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FORORD 
 

Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, 

Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke. 

Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med 

forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen 

Evjen - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med 

bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.  

Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens §23-2 første ledd c). 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale 

tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter 

muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.  

Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK001).  

Kontrollutvalget i Hamarøy kommune vedtok i møte 22. juni 2020 om å gjennomføre en 

undersøkelse av ledelse/styring og sykefraværsoppfølging i kommunen. Denne rapporten 

oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen 

har vært forvaltningsrevisor Mailen Evjen  

 

Bodø, den 17.11.2020. 

 

 

     
Forvaltningsrevisor    Oppdragsansvarlig forvaltingsrevisor 
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SAMMENDRAG 
Salten kommunerevisjon IKS har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt om Hamarøy 

kommune har et betryggende system for ledelse og styring, samt undersøkt om lederne følger 

opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging. For å avgrense problemstillingen skal 

revisjonen undersøke helse og velferdstjenesten.   

 

I undersøkelsen ligger følgende problemstilling til grunn: 

 

1. Har Hamarøy kommune et betryggende system for styring og ledelse i 

helse og velferdssektoren? 

 

2. I hvilken grad følger ledelsen i helse og velferdssektoren opp sine plikter 

innen sykefraværsoppfølging? 

 

Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervju med en rekke personer 

som har vært involvert i prosessen.  

Undersøkelsen er avgrenset til å se på deler av forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse og omsorgstjenesten. Sykefraværsoppfølgingen er avgrenset til å se på 

dokumentasjonsplikten til kommunen. 

 

Slik revisjonen ser det har det vært ekstra utfordrende for kommunen i 2020. Det er flere 

faktorer som spiller inn. Sammenslåing av gamle Hamarøy kommune og deler av Tysfjord er 

et arbeid som krever både tid og ressurser. Covid-19 har også vært utforende for kommunen, 

som det har vært for hele Norge. Men kanskje særs for Hamarøy i denne fasen av 

sammenslåingen. I tillegg er det flere ledere som er sykemeldt og enkelte lederstillinger har 

vært vakant over lengre tid. Summen av dette har nok hatt betydning for kontinuiteten i det 

arbeidet som skulle vært gjort i forbindelse med sammenslåingen. 

 

Det denne undersøkelsen viser er at det er flere punkter kommunen trenger å forbedre. Det 

som er positivt, er at de har satt i gang mye av dette arbeidet. Når det gjelder mål for 

virksomheten er dette arbeidet påbegynt. Når målene er på plass er det viktig at det kommer 
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rutiner for rapportering av dem oppover i organisasjonen. Når det gjelder arbeidsrutiner og 

prosedyrer for helse og velferdssektoren, har kommunen et system på dette som årlig blir 

revidert. Systemet er også kjent for de ansatte. Revisjonen mener dette er positivt. 

Når det gjelder avviksbehandling har kommunen et system for det. Det som er mangelfullt, er 

oppfølgingen av avvik som blir meldt, herunder mangelen på korrigerende tiltak.  

Ansattes medvirkning til forbedringsarbeid er en viktig del av forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring. Revisjonen opplever at medvirkning blir ivaretatt i den daglige dialogen, 

men kan med fordel gjøres mer systematisk. Dette gjelder også i hvilken grad brukere og 

pårørende blir involvert i forbedringsarbeidet. Forskriften sier også at hele styringssystemet 

skal gjennomgås og vurderes årlig. Dette har ikke kommunen rutine på, men når det gjelder 

den årlige revideringen av rutiner/prosedyrer i Digi-pro blir dette gjort. Dette må overføres til 

å gjelde hele styringssystemet.  

 

Når det gjelder sykefraværsoppfølging og dokumentasjon oppfyller ikke kommunen kravet i 

arbeidsmiljøloven. 

 

Rapporten konkluderer med at kommunen i noen grad har et betryggende system for styring 

og ledelse i helse og velferdssektoren. Og den konkluderer med at ledelsen i helse og 

velferdssektoren i liten grad følger opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging. 
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1 INNLEDNING 
 

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget i juni 2018 og inneholder en ny og mer omfattende 

regulering av internkontrollen enn kommuneloven av 1992. Ansvaret for internkontrollen 

ligger hos kommunens ledelse, dvs. et overordnet ansvar hos kommunestyret og et 

gjennomføringsansvar hos kommunedirektøren. Kommunelovens nye 

internkontrollbestemmelse skal erstatte særlovgivningens bestemmelser om internkontroll 

rettet mot kommunesektoren (kommuneplikter). Hensikten er å gi en bedre, mer helhetlig og 

samlet regulering av internkontroll for kommunene. Med lik regulering for ulike sektorer er 

målet at det skal bli lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, og at 

internkontrollen kan styrkes gjennom et mer målrettet internkontrollarbeid. Målet for god 

internkontroll, som en del av kommunens samlede styring og ledelse, er å levere gode 

tjenester som er innenfor krav fastsatt i lover og forskrifter. 

For forskriften legges til grunn at det er en forutsetning for å lede en virksomhet på en god og 

forsvarlig måte, at øverste leder sikrer at virksomhetens mål og resultater etterspørres og en 

tydelig fordeling av ansvar og oppgaver1. 

 

Dette betyr at internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen i hovedsak 

skal oppheves. Likevel har Stortinget besluttet at forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse – og omsorgstjenesten skal bestå. 

 

 

Virksomheten skal ha et styringssystem som sikrer at aktivitetene planlegges, gjennomføres, 

evalueres og korrigeres slik at brukerne får forsvarlige tjenester og at gjeldene krav blir 

etterlevd. Her er Deminssirkel sentral.  

 
1 Innst. 322 L (2019-20) 
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Figur 1 Deminssirkel 

 

 

Generelt om sykefraværet i Norge  

 

Forskning ved Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2009 antydet at det arbeidsrelaterte sykefraværet 

kan utgjøre så mye som 40% av det totale sykefraværet. De har også gjennomført forskning 

som sier at tendensen til å bli sykemeldt eller ufør kan gå i arv og dermed ha noe med 

holdninger å gjøre, men arbeidsrelatert sykefravær kan forebygges 2.  

 

I et notat om utviklingen av sykefravær 1. kvartal 20183 fra NAV står det at siden IA-avtalen 

ble inngått i 2001 har sykefraværet gått ned omtrent 11,3% på landsbasis. De siste fem årene 

har sykefraværet vært tilnærmet uendret. Tiltak som har vært viktig for å få ned sykefraværet 

er blant annet økt fokus på gradering av sykemelding. I tillegg er det viktig å holde kontakten 

med arbeidsplassen ved sykemelding, da øker sjansen for å ikke falle ut av arbeidslivet på 

lengre sikt. Derfor skal arbeidsevne og aktivitet vektlegges i størst mulig grad. 

 

Det kan også være nyttefullt å ta med statistikk knyttet til sektor. Figur 1 viser legemeldt 

sykefravær etter sektor 1. kvartal 2020. Her ser vi at kommunal forvaltning ligger på 8,2 %, 

deretter statlig forvaltning med 5,6 % og privat sektor med 5,5 %. Ifølge notatet fra NAV 

viser analyser at forskjellen mellom privat og kommunal sektor skyldes primært alders- og 

 
2 Hjemmesiden til Statens arbeidsmiljøinstitutt (stami.no). 
3 Skrevet av Terese Sundell. 
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kjønnssammensetningen blant de ansatte. Men at det gjenstår likevel en viss forskjell selv om 

det kontrolleres for yrker og utdanning4.  

 

«Korttidsfraværet er klart høyere i både statlig og kommunal sektor, og det er mulig at 

antakelsen om at fravær har mer negative konsekvenser i privat sektor gjør at ansatte der 

derfor i større grad begrenser sitt sykefravær (Mastekåsa, 2016).» 5 

 

 

 
 

Figur 1: Legemeldt fravær etter sektor, 1. kvartal 2020. Prosent. 
 

 

Stamina- Helse ga ut en Norsk jobbhelse-rapport om sykefravær juli 2019. Her har 2500 

arbeidstakere i norske virksomheter svart på spørsmål om arbeidsliv og helse, med fokus på 

sykefravær. Det er enkelte punkter fra denne rapporten som er verdt å trekke frem.  

På spørsmål når sykefraværet skyldes forhold på arbeidsplassen fremheves dette6: 

 
4 Sykefraværsnotat 1.kvartal 2020. Hentet fra nav.no. 
5 Notat om utvikling i sykefravær 1. kvartal 2018. 
6 Ansatte kunne sette flere svar ved dette spørsmålet.  
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Figur 2 Hentet fra Stamina Helse - jobbhelse rapport 2019. 

 

Bedriftslege på stamina helse Hedda Goverud-Holm skriver i rapporten at utfordringene 

arbeidstakerne trekker frem viser behovet for at arbeidsdagen må organiseres på en måte hvor 

høye krav møtes med tilstrekkelig ressurser. Hun understreker i midlertidig betydningen av å 

kartlegge årsaksbildet for å forstå om utfordringen som identifiseres i seg selv er det reelle 

problemet eller en bakenforliggende faktor. Søvn- og sykefraværsekspert Lena D. Nesland 

fra Stamina Helse skriver at helheten kan ligge i detaljene. Hun mener at helhetstilnærmingen 

er en forutsetning for å finne løsninger som gir varig effekt for enkeltmennesker og som 

bidrar til robuste og sunne arbeidsmiljøer.  

