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Sammendrag
Formålet med dette prosjektet har vært å foreta en kartlegging av tjenesteyting hjemme hos 
mennesker som trenger helse- og omsorgstjenester i Grimstad kommune. Halogen ble valgt som 
leverandør for å utføre denne kartleggingen i tidsrommet februar til mai 2016.

Prosjektet har tatt en helhetlig tilnærming til hvordan vi best mulig skal løse oppgavene fra 
tjenestemottakernes ståsted, altså brukeren av tjenestene. 

Følgende problemstillinger har vært undersøkt: 

1. Hvordan foregår hjemmetjenesten?

2. Hvilke forbedringsområder finnes? Hvor er det muligheter og utfordringer?

3. Hvilke tiltak kan løse utfordringene?

Halogens inntrykk er at brukerne og pårørende er fornøyde med hjemmetjenesten. Det er stor 
forståelse for at de ansatte er travle og har mye de skal rekke. De ansatte på alle nivå virker 
engasjerte og ønsker å gjøre en god jobb. Grimstad kommune er blant de flinkeste i klassen.

Det er imidlertid svakheter knyttet til systemet rundt selve tjenestene, spesielt innenfor 
de digitale løsningene som brukes. Det er også utfordringer knyttet til rammebetingelser, 
planlegging og avvikling av hvert skift. 

Det ble holdt et prioriteringsmøte med med prosjektgruppen i Grimstad kommune for å sammen 
prioritere og velge ut de mulighetene som best løser utfordringene, samtidig som det ivaretar 
krav til tjenestene fra brukeren og de rammer som er gitt.

Syv tiltaksforslag er foreslått: 

1. Dagsenter på ettermiddagen

2. Digitale verktøy som støtter den ansattes hverdag

3. Hjemmebesøk på video

4. Sentralisere sårpleie i egen sårklinikk

5. Trygge klage- og avviksregistrering

6. Bedre formidling av informasjon om vedtak til bruker og pårørende

7. Utvidet administrasjonstid for gruppesykepleiere

En fellesnevner for de tiltakene vi foreslår er at de handler om å slå sammen tjenester, skaffe 
arbeidsro, tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre tjenester, samt gi gode verktøy til ansatte. 

Det er rom for å gjøre en allerede god hjemmetjenester i Grimstad enda bedre, med bedre 
verktøy og organisering som gir rom for å levere bedre helsetjenester.

Gruppearbeid under kart-
leggingsworkshop mars 2016
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Definisjoner
I Grimstad kommune er de flinke til å bruke ordet bruker om mottaker av hjemmetjenestene, 
altså en beboer/pasient/pleietrengende. Ansatte kan normalt sett også være brukere, men i denne 
rapporten benyttes begrepet om tjenestemottaker.

Halogen har bevisst valgt å fortsatt bruke bruker som tjenestemottaker for å opprettholde det 
gode fokus som de ansatte har om om brukeren, og forsterke fokus på at den ansatte jobber der 
brukeren bor, ikke at pasienten bor der den ansatte jobbe.

Dette er også samme måte en ordlegger seg på i samveis-programmet.

Familie og nærmeste til bruker, kan også inkludere venner. 

   
Samlebegrep for alle ansatte: gruppesykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, 
assistenter, fagleder og enhetsleder.

 
Samlebegrep for alle alle som yter helse- og omsorgstjenster overfor brukere.

  
Fagleder er en sykepleier har hovedansvar for drift og faglig ansvar for tjenesten med 
personalansvar og delansvar for økonomi. Administrativ stilling.  

Gruppesykepleier er sykepleier som jobber i vanlig turnus med fulle pasientlister (dag, kveld 
og hver tredje helg). De har et overordnet blikk i sin gruppe når det gjelder faglig utfordringer, 
sjekklister, vedtaksstatistikk og tverrfaglige møter og møte på sykehuset for pasienter i sin gruppe.
  
Dagsansvarlig sykepleier: jobber i vanlig turnus med fulle pasientlister og har ansvaret for 
vakttelefon, e-link oppfølging og sjekklister, planlegge mottak av nye pasienter og fordeling av 
dagens oppgaver. Dette kan være gruppesykepleier, men ikke nødvendigvis.

