir pasienten
vurdert av lege. Da skal også munnhelse og tannstatus undersøkes. Ved behov blir pasienten/beboer
henvist til tannlegetjenesten.

Beboere på langtidshjem får samme behandling ved innkomst bortsett fra at legeundersøkelsen skjer
i løpet av de første 3 virkedagene. I langtidshjem gjennomføres også en velkomstsamtale der
beboeren kan ha med seg pårørende/verge dersom hun/han ønsker det. Her undersøkes også
munnhelse og tannstatus årlig av tannpleier. Helsepersonell sørger for at daglig munnstell og
tannpleie ivaretas.
Pasienter på helsehus får individuell behandling av egnet helsepersonell med fokus på trening som
fremmer mestring. Denne treningen kan dog gjennomføres i grupper. Behandlingen er tilrettelagt slik
at man skal nå den individuelle målsetningen med oppholdet.
På både helsehus og langtidshjem er det mye bruk av medisiner. For å sikre at disse er korrekt dosert
og blir gitt på en korrekt måte, er det prosedyrer man må følge. Det gjennomføres også en tverrfaglig
legemiddelgjennomgang innen tre uker etter innkomst og deretter minimum hver 6. måned.
Maten er tilpasset hver enkel beboer/pasient og det tilbys frokost, lunsj, middag og kveldsmat. I
tillegg tilbys det mellommåltider. Under måltidene unngår man støy og unødige forstyrrelser og man
sørger for at maten blir presentert på en appetittvekkende måte. Pasienters og beboeres
ernæringsstatus følges opp og kartlegges. Ved behov blir det satt inn nødvendige tiltak som skal
forhindre eller behandle eventuell underernæring.
For å opprettholde egne ferdigheter og egenmestring så legges det til rette for at pasienter og
beboere får delta i daglige gjøremål. Om beboer/pasient ønsker det får man hjelp til å komme ut i
frisk luft. Det legges også til rette for at man får dekket sine behov for samtaler om eksistensielle
spørsmål.
Ved utskrivelse eller overføring til annen institusjon har helsepersonell tett dialog med
pasient/beboer og pårørende/verge. Helsepersonell sikrer at nødvendig informasjon overføres til
tjenestene som skal motta pasienten/beboeren.
Ved livets slutt gis det lindrende behandling ut i tråd med nasjonale føringer ut fra individuelle behov
og ønsker. Pårørende ivaretas på en god og omsorgsfull måte. Ved ønske tilkalles en representant fra
et trossamfunn. Ved livets sluttfase er det alltid noen til stede hos pasient/beboer.
Sykehjemsetaten har et stort fokus på interne prosesser når det gjelder kvalitetssikring av tjeneste.
Det skal finnes systemer og prosedyrer som skal forebygge uønskede hendelser. Det gjennomføres
risiko- og sårbarhetsanalyser ved hvert sykehjem og helsehus. Alle avvik behandles fortløpende og
benyttes til «systematisk kvalitetsforbedring». Disse avvikene er offentlig tilgjengelig.

5.2.2 Kvalitet i Sykehjemsetaten
I Sykehjemsetaten måler man kvalitet på følgende måter:
- Kvalitetsrevisjoner
- Bruker- og pårørendeundersøkelser
- Analyser av medarbeiderundersøkelser
- Kvalitetsindikatorer
Det er Helseetaten som har ansvar for å lage, gjennomføre og analysere disse revisjonene og
undersøkelsene, samt å komme med anbefalinger på bakgrunn av disse.

5.2.2.1

Kvalitetsrevisjoner

«Formålet med kvalitetsrevisjoner er å vurdere om tjenestene drives slik at myndighetskrav og
overordnet regelverk etterleves. (…) Et annet og vel så viktig mål er fremme kvalitetsutvikling.»
(Helseetaten 2016a, s. 8).
Måten man gjennomfører en kvalitetsrevisjon på i Sykehjemsetaten, er at man velger seg ut
forskjellige sykehjem, basert på hvilke områder man ønsker å revidere og hvor lenge siden
sykehjemmet har vært kvalitetsrevidert. I 2016 valgte man ut mottak av beboere, munnhelse og
internkontroll som revisjonsområder, og valgte sykehjem som hadde skåret lavt på disse før, samt
sykehjem man ikke hadde besøkt på en stund.
Besøket er anmeldt, og man tar stikkprøver i Gerica, samt samtaler med utvalgt helsepersonell på de
forskjellige sykehjemmene. Etter at besøket er fullført og avvikene, eller merknadene er registrert,
blir alle ansatte invitert til et avslutningsmøte der de får mulighet til å korrigere visse feil.

5.2.2.2

Kvalitetsindikatorer

«En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området
som måles. (…) Kvalitetsindikatorer som måles er tannhelse, fall, infeksjoner, trykksår og ernæring»
(Helseetaten 2016b, s. 3)
De ulike kvalitetsindikatorene har blitt valgt ut fordi de er enkle å måle, at de er pålitelige og
relevante, samt at de enkelt kan la seg påvirke ved å endre prosedyrene for pleien. Videre måler man
disse kvalitetsindikatorene på alle sykehjemmene i Oslo. Her deler man inn i tre resultater:
- Bedre enn gjennomsnittet
- Innenfor konfidensintervallets* øvre og nedre grense
- Dårligere enn gjennomsnittet
Disse målingene er dårlige å bruke dersom man ønsker å sammenligne kvaliteten på de ulike
sykehjemmene, fordi det er mange variabler og lokale omstendigheter som er med på definere
hvordan sykehjemmene skårer på de ulike indikatorene. Derimot kan man bruke resultatene på disse
målingene lokalt, og man kan, sammen med de andre kvalitetsmålingsystemene i Sykehjemsetaten si
noe om helhetsbildet.

5.2.2.3

Bruker- pårørendeundersøkelser.

Brukerundersøkelsen blir gjennomført som kvalitative fokusgruppeintervju. I 2014, da sist
undersøkelse ble gjennomført, gjennomførte man i alt 44 slike intervju. Alle sykehjem, unntatt seks
stykker deltok.
«En kvalitativ undersøkelse gir innblikk i hvordan deltakerne oppfatter og reflekterer rundt den
situasjonen de er i. Den gir ikke grunnlag for å telle antall fornøyde beboere.(..) Fordi kvalitativ
metode ikke handler om å telle, gir metoden ikke generaliserbare resultater.» (Helseetaten 2015, s. 5)
På tross av sitatet over mener Helseetaten at funnen «peker på noe felles» og at de derfor kan
overføres til andre beboere på sykehjem.