 

Når det gjelder sykefraværsoppfølging, stilles det i regelverket tydelige krav til 

arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal følge opp og tilrettelegge for den som er syk eller skadet. 

Arbeidsgiver og arbeidstaker er hovedaktørene når det gjelder å få arbeidstaker tilbake i 

arbeid etter sykefravær. En god dialog, tidlig innsats og oppfølging av arbeidstaker er 

grunnleggende forutsetninger for å kunne iverksette vellykkede tilretteleggingstiltak7.  

 

 
7 Prop.89 L. Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av 

brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom). 
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1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn 

På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon har Salten 

kommunerevisjon IKS laget en prosjektplan datert 27.05.20. Kontrollutvalget i Hamarøy 

vedtok 22.06.20 en forvaltningsrevisjon av ledelse og styring/sykefraværsoppfølging i helse 

og velferdssektoren.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

Formålet med prosjektet er å få finne ut om kvaliteten innen styring og ledelse i kommunen 

følger gjeldene retningslinjer, samt å vurdere om ledelsen følger opp sine plikter vedrørende 

sykefraværsoppfølging.  

 

1.2.1 Problemstilling 

 

Av formålet har vi utledet følgende problemstillinger: 

 

1. I hvilken grad har Hamarøy kommune et betryggende system for styring og 

ledelse i helse og velferdssektoren? 

 

2. I hvilken grad følger ledelsen i helse og velferssektoren opp sine plikter innen 

sykefraværsoppfølging? 

 

1.2.2 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som den reviderte enhet i kommunen skal 

vurderes opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om 

det foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres. 

 

Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder: 

• Kommuneloven 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

• Folketrygdloven 
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• Arbeidsmiljøloven 

• Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 

Utledningen av revisjonskriteriene følger i vedlegg 2. Revisjonskriteriene presenteres 

innledningsvis under behandlingen av problemstillingen. 

 

1.3 Metode og avgrensning 

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for 

forvaltningsrevisjon RSK 001.  

 

Det er viktig med en god revisjonsdialog gjennom prosessen i en forvaltningsrevisjon, for å 

sikre dette gjennomførte revisjonen oppstartsmøte med representanter fra kommunen den 

01.09.20 ved Hamarøy kommunehus.  Her fikk de involverte informasjon om hva en 

forvaltningsrevisjon er, samt informasjon om hva revisjonen ønsket å undersøke i dette 

prosjektet. Vi snakket også om forventinger til hverandre igjennom denne prosessen.  

Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer:  

• Daværende kommunalleder i helse og velferdssektoren (delvis sykemeldt) 

• Avdelingsleder miljøtjenesten 

• Hjemmetjenesten har to avdelingsledere. En på avdeling nord og en på avdeling sør. 

Revisjonen intervjuet avdelingslederen på avdeling sør, den andre avdelingslederen 

var sykemeldt under revisjonen.  

• Sykehjemmet har også to ledere. En fagleder og en personalleder, men de er sluttet. 

Revisjonen har intervjuet konstituert fagleder (som også har fått personalansvar da 

personalleder er sykemeldt) 

• Hovedverneombudet 

• Nav-lederen 

• Kommunedirektøren 

 

I undersøkelsen er det også gått igjennom en god del skriftlig dokumentasjon, samt e-post 

utveksling med enhetsleder HR/lønn. 
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Spørreundersøkelse  

Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse som ble sendt ut til ansatte i 

hjemmetjenesten, sykehjemmet og miljøtjenesten. Den omhandlet tre hovedpunkter. 

Avviksbehandling, medvirkning og sykefraværsoppfølging. Undersøkelsen ble sendt til 

epost-adressene revisor mottok fra avdelingslederne på de tre avdelingene. Hjemmetjenesten 

nord og sør var det 57 ansatte, sykehjemmet 40 ansatte og 12 ansatte fra miljøtjenesten. Til 

sammen 109 ansatte. Revisor mottok en epostadresse til en ansatt etter spørreundersøkelsen 

var sendt ut. Denne epostadressen ble ikke med i undersøkelsen. Undersøkelsen er ikke sendt 

til avdelingslederne.  

Revisor satte frist på 8 dager for å besvare undersøkelsen, og oppfordret avdelingslederne til 

å motivere ansatte å svare på undersøkelsen. Etter 8 dager var det få som hadde svart, og 

revisor sendte ut en ny epost til de som ikke hadde svart. Ny frist ble da fire dager frem i tid.  

Revisor lukket undersøkelsen etter 11 dager. Da var det 38 som hadde svart på 

undersøkelsen. Det utgjør en svarprosent på 35. 

Revisor spurte avslutningsvis i undersøkelsen om de ansatte jobbet heltid eller deltid, samt 

spurte hvilken avdeling de jobbet på. Svarene viser at av de 38 som svarte på undersøkelsen 

var det 17 respondenter fra hjemmetjenesten (både nord og sør), 14 respondenter fra 

sykehjemmet og sju respondenter fra miljøtjenesten. Det var 32 som svarte de var 

heltidsansatte og 6 som svarte at de var deltidsansatte.  

 

Stikkprøver av oppfølgingsplaner 

Revisor etterspurte og mottok lister over de på avdelingen som har legemeldt sykefravær fra 

inneværende år 2020. 

Listen viste at det var totalt var 71 ansatte som hadde hatt legemeldt sykefravær. Av de 71 

ansatte var det 38 som hadde sykefravær helt eller delvis sammenhengende sykefravær mer 

enn fire uker. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver innenfor denne fristen på fire uker i 

samarbeid med arbeidstaker skal utarbeide en oppfølgingsplan. Etter sju uker skal 

arbeidsgiver innkalle til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen. For å finne ut om 

arbeidsgiver har dokumenterte oppfølgingsplaner og eventuelt dialogmøter, tok revisor fire 

tilfeldige stikkprøver fra denne listen ved hver avdeling. Dette ble totalt 16 stikkprøver blant 

de 38 tilfellene som var sykemeldt mer enn 4 uker. Revisjonen mottok fire stikkprøver av de 
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16 etterspurte. Grunnen til dette er både at det var vanskelig å få tilgang til dokumentasjonen 

gjennom datasystemet mitt nav og mangel på opprettelse av dokumentasjon.  

 

Revisjonen har undersøkt kommunens oppfølging av utvalgte deler av forskrift for ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Undersøkelsen har i hatt størst vekt på de 

kriteriene som går på kommunens styringssystem. 

 

Innhenting av informasjon ble gjort i perioden 01.09.20 til 29.10.20 

Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på 

problemstillingen. 
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2 Utledede revisjonskriterier og fakta 
I dette kapitelet har vi utledet revisjonskriteriene som utgjør grunnlaget for å vurdere 

Hamarøy kommune sin praksis knyttet til ledelse og styring/sykefraværsoppfølging. Vi har 

deretter presentert fakta som skal gjenspeile Hamarøy kommune sin praksis. 

 Vi har for fremstillingens del valgt å sette opp revisors vurdering under hvert kriterie. 

Revisors vurdering er også lagt til etter hver faktadel. Konklusjonen i sin helhet finner du i 

kapitel 3. 

 

Planlegging: 

• Øverste leder skal sørge for at det settes opp mål for virksomheten 
 

• Øverste leder skal jevnlig følge opp at resultater knyttet til målene følges opp av 
samtlige ledere 

 
• Øverste leder skal ha oversikt over relevant regelverk og sørge for at dette er kjent for 

alle de ansatte 
 

• Øverste leder skal sikre at virksomheten har oversikt over avvik og følger opp avvik 
meldt både fra ansatte og brukere 

 
Gjennomføring: 

 
• Øverste leder skal sørge for at alle medarbeiderne medvirker slik at en samlet 

kunnskap og erfaring kan utnyttes 
 

• Øverste leder skal sørge for at pasienter, brukere og pårørende aktivt involveres i 
forbedringsarbeidet 

 
Evaluering: 

• Øverste leder skal sørge for at hele styringssystemet gjennomgås og vurderes minst en 
gang i året 

Korrigere: 

• Øverste leder sørger for å lukke uforsvarlige og lovstridige forhold 
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2.1 Problemstilling 1 

I hvilken grad har Hamarøy kommune et betryggende system for styring og ledelse i helse og 

velferdssektoren? 

 

2.1.1 Faktadel 

 

Innledning og informasjon om organisasjonen i den nye kommunen 

Hamarøy kommune og vestsiden av Tysfjord kommune ble slått sammen til en kommune fra 

1. januar 2020. Innbyggertallet i den nye kommunen er nå ca. 2800.   

 

Målet for kommunereformen er ifølge regjeringen.no å få: 

• Gode og likeverdige tjenester 

• Helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling 

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

• Styrket lokaldemokrati 

 

I den nye kommunen er helse og velferdssektoren organisert gjennom tre nivåer. 

