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1. Innledning 
 Helse- og sosialetaten er organisert etter en tunmodell, hvor hvert tun har en 

virksomhetsleder. Innenfor tunet vil det være ulike tjenester tilpasset den enkelte brukers 

helsetilstand. I tillegg skal det være en naturlig flyt mellom tun når pasientens behov ikke 

samsvarer med det tilbud som gis/kan gis innenfor det aktuelle tun. Etaten er organisert i 5 tun 

og 4 virksomhetsområder: 

 Tun 1 Modumheimen- sykehjem med geriatri, demens, palliativ behandling, dagsenter 

og bofellesskap 

 Tun 2 Geithus- psykiatri med: bofellesskap for eldre brukere, bofellesskap for yngre 

brukere og dagtilbud.  

 Tun 3 Vikersund – bo og dagsenter med omsorgsboliger med heldøgns bemanning og 

kortidsplasser. 

 Tun 4 Funksjonshemmede – institusjon og avlastning for barn, boliger med heldøgns 

bemanning. 

 Tun 5 Rehabilitering- kortidsplasser innen rehabilitering 

 Hjemmebaserte tjenester distrikt sør- hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, 

matombringing og psykisk helsetjeneste. 

 Hjemmebaserte tjenester distrikt nord- hjemmesykepleie, hjemmehjelp, 

trygghetsalarm, matombringing og psykisk helsetjeneste. 

 Forebyggende tjenester- helsestasjon, fysioterapi og ergoterapi,  

 NAV 

 Barnevern 

 Flyktningetjenesten – boliger for yngre flyktninger med heldøgns bemanning. 
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Antall årsverk i helse- og sosialetaten er 370. 

 

Bakgrunnen for analysen er at kommunen i år deltar i et effektiviseringsnettverk i regi av KS. 

Deltakelse i nettverket innebærer at kommunen må analysere sine KOSTRA tall, sammen 

med brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Resultatet 

kan sammenlignes med de andre kommunene i nettverket og på den måten bidra til en 

forbedring av de kommunale tjenestene i helse- og sosialetaten. Dette kan bidra til at 

ressursene utnyttes på en bedre måte. 

Kommunen har tidligere også i 2007 gjennomført samme type undersøkelser i pleie- og 

omsorgstjenesten.  

Vi har i mars 2011gjennomført en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten, ved Modumheimen 

Sykehjem og ved Vikersund Bo- og Dagsenter( VBD) i tillegg til en pårørendeundersøkelse 

ved Modumheimen Sykehjem og ved VBD. Det ble også gjennomført en 

medarbeiderundersøkelse i hele helse- og sosialetaten i juni 2011. 

 
Figur 1 Befolkningssammensetning og andel eldre, 2010 – 2030 
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Det vi ser av figur 1. er at andelen 67-79år har en økning fra 2012 og jevnt frem til 2024.Vi 

bør derfor jobbe med kartlegging og forebygging blant denne aldersgruppen. Dette er som 

oftest brukere som trenger bistand fra hjemmebaserte tjenester.  

Fra 2023 ser vi at vi har en økning i aldersgruppen 80-89år. Her vet vi av erfaring at det er 

flere som trenger tjenester på et høyere omsorgsnivå som for eksempel bo og dagsenter, 

kortidsplasser eller sykehjemsplass. 

For Modum vil dette bety at vi må satse på forebyggende helsearbeid, bedre utbygd 

hjemmetjeneste og flere plasser med heldøgns bemanning. 
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2.Ressursanalyse 
Ressursanalyse er en analyse som omhandler ressursbruken til pleie- og omsorgstjenesten i 

2010. Analysen er basert på data fra Kostra og Iplos (Individbasert pleie- og 

omsorgsstatistikk). 

Ressursanalysen er laget innenfor de 3 hoveddimensjonene; prioritering, dekningsgrad og 

produktivitet. 

 
Figur 2 Økonomiprofil: Prioritering, dekningsgrad, produktivitet. Kommuneregnskap 2010  

 
 

2.1 Prioritering 

Modum Kommune ligger som landsgjennomsnittet for plo-tjenester (101 %) Vi ser at 

kommunen prioriterer hjemmetjenester til aldersgruppen 0-66 år høyere enn 

landsgjennomsnittet (147 %). Vi har mange PU brukere i kommunen og en del har BPA 

ordninger, omsorgslønn og hjemmetjenester i bolig. Hjemmetjenester til eldre over 67 år er 

høyere enn landsgjennomsnittet (110 %). Vi har 4 bofellesskap for eldre. Her har man økt 

bemanningen på grunn av økt pleietyngde. Prioritering til institusjonstjenester ligger under 

landsgjennomsnittet (75 %). Dette kan skyldes gammeldagse store avdelinger som er 

kostnadseffektive.   

