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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Prosjektet ble startet opp i september 2017. Prosjektet har vært organisert i en 
styringsgruppe, en prosjektgruppe og en referansegruppe. Prosjektleder har hatt 
frikjøpt 0,5 årsverk i perioden. Disse midlene har i tillegg til prosjektleder også gått til 
å frikjøpe de andre lederne på Moer sykehjem i forbindelse med opplæring og kurs. 
Styringsgruppa har vært rådmannens ledergruppe. 
 
Prosjektet gjennomførte en omfattende spørreundersøkelse blant de ansatte og har 
gjort mange funn i forhold til turnus, travelhet i løpet av døgnet, kompetanse og 
stillingsstørrelser / heltidskultur.  Mange av disse funnene må kommunen jobbe 
videre med. Prosjektet har gjennomført kommunestyrets vedtak om å opprette en 
vikarpool med 10 årsverk ved sykehjemmet. 
 
Økonomien er en stor utfordring i forhold til skalering, kapasitet, kompetanse og 
utviklingstrekk i hele Norge mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. Alle fremtidsvurderinger tilsier at denne utfordringen bare 
vil øke i årene som kommer, slik at kommunen må jobbe videre med å løse disse 
utfordringene. 
 
Viser for øvrig til prosjektrapporten. 
 
Fakta i saken: 
Moer sykehjem har i dag en bemanningsplan som er eldre enn 10 år. Etter 
samhandlingsreformen i 2012 har det vært en stor endring i pasientgruppene. De er 
sykere, de har et større pleiebehov og behov for større medisinsk oppfølging enn 
tidligere. Dette stiller større krav til fagkompetanse. Teknologi har blitt gradvis tatt i 
bruk i tjenesten og utviklingen vil fortsette. I tillegg har det tilkommet flere nye 
arbeidsoppgaver som en del av tjenesten, herunder mathåndtering i avdelingene, 
blodtransfusjoner, økt antall pasienter med etablering av to dobbeltrom på hver 
langtidsavdeling. 
 
Summen av disse endringene medfører at eksisterende bemanningsplan er utdatert. 
Det er et behov for å tilpasse bemanningsplanen etter dagens arbeidssituasjon. 
Bedre utnyttelse av den enkeltes kompetanse. Det går med mye tid til å løse ad-hoc 
fravær, dette løses ofte med overtid og vikarbyrå innleie.  
 
Sykefraværet i institusjonstjenesten er generelt høyt. En bedre bemanningsplan og 
bedre tilpasning av arbeidshverdagen for de ansatte, kan bidra til å redusere 
sykefraværet og redusere behovet for overtid og vikar innleie. 
 
Ås kommune har som en offentlig virksomhet et mål om størst mulig grad av 
heltidskultur og helse som strategiske satsningsområder. 
 
De økonomiske rammene for tjenesten på sykehjemmet har vært krevende og i flere 
år har det årlig vært behov for å justere budsjettrammen i løpet av året.  Enkelte år 
har det likevel vært betydelige merforbruk. Det er viktig å få en bedre stabilitet og 
sikre en god sammenheng mellom tjenesten og de økonomiske rammene. Årsaken 
til merforbruket er økte oppgaver, med mer spesialisering, og høyere sykepleiefaglig 
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og medisinsk faglig krav til tjenesten. Et eksempel på utvidet tjeneste er 
blodtransfusjon, som nå utføres på Moer sykehjem. Blodtransfusjon ble tidligere alltid 
utført i spesialhelsetjenesten, og dette krever forarbeid, gjennomføring og 
etterarbeid.  
 
Moer sykehjem bygges ut med 40 nye sykehjemsplasser, det antas at de første av 
disse plassene vil bli tatt i bruk fra våren 2021. 

Prosjektets forankring og mål: 
Arbeidet har vært ledet av «Omstillingsprosjektet i Ås kommune» som har som krav 
om å jobbe smartere, bedre ressursutnyttelse og økonomiske gevinster. Prosjektet 
har sin forankring i styringsgruppa til «Omstillingsprosjektet i Ås kommune». I tillegg 
har enhetsleder for Moer sykehjem vært med i prosjektgruppa/arbeidsgruppa til 
«Omorganisering av Moer sykehjem». 
 
Det var to overordnende resultatmål til Omstillingsprosjektet i Ås kommune: 

1. Målet til prosjektet er identifisere, prioritere, igangsette og gjennomføre tiltak 
som gir minimum 30 millioner kroner i innsparinger i perioden 2017-2020. 