Kommunedirektøren informerer revisjonen om at: «Tanken med det var at denne nye 

kommunen skulle få en ledergruppe som fikk mulighet til å se opp og frem. Strategisk. I de 

gamle kommunene jobbet man jo veldig mye nedover i organisasjonen, med å være opptatt av 

det daglige arbeidet. Brannslokking rett og slett. Vi tenkte at vi skulle få frigjort tid til 

strategisk arbeid, med å endre organisasjonskartet til en tett strategisk ledergruppe». 

 

Det som viser seg, fortsetter kommunedirektøren er at det er vanskelig å rekruttere folk.  

«Forutsetningene for å lykkes, er at man har fungerende folk i alle stillingene. Det viser seg 

at vi har rekrutteringsproblemer. Det er konstant stilinger som er vakant. Det medfører til 

større arbeidspress for de som er i stillingene, også ryker mange ut i sykemelding.  Det er en 

slik ond spiral». 
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Figur 3 Organisasjonskart for administrasjonen i Hamarøy kommune. Hentet fra hjemmesiden til kommunen. 

 

Kommunen har valgt å gjøre en midlertidig endring i ledelsen i helse og velferd. 

Kommunalleder går til stillingen som enhetsleder pleie og omsorg, og enhetsleder pleie og 

omsorg går over til stillingen avdelingsleder hjemmetjenesten sør (Avdelingsleder 

hjemmetjenesten sør har vært ledig over lengre tid). Dette gjøres som en akuttløsning sier 

kommunedirektøren. «Kommunaleder er på plass nå. Dette er midlertidig, så vi må jo få på 

plass en mer varlig løsning enn dette. Men jeg ser for meg at vi må ha det slik ut året». 

 

For ordens skyld informerer revisjonen om at den nye kommunallederen ikke er involvert i 

forvaltningsrevisjonen, Revisjonen titulerer informantene med de stillingstitlene de hadde da 

intervjuene ble foretatt. Enhetsleder i pleie og omsorg hadde gått til stillingen avdelingsleder 

helsetjenester i hjemmet da revisjonen ble utført. Kommunalleder som har endret stilling til 

enhetsleder er titulert som kommunalleder, da hun hadde den stillingen da intervjuene ble 

gjort.  

 

 



Hamarøy kommune – Ledelse/styring og sykefraværsoppfølging 

 Salten kommunerevisjon IKS - 2020 17 

Revisjonen viser nedenfor den delen av organisasjonen som vi har undersøkt i denne 

forvaltningsrevisjonen.  

 
Figur 4 Forenklet organisasjonskart 

 

• Øverste leder skal sørge for at det settes opp mål for virksomheten 

 

Kommunedirektøren informerte revisjonen om at de kommunale planene arbeides med å få 

på plass mål for virksomheten. Arbeidet med dette startet før nyttår 2020, men de ligger på 

etterskudd både grunnet covid-19 og mangel på folk. 

 

Kommunallederen henviser til plan for helse og omsorg. Denne planen ble utarbeidet juni 

2019 og den tar for seg sammenslåingen av Hamarøy og Tysfjord kommune. Planen 

beskriver de tjenestene som helse og omsorg har, og hvilke utfordringer de står ovenfor. I 

kapitel 8 beskrives Visjon, mål og strategier. Her beskrives overordnede mål for helse og 

velferd. Ifølge kommunallederen var representanter med fra alle tjenestene i helse og velferd i 

utarbeidelsen av planen  

Kommunallederen sier videre at de har startet arbeidet med mål og måloppnåelse hos de 

enkelte avdelingene, men har ikke kommet i mål enda.  «Men vi har et ønske om å sette fokus 

på for eksempel brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser for å sette oss mål på 

kvaliteten på den tjenesten vi leverer, og arbeidsmiljøet vi jobber i». 
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Revisjonen spurte om det er satt frist for ferdigstillelse på dette området. Kommunalleder sier 

følgende: «År 2020 har vært et unntaksår for Hamarøy kommune, både med tanke på 

kommunesammenslåingen, manglende ledere og covid 19. Målet var i utgangspunktet i løpet 

av 2020, men det spørs om vi må utsette denne fristen til mars 2021. Avdelingene jobber 

godt, men en klar målsetning som er kjent i for alle i avdelingen er viktig» 

 

Kommunen har en serviceerklæring8 som de sender ut ved vedtak på tjenestene. Den er 

retningsgivende for den omsorgen kommunen skal levere.  Disse skal også revideres og ses i 

sammenheng med avdelingenes målsetninger ellers.  

 

Vurdering: 

Revisjonen mener det er positivt at kommunen har laget plan for helse og omsorg, som 

beskriver tjenestene i helse og omsorg og hvilke utfordringer kommunen står ovenfor. Dette 

gir et bilde hva som må arbeides med fremover. I tillegg er arbeidet med å lage målsetninger 

for hver avdeling i gang, men at dette arbeidet har blitt noe utsatt. Ifølge veileder for ledelse 

og kvalitetsforskriften bør målene utarbeides sammen med resten av organisasjonen. Målene 

bør være tydelige, konkrete, tallfestede, målbare og tidsbestemte. Kommunen er ikke innfor 

lovkravet på dette punktet.  

 

• Øverste leder skal jevnlig følge opp at resultater knyttet til målene følges opp av 

samtlige ledere 

Som det er nevnt under forrige revisjonskriterie, er ikke Hamarøy kommune kommet dithen 

at de har fått laget mål for de avdelingene revisjonen undersøker her.  Revisjonen vil her 

beskrive hvilke rapporteringskanaler som blir brukt i organisasjonen og hvilke kanaler for 

informasjonsflyt. Revisjonen har mottatt et årshjul som viser datoer for: 

• Økonomi rapportering og diverse administrativt/lønn (herunder sykefravær knyttet 

opp til lønn) 

 
8 Serviceerklæring er ett av virkemidlene med å skape en brukerorientert forvaltning. De skal være en type 

«varefakta» på offentlige tjenester og bidra til å tydeliggjøre hva brukerne kan forvente av en offentlig 

virksomhet. Definisjonen er hetet fra Regjeringen.no 
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• Tertialrapportering økonomi 

• KOSTRA rapportering 

• Budsjett rapportering 

• Årsregnskap 

 

Kommunalleder har informert revisjonen om at det opp til avdelingene å lage års hjul for 

hver enkelt avdeling. Hun sier videre «Disse års hjulene skal inneholde blant annet datoer 

for obligatorisk kursing og internopplæring og hvem som har ansvaret. Dette er blant annet 

brannvern, medikamenthåndtering, forflytning og opplæring på elektromedisinsk utstyr, samt 

dato for interkontroll. Datoer for lokale arbeidsmiljøutvalg og utarbeidelser av 

hjelpeturnuser er andre eksempler. Vi hadde årshjul i gamle Hamarøy kommune, men disse 

er dessverre ikke videreført i den nye kommunen». Kommunalleder sier dette arbeidet er i 

gang på enkelte avdelinger.  

 

Møtevirksomhet 

Kommunedirektøren informerer revisjonen om at det er ledermøter med kommunedirektørens 

ledergruppe en gang i uken.  En gang i måneden er det stor-leder møte med de fleste lederne, 

samt tillitsvalgt og hovedverneombud. Revisor har etterspurt og mottatt referat fra stor-

ledermøtene som har blitt gjennomført i år. Referatene viser at det har vært gjennomført seks 

stor-ledermøter hittil i 2020. Det kommer frem av referatene at tema for møtene har vært 

blant annet kommunedirektørens informasjon angående koronapandemi, overgang til ny 

kommune, hva som er nytt og hvilke utfordringer kommunen står i.  HR avdelingen har gitt 

informasjon, herunder at sykefraværet har vært stort. Økonomirapportering (dette er ikke en 

uttømmende liste). 

 Ifølge informantene har det ikke vært ledermøter på enhetsleder/avdelingsledernivå frem til 

september 2020. Kommunalleder sier at de nå har faste møter med avdelingslederne der det 

blir tatt opp sykefravær, tilrettelegging/omplassering, avvik, samhandling, økonomi og 

innmeldte saker.  

 

Systemrapportering: 
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Økonomien blir rapportert gjennom systemet «Xlegder» fra avdelingsleder til 

kommunalleder. Økonomileder henter informasjon fra dette systemet når hun rapporterer 

tertialrapport videre til kommunedirektøren. Revisjonen har etterspurt og mottatt 1.Tertial 

2020 økonomisk rapportering, for Hamarøy kommune. Den inneholder følgende: 

1. Økonomisk situasjon 

2. Drift (herunder fraværsoversikt) 

3. Investering 

4. Forpliktende plan 

5. Medarbeidere 

 

Ifølge årshjulet er dato for 1. tertial 19. mai og 2.tertial 31. august. Siste og tredje tertial er 

årsregnskapet. Avdelingsledere skal i tillegg rapportere på status økonomi for sin avdeling en 

gang i måneden til kommunalleder. 

 

«StratSYS» er et styringsverktøy for Hamarøy kommune. Her har rådmannens ledergruppe 

tilgang. I StratSYS kaller man inn til møter, lager referat og legger inn tiltak som skal gjøres 

av kommunallederne, som hukes av når tiltaket er gjort. Kommunedirektøren kan gi oppgaver 

til sine ledere under seg. Han kan også følge med at oppgaven blir gjort (revisjonen har ikke 

undersøkt dette nærmere). 