Pårørendeundersøkelsen blir gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse der 1 pårørende pr.
beboer blir invitert til å delta. Skjemaet består av totalt 25 spørsmål der svarene spenner fra 1-4, der
1 er i svært liten grad og 4 er i svært stor grad. Man kan også svare vet ikke. Skjemaet inneholder
også et kommentarfelt hvor det er mulig for respondenten å komme med sine synspunkter. I 2014,
da undersøkelsen sist ble gjennomført svarte 1944 personer på undersøkelsen som er en svarprosent
på 50. Svarprosenten for hvert sykehjem varierer fra 24-100. Det vil si at de sykehjemmene som har
en lav svarprosent vil ha større vanskeligheter med å trekke konklusjoner ut av undersøkelsen.
Denne undersøkelsen er en tilfredshetsundersøkelse. Den gir et høyst subjektivt svar, og
respondentens evne til å vurdere de forskjellige spørsmålene er begrenset til egne observasjoner og
samtaler med nærstående.
Ut av undersøkelsen er det mulig å trekke noen konklusjoner og se noen trender i hva de pårørende
er fornøyd eller ikke fornøyd med. Den gir også mulighet til å drive forbedringsarbeid lokalt dersom
svarprosenten ved det enkelte sykehjemmet har vært høy.
I tillegg til dette har alle bydeler i Oslo tilsynsutvalg som på vegne av innbyggerne og de folkevalgte
bydelsutvalgene fører tilsyn med helsehus og langtidshjem. Disse rapporterer om mangler i tjeneste
og påpeker forhold som bør bedres.
Alle disse undersøkelsene og revisjonene skal samlet gi et bilde av hva slags kvalitet det er på
sykehjemmene i Oslo. På bakgrunn av disse skal man finne områder man ønsker å fokusere på slik at
man kan bedre kvaliteten. I det videre arbeidet ønsker jeg å gi et bildet av hvordan kvaliteten er
basert på beboer- og pårørendeundersøkelsen gjennomført i 2014, rapport 1/16 kvalitetsindikatorer
for sykehjem 2016 og samlerapport for kvalitetsrevisjonene 2016.

5.2.2.4

Resultater av Kvalitetsrevisjonene i 2016

Revisjonsområdene som ble valgt for 2016 er mottak av beboere, munnhelse og internkontroll.
Revisjonen ble gjort på 9 kommunale, 4 ideelle og 3 kommersielle sykehjem. Funnene resulterte i 11
avvik og 15 merknader. Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav gitt i lov eller forskrift,
Oslo kommunes krav samt virksomhetens egne rutiner. Merknad er definert som forhold som ikke
omfattes av definisjonen for avvik, men der det er et forbedringspotensial.
Helseetaten kommer med en rekke anbefalinger i samlerapporten:
Mottak av beboere
Under dette revisjonsområdet fant Helseetaten at mottak av nye beboere ikke alltid forgikk etter de
gjeldene rutiner. Noen sykehjem hadde nettopp begynt å ta i bruk «sjekkliste for mottak av nye
langtidsbeboere, og på enkelte sykehjem var ikke denne sjekklisten godt nok ivaretatt. Blant annet
kunne det være stor forskjell i kvaliteten på den informasjonen de fikk i forkant.
I noen tilfeller fikk ikke sykehjemslegen beskjed at det hadde kommet en ny beboer og derfor ble
heller ikke legesjekk gjennomført innen to virkedager.
I følge sjekklisten skal skjemaet «min livshistorie» deles ut ved ankomst. Dette er et skjema beboeren
kan velge å fylle ut hvis han/hun vil. I intervjuer kom det frem at beboere synes dette skjemaet spør
om litt for personlige ting. Mange beboere/pårørende velger derfor ikke å fylle ut skjemaet.

Helseetaten kom med følgende anbefaling på dette revisjonsområdet:
«Revisjonen anbefaler at Sjekkliste for mottak av nye langtidsbeboere benyttes og dokumenteres i
større grad enn nå. Sykehjemmene oppfordres til å diskutere bruk av min livshistorie for å få en mer
enhetlig praksis»
Munnhelse
Alle sykehjemmene som ble kontrollert hadde rutiner for munnhelse, men etterlevelsen av disse,
varierte. Det ble funnet mangelfull eller uklar journalføring på området. F.eks. kom det ikke klart
frem om stellet var gjennomført eller ikke.
I noen tilfeller ble det også funnet at beboere med spesielle tiltak når det gjaldt munnhelse ikke ble
fulgt opp på en bestemt måte. Sykehjemmene hadde heller ikke oversikt over tannhelsekontaktens
funksjon og oppgaver.
I Helseetatens anbefalinger på revisjonsområdet står det følgende:
«Revisjonen anbefaler at sykehjemmene går gjennom tiltaksplanene for å sikre utfyllende
tiltaksplaner med situasjonsbeskrivelser, mål, faglige vurderinger og evalueringer. For å etablere en
felles forståelse og forbygge svikt, anbefaler vi at sykehjemmene tilstreber en enhetlig journalføring
av gjennomført eller manglende gjennomført stell. Vi anbefaler videre at sykehjemmene etablerer og
integrerer funksjonen til tannhelsekontaktene slik at deres kompetanse kommer til nytte.
Internkontroll
En del av sykehjemmene hadde gjennomført en risikoanalyse, disse hadde gjort det etter at de ble
varslet om revisjon.
De fleste av avvikene som be gitt på dette området skyldes en manglende felles forståelse for hva
som anses å være avvik. Det var flere av informantene som meldte få avvik fordi de opplevde å ikke
få tilbakemelding på hvordan de skulle følge de opp. Avvikene ble i liten grad brukt i
forbedringsarbeidet.
På dette revisjonsområdet anbefalte Helseetaten følgende:
«Revisjonen anbefaler at internkontroll implementeres i større grad i det daglige arbeidet. Arbeid
med risikoanalyser og handlingsplan anbefales å involvere flere personer enn det gjør i dag slik at
arbeidet og kvalitetstankegangen blir tydeligere forankret. Risikoanalyser bør gjøres kjent for
personalet på alle avdelinger. Vi vurderer videre at det foreligger behov for opplæring i
myndighetskrav og lokale rutiner som tjenesten omfattes av.»
Videre skriver revisjonen at «Fra tidligere kvalitetsrevisjoner ser vi at de samme avvik ofte går igjen
på mange sykehjem. Det kan derfor antas at mange av de øvrige sykehjemmene har de samme
utfordringene som de som er nevnt i rapporten (..)»

5.2.2.5

Resultat fra Rapport 1/2016, Kvalitetsindikator for Sykehjem.

Her vil jeg presentere hvilke måltall denne rapporten presenterer, og under hvert tema si hvilke
resultater rapporten gir.
Kvalitetsindikatorene gir følgende måltall på sykehjem:
Andel beboere med dårlig munnhygiene.
Andel beboere med dårlig munnhygiene er 26 %, dette er en bedring fra 2015 med 3 %.

Andel med fall med moderat/alvorlig skade.
Andel med fall med moderat/alvorlig skade er 28 %, dette er en bedring fra 2015 med 4 %.
Andel fall uten fallforebyggende tiltak.
Andel fall uten fallforebyggende tiltak er 12 %, dette er en bedring på 16% fra 2015.
Andel infeksjoner.
Andel infeksjoner på sykehjem er 7 %, dette er en bedring på 1 % fra 2015.
Andel infeksjoner oppstått på sykehjem.
Andel infeksjoner oppstått på sykehjem er 83 %, dette er en bedring på 4 % fra 2015.
Andel trykksår.
Andel trykksår på sykehjem er 7 %, dette er bedring på 1 % fra 2015.
Andel trykksår oppstått på sykehjem.
Andel trykksår oppstått på sykehjem er 79 %, dette er en bedring på 1 % fra 2015.
Andel beboere ikke vurdert for ernæringsmessig risiko.
Andel beboere ikke vurdert for ernæringsmessig risiko er 22 %, dette er en bedring på 5 % fra 2015.

Andel beboere som er underernært /i ernæringsmessig risiko.
Andel beboere som er underernært /i ernæringsmessig risiko er 43 %, dette er en bedring på 3 % fra
2015.
Andel beboere uten ernæringstiltak.
Andel beboere uten ernæringstiltak er 18 %.
Rapporten viser bedring på alle punkter fra 2015. Likevel er ikke nedgangen stor og noen steder er
andelen beboere høy, som f. eks. andel fall, dårlig munnhygiene og andel underernærte.