 

2.2  Dekningsgrad 

For dekningsgrader viser profilen at kommunen for aldersgruppen 0-66 år gir tjenester til flere 

innbyggere enn landsgjennomsnittet (19 % høyere). Vi har mange yngre som får tjenester og 

vi har et differensiert tilbud. Til aldersgruppen 67-79 år ligger vi under landsgjennomsnittet 

(90 %). Andel innbyggere over 80 år som mottar tjenester ligger over landsgjennomsnittet (11 

% over). 26 % av andelen 80 år og eldre bor i institusjon eller bolig med heldøgnsbemanning.  

Det er gruppen mellom 67-79år som ligger under landsgjennomsnittet. Vi ser at det er behov 

for ulike tiltak i forhold til denne gruppen.  
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2.3 Produktivitet 

Vi ser av profilen at kommunen ligger omtrent som på landsgjennomsnittet når det gjelder 

korrigerte brutto driftutgifter pr mottaker i pleie- og omsorgstjenesten. Vi ser at utgifter pr 

hjemmetjenestemottaker 0-66 år ligger godt over landsgjennomsnittet på 132 % og at utgifter 

pr. hjemmetjenestemottaker 67 år og eldre ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Utgifter pr. 

institusjonsplass ligger under landsgjennomsnittet (85 %). Vi ser at vi har mange 

ressurskrevende brukere under 66 år som har stort bistandsbehov som legger stort beslag på 

mye av ressursene vi har til rådighet. Ressursene til ”eldreomsorg” blir derfor mindre. 

 

 

2.4 0ppsummering av ressursanalysen 

Når vi leser figur2 ser vi at Modum kommune har ramme omtrent som landet og innenfor 

denne rammen er det yngre brukere av hjemmebaserte tjenester, (hjemmeboende i tilrettelagte 

boliger for PU og yngre funksjonshemmede) som synes å ha en svært høy prioritet.  

Kommunen har en ressursbruk som er hele 47 % høyere enn landsgjennomsnittet. Den høye 

ressursbruken kan forklares både med at mange mottar tjenester (høy dekningsgrad) og at 

hver bruker mottar mye (høye enhetskostnader). 

Ressursbruk til ”eldreomsorg” synes å være vektet med noe høyere prioritering av 

hjemmetjenester og lavere ressursbruk til institusjon (75 % av landsgjennomsnittet). 

Vikersund bo og dagsenter(VBD), Geithus bo og dagsenter(GBD), Furulund bofellesskap og 

Åmot bofellesskap er mottakere av hjemmetjenester. 

 

Kommunen har differensiert helse- og sosialtjenester (se tiltakstrapp) 

SAMARBEID

MEDSPILLERE

RAMMESETTERE

Åpne tilbud

Brukerstyrte tilbud

Rådgivnings- og veiledningstjeneste

Støtteordninger

Tilrettelagt bolig

Tilrettelagt dagopphold

Bolig med ekstern bistand

Treningsbolig

Bolig med bemanning

Bolig m/heldøgns 
bemanning

Sykehjem / Institusjon
TILTAKSTRAPP

 
 

 

Modum Kommunes styrke er at vi har forholdsvis god dekning på antall sykehjemsplasser. Vi 

drifter også sykehjemsplassene rimelig. Sykehjemmet er imidlertid av eldre årgang og er ikke 

verken brukertilpasset eller laget etter dagens standard basert på universell utforming. 

 

Kommunen har etablert et godt tilbud innen rehabilitering med et eget kommunalt senter for 

rehabilitering. Senteret tar imot rehabilitenter både fra sykehus og fra eget hjem.  
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Under pkt. 2.1 og 2.2 ser vi at vi ligger høyere enn landsgjennomsnittet i fordeling av tjenester 

i forhold til hjemmetjenester til brukere under 66år. Dette skyldes blant annet brukere fra tun 

funksjonshemmede hvor tjenestemottakere har en gjennomsnittsalder på 24år. Modum 

kommune har et differensiert tilbud til denne gruppen mennesker og har observert en viss 

tilflytning av familier med funksjonshemmede barn. I tillegg har Modum en høyere andel 

brukere, enn sammenlignbare kommuner, med diagnoser som Asberger, Autisme og ADHD.  