  

Avviksbehandling skjer igjennom avvikssystemet «Compilo». Compilo er kommunens 

elektroniske HMS system hvor prosedyrer, retningslinjer, kommunens interne regelverk og 

rutiner ligger samlet. Her melder ansatte avvik som går til nærmeste leder. 

Kommunalleder informerer revisjonen om at det ellers står i sin lederavtale at man plikter å si 

ifra/rapportere ved behov.  

 

Ledermangel  

Som det har vært nevnt innledningsvis har det vært mangel på ledere i større og mindre grad 

over tid. Både grunnet sykemeldinger i ledelsen og vakante stilinger. Dette preger 

informasjonsflyten i organisasjonen sier samtlige av informantene. Dette gjør også at 

arbeidspresset er stort blant de lederne som er igjen. Avdelingslederen i hjemmetjenesten 
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informerte revisjonen om at det det har vært et ekstremt stort arbeidspress dette året etter 

kommunesammenslåingen. Han mener han aldri har opplevd noe lignende i sin karriere. Han 

har begrunnet dette med utfordringer etter kommunesammenslåingen og frafall av ledere 

både oppover og nedover i organisasjonen, noe som skal ha ført til enorm belastning. I tillegg 

kom pandemien og medførte at alt annet arbeid måtte settes på vent for å håndtere den. 

Avdelingsleder i miljøtjenesten har sagt til revisjonen: «Det har ikke vært noen ledermøter 

som jeg har deltatt på. Men nå har det vært mangel på ledere, så forklaringen er nok der». 

 

Leder på sykehjemmet har sagt følgende: «Det er litt utfordrende på den leder kabalen. Som 

sikkert gjør at ting ikke funger som dem skulle ha fungert. Det er vanskelig å få en god 

oversikt over hvor man skal henvende seg. Hvem tar det? Man sender epost med 3-4 

kopimottakere så …»  

«Det er ikke noe å legge skjul på at det har vært stor mangel på ledere. Stor utskiftning av 

ledere. Da blir det utfordrende med tett samarbeid» 

 

Vurdering: 

Dette revisjonskriteriet henger sammen med målsetninger som er satt for organisasjonen. Når 

dette arbeidet ikke er ferdig kan heller ikke revisjonen vurdere kriteriet vedrørende 

rapportering. Det som revisjonen har beskrevet ovenfor her er hvordan den generelle 

rapporteringen foregår i organisasjonen. Det som er bekymringsfullt ut ifra det informantene 

sier er mangelen på ledere/ressurser. Dette ser ut til å gå på bekostning av de resterende 

lederne som må ta mer ansvar og arbeide mer enn man i utgangspunktet kan forvente. I 

kjølvannet av dette, blir informasjonsflyten mindre, rapporteringen og oppfølgingen dårligere 

enn hva den ellers ville vært. Som det står i veilederen i ledelse og kvalitetsforskriften skal 

målene følges opp kontinuerlig av samtlige ledere i den daglige driften.  

 

• Øverste leder skal ha oversikt over relevant regelverk og sørge for at dette er kjent 

for alle de ansatte 

 

Kommunalleder har informert revisjonen om at kommunen har følgende systemer:  
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Compilo er kommunens HMS -system og inne i dette programmet ligger også alle rutinene 

innenfor helse og omsorg. Avvikene blir også levert igjennom Compilo. 

Digi-pro et selskap utviklet i Beiarn kommune, og brukes i et interkommunalt samarbeid 

med flere kommuner. 

I Digi-pro vil det være kvalitetssikret rutiner for helse og omsorg. En gang i året blir rutinene 

og prosedyrene i Digi-pro revidert. Alle kommunene deltar i dette arbeidet. Revisjonen har 

ikke undersøkt det nærmere.  

Per i dag blir begge systemene brukt. «Så det er i en overlappende periode akkurat nå» sier 

kommunalleder. 

Veilederen.no: Her er informasjon og lovverk, opplærings-videoer. Fagstoff som er 

lettfattelig og tilgjengelig. Tildelingskontoret bruker denne ofte.. Denne er også et godt 

verktøy til lederne. 

VAR: Her finner man sykepleierprosedyrer. 

For å undersøke om ansatte visste hvor de kunne finne arbeidsrutiner/prosedyrer for den 

jobben de skulle gjøre på avdelingene, spurte revisjonen de ansatte om dette. Av 38 

respondenter svarte 36 ja på dette spørsmålet, en respondent svarte nei og en respondent 

svarte at man måtte fine det ut selv eller spørre kollegaer.  

N=38 

 
Figur 5 Vet du hvor du kan finne arbeidsrutiner/prosedyrer for avdelingen din? 
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Vurdering: 

Hamarøy har et system både for skriftlige rutiner og avviksbehandling. Kommunen er med i 

et interkommunalt samarbeid med Digi-pro, og her blir rutinene gjennomgått årlig. Dette ser 

revisjonen positivt på. I det senere revisjonskriteriet vedrørende årlig systematisk evaluering, 

vil dette arbeidet være innenfor forskriftens krav. På bakgrunn av svarene fra de 38 

respondentene viser det seg at de fleste av de som svarte på undersøkelsen vet hvor de kan 

finne arbeidsrutiner/prosedyrer for avdelingen sin. Dette mener revisjonen er positivt. 

 

• Øverste leder skal sikre at virksomheten har oversikt over avvik og følger opp avvik 

meldt både fra ansatte og brukere 

 

I KS veileder Orden i eget hus – kommunedirektørens internkontroll er definisjonen på avvik 

følgende: Et gap mellom fastsatt norm og levert tjeneste/produkt/hendelse/situasjon som 

melder vurderer som viktig å rette opp og/eller forebygge. 

 
Figur 6 Avviksbehandling - Hentet fra KS Orden i eget hus. 

 

Hovedverneombudet er superbruker i avvikssystemet Compilo, og hun forteller at etter 

sammenslåingen har HR og hovedverneombud hatt kurs for alle ansatte i kommunen. «Vi 

oppgraderte i slutten av november til den nye versjonen. Som er mye bedre. Da avtalte vi med 

alle enhetene, så vi har vært og lært opp ansatte i bruk av Compilo. Vi har noen avdelinger 

igjen, en der ble det litt stopp grunnet korona». 

Videre forteller hovedverneombudet at Tysfjord kommune ikke hadde Compilo tidligere.  

 

Hovedverneombudet har også fortalt: «Det er tendens at det blir litt heng. Rutinen er at hvis 

du skriver et avvik, går det til nærmeste leder. Hvis ikke den behandler det etter 21 dager går 

det opp ett nivå». 
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Hovedverneombudet har videre sagt at kommunalleder har vært sykemeldt og enkelte ledere 

ikke har lukket alle avvikene, så noen avvik går i loop. 

Dette har kommunedirektøren bekreftet: «De blir ikke lukket fordi de lederne har stort 

arbeidspress. Og det gjør at noen av avvikene går i en loop». Kommunedirektøren sier 

videre: «Vi er jo dessverre i den situasjonen at vi mangler oppdatert planverk, mangler folk, 

og ressurser generelt. Vi jobber for tiden i konstant motbakke. Alle sammen». 

 

Kommunalleder informerer revisjonen følgende vedrørende avvik: «avvik skal alltid meldes i 

Compilo, det går da til nærmeste leder. Nærmeste leder behandler avviket, men kan også 

sende avviket videre hvis avviket bør lukkes av for eksempel teknisk eller annen instans. Et 

avvik skal behandles fortløpende. Hvis et avvik av ulike grunner blir liggende, går det 

automatisk til neste leder over avdelingsleder etter 21 dager. I Compilo er det også en egen 

funksjon for varsling. Særlig kritikkverdige forhold der nærmeste leder ikke kan behandle 

avviket eller avviket er så alvorlig at det må tas tak i øyeblikkelig – skal varsles. Denne 

varslingen går da til kommunedirektør og HR leder».   

Revisjonen har ettspurt og motsatt skriftlig rutine for avviksbehandling.  

 

Avdelingslederen i hjemmetjenesten har fortalt at det fremdeles er flere ansatte som ikke har 

fått opplæring i Compilo. Det var planlagt opplæring, men så kom koronapandemien som satt 

dette på vent. I dag er det mange avvik som ligger inne som ikke er lukket, selv avvik fra 

gamle Hamarøy kommune. Avdelingsleder har fortalt han ikke har hatt tid, mens han var 

enhetsleder, til å lukke avvik og avvikene har dermed ofte gått videre oppover i systemet, og 

helt til kommunedirektøren. Deretter kommer de i retur til ham igjen. Avdelingsleder har 

videre fortalt at mange av avvikene går ut på at ansatte ikke får gjort de arbeidsoppgavene de 

skal grunnet stort arbeidspress. 

 

Avdelingsleder i miljøtjenesten har informert revisjonen om følgende: «Per dags dato har jeg 

ikke fått ett avvik. Det stusser jeg litt over. Jeg vil tro at det er unaturlig at det ikke skal være 

avvik i det hele tatt. Alle ansatte har fått brukernavn og passord, det er kanskje noe man må 

jobbe noe med. Og tydeliggjøre at det er viktig å melde ifra.  Jeg tror det er en 
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underrapportering». Avdelingsleder har videre sagt til revisjonen at de ansatte har fått 

opplæring i å bruke Compilo, men at det må jobbes med kulturen for å melde avvik. 