2. Gjennomføre organisasjonsgjennomgang etterfulgt av nødvendige endringer. 
 
Vurdering: 
En spørreundersøkelsen ble sendt til 122 ansatte ved Moer sykehjem, og 104 
ansatte svarte. Svarprosent på 85 gav et godt grunnlag for å jobbe videre med 
tilbakemeldingene. Denne omfattende spørreundersøkelse gikk til alle ansatte i faste 
stillinger på Moer sykehjem ved langtidsavdelingene. 
Undersøkelsen var ikke anonym fordi kommunen ønsket å bruke svarene i videre 
arbeid i prosjektet. Siden enkelte ansatte kun jobber hver 3 helg hadde man en viss 
lengde på undersøkelsen slik at alle hadde mulighet til å besvare når de var på jobb.  
 
Kartleggingen ble delt inn i fire kategorier: 

- Turnus 
- Døgnrytme 
- Utdanning 
- Velferdsteknologi (dette ble fjernet kort tid etter oppstart fordi det blir ivaretatt i 

to andre prosjekter)  

I undersøkelsen kommer det frem at 79 % er fornøyd med sin turnus pr i dag, og 
77 % var fornøyde med sin stillingsprosent. 72 % ønsket å jobbe hver 3 helg som 
sykehjemmet har pr i dag. Kun 18 % kunne tenke seg å jobbe hver 4 helg med 
«langvakter».(12-13 t pr vakt)  
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Videre ble det spurt om døgnrytme og når de ansette opplever mest – og minst
travelhet i løpet av et døgn:

Figuren viser de ansattes opplevelse av døgnrytmen ved Moer sykehjem, målt i hele timer. De oransje
toppene viser hvilke tidspunkter flest ansatte synes det er mest travelt. Tilsvarende viser de grønne
områdene når på døgnet flest har svart at det er minst travelt. Dataene gir et informasjonsgrunnlag
som er nyttig i videre utviklingsarbeid. Kl. 08:30, 12:30, 17:30 og 19:30 er de mest travleste
tidspunktene, og dette er knyttet til stell og måltider. Kl. 11:30, 14:30-16:30 og 21:30 er de minst
travle tidspunktene.

De ansatte ble også spurt om ønsket stillingsstørrelse og opplevd bruk av egen
kompetanse og ønske om mer kompetanse:
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Videreutdanning

Svarene viser et stort ønske og mål om videre utdanning hos den enkelte ansatte. Svarene knyttet til
disse spørsmålene vil i vesentlighet følges opp i medarbeidersamtaler med den enkelte.

Utnyttelse av kompetanse i arbeidet

44 % av respondentene svarer at de i stor grad utfører arbeidsoppgaver som andre faggrupper med
fordel kan gjøre. Ytterligere 35 % svarer i noen grad. Selv om det viser seg at enkelte respondenter
har misforstått spørsmålet viser svarene at det bør sees nærmere på muligheter for å organisere
arbeidet annerledes. Når vi ser på kommentarene som de ansatte har gitt i svarene framkommer det
at både i kjøkkentjeneste, praktisk stell og annet praktisk arbeid er de mest gjennomgående
innspillene til endringer. Det er noen ulike trekk i innspillene fra sykepleiere, helsefagarbeidere og
assistenter. Sykepleierne ønsker i størst grad å gjøre oppgaver som krever sykepleiekompetanse,
mens helsefagarbeidere i hovedsak trekker fra kjøkkentjeneste som oppgaver de bruker for mye tid
på. Assistentene er de som i minst grad svarer at de utfører oppgaver andre kunne utført.
Sykehjemmet har i to somre gjennomført prosjekt/forsøk med avdelingsverter. Dette er assistenter
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som har kjøkkenoppgavene som den viktigste oppgaven. I tillegg er de avdelingens «ansikt utad» ved
å ta imot besøkende, pårørende og være på stuene for pasientene.

Egen stilling

Figuren viser hvor stor andel av de ansatte som har ulike stillingsbrøker ved Moer sykehjem, i
underkant av 50 % har 80 % stilling eller mer. 74 % av respondentene er fornøyd med egen
stillingsprosent. 26 % er ikke fornøyd, disse ønsker i all vesentlighet større stillinger. Dette er i
utgangspunktet et relativt godt resultat. Samtidig er det et potensiale for å legge bedre til rette for
de som ønsker å arbeide mer. Dette vil følges opp individuelt, i tillegg til at prosjektet videre også skal
ivareta heltidskultur som et satsningsområde. Enkelte av de som ønsker høyere stillingsandel er det
andre utenforliggende årsaker til at disse ikke har kapasitet til å øke stillingsandelen. I og med at
lederne på sykehjemmet har jobbet aktivt med heltidskultur var disse funnene kjente for oss. Det er
driftsmessige og ivaretagelse av ansatte som gjør at vi ikke kan imøtekomme alle ønskene.

Økonomiske konsekvenser:
Med prosjektrapporten følger en utregning og begrunnelse for hva som bør ligge til
grunn i budsjettet for å kunne opprettholde dagens drift og dagens ansatte med
utgangspunkt i budsjett for 201 8.