 

Når man ser på søylene i forhold til bistandsbehov, figur 2, kan det se ut som brukerne av 

hjemmetjenester har et høyere behov for bistand enn de som bor i institusjon (Modumheimen 

sykehjem og Ekornstua avlastning for barn). Dette kan skyldes en underregistrering av 

IPLOS, da med hovedvekt på ADL registrering. 

 

Det er også viktig å merke seg at søylene for hjemmetjenester innbefatter også bo og 

dagsentrene med heldøgnsbemanning. På disse sentrene er det brukere med et høyere 

bistandsbehov enn det som var intensjonen når sentrene ble etablert. Det har vært vanskelig å 

overflytte disse til sykehjemmet da man har lite ledige plasser. Kortidsplasser blir ofte en 

”kork” i systemet da pleietrengende brukere blir liggende der i påvente av langtidsplass. Disse 

situasjonene gjør at man må yte mer hjemmetjenester, og man kan også forklare søylen over 

omfattende bistandsbehov for hjemmetjenester slik. 

  

Modum kommune har satset på tilrettelagte omsorgsboliger og trygdeleiligheter uten 

bemanning. Brukerne der får tjenester via hjemmetjenesten som andre hjemmeboende. 

Tildeling av disse gjøres i pleie og omsorgs sitt tiltaksmøte. Kommunen er langstrakt og er 

stort i areal, ved å samle brukere med bistandsbehov sentrumsnært får man en effektiv 

hjemmetjeneste.  

 

Vi tolker profilen dit hen at pleie og omsorg har mange differensierte tjenester og mange får 

mye tjenester. Modum kommune har i flere år hatt et overforbruk i forhold til vedtatt budsjett. 

Skyldes dette at vi har for differensierte tjenester? Eller skyldes dette at vi har for knappe 

ressurser? 

Store kommuner har bedre forutsetning for å kunne drifte et differensiert tjenestetilbud enn 

mindre kommuner. Modum anses som en kommune som er midt imellom. Differensierte 

tjenester øker mulighet for BEON(billigst mulig omsorgsnivå)/LEON(lavest effektive 

omsorgsnivå), men krever god samhandling på tvers og ikke minst at hvert tilbud gis til så 

mange at det er mulig og drive effektivt. Da vil det gi lavest mulig kostnad i forbindelse med 

administrasjon og ledelse.  

 

Kan Modum kommune tjene på å kutte på noe av tjenestetilbudet? Hvordan kan vi legge 

listen lavere i forhold til forventningene fra innbyggerne i kommunen?  

Kommunens innbyggere bør gis bedre informasjon om de tjenestene vi kan gi. Hvis vi 

vektlegger alt vi kan og får til vil dette virke mer bevisstgjørende. Det å trygge brukerne på 

hvilke tilbud vi har, og at de vil få hjelp når de trenger det kan være et viktig tiltak. 

 

Tjenestetilbudet er, som vi har nevnt tidligere, svært differensiert. Det er viktig at vi fortsetter 

arbeidet med å samle tjenester for å effektivisere driften.  

Helse- og sosialetaten har flere utfordringer som vi i dag ikke vet omfanget av jfr. 

Samhandlingsreformen. Signaler fra administrasjonen er at etaten ikke kan regne med en 

økning av neste års budsjett. Vi tenker at noe av dagens tjenestetilbud må reduseres. 
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3 Kvalitetsanalyse 

3.1 Hjemmetjenesten 

Figur 3 Resultat for brukerundersøkelse, brukere av hjemmetjeneste 
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Resultatet for hjemmetjenesten viser at svarene ikke avviker mye fra svarene til kommunene 

som deltar i nettverket. 

Verdien i forhold til trygghet og respektfull behandling ligger over landsgjennomsnittet, og 

likt med gjennomsnittet i nettverket. Dette sier noe om at brukerne av tjenestene våre føler seg 

godt ivaretatt, på en trygg og respektfull måte. Det er svært positivt da hjelpen tjenesten yter 

bør bygge på disse verdiene.  