5.2.2.6

Resultater fra beboer- og pårørendeundersøkelser

Hovedfunnet i beboerundersøkelsen er at de fleste trives og følger seg trygge på sykehjemmet. De
opplever de ansatte som omsorgsfulle og flinke. Samtidig opplever deltakere i undersøkelsen at de
må vente på hjelp, og at de opplever at det er for få pleiere til stede, spesielt på kvelden og i helgene.
Dette medfører en usikkerhetsfølelse blant beboerne.
Mange av de spurte synes også at de ansatte har for liten tid til å prate med dem, «spesielt siden de
ansatte ofte er de eneste ikke-demente personene beboerne treffer i løpet av en dag.» De fleste
deltakerne mener de har gode muligheter til medbestemmelse, men at det ofte avhenger av hvor
god tid pleierne har, og av egen helsesituasjon.
Hovedfunnet i pårørendeundersøkelsen er jevnt over positivet med to unntak. Det er på spørsmål
om det tas jevnlig initiativ til oppfølgingsmøter, og om de er fornøyd med tannstellet og
tannbehandlingen som deres nærstående mottar. Når det gjelder det siste, så er det 33% som svarer
«vet ikke».

Disse undersøkelsene har vært utsatt for en del kritikk, fordi de inneholder en del spørsmål som
hverken beboer eller pårørende er i stand til å svare på eller vurdere. Derfor skal man ikke måle
kvaliteten kun på bakgrunn av slike undersøkelser, men ta de med i et mer samlet vurdering av ulike
kvalitetsmålinger.

5.2.2.7

Samlet vurdering

Dersom man ser samlet sett på alle kvalitetsvurderingene gjort av Helseetaten i sykehjemmene, kan
man se at en del av standardene satt i «Oslostandard for Sykehjemsetaten» ikke er oppnådd ennå.
Blant annet mottak av nye beboere, munnhelse, tid til samtale med beboerne, oppfølgingssamtaler,
underernæring, avviksoppfølging og risikoanalyser. Dette viser at trinn 1 i Oslostandarden ikke er
etablert i hele tjenesten, og som en konsekvens vil trinn 2 bli påvirket av det.
Det kan vise seg vanskelig for en etat og drive virksomhetsstyring av så mange sykehjem under ett.
Det viser seg å være store forskjeller mellom sykehjemmene for hvordan de håndterer blant annet
avvik, nye beboere og oppfølging av egne rutiner. Dette gjør at etaten ikke har sørget for en mer
helhetlig kvalitetsutvikling hos sykehjemmene jf. kap. 2 og 3. Fortsatt er det slik at noen sykehjem er
mer populære enn andre, og det er et uttrykk for kvalitetsforskjeller. Dette viser seg i bestillingene
fra bydelene.
Selv om Sykehjemsetaten har utviklet virksomhetsstyring innenfor sine virksomheter, kan det synes
ut i fra kvalitetsmålingene at de har utfordringer med å få sykehjemmene til å følge rutinene. Dette
ser man blant annet i bruken av skjemaet «sjekkliste for mottak av nye beboere» og «min
livshistorie».
Det er også problemer med å få de ulike sykehjemmene til å bruke fellessystemer på samme måte.
Det kan man se på ved journalføringen i Gerica og bruken av kvalitetslosen. Kvalitetsrevisjonen fant
forskjeller i måten man registrerte stell, og da spesielt med tanke på munnhelse, og at denne mange
ganger var for uklart. Det er også store forskjeller i registrerte avvik blant sykehjemmene, og hvordan
de følger opp disse.
Beboer- og pårørendeundersøkelsen viser også at det ikke er nok tid til å utføre de oppgavene som
«Oslostandard for Sykehjemsetaten» mener de skal gjøre. De fleste av beboerne og pårørende er
fornøyd med sitt opphold, men opplever at pleiepersonalet ikke har nok tid til samtale med dem.
Nå vil rapporten beskrive og problematisere Sykehjemsetatens digitaliseringsstrategi. Denne kan sees
på som et forarbeid til Oslostandard 2.0.

5.2.3 Digitaliseringsstrategi 2016-2019
«Sykehjemsetaten har kontinuerlig fokus på digitalisering av og i etaten, hvor blant annet
samordning av fellesfunksjoner, digitalisering av arbeidsprosesser, effektivisering av anskaffelser,
bruk av velferdsteknologi og styrking av kompetanse er viktige innsatsområder (Sykehjemsetaten
2016e, s. 5).
Formålet med denne strategien er å sette i stand arbeidet med hvordan IKT skal støtte opp under
planlagt tjenesteutvikling og bidra til å løse utfordringer. I tillegg til denne strategien skal det
utarbeides en handlingsplan som skal inneholde konkrete tiltak til hva som må gjøres for å nå målene
i strategien.

Strategien har en stor tro på det effektiviseringspotensialet som ligger i digitalisering, og spesielt
velferdsteknologi. Mye handler om å utnytte det potensialet som allerede finnes i enhetlige og
smarte IKT løsninger. Det være seg registrering på mobile enheter som «prater sammen» slik at man
slipper å registrere de samme dataene flere ganger til pilledispensere som leverer medisinen på en
trygg og forsvarlig måte.
Hovedmålsettingen til strategien synes å være: Investere i velferdsteknologi som gjøre det enklere og
heve kvaliteten på tjenestene, samtidig som man reduserer arbeidsmengden og derfor også de
sosiale utgiftene (jf. lønn og pensjon).
Dette er en strategi som er særs lite konkret, og viser til den forestående handlingsplanen hvor man
vil konkretisere hvilke produkter og løsninger man skal ta i bruk.
Fagforbundet Oslo mener at en del i strategien er positive tiltak. Dersom man gjør registreringer
enklere og mer effektivt, samt automatiserer en del manuelle prosesser, som medisinhåndtering, vil
det potensielt frigjøre en del tid. Så er spørsmålet hva man skal bruke denne tiden på. Dette svaret
kommer ikke strategidokumentet med, men på Sykehjemsetatens strategikonferanse ble det lagt
vekt på at 90 % av etatens utgifter gikk til «manuell arbeidskraft», og bruk av velferdsteknologi ville
ta over for en del av denne arbeidskraften. Fra andre hold i etaten sa man heller at
«velferdsteknologi vil frigjøre tid til å utføre kjerneoppgaver.» Uansett er det en stor forventing i
etatsledelsen til velferdsteknologi og hvordan dette vil «revolusjonere» dagens eldreomsorg.
Denne utviklingen innenfor etaten krever mye oppmerksomhet og debatt. Dersom man sikter mot å
erstatte arbeidskraft med økt bruk av velferdsteknologi, så er det noe Fagforbundet Oslo er kritisk til.
Det kan få store effekter på profesjonene som jobber innenfor eldreomsorgen, og kan påvirke
rekrutteringen til disse yrkene. I arbeidet med eldre er det å skape relasjon til beboeren uhyre viktig.
Dette skal man vokte seg for å erstatte med velferdsteknologi. Men dersom denne strategien kan
frigjøre tid til å bygge enda sterkere og bedre relasjon til beboeren er det en stor fordel.

5.2.4 Etatsdirektør
Etter etatsdirektørens styringskort har denne personen ansvar for at Sykehjemsetaten har en effektiv
tilpasning av sykehjemsplasser og tilbud etter bydelenes etterspørsel. Etatsdirektøren har også
ansvar for tildelingsbrevet, og har det overordnede ansvaret for budsjettet til Sykehjemsetaten.