Brukere

Pårørende

Ansatte

Pleier

Fagleder

Gruppesykepleier

Dagsansvarlig

Baksystem

Brukerreise

Hjertepunkt og smertepunkt

Kontaktpunkt/kontaktflate

Fag/støttesystemer. IT-systemer som benyttes av ansatte, alt fra journalssystem (Gerica) til 
timeføringssystem samt Qm+, som er kvalitetshåndbok og avviksrapporteringssytem for kommunen.

 
En brukerreise er en opplevelse av et forholdet mellom en bruker og organisasjon over tid. 

Forholdet utvikler seg i forskjellige faser av et forhold før, under og etter kontakt mellom bruker 
og organisasjon. Design av brukeropplevelser handler om å organisere og utvikle kontaktflater 
som skaper gode og sammenhengende brukeropplevelser. 

En bruker begrepet brukerreise, da det er mest utbrdt i tjenestedesignprosjekter. En kan kartlegge 
brukerens - dvs. tjenestemottakerens - reise, men også de ansattes brukerreise. Det siste kan være 
vel så interessant for å finne ut hvordan en kan optimalisere en tjeneste ved gjøre hverdagen best 
mulig for de ansatte.

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i opplevelsen. Et smertepunkt er 
derimot noe som gjør vondt, en negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 
være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de ansatte også er brukere av en del av 
verktøyene i tjenesten, så bruker vi samme begrep også her. 

Et kontaktpunkt er en fysisk flate/kanal som kontakten mellom tjenesteyter og tjenestemottaker 
skjer gjennom. Det kan være et skjema, en nettside, en person som kommer hjem til deg, en 
hjelpelinje på telefon, en trygghetsalarm eller et bygg/møtested.
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Om Halogen og tjenestedesign
Tjenestedesign er et systematisk og menneskesentrert innovasjonsverktøy, som tar for seg 
både emosjonelle, sosiale og funksjonelle aspekter av tjenester. Kjernen i designmetodikken er 
brukeren, og brukerens behov sees i konteksten av tjenestens formål. På denne måten skaper vi 
løsninger som er verdifulle og effektive både for brukeren, den ansatte og organisasjonen.

Helse- og omsorgsoppgaver utgjør en stor andel av kommunenes samlede budsjett, og 
tjenesteområdet har over lang tid fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og lokalt. En 
bærekraftig helse- og omsorgstjeneste er et viktig mål for nasjonale myndigheter. Presset på 
tjenesteområdet har ført til en forståelse av at man trenger en innovativ tilnærming til sektorens 
utfordringer. I Halogens arbeid i offentlige endringsprosjekter, har vi sett hvordan tjenestedesign 
hjelper å se helhetlig og med et annet blikk på problemområdet og hvordan det kan løses. 

Som designere jobber vi pragmatisk, med en skapende htieoooldning. Løsninger som utvikles er 
forankret i tjenesteformål og behov, testet mot ansatte og brukere.  Slik sett er tjenestedesign et 
egnet innovativt verktøy for å omsette politikk til faktisk tjenesteleveranse.

På området tjenestedesign er Halogen et av de ledende designkontorene i Norge og 
internasjonalt. Blant annet er vi ansvarlig for forskningsprosjektet VISUAL, som er støttet av 
Norges Forskningsråd. Vi samarbeider også med forskningsprosjektet Design for Offentlige 
Tjenester (DOT) ved Arkitekthøyskolen i Oslo. 
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Innledning
Formålet med dette prosjektet har vært å foreta en kartlegging av tjenesteyting hjemme hos 
mennesker som trenger helse- og omsorgstjenester i Grimstad kommune. 

Dagens hjemmetjeneste skulle kartlegges med fokus på brukeropplevd kvalitet, organisering, 
planlegging, struktur, samhandling med øvrige enheter, ansattes arbeidsvilkår, logistiske 
utfordringer, kvalitetsutfordringer, med mer. 

Prosjektet har tatt en helhetlig tilnærming til hvordan vi best mulig skal løse oppgavene fra 
tjenestemottakernes ståsted, altså brukeren av tjenestene. 