 

Tilbakemeldingen viser at tjenesten har forbedringspotensiale innen områdene tilgjengelighet 

og til dels brukermedvirkning. Dette er viktige områder, som bør være i kontinuerlig fokus for 

utvikling og forbedring. 

 

Skår for informasjon ligger litt høyere enn nettverket. Det er allikevel viktig å arbeide videre 

og forbedre denne verdien. 

Den ”gode samtalen” og hvordan vi informerer og veileder våre brukere – vil til sist påvirke 

verdiene tilgjengelighet og brukermedvirkning. 

Riktig og god informasjon vil kunne bidra til forutsigbarhet i forhold til tjenesteutøvelsen. 

 

Vi valgte å levere ut spørreskjemaet til alle brukere i hjemmetjenesten som mottar 

hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Brukere med demens- og psykiatrisk diagnose eller 

brukere som bare har tjenestene trygghetsalarm og matombringing deltok ikke på 

brukerundersøkelsen. 

Personalet i hjemmetjenesten tok med seg skjemaet ut til alle aktuelle brukere. Undersøkelsen 

var frivilling og alle svarte anonymt. Vedlagt lå en frankert svarkonvolutt slik at besvarelsen 

kunne legges rett i postkassen. De som hadde behov for hjelp til utfyllingen, meldte fra til 

hjemmetjenesten om dette. De fikk hjelp av andre enn ansatte i hjemmetjenesten til å fylle ut 

skjemaet. Det var 324 brukere som fikk utdelt brukerundersøkelsen. Vi fikk tilbake 190 svar, 

det vil si 58 %. 
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3.2 Beboere på institusjon: 

Vi valgte å gjennomføre undersøkelsen for beboere som er klare og orienterte ved 

Modumheimen og VBD, vi brukte ikke demensundersøkelsen. Av 97 beboere ble 51 beboere 

spurt, av disse fikk vi inn 36 svar dvs. en svarprosent på 69 %. Alle beboerne ved 

Modumheimen, ble intervjuet av 2 personer fra Lions, ved VBD ble beboerne intervjuet av 

merkantilt personale fra sentraladministrasjon.. 

 
Figur 4 Resultat for brukerundersøkelse, beboere institusjonstjeneste 
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Resultatene for beboere på institusjon viser at svarene ikke avviker mye fra resten av 

nettverket. 

Når det gjelder respektfull behandling og trivsel skåres det høyt i undersøkelsen. Dette er 

områder som skal ligge høyt og som alltid må stå i fokus.  

Undersøkelsen viser at det er utfordringer i forhold til brukermedvirkning og informasjon.  

I forhold til brukermedvirkning ser man blant annet at spise og leggetider og muligheten til å 

komme ut er områder som kan forbedres.  

 

 

3.3 Pårørende institusjon: 

Det ble sendt ut undersøkelse til 67 pårørende, vi fikk inn 37 svar, det vil si 56 %. 



Tjenesteanalyse pleie og omsorgstjenester 2011 

Utarbeidet av Ann E.Waal, EvaKristineHansen, Aase Kristin Andreassen 

9 

Figur 5 Resultat for brukerundersøkelse, pårørende institusjonstjeneste 
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Brukerundersøkelsen for pårørende avviker noe fra svarene fra brukerne av tjenesten. 

Pårørendes opplevelse ligger på alle områder under brukernes opplevelse. 

Pårørendeundersøkelsen viser at de er lite fornøyd med aktivitetstilbudet og muligheten til å 

utføre dagligdagse gjøremål.  

Det foregår mye på institusjonen i forhold til kulturtilbud og aktiviteter, men det kan se ut til 

at informasjon om dette ikke når frem til alle pårørende. Også her ser vi at informasjon er et 

område hvor det er forbedringspotensiale. 

I forhold til området respektfull behandling og tilgjengelighet ser vi at pårørende er fornøyd. 

 

 

3.4 Tilbakemelding om undersøkelsen: 

Det vil bli avholdt et allmøte for ansatte ved Modumheimen hvor svarene vil bli 

offentliggjort. 

Resultatet vil bli tatt opp på pårørendemøter ved Modumheimen og VBD før sommeren. 

Resultatene vil bli tatt opp på personalmøter, ledergruppa i helse- og sosialetaten, rådmannens 

ledergruppe og Hovedutvalget for Helse. 

Man ønsker også å presentere innholdet av undersøkelsen for styrende organer i kommunen 

og eventuelt media. 