En vakt har i snitt en kostnad på kr. 2.450,- inkl sosiale avgifter. (jfr generell
lønnsvekst) og antall stillingshjemler totalt på Moer sykehjem er 9833,6 dvs. 98,336
årsverk. Snittlengde pr vakt er 7,5 timer.

101070; Helligdager
Ramme: kr. 1.408.000,-
Realistisk beløp er: kr. 2.783.000,-
Budsjettposten bør tilføres kr. 1.375.000,-

Utregningen bak realistisk beløp;
Antall helligdager pr år; 1 4.
I løpet av et døgn er det 61 personer på jobb på hele Moer på helligdager.
Helligdagstillegget er timelønn + 1 33%, det vil si at hver helligdagsvakt koster
kr. 3259,-.
61 personer x 1 4 dager x kr. 3.259,- = kr. 2.783.000,-
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102000; Vikarer uten refusjon 
 Ramme;                                                                  kr. 3.077.000,-          
 Gjennomsnitt korttidssykefravær jfr GAT;                        3,042 
 Realistisk beløp er                                                    kr. 2.021.328,- 
 For mye i budsjettet                                               kr. 1.055.672,- 
 
 

Utregningen bak realistisk beløp; 
 Dette tilsvarer 3,36 årsverk som til en hver tid er syk uten refusjon.  

Det vil at 15,866 vakter pr uke er ledige pga korttidssykefravær.  
 15,866 vakter pr uke x 52 uker x 2450,- = kr. 2.021.328,- 
 Dette gjelder med sykefravær slik det har vært i år. Det har vært unormalt lavt 

i 2017, ca halvert. Det er ikke mulig å kjøre rapporter på sykefravær for å vise 
denne endringen pga endret GAT. Det anbefales ikke at denne posten 
reduseres. 

 
 
 
102020; Ferievikarer 

 Ramme;                                  kr. 3.322.000,- 
 Realistisk beløp;                      kr. 5.899.600,- 
 Budsjettposten bør tilføres;  kr. 2.577.600,- 

 
Utregningen bak realistisk beløp; 

 Antall stillingshjemler som skal erstattes ved ferie 96,336 (ikke enhetsleder og 
sekretær i adm) 

 96,336 stillingshjemler x 5 dager pr uke x 5 ukers ferie =  2.408,4 vakter som 
skal erstattes. 

 2.408 vakter x kr.2.450,- = kr. 5.899.600,- 
 
102070; Andre tillegg 

 Ramme;                                  kr. 990.000,- 

 Realistisk beløp er;                 kr. 895.860,- 

 Rammen kan tas ned med kr. 94.140,-  

102070 er 14% av kontoene 102000 og 102020  
(kr. 3.077.000,- og 3.322.000,- = 6.399.000,-) 
Kontoen 102000 er kommentert tidligere som unormalt lav i år.  
 
 
103000; Ekstrahjelp 
Fra denne konto lønnes vikarer ved; 

 Ramme;                                                      kr. 2.981.000,- 
 Realistisk beløp ifht velferdspermisjoner    kr.    708.070,- 
 Realistisk beløp ifht tillitsvalgte / 

verneombud                                                 kr.       98.000,- 
 Realistisk beløp ifht F3/F5-dager                kr.     411.140,- 
 Realistisk beløp ifht kurs                             kr.     343.000,- 
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 Realistisk beløp ifht ekstraordinære tiltak   kr.  1.421.000,- 
 Totalt                                                           kr. 2.981.210,- 

 
 
Utregning de forskjellige kontoene følger under; 
Utregning realistisk beløp ved velferdspermisjoner; 

 AML sier 12/14 pr ansatt i full stilling 
 Regner i snitt 3 velferdspermisjoner pr ansatt. 
 96,336 x 3 dager x 2450,- = 708.070,- 

Utregning ved tillitsvalgte / verneombud 
20 dager verneombud; 2450,- x 20 dager = kr. 49.000,- 
20 dager tillitsvalgte; 2450 x 20 dager =     kr. 49.000,- 
Totalt                                                            kr. 98.000,- 
 
 
Utregning realistisk beløp ved F3/F5-dager: 

 Ved å beregne en gjennomsnittlig turnusplanlegging resulterer dette i 60 F3 
og 88 F5-dager totalt for Moer sykehjem.  

 Med vaktkostnad på kr. 3.259,- resulterer F3-dagene i kr. 195.540,- 
 Med vaktkostnad på kr 2.450,- resulterer F5-dagene i  kr. 215.600,-. 
 Totalt                                                                             kr. 411.140,- 

 
 
Utregning realistisk beløp ved kurs; 

 Beregner snitt på 2 dagers kurs for alle stillinger over 50%. 
 Vikarkostnaden er 2.450,- og for hele sykehjemmet er det 70 personer dette 

gjelder, det vil si 140 vikarvakter 
 Vikarkostnadene ved kurs blir kr.343.000,- 

 
 
Utregning realistisk beløp ved ekstraordinært tiltak;  

 Dette gjelder  f.eks 1:1 ved døende pasienter, og pasienter med utagerende 
adferd.  