Følgende problemstillinger har vært undersøkt: 

1. Hvordan foregår hjemmetjenesten?

2. Hvilke forbedringsområder finnes? Hvor er det muligheter og utfordringer?

3. Hvilke tiltak kan løse utfordringene?

Halogen vil gjerne takke Grimstad for godt samarbeid under prosjektet. Fra god praktisk 
koordinering og utlån av bil under feltarbeid, til konstruktive tilbakemeldinger på leveransene.

Denne måten å jobbe på kan 
vi bruke senere når vi skal 
starte med noe nytt

Sykepleier under workshop med 
før-under-etter-kartlegging

Bilen er et sentralt verktøy i 
hjemmetjenesten Ernæring og omsorg

Hvordan foregår hjemmetjenesten?
Helse- og omsorgsektoren er sammensatt, og må forstås fra et organisatorisk perspektiv - og et 
brukerperspektiv - for at vi skal kunne forbedre tjenestene slik at det blir mindre gap mellom 
brukernes forventninger til kvalitet og tjenestetilbudet, samtidig med at tjenestene er mest mulig 
effektive og ivaretar ansatte som har sin arbeidsplass i sektoren.

Både myndigheter og tjenesteleverandørene erkjenner at den mest bærekraftige måten å jobbe 
på, er å sørge for at innbyggerne er selvstendige, opplever mestring og kan bo hjemme lengst 
mulig. Bruk av velferdsteknologi og innføring av hverdagsrehabilitering er bare to eksempler på 
hvordan kommunene jobber med dette.
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BRUKER

Indirekte kontakt

Kontakt ved behov

Direkte kontakt

STATEN

AKUTTMEDISINSKE 
TJENESTER

HELSE-
TJENESTER

PRIVATE AKTØRER

MILJØ- OG 
SOSIAL 

HELSETJENESTER

INSTITUSJON

TRANSPORT-
TJENESTER

FRIVILLIGE OMSORGSBOLIG

BRANNVESEN M/ ANSVAR 
FOR TRYGGHETSALARMER

SENTRAL-
KJØKKEN

NAV
HDO (B.G.)

ANDRE 
TJENESTER 

(BANK, POST)

PÅRØRENDE

EIENDOMS-
FORVALTNING

TANNHELSE-
TJENESTE

KOMMUNAL

BETILLER-
ENHETEN

IT-
LEVERANDØRER

HJEMME-
TJENESTEN 

GRIMSTAD 
KOMMUNE

AdminAktører 

En aktør er en person/gruppe som opptrer eller medvirker, en deltaker i tjenesten. Aktøren 
har påvirkning på tjenesten, direkte eller indirekte. Vi har kartlagt aktørene som brukeren må 
forholde seg til i hjemmetjenesten, både som enhet og som enkeltroller.

Aktørkartene vises 
på de neste sidene.

Fra kartleggingsworkshop. 
Hvem er aktørene som 

forholder seg til brukeren?
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KOMMUNALE AKTØRER/TJENESTEREKSTERNE AKTØRER/TJENESTER

Ambulan-
sepersonell

Legevakt AMK-
Sentralen

AKUTTMEDISINSKE 
TJENESTER

Innsats-
team

Frivillig-
koordinator

Psykolog

Kommune
overlege

Jobb-
sentralen

Psykisk
helse

Ergo-
terapeut

Fysio-
terapeut

HELSETJENESTER

Fastlege

Alderspsykisk 
team

Sykehus

Psykolog TannlegeAkutteamet

Lindrende 
team

Geriatrisk 
poliklinikk

HELSETJENESTER

Apotek

Handle-
senter

Tannlege Psykolog Vaskehjelp

Dagligvare-
butikker

Grimstad
svømmehal

Mat-
leverandører

Kaféer

Utstyrs-
leverandører

Frisør

PRIVATE AKTØRER

Miljø-
tjenesten

Rus-
tjenesten

Sosial-
tjenesten

MILJØ- OG SOSIAL 
HELSETJENESTER

LangtidKorttid KØHDagsenter-
sjåfør

INSTITUSJON

Bussjåfør Taxi

TRANSPORTTJENESTER

Røde Kors Religiøse 
tjenester

Idrettslag

FRIVILLIGE
Pleiere

OMSORGSBOLIG

Brann-
personell

Trygghets
alarm sentral

BRANNVESEN M/ ANSVAR 
FOR TRYGGHETSALARMER

Ansatt og 
kontaktperson 

SENTRALKJØKKEN

Saks-
behandler

Hjelpemidler 
sentral lager

NAV

Dagsenter Pleiere Hjelpemidler 
sentral 

Korttid

HDO (B.G.)