 

3.5 Andre kvalitetsindikatorer 

Helse og sosialetaten i Modum kommune har et godt utviklet HMS system med verneombud 

på hver avdeling. Det er årlig opplæring av verneombud. Virksomheten har et eget HMS råd 

som jevnlig har møter med verneombud. Vernerunder gjennomføres årlig og rapport 

oversendes HMS råd via etatsleder. 

Etaten har utarbeidet kvalitetshåndbok og system for avvikshåndtering. Avviksregistrering har 

vært i aktivt bruk, men man ser at kvalitetshåndboken trenger revidering. Dette vil være et 

omfattende arbeide. Prosessen med dette arbeidet har startet. 

Sykehjemsavdelingen har nå kun enerom til alle. Rommene er imidlertid av eldre dato og er 

ikke tilrettelagte etter dagens standard. 

Hver avdeling på sykehjemmet har tilsynslegeordning ukentlig. Så det er lege tilstede på 

sykehjemmet 4 dager pr.uke og brukerundersøkelsen viser at både brukere og pårørende er 

godt fornøyde med denne tjenesten. 
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3.6 Oppsummering av kvalitetsanalysen 

Brukerundersøkelsen viser at helse og sosialetaten i Modum kommune yter tjenester som 

brukerne er godt fornøyd med. Brukerne opplever trivsel og respektfull behandling både i 

hjemmetjenesten og institusjon. 

 

Modum kommune har et forbedringspotensial i å få et enda bedre samarbeid med brukerne og 

pårørende slik at de får god informasjon. Pårørende er en stor ressurs som det blir viktig å 

samarbeide med i det videre arbeid. Informasjon og kommunikasjon vil derfor bli hovedfokus 

videre. 

Det er mye godt arbeid som blir gjort i virksomhetene i helse og sosialetaten. Gjennom 

undersøkelsen ser vi at vi er på rett vei. Brukerne blir tatt på alvor og blir gitt en respektfull 

behandling. Dette gode arbeidet skal opprettholdes samtidig vil virksomheten fortsette 

forbedringsarbeidet, spesielt i forhold til informasjon og kommunikasjon. 

 

4 Medarbeidere i tjenesten 
Medarbeiderne er kommunens viktigste ressurs. Dette kapitlet tar for seg nærværet, 

kompetansen og medarbeidertilfredsheten. 

Alle disse faktorene har betydning for hverandre. Er nærværet høyt og den ansatte føler seg 

kompetent til å utføre sine arbeidsoppgaver vil den enkelte føle seg verdsatt, og vi vil oppleve 

en stor grad av medarbeidertilfredshet. 

Et viktig mål må være å satse på medarbeiderne for å oppnå en effektiv tjeneste med god 

kvalitet. 

4.1 Sykefravær-Nærvær 

Figur 6 Sykefravær 
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I figur 6 har vi satt inn tall for 2.kvartal. Hjemmetjenesten vil her si Geithus bo og dagsenter, 

Vikersund bo og dagsenter, Åmot bofellesskap, Furulund bofellesskap i tillegg til 

hjemmetjenestene nord og sør. Institusjon her er Modumheimen og avlastningshjemmet for 

barn. Vi ser at sykefraværet ikke er noe høyere enn landsgjennomsnittet, og ut fra tidligere tall 

i kommunen ser vi at nærværet er på vei opp! 
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4.2  Kompetanse 

 
Figur 7 Medarbeidernes kompetanse 

 Vår kommune 

Hjemme-

tjeneste  

Vår kommune 
Instititusjons-

tjeneste 

Vår kommune 

PLO samlet 
Alle 

kommuner 

unntatt Oslo 

Sykepleieutdanning 47 årsverk 28 årsverk 75 årsverk  

Annen helse- og sosialfaglig 

høyskoleutd. 

 16 årsverk   16 årsverk  

Hjelpepleier/omsorgsarbeider 92 årsverk 56 årsverk 148 årsverk  

Annet (ufaglært) 25 årsverk 7 årsverk  32 årsverk  

 Kilde: Bedrekommune.no Kilde: Kostra 

  

Her er det tatt med årsverk fra hjemmetjenestene, Modumheimen og Frydenberg. 

Kostra: Disse tallene finnes for kommunen samlet, ikke fordelt mellom hjemmetjeneste og 

institusjon.  