 

Revisjonen har ikke undersøkt antall avvik eller hvor mange av avvikene som er lukket. I 

denne revisjonen ser vi kun på om de har et system for avviksbehandling.  

 

Revisjonen ønsket å undersøke om ansatte vet når de skal melde avvik, så de ble spurt om det 

i spørreundersøkelsen. Her svarte 37 av 38 respondenter at de visste når de skal melde avvik. 

En respondent svarte at han/hun ikke visste det.  

 

N=38 

 
Figur 7 Avviksbehandling: Vet du når man skal melde avvik? 

Revisjonen ønsket også å undersøke om de ansatte melder avvik når de oppdager avvik.  

Her svarte 28 av 38 respondenter ja på at de melder avviket når de oppdager det.  
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N=38 

 
Figur 8 Avviksbehandling: Hvis du oppdager avvik. Har du meldt avviket? 

To respondenter svarte nei på det spørsmålet og resterende åtte respondenter svarte delt. To 

respondenter har ikke oppdaget avvik og noen respondenter mener sier det er dårlig tid til å 

skrive avvik, og at det blir prioritert bort.  

 

Revisjonen ønsket også å undersøke om ansatte opplever at nærmeste leder/lederlinjen følger 

opp avvikene som lir meldt. Her svarte 15 av 38 respondenter ja på dette spørsmålet. Ni av 

respondentene svarte nei og 11 respondenter svarte vet ikke. Tre respondenter svarte at 

oppfølgingen blir utsatt, noen avvik blir fulgt opp og sist det er vanskelig når det over tid har 

manglet ledere.  
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N=38 

 
Figur 9 Opplever du at nærmeste leder følger opp avvikene som blir meldt? 

 

Vurdering: 

Mange av informantene sier at avvikene som kommer inn, blir ikke fulgt opp som de skal. En 

av avdelingene har ingen meldte avvik i år. Ut fra svarene i spørreundersøkelsen, svarer 37 av 

38 respondenter at de vet hvordan de kan melde avvik. Mens kun 28 av 38 respondenter 

melder avvik, hvis de oppdager ett. På spørsmål om ansatte opplever at nærmeste leder følger 

opp avvikene svarer kun 15 av 38 ja på dette spørsmålet.  

Avviksbehandling er en viktig del av virksomheten. Å analysere avvik skal hjelpe til å 

fremme læring og gjøre det mulig å innføre treffsikre tiltak for å forebygge lignende 

hendelser i fremtiden. Hamarøy kommune har system for avviksbehandling. Ansatte fra 

gamle Hamarøy kommune er vant til å bruke et slikt system, mens dette er nytt for ansatte fra 

gamle Tysfjord kommune. Da er det viktig at Nye Hamarøy kommune bygger en kultur der 

avviksbehandling blir et integrert system som brukes og at lederne oppfordrer ansatte til å 

bruke systemet.   

På den andre siden er det da viktig at avvikene blir lukket og brukt til læring og korrigering. 

Det er tydelig at dette ikke blir gjort i stor grad i dag. Årsaken til dette virker å være 

manglende ressurser. 
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• Øverste leder skal sørge for at alle medarbeiderne medvirker slik at en samlet 

kunnskap og erfaring kan utnyttes 

 

Kommunalleder har informert revisjonen om at det skal gjennomføres medarbeidersamtale en 

gang i året. Det er nærmeste leder som har dette ansvaret. Revisor har mottatt skriftlig rutine 

for medarbeidersamtale.  

En avdelingsleder har fortalt at medarbeiderne får mulighet til å medvirke på møtet som de 

kaller fag-tid. Dette er et månedlig møte med de ansatte. 

En annen avdelingsleder sier at «hver morgen går vi gjennom brukere av tjenesten, og 

diskuterer om de tiltak vi har satt inn til den enkelte bruker fungerer. Deretter justerer vi evt. 

prosedyrene/tiltakene som er iverksatt. På enkelte brukere er det satt ned egne 

ansvarsgrupper, som arbeider tett med spesialisthelsetjenesten. I disse ansvarsgruppene 

lages det planer fremover som evalueres». 

En annen avdelingsleder informerte revisjonen om at hver morgen går de igjennom brukere 

av tjenesten, og diskuterer om de tiltak som er satt inn til den enkelte bruker fungerer. 

Eventuelt justerer som det er behov for det. Han sier videre: «På enkelte brukere er det satt 

ned egne ansvarsgrupper, som arbeider tett med spesialisthelsetjenesten. I disse 

ansvarsgruppene lages det planer fremover som evalueres» 

 

Revisjonen har spurt ansatte om i hvilken grad ansattes ideer og forslag for forbedring i 

virksomheten blir mottatt. Her svarte 19 av 39 respondenter i middels grad. Sju respondenter 

svarte i svært liten grad eller i liten grad. 12 respondenter svarte i stor grad eller i svært stor 

grad.  
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N=38 

 
Figur 10 I hvilken grad blir ansattes ideer og forslag for forbedring i virksomheten mottatt? 

 

Vurdering: 

Slik revisjonen forstår det ut fra svarene til informantene er det dialogen i den daglige driften 

og på personalmøtene, det kommer frem forslag til forbedring. I spørreundersøkelsen var det 

varierende svar på spørsmålet om ansattes ideer og forslag til forbedring blir godt mottatt. 

Denne jobben kan gjøres mer systematisk. I veilederen for forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring kommer det frem flere eksempler på at organisasjonen kan jobbe med 

medvirkning fra de ansatte.  Det er ofte de ansatte som har de beste forslagene til tiltak som 

vil føre til forbedring. 

 

• Øverste leder skal sørge for at pasienter, brukere og pårørende aktivt involveres i 

forbedringsarbeidet 

 

En av avdelingslederne sa følgende: «Det er flere år siden vi sist hadde brukerundersøkelser. 

Har ikke satt opp plan for dette enda i den nye kommunen. 
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Vi bruker å ha møter med bruker/ pårørende, men dette er ikke noe fastsatt - dette er når man 

opplever at bruker/pårørende har ting de vil ta opp som de mener ikke fungerer slik at vi da 

finner en bedre løsning for brukeren». 

En annen avdelingsleder informerte revisjonen om at de ikke foreligger planer ennå om 

brukerundersøkelser, men at det vil bli aktuelt på et senere tidspunkt. I dag får de informasjon 

fra brukere med samtaler i det daglige, da kan brukere komme med ønsker sa 

avdelingslederen.  

 

Revisjonen etterspurte rutiner knyttet til brukermedvirkning og mottok rutiner for 

innkomstsamtale ved avdeling institusjon, samt rutine om samtale ved årskontroll for brukere 

(i denne samtalen skal både pasient, pårørende, lege og ansvarlig sykepleier være til stede).  

I tillegg mottok revisjonen informasjonsheftet til avdeling institusjon, her omtaler de 

pårørende og setter fokus på viktigheten med god dialog og trygghet.  

 

Kommunalleder informerer revisjonen om at kommunen dessverre ikke har etablert 

samarbeidsutvalg/pårørendeforening ved sykehjem eller hjemmetjenester. Råd for eldre og 

funksjonshemmede er under etablering i kommunen. 

 

Revisjonen har spurt ansatte om i hvilken grad de mente at brukeres og pårørendes ble 

inkludert i forbedringsarbeidet. Her svarte 15 av 38 respondenter i middels grad. 15 

respondenter svarte i svært liten grad eller i liten grad. Åtte respondenter svarte i stor grad.  
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N=38 

 
Figur 11 I hvilken grad blir brukerne og pårørende inkludert til forbedring av tjenesten? 

 

Vurdering: 

Slik revisjonen forstår det kan brukere og pårørende fremme forslag til forbedring ved behov 

i den daglige dialogen. I spørreundersøkelsen svarte 15 av 38 respondenter at de mener 

brukere og pårørende i middelsstor grad blir inkludert til forbedring i tjenesten. 16 

respondenter svarte at de i svært liten grad eller i liten grad blir involvert. Revisjonen ser 

behovet for en mer systematisk tilnærming for å få brukerne og pårørende inkludert i 

forbedring av tjenesten. 

 

• Øverste leder skal sørge for at hele styringssystemet gjennomgås og vurderes minst 

en gang i året 

Nye Hamarøy kommune har ikke eksistert ett år enda. Revisjonen forventer ikke at de har 

gjort den årlige evalueringen, men vi etterspør om det er laget rutiner for å gjennomføre dette 

årlig.  

 

Revisjonen har etterspurt rutiner som omhandler evaluering av styringssystemet, men har 

ikke mottatt det.  
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Vurdering: 

Etter veiledningen kan evalueringene gjennomføres gjennom løpende målinger, 

egenkontroller og inspeksjoner med stikkprøver, samt ved at ledelsen etterspør 

tilbakemelding fra medarbeiderne på om nye tiltak virker. Dersom evalueringene avdekker at 

iverksatte tiltak ikke fungerer etter hensikten må det igangsettes forbedringstiltak. 

Kommunen har ikke rutiner på dette i dag. 