Bank Post

ANDRE TJENESTER

Nærmeste
pårørende

Nabo

Familie Ektefelle Venner

PÅRØRENDE

Vaktmester Forvalter

EIENDOMS-
FORVALTNING

Tannlege

TANNHELSE-
TJENESTE KOMMUNAL

Saks-
behandlere

FOU: 
demens-, 
lindrende-
koordinator 

og 
fagutviklere

BETILLERENHETEN

IT-LEVERANDØRER

Gerica - 
Tieto

IKT-agderAivo IKT rådgiver

EnhetslederFagutvikler Fagleder

LærlingerAssistent 
(BPA)

FagarbeiderSykepleier

Gruppe-
sykepleier

HJEMMETJENESTEN 

Kommunal-
sjef

Kommunal 
administrasjon

Rådmann

GRIMSTAD KOMMUNE

Kommune 
styre

Direkte 
kontakt

Aktørene som har 
direkte kontakt med 

pasienten. Enten fysisk, 
eller via andre kanaler 

som telefon.

Aktøren har direkte 
kontakt med 

pasienten, men kun 
når det oppstår et 

behov.

Aktøren har ikke direkte 
kontakt med pasienten. 

Aktøren styrer de 
tjenestene som andre 
aktører leverer direkte 

til pasienten. 

Direkte kontakt - 
etter behov

Ingen direkte 
kontakt

Fargekoder på 
aktørene er basert 
på den kontakten de 
har med pasienten:

Roller blant aktørene Roller blant aktørene
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Mandag

D = 07:45 - 15:00 / Dagsvakt
DA = 07:45 - 15:45  / Dagsansvarlig
DH = 07:45 - 15:00  / Dagsvakt (helg)

Forklaring

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter

DO = 07:45 - 15:30  / Doseringsvakt

D6 = 07:00 - 15:00  / Sju-vakt
D6H = 07:00 - 15:00  / Sju-vakt (helg)

A = 15:00 - 23:00 / Kveldsvakt
AX = 15:00 - 23:00 / Ekstravakt

D

D6

DA

D

D

D6

D

D

D6

DA

DA

D6

DO

D6

DA

D

D

D

D6

D

DA

D6

D

D6

DA

D

D

D6H

DH

DH

DA

DH

DA

D6H

DH

DH

D6H

D6

DA

D6

A 

A

A

A

A

A

A

A

A

AX

A

A

FERIE VIKARAVSPASERINGSYKDOM

A

A

A

A

A

A A

A

DA
G

VA
KT

KV
EL

DS
VA

KT

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

EN TYPISK VAKT
Brukerperspektiv - bruker og ansatt
Når vi tar utgangspunkt i brukerens perspektiv, så finner vi en rekke behov, følelser og 
forventninger. Brukerne som mottar kommunal hjemmetjeneste trenger ofte hjelp til de mest 
basale ting, som å kle på seg eller få i seg mat eller medisiner. Når tjenesten feiler på et eller 
flere plan, ved at en bruker f.eks ikke får i seg nok næring, så er det gjerne disse brukerne - med 
pårørende - som kjenner det, og situasjonen kan både oppleves som, eller faktisk være, akutt 
dersom ikke tjenesten leverer. 

Et enkelt hjemmebesøk påvirker hvordan tjenesten blir levert til de andre brukerne, fordi 
omfanget av ett hjemmebesøk kan endre hvordan resten av dagen forløper i hjemmetjenesten. 
Utførelsen av tjenestene er vedtaksstyrt og basert på arbeidslister, men ofte det vil ofte være 
behov hos brukeren som oppstår eller har oppstått som ikke finnes i systemet. 

Arbeidslistene for hver vakt vil kunne være forskjellig fra dag til dag med en ny reiserute. 
Brukeren møter nye mennesker som kanskje ikke vet alt om hva som skjedde på kveldvakten 
dagen før, osv. 