 

4.3 Medarbeidertilfredshet 

Kommentarer i forhold til figurer. 

Institusjon 
 
Figur 8 Medarbeiderundersøkelsen 

 

4,4
4,8

3,7

5,1
4,8 4,8

3,7
4,2

3,8

4,8 4,6

4,5

5,0

4,5

5,4

5,0 5,0

4,1
4,4 4,4

5,1

4,7

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Org. av
arbeidet

Innhold i
jobben

Fys.
Arb.forhold

Samarb.,
trivsel

Mobbing,
disk., varsling

Medarb.samt. Overordnet
ledelse

Faglig
personlig utv.

Lønns- og
arb.tidsordn.

Stolthet
arbeidspl.

Helhets-
vurdering

Profil. Gjennomsnittlig tilfredshet - Institusjon

Modum Snitt nettverk Høyeste nettverk
 

 

Blant medarbeidere i institusjon scorer vi gjennomgående på gjennomsnitt / litt over 

gjennomsnitt sammenlignet med nettverket. Dette er resultater vi er svært fornøyd med. Vi vil 

konsentrere oss om de dimensjonene hvor vi scorer høyest/lavest og mulige årsaker til dette. 

Dimensjonen ”fysiske arbeidsforhold” 

Sykehjemmet har her et snitt på 3,7. Gjennomsnitt for nettverket er 4,1. Sykehjemmets eldste 

del er over 50 år gammelt og er verken brukertilpasset eller bygget etter dagens standard 

basert på universell utforming. Heller ikke den nyeste delen fra midten av 70-tallet er utformet 

i tråd med dagens krav til slike bygg. På enkelte avdelinger må 18 beboere dele et bad, og 

ingen har eget toalett og dusj tilknyttet eget rom. At vi på denne indikatoren scorer lavt er 

derfor ikke vanskelig å forstå. Selv om beboerrommene de seinere årene har blitt vedlikeholdt 
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endrer ikke dette noe på utformingen av bygget. Ventilasjonsanleggene er ikke skiftet etter at 

bygget var nytt.  Dårlig score på inne klima er en problematikk som har vært kjent gjennom 

vernerunder i flere år, og som det ikke har vært mulig å gjøre noe med grunnet manglende 

ressurser. Det er nå startet et utredningsarbeid for nye sykehjemsplasser og det vil derfor ikke 

være sannsynlig at større bygningsmessige utbedringer vil bli gjort før eventuelt et nytt 

sykehjem står ferdig. 

Dimensjonen ”Samarbeid og trivsel med kollegene” 

Sykehjemmet har her et snitt på 5,1. Gjennomsnitt for nettverket er 5,0. Vi ser av svarene at 

medarbeiderne trives med sine kolleger. Dette kan tolkes som et uttrykk for at ledelse og 

medarbeiderne klarer å skape et godt arbeidsmiljø i den enkelte avdeling. Vi legger til rette 

for at hver enkelt medarbeider skal bli sett og hørt og at alle medarbeiderne er like viktige for 

å få hjulene til å gå rundt. Avdelingene er også flinke til å gjøre ting sammen utenom jobben, 

som å ta en teatertur til byen, sommeravslutning hjemme hos hverandre m.m. Dette er med på 

å styrke samholdet kollegene imellom og er med på at den enkelte trives mer på jobb. 

 

Hjemmetjenesten 

 
Figur 9: Medarbeiderundersøkelse hjemmetjenesten 

 

4,5
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4,1

5,1 4,8 5,0
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4,4

4,0

4,9
4,6

4,9

5,1

4,7

5,3
5,1 5,0
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6,0

Org. av arbeidet Innhold i jobben Fys. Arb.forhold Samarb., trivsel Mobbing, disk.,
varsling

Medarb.samt. Overordnet
ledelse

Faglig personlig
utv.

Lønns- og
arb.tidsordn.

Stolthet
arbeidspl.

Helhets-
vurdering

Profil. Gjennomsnittlig tilfredshet - Hj.tjenesten

Modum Snitt nettverk Høyeste nettverk
 

 

Blant medarbeidere i hjemmetjenesten scorer vi gjennomgående på gjennomsnitt / litt over 

gjennomsnitt sammenlignet med nettverket. Dette er resultater vi er svært fornøyd med. Vi vil 

konsentrere oss om de dimensjonene hvor vi scorer høyest/lavest og mulige årsaker til dette. 