 Tiltakene anslås til 580 vakter pr år (180 på langtid, 400 på med.korttid).  
Dette er svært vanskelig å anslå fordi det er helt avhengig av hvilke pasienter 
med hvilke diagnoser som bor hos oss til enhver tid. 

 Vikarkostnad kr. 2.450,- x 580 vakter = kr. 1.421.000,-  
Dette forutsetter at alle vikarene skaffes uten at det resulterer i overtid.  

 
103020; Opplæringsvakter 

 Rammen                                         kr  356.000,- 
 Realistisk beløp opplæringsvakter kr. 330.750,- 
 Budsjettet bør ned med                  kr     25.250,- 

 
Utregning realistisk beløp ved opplæringsvakter; 

 Det beregnes at 45 personer i snitt har behov for opplæring. 
 Hver person har i snitt 3 opplæringsvakter. 
 45 personer x 3 opplæringsvakter x 2.450,- = 330.750,- 
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103070; Andre tillegg 
 

 Rammen kr. 172.000,- 
 Realistisk beløp andre tillegg kr. 467.180,- 
 Budsjettet bør tilføres kr. 295.180,- 

 
Utregning realistisk beløp av andre tillegg; 

 Dette tillegget er 14% av kontoene 103000 og 103020. (kr. 2.981.000,- + kr. 
356.000,- = 3.337.000,- 

104000; Overtid 
 Rammen                              kr. 1.849.000,-,- 
 Stipulert regnskap 2017       kr.  2.779.273, 
 Budsjettet bør tilføres        kr.   930.273,- 

 
 
  
 
Oppsummering av beløpet som må tilføres kontoene for at budsjettet skal gå i 
balanse med dagens ansatte og med dagens drift: 
  
101070 Helligdager                  1.375.000,- 
102000 Vikarer u/ref                -1.055.672,-    
102020 Ferievikarer                  2.577.600,- 
102070 Andre tillegg                   - 94.140,- 
103000 Ekstrahjelp                     i balanse 
103020 Opplæringsv.             -25.250,- 
103070 Andre tillegg            295.180,-  
104000 Overtid                             930.273,- 
Totalt  kr.                                    4.002.991,- 
 
Alternativer: 
En måte å forsøke å holde dagens begrensede rammer, er å drifte færre antall 
sykehjemsplasser enn i dag. Dette vil igjen gi kommunen en utfordring i forhold til 
presset på sykehjemsplasser, samt presset på tjenester til hjemmeboende. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Prosjektet har gitt en god og grundig gjennomgang av Moer sykehjem i forhold til 
drift, økonomi, turnus, vaktbelastning, kompetanse og heltidstematikk, som gir et 
godt grunnlag for å arbeide videre på systematikk-nivå, og med den enkelte ansatt. 
 
I mandatet var det stort fokus på at man skulle lage ny turnus, men det er å anta at 
dette ikke har noen effekt hvis man ikke øker bemanningsplanen. Å øke 
bemanningsplanen ligger utenfor sykehjemmets økonomiske rammer. Dette kan ikke 
gjøres ved tilpasninger, kun ved tilføring av nye midler. Turnus er kun er et 
virkemiddel for å ivareta en bemanningsplan. Summen av endringer av driften på 
Moer sykehjem medfører at eksisterende bemanningsplan er utdatert. Det er et 
behov for å tilpasse bemanningsplanen etter dagens arbeidssituasjon. I og med at 
resultatet av kartleggingen viser at ca. 80 % av de ansatte er fornøyde med 
nåværende turnus, ser vi det vanskelig å innføre ny turnus for hele sykehjemmet. 
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Prosjektet har iverksatt vikarpool med 10 årsverk, og dette gir flere positive utslag, 
men har hatt noen utfordringer i forhold til intensjonene. Dette beskrives i 
prosjektrapporten. 
 
Økonomien er en stor utfordring i forhold til skalering, kapasitet og kompetanse i 
forhold til de demografiske endringer, og utviklingstrekkene i hele Norge i forhold til 
oppgaveoverføringene fra spesialisthelsetjenesten og til kommunehelsetjenesten.  
 
Det er å anta at denne utfordringen bare vil øke i årene som kommer – med 
demografiske endringer, slik at kommunen må jobbe videre med å løse disse 
utfordringene, på flere måter, i årene som kommer. Helsedirektoratet fremstiller 
utfordringsbildet som følger: 
 
 

 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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