 

• Øverste leder skal sørge for å lukke uforsvarlige og lovstridige forhold 

 

Slik revisjonen forstår det er det blir det meldt avvik, men det at det er i varierende grad at de 

blir fulgt opp. Henviser til revisjonskriteriet: Øverste leder skal sikre at virksomheten har 

oversikt over avvik og følger opp avvik meldt både fra ansatte og brukere.  

Revisjonen har etterspurt, men ikke mottatt dokumenter som viser at avvikene blir rapportert 

videre oppover i organisasjonen utover de avvik som ikke blir lukket. 

 

Vurdering: 

 

I veilederen beskrives dette som at de i tilfeller hvor det er avdekket svikt eller uønskede 

hendelser skal det igangsettes korrigerende tiltak. Det er ikke tilstrekkelig å iverksette tiltak 

uten å sikre at tiltakene faktisk virker. 

For å sikre at tiltakene virker kreves det aktivitet. Øverste leder må sikre at korrigerende tiltak 

gjennomføres og at de systematisk testes ut og følges av målinger for å dokumentere om de 

har effekt. I store virksomheter vil det være ledere på lavere nivåer som i praksis sørger for at 

korrigerende tiltak blir gjennomført. Kommunen har ikke rutiner på dette i dag.   
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2.2 Problemstilling 2 

I hvilken grad følger ledelsen i helse og 

velferdssektoren opp sine plikter innen 

sykefraværsoppfølging? 

 

2.2.1 Faktadel 

Kort bakgrunnsinformasjon om arbeidet med 

sykefravær i kommunen9 

I 2018 ble det laget en prosjektgruppe som skulle 

finne konkrete tiltak for å få ned sykefraværet i 

gamle Hamarøy kommune. NAV-leder ledet 

arbeidsgruppen. På stor-ledermøte i januar 2020 

presenterte NAV-leder oppsummering fra 

arbeidsgruppen vedrørende nærvær og 

sykefraværsoppfølging. Noe av det som kom frem 

av oppsummeringen var blant annet: 

• Nærværsfaktorer/tiltak må gjøres bedrekjent i 

organisasjonen. I personalmøter på den enkelte 

arbeidsplass – lederansvar. 

• Individuelle tiltak ut fra den enkeltes behov. 

• Alternative arbeidsoppgaver som tilrettelegging i 

en begrenset periode. 

• Leder før lege. 

• Oppfølgingsplan som verktøy for å synliggjøre 

arbeidsoppgaver og hva som er tilbudt av 

tilretteleggingsmuligheter. 

• Dialogmøte med lege 

 
9 Bakgrunnsinformasjonen her er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Revisjonen vurderer kun stikkprøvene 

som er etterspurt i forbindelse med dokumentasjonsplikten til kommunen.  

NAV Arbeidslivssenter er en 

samarbeidspartner for et 

inkluderende arbeidsliv (IA), og er et 

ressurs- og kompetansesenter for 

virksomheter som ønsker å 

samarbeide med NAV om et mer 

inkluderende arbeidsliv. IA-arbeidet 

finner sted på arbeidsplassen, der 

arbeidsgiver og arbeidstaker 

samarbeider systematisk for å utvikle 

en mer inkluderende arbeidsplass. 

 

De nasjonale målene i IA-avtalen 

for perioden 2019-2022 er: 

o Sykefraværsprosenten skal 

reduseres med 10% 

sammenlignet med 

årsgjennomsnittet for 2018 

o Frafallet fra arbeidslivet skal 

reduseres.  

Innsatsområdene er følgende: 

o Forebyggende arbeidsmiljø 

o Innsats mot lange og/eller 

hyppige gjentagende 

sykefravær (hentet fra 

nav.no) 
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• Arbeidstakers plikter til å bidra aktivt i egen sak. 

Hamarøy kommune er en IA- bedrift. Ifølge kommunalleder er kommunen tilknyttet 

bedriftshelsetjenesten (STAMINA) og arbeidslivsentret i Narvik. Høsten 2019 ble det 

gjennomført et kurs for alle daværende lederne i kommunen, samt tillitsvalgte og 

vernetjenesten, gjennom arbeidslivssentret som het «sees i morgen».  Hovedmålsettingen 

med kurset er å gi arbeidsgiver mer kunnskap om hvordan de kan møte medarbeidere som har 

psykiske helseproblemer10.  

NAV-leder i Hamarøy informerte revisjonen om at etter kursserien «sees i morgen» i 2019 

var NAV på tilbudssiden for å være med å følge opp denne gode motivasjonen og 

engasjementet som var under kurset. Som eksempelvis at NAV kunne bidra i personalmøter 

og støtte lederne i nærværsarbeidet. NAV-leder sa videre: «Å beholde folk i en organisasjon 

er kanskje den viktigste innsatsfaktoren for å unngå ny-rekruttering. Det er ofte mye billigere 

enn å ny-rekruttere. Her vil NAV samarbeide med arbeidsgiver både på systemnivå og 

individnivå» 

 
På spørsmål fra revisjonen om det er planlagt nye kurs i fremtiden, sa NAV-leder at de ikke 

har fått noen henvendelser fra kommunen på det. 

 

Kommunalleder informerte revisjonen om at ledere med personalansvar har fått opplæring i 

sykefraværsoppfølging. Revisjonen har ikke undersøkt dette nærmere.  

 

Revisjonen har etterspurt skriftlige rutiner på sykefraværsoppfølging og mottatt screenshot av 

menyen inne i systemet Mitt NAV. I systemet er det slik at sykemeldingene ligger der, samt 

søknad om sykepenger, og link til oppfølgingsplanene. Linken til Mitt NAV ligger i systemet 

Compilo. 

Deretter legger avdelingsleder sykefraværet i systemet Min vakt. Kommunalleder attesterer 

før det blir videresendt til HR/lønn månedlig.  

 
10 Hentet fra nav.no. 
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Figur 12 Sykefravær - rapportering 

 

Revisor har spurt avdelingslederne om de føler seg trygg på sine oppgaver knyttet til 

sykefraværsoppfølging, og de bekrefter at de føler seg trygge på dette. En av 

avdelingslederne har fortalt at da han hadde stillingen som enhetsleder, manglet han 

avdelingsleder og ble personalansvarlig, derav ansvarlig for sykefraværsoppfølging. Som 

enhetsleder hadde han ikke kapasitet til å følge opp sykefraværet i den grad han skulle. 

Det var flere årsaker til dette. Kommunesammenslåing, covid-19, mangel på ledere er 

faktorer som spiller inn sa han. 

 

I 1.Tertialrapport 2020 under 1.3 rammeområde står det følgende om pleie og omsorg: 

«Pleie/omsorg: Overforbruk på sykehjemmet og hjemmesykepleien. 

Sykehjemmet har stort sykefravær og manglende personell til daglig drift. Vikarbruk, innleide 

vikarbyrå og overtidsbetaling preger området. Har vakanser i stillinger og sykemeldinger. 

Hjemmetjenesten har fortsatt stor økning i antall brukere. Vi ser samme utfordringer her som 

på sykehjemmet» 

 

Under punkt 2.2 Fraværsoversikt fremgår at sykefraværet har økt i 2020  

Utdrag fra Tertialrapporten vedrørende fravær: 

«Sykefraværet har hatt en markant økning i 2020. Ser en på tallene isolert sett pr måned er 

det februar og mars som har de store økningene. Tall fra april kan være misvisende med at 

alle tall ikke er innrapportert. I all hovedsak er helse og velferssektoren som har det store 

sykefraværet. Totalt sykefravær pr april er på 7,96 %. Dette er vesentlig høyere enn forrige 

år på samme tid. 

Nærværsarbeidet er høyt prioritert ute i driftsenhetene». 
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N=38 

 
Figur 13 I hvilken grad snakkes det om sykefravær og utvikling i sykefravær på personalmøter? 

 

N=38 

 
Figur 14 I hvilken grad opplever du at nærmeste personalleder opptatt av å redusere sykefraværet? 
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Revisjonskriterier: 

• Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for sykemeldte senest innen fire uker  

 

• Det skal gjennomføres dialogmøter for sykemeldte senest innen syv uker  

 

• Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om 

oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp. Herunder hvem som har vært 

innkalt og deltatt i møtene. 

 

 
 

 

Det revisjonen undersøker i denne revisjonen er om kommunen har dokumentert 

oppfølgingen av sykemeldte slik loven krever. Utfra stikkprøver revisjonen har etterspurt. 

 

Avdelingsleder på hjemmetjenesten sør (tidligere enhetsleder) sier han ikke har hatt kapasitet 

til å følge opp de sykemeldte, men at han har fulgt de opp per telefon. Han sier videre: «Det 

er først nå etter jeg har gått inn i avdelingslederstilling at jeg har mulighet å få gjort 

oppfølgingen slik den skal. Jeg er fullt klar over hvilke plikter som ligger i oppfølgingsplaner. 

NAV lokalt har også vært svært forståelsesfulle på grunn av den situasjonen kommunen har 

vært inne i.» 

Det er ikke dokumentert oppfølgingsmøter eller dialogmøter på de etterspurte fire 

stikkprøvene fra denne avdelingen. 

Kommunalleder informerer revisjonen om at i systemet mitt nav, har de hatt problemer med å 

få ut dokumentasjon på ansatte som tidligere har vært sykemeldt. Kommunen har ikke rutine 

på å lagre dokumentasjonen andre steder enn i systemet mitt nav. 