Dimensjon overordnet ledelse. 

Hjemmetjenesten scorer her 3,7. Gjennomsnittet for nettverket ligger noe under dette. Med 

Overordnet ledelse er det ment politisk nivå eller etatsledernivå. Disse er noe fjernere i fra 

hjemmetjenestene fordi de jobber fysisk i rådhuset.  

Mange kjenner ikke disse personene, og det har blitt uttalt at de har svart ”midt på treet” fordi 

de egentlig ikke har noe kjennskap til eller formening om denne dimensjonen. 

Spørsmålsstillingen her burde vært noe mer presis formulert for at de kunne svart mer eksakt. 
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Dimensjonen samarbeid og trivsel. 

Her scorer hjemmetjenesten 5,1. Dette er litt over snittet i nettverket. Hjemmetjenesten er 

preget av selvstendig arbeid, men allikevel er vi gode på å finne felles løsninger og samhandle 

med hverandre. Det er flere aktører innenfor hjemmetjenesten og for å utnytte ressurssene 

best mulig er det viktig å planlegge ”dagen godt”. Ledelsen forsøker å legge til rette for den 

enkelte ansatte, for eksempel med turnus, for å øke graden av tilfredshet. Ledelsen jobber 

fysisk nær de ansatte og det gjør at vi ser den enkelte, gir tilbakemeldinger og er bidragsyter 

for et godt arbeidsmiljø. Humor og ”høyde under taket” er viktige elementer. Dette mener vi 

er viktige trivselsfaktorer. 

 

4.4 Oppsummering medarbeidere 

Medarbeiderne i helse og sosialetaten er tilfredse. Vi ser en økende grad av nærvær på 

arbeidsplassen. Modum kommune er en IA-bedrift og har mange muligheter for 

tilrettelegging for den enkelte arbeidstaker. Virksomhetene har jevnlige møter med NAV og 

arbeidslivssenteret for å finne gunstige løsninger ved sykefravær.  

Medarbeiderundersøkelsen til Modum kommune viser at vi scorer over snittet på de fleste 

dimensjoner i forhold til snittet i nettverket.   

Vi vil trekke frem tre dimensjoner. Dette er samarbeid og trivsel med kollegaene, stolthet over 

egen arbeidsplass og faglig og personlig utvikling. Dette ser vi som tre viktige dimensjoner 

direkte i forhold til medarbeidertilfredshet. 

Våre svakheter er dimensjonen i forhold til fysiske arbeidsforhold og overordnet ledelse. Til 

tross for dette er medarbeiderne tilfredse. 

 

5 Vurdering av resultateffektivitet 
 

I dette kapittelet gjøres det en vurdering om det er noen sammenheng mellom de resultatene 

vi ser og den innsatsfaktoren som er benyttet.  

Hva er resultateffektivitet?  

Med resultateffektivitet menes; om tjenestens resultater står i forhold til de ressursene som er 

satt inn i form av budsjettmidler og årsverk. 

Helse og sosialetaten i Modum kommune kjennetegnes ved:  

 Høy andel institusjonsplasser for de over 80år, og disse driftes billig. 

 Den økonomiske nettorammen i helse og sosialetaten ligger likt med snittet i 

nettverket. 

 Andel yngre med omfattende tjenestebehov ligger høyt. 

 Mange tilrettelagte boliger med heldøgns omsorg.  

 Det er vanskelig å flytte brukere mellom de ulike nivåene i omsorgstrappa. Vi ser 

derfor at tilrettelagte boliger med heldøgns bemanning har mer ressurskrevende 

brukere enn det som tiltenkt, vi tenker da på GBD og VBD. Dette krever da høyere 

bemanning, og blir etter hvert kostnadskrevende. 

 Brukertilfredsheten er god. 

 Medarbeidertilfredsheten er god og nærværet er økende. 
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Figur 10 Tjenesteprofil 
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Modum kommunes totale utgifter til pleie og omsorg ligger likt med landsgjennomsnittet. Vi 

bruker mer på hjemmetjenester enn på institusjon. Dette skyldes at vi har mange tilrettelagte 

boliger(GBD og VBD) hvor det bor brukere med et høyt pleiebehov.  

Aldersgruppen 0-66år er mest kostnadskrevende. Dette er yngre funksjonshemmede. 