5.2.5 Direktør samfunnskontakt
Direktør samfunnskontakt har ansvar for all kontakt med media o.l. Det ligger også til stillingen å
etablere Sykehjemsetaten som en sterk samfunnsaktør. Det er også under denne direktøren at
delansvaret for pasient- pårørende- og omdømmeundersøkelser ligger.

5.2.6 Direktør strategi og HR
Direktør Strategi og HR har ansvar for å videreføre/etablere behovstilpassede arbeidstidsordninger
og øke andel heltid og hindre uønsket deltid. Dette skal gjøres ved å etablere rutine for

heltidsstillinger og unngå ufrivillig deltid. Her ligger også ansvaret for topplederskolering og
medarbeiderundersøkelser, jf. 10-faktor.

5.2.7 Etatsoverlege
Etatsoverlege har ansvar for å innovere legemiddelarbeidet

5.2.8 Kvalitetsdirektør
Kvalitetsdirektør har ansvar for å kartlegge behov og omfang av samtaler rundt eksistensielle
spørsmål hos eldre på sykehjem. Videre har denne direktøren et delansvar for å utarbeide tiltaks- og
fremdriftsplan for implementering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten sammen med
helseetaten. Denne direktøren skal også gjøre en analyse over dagens pasientforløp og beskrive
løsninger for raskt «Hjem igjen» inkludert tilbud om støtte til mestring og rehabilitering. Stillingen har
også ansvar for å hente erfaringer fra utviklingsenheten og utarbeide en lærings- og veiledningsplan
for studenter og lærlinger.

5.2.9 Direktør kommunale sykehjem
Direktør kommunale sykehjem har ansvar for å implementere og bredde konseptet langtidshjem. Her
skal det utarbeides en plan for innføring av gode erfaringer fra pilotprosjektet «Bedre hverdagsliv» i
øvrige langtidshjem, med bakgrunn i tjenestedesignprosjekter, lage tiltaksplan for hvordan kvaliteten
skal utvikles og sikres i langtidshjem. Direktøren har ansvar for å prøve ut og implementere
tillitsreformen ved minst to sykehjem. Direktøren har også et delansvar for å utarbeide tiltaks- og
fremdriftsplan for implementering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten. Sammen med
direktør for samfunnskontakt skal denne direktøren utvikle kontinuerlige pasient-, pårørende- og
omdømmeundersøkelser. Direktøren skal også følge opp at ledere på alle nivåer foretar årlige
gjennomganger av etiske regler med sine medarbeidere knyttet til eget ansvarsområde.

5.2.10 Direktør helsehus
Direktør helsehus har ansvaret for implementere og bredde konseptet helsehus. Det ligger til
stillingen at man sammen med Helseetaten skal utarbeide tiltaks- og fremdriftsplan for
implementering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten. Gjøre en analyse over dagens
pasientforløp og beskrive løsninger for raskt «Hjem igjen» inkludert tilbud om støtte til mestring og
rehabilitering. Denne direktøren skal også videreutvikle samarbeidet med bydeler og etater. Her
ligger også delansvaret for å utvikle kontinuerlige pasient-, pårørende- og omdømmeundersøkelser.
Videre skal direktøren følge opp at ledere på alle nivåer foretar årlige gjennomganger av etiske regler
med sine medarbeidere knyttet til eget ansvarsområde.

5.2.11 Direktør private sykehjem
Direktør private sykehjem har ansvar for å iverksette indre vedlikehold, utbedringer, nybygg og
standard etter godkjent fremdriftsplan. Plan for erstatningssykehjem der dette er nødvendig

Her ligger også ansvaret for å sammen med Helseetaten utarbeide tiltaks- og fremdriftsplan for
implementering av velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten. Denne direktøren skal også
utarbeide en plan for hvordan det skal arbeides med innovasjon i organisering og drift av
sykehjemmene. Videre er delansvaret for å utvikle kontinuerlige pasient-, pårørende- og
omdømmeundersøkelser også plassert her. Det ligger også til denne stillingen å utarbeide prosedyre
for tilbakeføring av konkurranseutsatte sykehjem til kommunal drift.

5.2.12 Opplæringskontor for helse og oppvekstfag (OHO)
OHO består av sju ansatte fordelt på sju årsverk og har vært operativt siden 01.01.2015. Kontoret ble
opprettet med bakgrunn i byrådssak 65/14, flere lærlinger i Oslo kommunes virksomheter, og
byrådssak 1078/14, etablering av opplæringskontor for helse- og oppvekstfag i Oslo kommune. De
har ansvar for å formidle lærlinger innen helsearbeider- og barne- og ungdomsarbeiderfaget til sine
medlemsbedrifter, dvs. barnehager, skoler, hjemmesykepleie m.fl.
OHO har per 31.12.15 ansvaret for 340 lærekontrakter fordelt på 96 bedrifter. De 96 bedriftene
fordeler ser på følgende vis:
- 15 bydeler
- Barne- og familieetaten
- 17 kommunale sykehjem
- 49 skoler
- 10 private og ideelle sykehjem
- 4 private helseinstitusjoner
Bystyret har vedtatt at alle lærlinger som er kvalifiserte skal få tilbud om læreplass. OHO har lagt til
grunn at søkere til læreplass må tilfredsstille alle, eller hoveddelen av disse kravene:
- Karakteren 3 i norsk
- Ingen stryk i programfag
- Maks 2 stryk i fellesfag
- Lavt fravær (maks. 10 dager og 10 timer)
- Gode holdninger til faget og til det å jobbe med mennesker.
- Motivasjon for å lære faget og ha læretid i bedrift.
I OHO årsberetning påpeker de at tilsøkningen til helse- og oppvekstfag er lav, og at for mange av
søkerne har utfordringer med å møte kravene ovenfor. I noen tilfeller, der OHO har ment at
kandidaten er vel skikket til å bli lærlinger, men f.eks. har for dårlig karakter i norsk, har man
opprettet et samarbeid med Oslo voksenopplæring Sinsen. På den måten har noen fått ekstra
norskopplæring slik at de blir lærlinger.
OHO har også en del tiltak for å rekruttere elever til utdanningen, samtidig som de ønsker å bedre
yrkesgruppens renommé. De hjelper blant annet videregående skoler til å skaffe praksisplasser.
Medlemsbedriftene har blandede erfaringer med praksiselever. I den forbindelse har OHO,
utdanningsetaten, og noen av medlemsbedriftene etablert et prosjekt som skal se på «prosjekt til
fordypning» for å se om dette kan rigges på en annen måte.
Videre så har de et sommerjobbprosjekt der de skaffer elever fra VG1 sommerjobb innenfor
barnehager og sykehjem. De har også helsefagpatruljen som reiser rundt til 10. klassinger og
informerer om yrket.

For Fagforbundet virker det som OHO kan være en god ressurs og samarbeidspartner når det gjelder
arbeid opp mot lærlinger innenfor helse- og oppvekstfaget. Både med tanke på vår lærlingpatrulje,
men også arbeidet med rekruttere ungdom til å velge disse fagene.