 

Avdeling institusjon

•41 ansatte

Avdeling 
hjemmetjenesten sør og 

nord

•57 ansatte

Avdeling miljøtjenesten

•12 ansatte

Figur 15 Antall ansatte avdelingsvis. 
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Revisjonen mottok 4 av 16 etterspurte stikkprøver. Tre fra avdelingen miljøtjenesten og en 

stikkprøve dra avdelingen institusjon. De oppfølgingsplanene som revisjonen mottok 

inneholdt tiltak for tilrettelegging. 

Nedenfor er innholdet stikkprøvene beskrevet i denne matrisen.  

 

Sykefraværs-
tilfelle 

Oppfølgings-
plan 

Oppfølgings-
plan senest 
innen 4 uker 

Innkalle til 
dialogmøte 
senest etter syv 
uker 

Dokumentere 
at eventuelle 
dialogmøter 
er 
gjennomført 
innen fristen 

Arbeidsgiver skal kunne 
dokumentere hvordan 
bestemmelsene om 
oppfølgingsplan og dialogmøte 
har vært fulgt opp. Herunder hvem 
som har vært innkalt og deltatt i 
møtene. 

1 Ja Ja Ikke 

sykemeldt 

over sju 

uker 

  

2 Ja Nei Nei 

(Sykemeldt 

mer enn sju 

uker) 

  

3 Ja  Nei Nei 

(Sykemeldt 

mer enn sju 

uker 

  

4 Ja Nei Ja Nei Ja 

5 Ikke 

mottatt 

    

6 Ikke 

mottatt 
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7 Ikke 

mottatt 

    

8 Ikke 

mottatt 

    

9 Ikke 

mottatt 

    

10 Ikke 

mottatt 

    

11 Ikke 

mottatt 

    

12 Ikke 

mottatt 

    

13 Ikke 

mottatt 

    

14 Ikke 

mottatt 

     

15 Ikke 

mottatt 

    

16 Ikke 

mottatt 

    

 

 

Vurdering: 

Revisjonen mottok fire av 16 etterspurte oppfølgingsplaner. Dette viser at kommunen ikke 

følger arbeidsmiljølovens krav til oppfølging av sykemeldte. Informantene er delt i svaret på 
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om de har tid til oppfølging. Det er forskjell fra avdeling til avdeling. Når det gjelder 

dokumentasjonskravet til sykefraværsoppfølgingen blir dette dokumentert i systemet mitt 

nav. Slik revisjonen forstår det har det vært vanskelig for kommunen å innhente gamle planer 

for de som ikke var sykemeldt per i dag. Og det er ikke rutine for å lagre sykefraværs-

dokumentasjonen andre steder enn i dette systemet.  
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3 Konklusjon og anbefaling  

3.1 Konklusjon 

 

Revisjonen ser at det har vært ekstra utfordrende for Hamarøy kommune i 2020. Det er flere 

faktorer som spiller inn. Sammenslåing av gamle Hamarøy kommune og deler av Tysfjord er 

et arbeid som krever både tid og ressurser. Covid-19 har også vært utforende for kommunen, 

som det har vært for hele Norge. Men kanskje særs for Hamarøy i denne fasen av 

sammenslåingen. I tillegg er det flere ledere som er sykemeldt og enkelte lederstillinger har 

vært vakant i lengre tid. Summen av dette har nok hatt betydning for kontinuiteten for det 

arbeidet som skulle vært gjort i forbindelse med sammenslåingen. 

 

Det denne undersøkelsen viser er at det er flere punkter kommunen trenger å forbedre. Det 

som er positivt, er at de har satt i gang mye av dette arbeidet. Når der gjelder mål for 

virksomheten er dette arbeidet påbegynt. Når de er på plass er det viktig at det kommer 

rutiner for rapportering av dem oppover i organisasjonen. Når det gjelder rutiner og 

prosedyrer for helse og velferdssektoren har kommunen et system på dette som årlig blir 

revidert. Systemet er også kjent for de ansatte. Revisjonen mener dette er positivt. 

Når det gjelder avviksbehandling har kommunen et system for det. Det som er mangelfullt, er 

oppfølgingen av avvik som blir meldt, herunder mangelen på korrigerende tiltak.  

Ansattes medvirkning til forbedringsarbeid er en viktig del av forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring. Revisjonen opplever at dette blir gjort i den daglige dialogen, men kan 

med fordel gjøres mer systematisk. Dette gjelder også i hvilken grad brukere og pårørende 

blir involvert i forbedringsarbeidet. Forskriften sier også at hele styringssystemet skal 

gjennomgås og vurderes årlig. Dette har ikke kommunen rutine på, men når det gjelder den 

årlige revideringen i Digi-pro av rutiner og prosedyrer så gjøres det. Dette bør overføres til å 

gjelde hele styringssystemet.  

Når det gjelder sykefraværsoppfølging og dokumentasjon oppfyller ikke kommunen kravet i 

arbeidsmiljøloven. 
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Rapporten konkluderer med at kommunen i noen grad har et betryggende system for styring 

og ledelse i helse og velferdssektoren. Og rapporten konkluderer med at ledelsen i helse og 

velferdssektoren i liten grad følger opp sine plikter innen sykefraværsoppfølging. 

 

3.2 Anbefalinger  

 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen anbefaler revisjonen at: 

 

• Hamarøy kommune lager mål for virksomhetene, som jevnlig følges opp av lederne. 
 

• Hamarøy kommune sikrer at avviksbehandlingen blir gjennomført slik lovverket 
tilsier 

 
• Hamarøy kommune systematisk innhenter forslag til forbedring fra ansatte og 

brukere/pårørende 
 

• Hamarøy kommune lager rutiner som sørger for at hele styringssystemet gjennomgås 
minst en gang i året 
 

• Hamarøy kommune sørger for at sykefraværsoppfølgingen blir gjennomført slik 
lovverket tilsier 
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5 Kommunedirektørens kommentar 
 

5.1 Bemerkninger til kommunedirektørens kommentar 

Kommunedirektøren har per e-post 17. november avgitt sin høringsuttalelse til 

forvaltningsrevisjonen. Det er ikke gjort endringer i rapporten på bakgrunn av 

kommunedirektørens kommentar. Hele uttalelsen fremgår som vedlegg nummer 1 til 

rapporten.   
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7 Vedlegg 
Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren 

 

 

Rapportutkastet er gjennomlest. 
 
Vi synes det er bra å bli evaluert av eksterne, da dette gir en objektiv status på hvordan 
situasjonen er hos oss. Rapportens innhold er gjenkjennbart. Det meste har vi allerede 
kunnskap om, men det er en kvalitetssikring å få det bekreftet også fra 
forvaltningsrevisjonen. Vi erkjenner at jobben kan gjøres bedre, spesielt med tanke på 
sykefraværsoppfølging. Utfordringen vår er at vi vet hva som skal til, men har ikke personell-
ressurser til å få det gjennomført. Mangel på personell har blitt et hinder for å prioritere 
både avvik og oppfølging av sykemeldte. Vi har systemene. Det skorter imidlertid på 
kapasitet til å få brukt dem systematisk. 
 
Rapporten er ærlig, og den vil bli brukt videre i organisasjonens forbedringsarbeid. 
 
 
Varrudagáj / Med vennlig hilsen  

Eirik André Hopland  
Háldadusoajvve / Kommunedirektør  

Tlf.: 95 92 57 25  

www.hamaroy.kommune.no  
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Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier 

 

Revisjonskriterier 

Kommunedirektøren/Rådmannen i kommunen har etter kommuneloven §25-1 ansvar for å 

sikre at kommunen har nødvendige dokumenterte rutiner for internkontroll. 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 

virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og 
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

 

På området for helse og omsorgstjenesten er innholdet i denne internkontrollen presisert i 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med 

forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. 

Etter forskriftens §3 skal den som har det overordnede ansvaret for virksomheten sørge for at 

det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med 

forskriften og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. 

Forskriften deler det videre arbeidet med dette opp i firer hoveddeler. Virksomheten skal 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Systemet som ivaretar disse fire hoveddelene, 

skal etter forskriften §4 kalles for et styringssystem. 

Etter forskriftens §5 første ledd, skal styringssystemet, jf. pliktene i § 6-§ 9, tilpasses 

virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er 

nødvendig. 
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I §5 annet ledd skal gjennomføringen av pliktene dokumenteres i den form og det omfang 

som er nødvendig ut ifra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 

Dokumentasjonen skal i henhold til tredje ledd til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

 

Planlegging 

Etter Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §6a jf. §3, 

følger det at øverste leder skal: 

ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det 

skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal 

arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten 

Ifølge veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er 

dette beskrevet som at øverste leder har ansvaret for å sette mål for virksomheten. Videre 

framgår at det bør settes mål for følgende områder: 

• pasient-, bruker- og pårørendetilfredshet 

• kvalitet og pasientsikkerhet, herunder pasientopplevd kvalitet 

• forbedring personal/HMS 

Målene bør utarbeides i samarbeid med resten av organisasjonen. Målene bør være tydelige, 

konkrete, tallfestede, målbare, tidsbestemte. 