 

Totalt sett så er utgifter pr. tjenestemottaker på landsgjennomsnittet. Vi ser at utgiftene pr. 

hjemmetjenestemottaker er dyrere enn utgiftene pr. institusjonsplass. 

Årsaken til dette kan skyldes at vi har flere BPA brukere.  

Sykehjemmet driftes kostnadseffektivt. Dette skyldes at det er av eldre årgang, store enheter 

som er billige å drifte.  

 

Hjemmetjenestemottakere har høyt bistandsbehov. Her ligger vi langt over 

landsgjennomsnittet. Vi antar at vi har flere yngre funksjonshemmede med stort behov for 

bistand. Hvorfor har våre brukere større bistandsbehov enn i andre kommuner? 

På den andre siden ser vi at institusjonsbeboerne har et lavere behov. Kan dette skyldes at 

enkelte enheter ikke har god nok IPLOS og Adl registrering? 

 

Det er god kvalitet på tjenester både til institusjonsbeboerne og til hjemmetjenestemottakerne. 

Dette viser søylene i forhold til brukertilfredshet. Tilgang til lege og fysioterapi i institusjon er 

lavere enn nettverket. I forhold til lege kan det skyldes at det har vært vanskelig å få tilsatt 

tilsynslege ved sykehjemmet. Fysioterapi er i dag tilknyttet Frydenberg rehabiliteringssenter, 

og brukerne på sykehjemmet har ikke fast fysioterapeut. 

 

Kommunen bør forsøke å drifte mer forebyggende og effektivt. Det bør settes i verk tiltak på 

et tidlig tidspunkt, som for eksempel lavterskeltilbud i form av forebyggende helsearbeid, 

dagsenter, oppsøkende virksomhet og mer bevisstgjøring i forhold til eget ansvar for egen 

helse blant innbyggerne i Modum. På denne måten kan presset på de kostnadskrevende 

tjenestene på sikt bli mindre.  
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Informasjon ut til innbyggerne i Modum om hvilke tjenester vi kan tilby er viktig. Dette kan 

gi brukerne et realistisk forventningsnivå og det kan gi brukerne en ”forsikring” om at de vil 

få hjelp når behovene oppstår. 

 

De ansatte må også være bevisste på at de fyller kvalitetsforskriften i forhold til å dekke 

brukernes grunnleggende behov. Det er viktig at man har kontinuerlig evaluering av 

tjenestens innhold og omfang.  

 

Vi ligger under landsgjennomsnittet i forhold til årsverk med fagutdanning. Kommunen har 

nå igangsatt et prosjekt for å få utdannet assistenter til helsefagarbeidere for å møte fremtidens 

utfordringer. 

Kommunen har færre høgskoleutdannede enn mange av kommunene i Buskerud. Omgjøring 

av stillinger til høgskoleutdannede er en kontinuerlig prosess. Dette er viktig blant annet i 

forhold til samhandlingsreformen. 

Medarbeiderundersøkelsen viste at vi har jevnt over tilfredse ansatte, og nærværet er økende. 

 

6 Mål og forbedringstiltak 
Det er meget viktig at selv om både brukere og medarbeidere er fornøyde, er det likevel flere 

forbedringsområder. 

Hovedmålet for pleie og omsorg må være å følge opp de områdene hvor vi har scoret lavere. 

Tjenesten bør ha en kontinuerlig vurdering og evaluering av brukerne i forhold til riktig trinn i 

tiltakstrappen. Det bør tilstrebes en bedre flyt og samhandling mellom de ulike aktørene rundt 

brukerne. 

Det bør jobbes med visjon og målsetting for helse og sosialetaten som helhet, og for de ulike 

virksomhetene. 

 

Mål Tiltak Frist  Ansvar 

Visjon og målsetting 

for helse og sosial 

Overordnet 

arbeidgruppe Høst 2012 Helse og sosialsjef 

Målsetting for den 

enkelte virksomhet 

Arb.grupper i den 

enkelte virksomhet Høst 2012 Virksomhetsledere 

Opplæring og rutiner 

for IPLOS/ADL 

registrering Undervisning  Høst 2012 

Helse og sosialsjefs 

stab 

Forbedre 

informasjonen til 

brukere og pårørende Arb.grupper 

I løpet av 2012 satt i 

system. ? 

Større grad av 

brukermedvirkning Arb.grupper  

I løpet av 2012 satt i 

system. ? 

 