5.3 Pris- og finansieringssystem.
I 2014 gjorde bystyret et vedtak i sak 346/14 som endret finansieringsmodellen i Sykehjemsetaten.
Før dette hadde prisen for en sykehjemsplass blitt satt av bystyret, og alle plassene hadde ulik
kostnad. Av kommunerevisjonens rapport 1/2015 fant de at pris hadde mye å si for hvilke tilbud
befolkningen fikk, og flere institusjonssjefer ga uttrykk for at pasienter ble plassert på et lavere
omsorgsnivå en behovet tilsa, på grunn av pris.
I ny prismodell ble det vedtatt en ordning som heter «en pris, et vedtak» som omhandler
langtidsplasser på sykehjem. Denne ordningen fungerer slik at bydelens bestillerkontor fatter
førstegangsvedtaket for pasienter som skal på langtidsplass. Deretter er det lokale revurderingsteam
på sykehjemmene som søker om endring av omsorgsbehov til avd. kvalitet og fag, under
kvalitetsdirektøren.
For at dette systemet skal fungere har man satt en felles pris for alle langtidsplasser, foruten plasser
for yngre demente på Villa Enerhaugen.
Det ble også vedtatt at man delvis fjerner subsidiene på langtidsplasser som gikk til Sykehjemsetaten
og tilførte disse midlene til bydelsrammen. Det vil si at i Oslo kommunes budsjett for 2016 (dok. 3)
ble prisen for en ordinær langtidsplass satt til kr 810 488. I Oslo kommunes budsjett for 2015, var
denne prisen satt til kr 657 574, dvs. at prisen ble satt opp med kr 152 914 etter at subsidiene på
disse ble flyttet fra Sykehjemsetaten til bydelskassen.
Det ble også foreslått at man skulle gjøre noe av det sammen med korttids-/rehabiliteringsplassene,
men disse er fortsatt subsidiert på samme måte, og har forskjellig pris.
Den nye prismodellen har ført til at bydelsøkonomien er styrket, samtidig som prisen på ordinære
langtidsplasser har økt. Dette er også de plasser bydelene tradisjonelt har bestilt mest av. Samtidig
sitter Sykehjemsetaten igjen med all risiko dersom ikke ordinære langtidsplasser blir belagt. Dette
fordi subsidiene fra kommunen er fjernet. Dette har gjort at etaten har blitt veldig sensitiv til
endringer i bestillinger fra bydelene. I så måte mener Fagforbundet Oslo at Sykehjemsetaten ikke er
mer robust til å møte endringer en det bydelene var før opprettelsen av etaten, jf. kapittel 2 og 3.
Effekten av den nye finansieringsmodellen er en ønsket utvikling av Oslo kommunes politikere. Den
vedtatte seniormeldingen ønsker tiltak som gjør at eldre kan bo hjemme lenger. Subsidiene som er
flyttet fra Sykehjemsetatens budsjett til bydelsrammen er ment som et insentiv til å gi innbyggerne i
bydelene mer hjemmetjeneste. Dette er også i tråd med LEON-prinsippet (Omsorgs på laveste
kostnadsnivå).
Likevel reiser den finansieringsordningen en del interessante problemstillinger. Blant annet fordrer
den en kortsiktig tilpasning til dagens eldreomsorg. Siden minkede bestillinger fra bydelene påvirker
Sykehjemsetaten fra dag 1, er de nødt til å justere driften deretter. Fagforbundet Oslo argumenterer
for at dette gjør det vanskeligere for etaten og tenke langsiktig i bemanningsspørsmål, hvilke krav
som vil stilles til eldreomsorgen i fremtiden osv.

Videre er påstanden «eldre ønsker å bo lengre hjemme» lite problematisert. For eksempel har vi til
gode å finne en undersøkelse som sier at eldre som bor på sykehjem heller vil bo hjemme. Som regel
er overnevnte påstand basert på spørreundersøkelser blant eldre som bor hjemme, og ikke kjenner
til sykehjem. Svar som: «jeg ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig.» er tvetydig og trenger ikke
bety at personen ønsker å bo hjemme for enhver pris.
Samtidig ser Fagforbundet Oslo at bydelene lar seg styre av kostnadsnivå og at flere pasienter kan
havne på et for lavt omsorgsnivå enn det som egentlig er behovet. I kommunerevisjonens rapport
1/15 var det flere institusjonssjefer som uttrykte en bekymring over dette. Den nye
finansieringsmodellen viderefører i så fall denne bekymringen, ved at pasienter som før ville fått
langtidsplass på sykehjem, nå må bo hjemme lenger. Figuren under viser dette helt klart.

Av figuren kan man se at det har vært en jevn nedgang i bruk av langtidsplasser. Men dersom man
ser på grafen fra september 2015 ser man en markant endring i den reelle bruken av langtidsplasser.
«En pris, et vedtak» er i så måte et tiltak som veier noe opp for dette. Siden alle langtidsplassene nå
koster det samme vil det ikke utgjøre noe forskjell dersom omsorgsnivået til en pasient endres.
Dermed har man fjernet pris som utgjørende faktor for hva slags plass pasienten får. Videre kan også
tiltaket ses som et steg vekk fra bestiller-/uførermodellen fordi man har flyttet ansvaret for endring
av omsorgsnivå vekk fra bestiller til utfører.

5.4 Bemanning
I budsjettet for 2015 ble det satt av 5 millioner kroner for utprøving av behovstilpasset
arbeidstidsordninger på sykehjemmene. Det ble satt ned en prosjektgruppe i Sykehjemsetaten for å

se på dette. Rammebetingelsene var at de arbeidstidsordningene man skulle se på skulle skje
innenfor arbeidsmiljølovens rammer og muligheter slik at de ikke krevde dispensasjon.
I prosjektet brukte man døgnrytmeplan i kombinasjon med bemanningsplan slik at man matchet
ressursene som trengtes for å utføre oppgavene som var definert i døgnrytmeplanen. Foreslåtte
arbeidstidsordninger var ønskeplan, «glidende» vaktskifter, lange vakter og økt antall helger,
årsarbeidsplan/kalenderplan og årsarbeidstid. Alle disse forslagene tok sikte på å øke kompetansen i
helgene og redusere behovet for ekstravakter og små stillingsstørrelser.
Disse ulike forslagene ble prøvd ut på ni forskjellige sykehjem. På disse sykehjemmene kunne
forskjellige poster prøve ut ulike arbeidstidsordninger. Gjennomføringsperioden ble satt til
01.09.2015 – 31.12.15. Denne perioden ble sammenlignet med samme periode i 2014 for å se på
forskjellene, og om det ble noe bedring i sykefravær, antall AML brudd, ekstern innleie, overtid og
merarbeid.
Resultatene viser en positiv utvikling på de fleste områder, spesielt knyttet til merarbeid. Øke antall
helger, innføre glidende vaktskifter og noe lengre vakter (opp til 9,5 t) fikk positive effekter på
sykefravær, økt kompetanse, AML brudd, overtid og merarbeid. Likevel tas det noen forbehold:
«De erfaringene som ble høstet under prosjektperioden, og det foreliggende tallmaterialet kan ikke
tolkes ensidig til inntekt for effekten av de ulike utprøvningene. Til det er det for mange andre forhold
som er med på å på virke resultatet» (Sykehjemsetaten 2015c, s. 26).
I rapporten ligger det noen begrensinger som gjør at man skal være forsiktig med å trekke
konklusjoner. Både at prosjektet er utført i en begrenset tidsperiode og på svært begrensede
områder. På et av helsehusene var det f.eks. kun fysioterapeuter og ergoterapeuter som deltok.
Sammenligningsgrunnlaget er også begrenset til 01.09.2014-31.12.14. Dette gjør at man ikke med
sikkerhet kan si om noe har bedret seg pga. innføringen av behovstilpassede arbeidstidsordninger.
Dersom man ønsket det, er man nødt til å ta med flere år i beregningen slik at man kan se på
gjennomsnittet av de forskjellige variablene.
På tross av disse begrensningene har Sykehjemsetaten vedtatt at man skal ta i bruk døgnrytmeplan
og kalenderplan ved utarbeidelse av turnuser på alle avdelinger, og at det ikke skal forekomme brudd
på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Rapporten anbefaler videre at man ikke går utover
de rammene som kan avtales mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver, eller mellom
arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
Man ser også et behov for at arbeidstidsordningene må variere ut i fra døgnrytmeplanen og
bemanningen på det enkelte sykehjem. Noen steder er det relevant og øke antall helger, mens andre
steder bør man ha lengre vakter.
I følge forslag til budsjett for 2017 ønsker byrådet å skape en heltidskultur i alle langtidshjem og
helsehus. De har derfor gjeninnført måltall på 70% på andel stillinger med 80 % eller mer.
Fagforbundets klubb i Sykehjemsetaten er helt sentral i dette arbeidet. De bruker §14-4a og §14-9(6)
i AML for å få ansatte i faste stillinger og samt minske bruken av deltid. Dette er et veldig viktig
arbeid og tar opp store deler av ressursene til de hovedtillitsvalgte i klubben.
Samtidig lider de under manglende planer fra Oslo kommunes sin side. Det finnes strategier og
planer for hvordan vi skal få eldre til å bo hjemme lenger, slik at de ikke har bruk for en langtidsplass
på sykehjem. Men det finnes ingen plan per nå, for hvordan man skal håndtere nedbemanningen i