På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet: 

Øverste leder skal sørge for at det settes opp mål for virksomheten 

Videre framgår det at øverste leder har ansvar for å sørge for at målene operasjonaliseres på 

relevante nivå i virksomheten og for jevnlig å etterspørre og følge opp resultater knyttet til 

målene. Målene må følges opp kontinuerlig av samtlige ledere i den daglige driften. 

På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet: 

Øverste leder skal jevnlig følge opp at resultater knyttet til målene følges opp av samtlige 

ledere 
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I forskriften § 6 c) jf. §3 står det at øverste leder skal ha oversikt over relevant regelverk, 

retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i virksomheten. 

I veilederen er det lag til grunn at øverste leder må sørge for at relevant regelverk, 

retningslinjer og veiledere ligger til grunn for virksomhetens planarbeid, at det er kjent fr 

medarbeiderne og at det er lett tilgjengelig. Med «kjent i virksomheten» menes kjent av 

medarbeiderne. 

Veilederen sier også at det i kravet til «ha oversikt over» ligger en plikt til å følge med på hva 

som til enhver tid er anerkjent og oppdatert kunnskap på eget fagområde. 

Videre regnes det som en grunnleggende forutsetning for et styringssystem som skal bidra til 

at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles, at virksomheten kjenner til de lov- og 

forskriftskravene som gjelder for virksomheten, herunder har oversikt over nye bestemmelser 

som blir vedtatt og hvilken betydning de eventuelt vil ha for virksomheten. 

På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet: 

Øverste leder skal ha oversikt over relevant regelverk og sørge for at dette er kjent for alle 

de ansatte 

   
Etter forskriften §6 g) jf. §3 følger at øverste leder skal ha oversikt over avvik, herunder 

uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet 

som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om 

tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 

Det framgår også av §8 e) jf. §3 at øverste leder skal gjennomgå avvik, herunder uønskede 

hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges. 

Etter veilederen ligger det i dette kravet at øverste leder må sikre at det finnes oversikt, og 

sørge for at slike tilbakemeldinger, erfaringer og evalueringer er tilgjengelige og trekkes inn i 

planleggingen av virksomhetens oppgaver. 

Videre sier veilederen at godt innarbeidet kultur og et system for at medarbeidere melder ifra 

om uønskede hendelser er en forutsetning for å avdekke og forebygge avvik. Å analysere hva 
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som er årsak til hendelsene vil fremme læring og gjøre det mulig å innføre treffsikre tiltak for 

å forebygge lignende hendelser i fremtiden. 

Pasientene, brukerne og de pårørende er viktige kilder til informasjon og kunnskap. Det bør 

arbeides systematisk med å innhente, prioritere og følge opp tilbakemeldinger og 

forbedringsideer fra pasienter, brukere og pårørende. Dette kan gjøres gjennom årlige 

undersøkelser og løpende gjennom for eksempel pasientsikkerhetsvisitter, å følge i 

pasienten/brukerens fotspor og på faste møtearenaer 

Av veilederen til §8 e) følger det at øverste leder har ansvaret for at virksomheten jevnlig 

gjennomgår avvik og uønskede hendelser. Denne informasjonen skal brukes til å avdekke 

årsakene til hendelser, fremme læring og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen. For å 

lykkes med dette må det være en kultur for åpenhet og læring av feil. 

 

Når avvik og uønskede hendelser er analysert, er det viktig at læringspunktene tas inn i 

relevante rutiner og prosedyrer. Bestemmelsen må sees i sammenheng med plikten til å ha 

oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser m.m. som framgår av § 6 g). 

På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet: 

Øverste leder skal sikre at virksomheten har oversikt over avvik og følger opp avvik meldt 

både fra ansatte og brukere 

 

Gjennomføring 

Etter forskriftens §7 d) jf. §3 skal øverste leder sørge for at virksomhetens medarbeidere 

medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 

I veiledningen til forskriften mener de det ligger i dette at det for å lykkes i å styre og 

forbedre virksomheten er avgjørende at medarbeiderne involveres aktivt. Det er de som vet 

hvor problemer og utfordringer oppstår i den daglige driften. De har også ofte de beste 

forslagene til tiltak som vil føre til forbedring. 
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Det er viktig at det legges til rette for og oppmuntres til at medarbeidere skal gi 

tilbakemeldinger om svikt og mulige forbedringsområder. 

Medvirkning kan for eksempel tilrettelegges ved etablering av forbedringsgrupper, 

medarbeidersamtaler, tavlemøter, forslagskasser, samt gjennom melde- og avviksbehandling 

og forbedringsarbeid.  

For å medvirke på en god måte i forbedringsarbeidet er det en forutsetning at medarbeidere 

har tilstrekkelig kunnskap i forbedringsarbeid og pasient- og brukersikkerhet. 

På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet: 

Øverste leder skal sørge for at alle medarbeiderne medvirker slik at en samlet 

kunnskap og erfaring kan utnyttes  
 

Etter forskriftens §7 e) jf. §3 skal virksomhetens øverste leder sørge for å gjøre bruk av 

erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende. 

Veiledningen legger til grunn at det i kravet ligger at det må skaffes informasjon om hvordan 

pasienter, brukere og pårørende opplever tilbudet og de tjenestene de mottar, og hva de mener 

bør forbedres.  

Bestemmelsen må ses i sammenheng med pasient- og brukerrettighetslovens regler om 

plikten til å informere om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten vil iverksette for at 

lignende hendelser ikke skjer igjen, dersom pasienten eller brukeren er påført skade eller 

alvorlige komplikasjoner. 

I tillegg følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 annet ledd at kommunen skal 

sørge for at virksomheten etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukers 

erfaringer og synspunkter. 

På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet: 

Øverste leder skal sørge for at pasienter, brukere og pårørende aktivt involveres i 

forbedringsarbeidet  
 

Evaluering 
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Etter forskriftens §8 er øverste leder ansvarlig for å evaluere virksomheten. 

Etter veiledningen kan evalueringene gjennomføres gjennom løpende målinger, 

egenkontroller og inspeksjoner med stikkprøver, samt ved at ledelsen etterspør 

tilbakemelding fra medarbeiderne på om nye tiltak virker. Dersom evalueringene avdekker at 

iverksatte tiltak ikke fungerer etter hensikten må det igangsettes forbedringstiltak 

Etter forskriftens §8 f) er det en pålagt oppgave å minst en gang årlig systematisk gjennomgå 

og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om 

virksomheten, for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 

virksomheten. 

På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet: 

Øverste leder skal sørge for at hele styringssystemet gjennomgås og vurderes minst en 

gang i året  

 

Korrigere 

Etter forskriften §9 skal øverste leder sørge for å korrigere virksomheten. I §9 skal øverste 

leder sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, 

inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet gjennomføres. 

I veilederen beskrives dette som at de i tilfeller hvor det er avdekket svikt eller uønskede 

hendelser skal det igangsettes korrigerende tiltak. Det er ikke tilstrekkelig å iverksette tiltak 

uten å sikre at tiltakene faktisk virker. 

For å sikre at tiltakene virker kreves det aktivitet. Øverste leder må sikre at korrigerende tiltak 

gjennomføres og at de systematisk testes ut og følges av målinger for å dokumentere om de 

har effekt. I store virksomheter vil det være ledere på lavere nivåer som i praksis sørger for at 

korrigerende tiltak blir gjennomført. 

Øverste leder bør sikre at virksomheten følger opp og vurderer om utfordringene og 

iverksatte tiltak kan være aktuelle for andre avdelinger. Korrigerende tiltak som viser seg å 

være gjennomførbare og gir effekt, bør spres til resten av virksomheten der det er relevant. 
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I veiledningen til §9 a) fremgår det at hvilke oppfølgingstiltak som er hensiktsmessige, og 

hvor tett ulike oppgaver og prosesser bør følges opp, avhenger av oppgavenes og prosessens 

art, samt alvorlighetsgrad ved eventuelle feil. Det vil kunne innebære strakstiltak, men også 

større systematiske prosesser for å endre eksisterende arbeidsprosesser og rutiner, 

På bakgrunn av dette kan vi stille følgende kriteriet: 

• Øverste leder sørger for å lukke uforsvarlige og lovstridige forhold  

 

Sykefravær 

Både folketrygdloven § 25-2 og arbeidsmiljølovens § 4-6 tredje ledd sier at arbeidsgiver i 

samråd med arbeidstaker skal utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i 

forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre det er åpenbart 

unødvendig. Planen skal være ferdig senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte 

fra arbeidet i fire uker. Arbeidsgiver skal også innkalle arbeidstaker til dialogmøte om 

innholdet i oppfølgingsplanen senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte 

fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, eller slitasje, med mindre dette er åpenbart 

unødvendig, jf. arbeidsmiljøloven. § 4-6 fjerde ledd og folketrygdloven. § 25-2 andre ledd. 

Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og 

dialogmøte har vært fulgt opp, herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i 

dialogmøte, jf. arbeidsmiljøloven. § 4-6 femte ledd. 

• Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for sykemeldte senest innen fire uker  

• Det skal gjennomføres dialogmøter for sykemeldte senest innen syv uker  

• Arbeidsgiver skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om 

oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp. Herunder hvem som har vært 

innkalt og deltatt i møtene. 
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