Sykehjemsetaten. Det er lagt opp til et voldsomt tempo i omstillingen, men denne har ikke tatt
hensyn til de ansatte.
Dette fører til et press på etaten fra to sider. Både fra Oslo kommune som ønsker å trappe ned
bruken av langtidsplasser, og fra faste deltidsansatte med rett til utvidet stilling, eller vikarer som har
rett på fast stilling.
I denne situasjonen har Sykehjemsetaten begynt å bruke årsarbeidsplan som virkemiddel for å møte
§14-4a og §14-9(6) i AML. Da er det slik at de ansatte som faller innen disse to kategoriene får tilbud
om kontrakter tilsvarende den prosenten de har jobbet det siste året, men siden de bruker
årsarbeidsplan, så får de ikke alle vaktene de skal ha. Dermed må de ut å «shoppe» vakter for å fylle
opp sin stilling. Dersom de i løpet av året i har klart å «shoppe» nok vakter, blir de trukket tilsvarende
i lønn. Klubben i Sykehjemsetaten har vært kritisk til dette og forhørt seg med Fagforbundet Oslo for
å få en overordnet politikk.
Fagforbundet Oslo, mener det er en rekke betenkeligheter med denne ordningen, og vi mener den
strider mot en rekke paragrafer i arbeidsmiljøloven. Derfor mener vi at årsarbeidstid ikke kan brukes
som et virkemiddel for å utvide stillinger.
De overnevnte problemstillinger skaper også et problem innen rekruttering. Oslo kommune sier selv
at de har store behov for helsefagarbeidere i fremtiden, men med dagens fremtidsvisjon klarer ikke
vi å se hvor de skal jobbe hen.

5.5 Sykehjemsetatens innhold
Sykehjemsetatens tilbud til befolkningen i Oslo er beskrevet i dokumentet inntakskriterier og innhold
i Oslosykehjemmene. Disse tilbudene vil bli beskrevet kort under, med informasjon om hva hver
enkelt plass koster, og eventuelle subsidier man mottar av kommunen.
Sykehjemsetaten gir tilbud innenfor fire hovedkategorier: Opphold i aldershjem, langtidsopphold,
tidsbegrenset opphold og dagopphold i sykehjem etter spesifiserte kriterier. For utfyllende
informasjon om hvert enkelt tilbud kan man lese i kapittel 8.1.
Høsten 2013 ga byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Sykehjemsetaten i mandat å
gjennomføre bystyrets verbalvedtak H36. Vedtaket innebar å etablere egne korttids- og
langtidstilbud. Korttids og rehabiliteringsplassene skulle samles i 4-5 helsehus, og skulle
gjennomføres i samarbeid med bydelene.
Dette var et svar til samhandlingsreformen som kom i 2012. Dette førte til en større pågang av
utskrivningsklare pasienter fra sykehus, som hadde et større behov for korttidstilbud og
rehabilitering.
I 2014 ble fire sykehjem valgt ut til å bli helsehus. Dette var: Ryen, Solvang, Tåsen og Lilleborg. I 2015
ble alle nødvendig flytting av beboere gjennomført og helsehusene etablert. Parallelt med denne
etableringen ble det utviklet et konsept, gjennom tjenestedesign som skal beskrive hvordan et
helsehus er ment å fungere. Konseptet beskriver brukerreisen fra «hjem og hjem igjen», og hvordan
tjenestene og beboerne vil utvikle seg fra nå og frem mot 2025.
Her er det et stort fokus på å utvikle tjenesten til å ta så lite inngrep så mulig i beboernes hverdag.
Det vil si at beboeren skal få bo «hjemme» (Omsorg+) så lenge som mulig. Og at det skal være stort
fokus på rehabilitering av beboeren slik at man yter tjenestene på lavest mulig omsorgsnivå.

Selv om etaten og Oslo kommune har hatt en veldig strategi for å vri tilbudet over fra langtidshjem til
helsehus så ser det ikke ut som om dette fungerer særlig godt. Dette kommer frem av figuren under.

Her kan man se at det har vært en jevn nedgang i bruken av korttidsplasser i Oslo kommune. Man
skulle tro at samhandlingsreformen, samt satsningen på at eldre skal bo hjemme lenger ville ført til
en økning. Dette har også vært målet for Oslo kommune (Jf. Måltall på 20 %). Dette har helt klart ikke
slått til.
Under vil det komme en beskrivelse av de ulike tilbudene Sykehjemsetaten tilbyr. Kostnadene
beskrevet under hver av dem er hentet fra byrådets forslag til budsjett 2017. Der det ikke er noe
kostnad beskrevet skyldes dette at de ikke er nevnt spesifikt i budsjettet.

5.5.1 Ulike typer korttidsopphold
Ordinært korttidsopphold
Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre
gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.
Driftskostnad: kr 943 656
Prissubsidie: kr 192 071
Pris: kr 751 584
Rehabiliteringsopphold
Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at eldre kan
komme tilbake til eget hjem. Avdelingene har styrket bemanning på fysioterapi, ergoterapi og
legetjenester.
Driftskostnad: kr 1 202 534

Prissubsidie: kr 409 196
Pris: kr 793 339
Rehabiliteringsopphold samhandlingsarena Aker
Driftskostnad: kr 1 762 047
Prissubsidie: kr 968 708
Pris: kr 793 339
Avlastning for pårørende
Avlastningsopphold for å utsette innleggelse i institusjon og gi eldre muligheten til å bo hjemme
lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.
Driftskostnad:
Prissubsidie:
Pris:
Opphold for personer med smitte (MRSA)
Enheter for personer med påvist smitte (MRSA) for å gi behandling og redusere smitterisiko.
Driftskostnad: kr 1 670 187
Prissubsidie: kr 835 093
Pris: kr 8 835 093
Opphold i lindrende enheter
Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg.
Driftskostnad: 1 453 063
Prissubsidie: kr 701 478
Pris: kr 751 584
Opphold for personer med rusavhengighet
Tilbud til personer med rusavhengighet med behov for kortvarig pleie og omsorg. Det er toleranse
for bruk av lovlige rusmidler i enheten.
Driftskostnad: kr 1 110 674
Prissubsidie: kr 275 581
Pris: kr 835 093
Opphold for yngre personer med demens
Tilbud til personer under 65 år med demens som har behov for utredning. Tilbudet kan være råd- og
veiledningstjeneste til pårørende, samt avlastings- og korttidsopphold.
Kostnad:
Trygghetsopphold
Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha
noen rundt seg. Den eldre tar selv kontakt med tjenesten og kan skrive seg inn.
Kostnad:
Dagopphold – ordinær/rehabilitering/demens
Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse på
sykehjem. Tilbudet gis fra en til sju dager i uken, i hovedsak mellom kl. 08:00-15:00.
Driftskostnad: kr 183 721
Prissubsidie: kr 66 807
Pris: kr 116 913
Driftskostnad: kr 258 879

Prissubsidie: kr 141 966
Pris: kr 116 913
Driftskostnad: kr 250 528
Prissubsidie: kr 133 615
Pris: kr 116 913
Hospice /lindrende enhet
Hospice /lindrende enhet er en spesialavdeling med 16 senger. Enheten gir tilbud til pasienter med et
større og mer sammensatt behov for lindrende behandling.
Driftskostnad: kr 1 453 063
Prissubsidie: kr 701 478
Pris: kr 751 584
Aldershjemplass
Driftskostnad: kr 567 864
Prissubsidie: kr 0
Pris: kr 567 864

5.5.2 Ulike typer langtidsopphold
Et langtidsopphold på sykehjem er tilbud om permanent opphold med oppfølging og tilsyn hele
døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.
Ordinær plass
Enheter for pasienter med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele
døgnet.
Driftskostnad: kr 835 093
Prissubsidie: Pris: kr 835 093
Skjermet plass
Enhet for pasienter med demens og behov for tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen
demens.
Driftskostnad: kr 935 305r
Prissubsidie: kr 100 211
Pris: kr 835 093
Skjermet plass for yngre med demens
Enhet for pasienter under 65 år som har demenssykdom.
Driftskostnad:
Prissubsidie:
Pris: Egne individuelle avtaler om pris.
Forsterket plass demens
Enhet for pasienter med demens som i tillegg har atferdsmessige og psykiske symptomer (APSD).
Driftskostnad: kr 1 670 187
Prissubsidie: kr 835 093
Pris: kr 835 093

Forsterket plass psykiatri
Enhet for pasienter som har en psykisk sykdom som krever oppfølging av ansatte med kompetanse i
psykiatri.
Driftskostnad: kr 1 269 342
Prissubsidie: kr 434 249
Pris: kr 835 093
Særskilt forsterket plass for demens eller psykiatri
Enhet for pasienter med demens som i sterk grad har atferdsmessige og psykiske tilleggssymptomer
(APSD). Pasientene har stort behov for skjerming og tett oppfølging av ansatte med kompetanse i
demens og psykiatri.
Kostnad:
Særskilt forsterket plass nevrologiske lidelser
Enhet for pasienter med fysisk funksjonshemming eller alvorlig nevrologisk sykdom som har et stort
pleie- og omsorgsbehov.
Kostnad:
Plass for døve
Enhet for pasienter som er døve og har behov for oppfølging av ansatte med kompetanse i
tegnspråk.
Kostnad:
Forsterket plass for personer med rusavhengighet
Enhet for pasienter med rusavhengighet som har behov for pleie og omsorg. Pasientene kan ha
følgesykdommer og adferdsavvik knyttet til rusmisbruket.
Driftskostnad: kr 1 110 674
Prissubsidie: kr 275 581
Pris: kr 835 093

5.6 Oslosykehjemmene
Sykehjem
Abildsø sykehjem
Akerselva sykehjem
Ammerudhjemmet boog kultursenter

Type
Kommunalt
Kommunalt
Privat/ideelt

Drifter
SYE
SYE
Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Oslo

Ammerudlunden
Sykehjem

Privat/kommersielt

Unicare Omsorg

Bekkelagshjemmet

Privat/ideelt

Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Oslo

Cathinka Guldberg
senteret

Privat/ideelt

Stiftelsen
Diakonissehuset
Lovisenberg

Bemerkning

Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16
Med mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
03.04.13 – 03.04.19
Med mulighet for 2.
års opsjon.
Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16
Med mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16

Eugene Hanssens
aldershjem

Privat/ ideelt

Fagerborghjemmet

Privat/kommersielt

Unicare Omsorg

Frognerhjemmet

Privat/ideelt

Stiftelsen Frogner
menighetshjem

Furuset sykehjem
Grefsenhjemmet

Kommunalt
Privat/ideelt

SYE
Selvstendig stiftelse
tilknyttet Grefsen
menighet

Grünerløkka sykehjem
Hovseterhjemmet

Kommunalt
Privat/kommersielt

SYE
Unicare Omsorg

Jødisk bo og senior
senter

Privat/ideelt

Kajalund sykehjem

Privat/ideelt

Kantarellen bo og
behandlingssenter

Privat/kommersielt

Aleris Omsorg

Kingosgate bo- og
rehabiliteringssenter
Lambertseter aldersog sykehjem
Langerud sykehjem
Lille Tøyen sykehjem
Lilleborg sykehjem
Lillohjemmet
Lindeberg
omsorgssenter
Madserud sykehjem

Kommunalt

SYE

Privat/kommersielt

Aleris Omsorg

Kommunalt
Kommunalt
Kommunalt
Kommunalt
Kommunalt

SYE
SYE
SYE
SYE
SYE

Privat/kommersielt

Norlandia

Majorstuetunet bo og
behandlingssenter
Manglerudhjemmet

Kommunalt

SYE

Privat/kommersielt

Unicare Omsorg

Med mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.14
Med mulighet for 2 års
opsjon.
01.04.15 – 01.04.21
Med mulig for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16
Med mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16
Med mulighet for 2 års
opsjon.
01.10.14 – 01.10.20
Med 2 års opsjon til
1.10.22
Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16
Med mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16
Med mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
01.07.14 – 01.07.20
Med mulighet for 2.
års opsjon.

Kontraktsperiode:
Utløper 01.02.21

Rekommunaliseres
01.01.2017

Kontraktsperiode:
03.06.13 – 03.06.19

Med mulighet for 2.
års opsjon.
Midtåsenhjemmet
Nordberghjemmet

Kommunalt
Privat/ideelt

SYE
Stiftelsen
Nordberghjemmet

Nordseterhjemmet
Oppsalhjemmet

Kommunalt
Privat/kommersielt

SYE
Norlandia Care

Paulus sykehjem

Privat/kommersielt

Attendo Norge

Romsås sykehjem

Privat/kommersielt

Attendo Norge

Ryenhjemmet
Rødtvet sykehjem

Kommunalt
Kommunalt

SYE
Attendo

Sagenehjemmet
Silurveien sykehjem
Smestadhjemmet

Privat/ideelt
Kommunalt
Privat/kommersielt

Sagene menighet
SYE
Unicare Omsorg

Sofienbegsenteret

Privat/ideelt

Kirkens Bymisjon

Solvang sykehjem
St. Halvardhjemmet

Kommunalt
Privat/ideelt

SYE
Kirkens Bymisjon

St. Hanshaugen
omsorgssenter

Privat/kommersielt

Unicare Omsorg

Stovnerskogen
sykehjem
Tåsenhjemmet

Kommunalt

SYE

Privat/kommersielt

Norlandia Care

Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16
Med mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
Utløper 01.05.21
Kontraktsperiode:
01.10.08 – 01.10.12
Med mulighet for 2.
års opsjon.
Har vunnet nytt
anbud:
01.10.14 – 01.10.20
Med mulighet for 2.
års opsjon.
01.9.15 – 01.9.21 med
mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
01.09.14 - 01.09.20
Med mulighet for 2.
års opsjon.

Kontraktsperiode:
01.09.14 – 01.09.20
Med mulighet for 2.
års opsjon.
Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16
Med mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
01.01.11 – 31.12.16
Med mulighet for 2 års
opsjon.
Kontraktsperiode:
1.2.14 – 1.2.20
Med mulighet for 2.
års opsjon.

Kontraktsperiode:
01.12.13 – 01.12.19

Uranienborghjemmet

Privat/kommersielt

Aleris Omsorg

Villa Enerhaugen
Vinderen bo- og
service senter
Vålerengen bo- og
service senter
Økern sykehjem
Fagertun sykehjem

Kommunalt
Kommunalt

SYE
SYE

Privat/ideelt

Kirkens Bymisjon

Kommunalt
Privat

Søster Ninas sykehjem

Privat

Villa Skaar

Privat

SYE
Eises og driftes av
Gunn og Eivind
Seigerud
Eies og drives av
Randi og Aasmund
Drolsum
Villa Skaar AS

Finca el Romeral

Stiftelsen
Sagenebjørka og
kommunene Askim,
Rygge, Skiptvet og
Spydeberg

Med mulighet for 2.
års opsjon.
Kontraktsperiode:
03.06.13 – 03.06.19
Med mulighet for 2.
års opsjon til 03.06.21

Utenbys sykehjem på
Jaren
Utenbys sykehjem på
Jevnaker
Utenbys sykehjem i
Lier
Sykehjem i Spania

6. Klubben i Sykehjemsetaten.
Fagforbundets medlemmer innenfor Sykehjemsetaten var frem til 29. januar 2014 organisert i
Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening. Denne fagforeningen valgte som et ledd i ny struktur
av Fagforbundet Oslos fagforeninger å slå seg sammen med flere andre fagforeninger, og
Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo ble stiftet den 30. januar 2014.
Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo organiserer i dag medlemmene i 42 forskjellige klubber basert
på arbeidsgiver og hovedavtale.

6.1 Tillitsvalgte
Klubben i Sykehjemsetaten har sju hovedtillitsvalgte:
Kjartan Goksøyr
Katrine Jacobsen
El Hassan Ouguir
Kjersti M. Hauger
Tone Amundsen
Merete Persheim
Heidi Jægtvik
Klubben i Sykehjemsetaten har 67 plasstillitsvalgte fordelt på 22 sykehjem, omsorgssenter, samt boog servicesentre.

6.2 Medlemmer
Klubben i Sykehjemsetaten har medlemmer i alle yrkesgrupper fra merkantile og pleiepersonell til
renholdere og portører.

7. Oppsummering.
Gjennomgangen av Sykehjemsetatens utvikling frem til i dag, viser at den politiske styring av etaten
ikke er helhetlig. En rekke vedtak og måltall har motstridende interesser, som blant annet måltallene
som omhandler korttids- og rehabiliteringsplasser, og hvordan disse finansieres.
Bestillerkontorene i bydelene lar seg i stor grad styre av økonomiske hensyn. Med den nye
finansieringsmodellen ønsket man å skape et incitament til at bydelene skulle utvikle egne tilbud
innen pleie og omsorg til sine innbyggere, istedenfor å skape et incitament for bydelene til å fatte
korrekte vedtak, og tilby sine innbyggere den omsorgen de har behov for.
Eldreomsorgen i Oslo er også styrt av påstanden om at eldre vil bo hjemme lengst mulig. Dette er en
påstand som er høyst problematisk, og møter lite motstand i den politiske verden. Ingen omsorg kan
erstatte den døgnkontinuerlige pleien man får ved et sykehjem, heller ikke det sosiale felleskapet
som finnes der.
En gjennomgang av den strategiske boligplanen for eldre viser videre hvor Oslo kommune tenker
eldreomsorgen skal være i 2026. Den forsøker å gi et bilde om at flere vil motta heldøgnstilbud ved
hjelp av en utvidelse av Omsorg+ leiligheter. Det er problematisk at Oslo kommune sidestiller
sykehjemsplass med Omsorg+ leiligheter. Dette er også poengtert i Fagforbundet Oslos høringssvar
til boligplanen.
Boligplanen gir oss også en oversikt over hvilke sykehjem som må regne med å flytte på seg grunnet
rehabilitering, og hvilke sykehjem som står i fare for å bli avviklet fordi de er «uegnet for
rehabilitering.»
«Oslostandarden for Sykehjemsetaten», og «Digitaliseringsstrategien 2016-2019» viser hvordan
Sykehjemsetaten tolker og styrer ut i fra den overordnende politikken fra Oslo kommune. Den viser
en stor tro på velferdsteknologi, og hvordan dette vil øke kvaliteten, men ikke minst effektiviteten i
fremtidens sykehjemstilbud.
Den overordnede politikken, samt etatens eget syn på det fremtidige tilbudet den skal yte, påvirker
også de ansatte. Fagforbundet Oslo mener det er mangel på et helhetlig blikk og fremtidsvisjon for
hva de eldre har behov for i fremtiden, og hva slags arbeidskraft vi trenger. Dette, sammen med
mange andre utfordringer gjør at etaten har store problemer med å løse deltidsproblematikken.
Videre viser rapporten at det ikke er noe enhetlig bruk av kvalitetslosen i de ulike sykehjemmene.
Det er en stor forskjell på rapporterte avvik hos de ulike sykehjemmene, som viser at det er stor
forskjell på bruke av kvalitetslosen. Derfor er det vanskelig å måle kvaliteten og utføre kontroll over
de ulike sykehjemmene.
I sin helhet mener Fagforbundet Oslo at rapporten har vist at Sykehjemsetaten ikke er bedre rustet til
å møte de endringene som Oslo kommune legger opp til, enn det bydelene var før opprettelsen av
etaten. Den er svært sensitiv for endringer i bestillinger fra bydelene, samt at den ikke evner å få en
helhetlig tankegang når det gjelder kvalitetsutvikling og avviksrapportering. Det er helt klart at etaten
blir styrt hovedsakelig ut i fra økonomiske hensyn, og dette er en kultur som sitter igjen etter 18 år
med blåblått styre i Oslo kommune, der man har sett på eldreomsorgen som tjeneste som kan styres
ut i fra et markedsstyringsprinsipp.

Felles for alle dokumentene fra Oslo kommune, som denne rapporten bygger på, er at de ønsker å
putte brukeren, beboeren og pasientene i sentrum. Tanken er vel og bra, men når politikken skal
settes ut i livet, gjøres det med tiltak som setter budsjettet og pengesekken i sentrum, med
argumentet om at de eldre skal bo hjemme lenger. Dette ser man spesielt med tanke på styringen av
bydelene. Man har valgt seg et fremtidsbilde i Oslo kommune som passer best med den
finanspolitikken som føres. Lavest mulig omsorgsnivå er at de eldre klarer seg selv i sitt eget hjem
(les: omsorg+), så da satser de på det.
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