Det er gjerne i disse overgangene mellom at vi ofte finner nye muligheter for forbedringer og 
effektivisering. For eksempel, når det oppstår avvik mellom liste og situasjon: Skal det meldes 
fra? Hvordan skal det meldes fra? I hvilken kanal? Hvordan løses resten av skiftet? Dette er 
eksempler på spørsmål vi da kan stille oss.  

Gjennom kartleggingen så har vi av denne grunn fokusert mest på den ansattes hverdag 
og møtepunktene mot brukeren. Det er den ansattes utøvelse av hjemmetjenesten, mot et 
bakteppe av systemer og rutiner “bak scenen” brukeren ikke møter, som er stedet vi kan finne 
forbedringsmuligheter. Hver enkelt bruker og pårørende er interessante som viktige informanter. 
Brukeren er plassert i sentrum av kartleggingen - og det er med brukerens briller at vi vurderer 
tiltak og løsningsforslag.

Brukerreisen
I prosjektet har brukerreisen blitt kartlagt: Det viser hvordan brukeren forholder seg til til ulike 
pleiere gjennom dagen og hvordan de ansatte jobber opp mot brukeren, inkludert hjerte- og 
smertepunkter. 

Brukerreisen vil også bli tilgjengelig i et større format og kan fungere som dialoggrunnlag 
og beslutningsstøtte for videre utvikling av tjenesten. Det kan godt tenkes at en vil oppdatere 
brukerreisen når en får mer innsikt, endrer på tjenestene eller har behov for å gå enda mer i detalj 
på et område. 

På de neste to sidene ser dere et utsnitt av brukerreisen. Den finnes også elektronisk som en PDF 
hvor en kan zoome inn på forskjellige områder.

Sykepleiere er de som tar av seg vakter som involverer 
medisinering (insulin ol.). Det skal alltid være en sykepleier per 

dagvakt eller kveldsvakt. 

Brukeren på denne brukerreisen er de som er 
tjenestemottakere. 

På grunn av mangel på innsikt og observasjon på helge- og 
nattevaktene, viser denne brukerreisen kun hvordan dag- og 

kveldsvaktene er bygd opp. v

PLEIERE

VAKTER

UKEVAKTVAKTERHELGEVAKTER

GRUPPE-
SYKEPLEIER

HJELPE-
SYKEPLEIER

HJELPEPLEIER LÆRLING

DA  (07:45 - 15:45) DA  (07:45 - 15:45)

D  (07:45 - 15:00)

D6  (07:00 - 15:00)

D0  (07:45 - 15:30)

A (15:00 - 23:00)

DH  (07:45 - 15:00)

DH6  (07:00 - 15:00)

NATTEVAKT

NATTEVAKT

A (15:00 - 23:00)

D = Dagsvakt
DA = Dagsansvarlig
DH = Dagsvakt (helg)
DO = Doseringsvakt

D6 = Sju-vakt
D6H = Sju-vakt (helg)
A = Kveldsvakt
AX = Ekstravakt

Får pleie Får pleie av en ny pleier Får tilsyn
Får tidlig morgerstell 

Hilser på pleier Får morgenpleie Får ettermiddags- og 
kveldspleie

Får pleie Sier farvel til pleierenFår hjelpVenter Konverserer med pleier Gjøre seg klar til 
dagsenter

Fe
rd

ig
 f
or

 d
ag

en

Skifter til uniform
Velger sin liste og 
deltar i møte med 
arbeidsgruppen  

Skifter til 
uniform

Deler ut listene 
og holder møte 
med arbeids-
gruppen. Går 

gjennom 
oppdateringer 

fra i går.

Skifter til uniform
Velger en liste og deltar 

i møte med arbeids-
gruppen  

Typisk vakt Typisk vakt

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjører tilbake til basen

Matpause

*noen ganger med 
andre pleiere

*kjøper mat ute er en 
mulighet

Fe
rd

ig
 f
or

 d
ag

en

Legger nøkler tilbake på 
plass. 

Setter vakttelefonene til 
lading.

 Skifter fra uniform

Gjør alt klart til 
morgenvakten. 

Rydder kopper og 
kaffekanner. 

Setter opp 
kalendere/lister på 

fellesbordet.

Vaktskifte fra kveld og 
til natt på telefon.

Kjører tilbake til basenGjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

BRUKERE

Oppdaterer listen med 
gruppen

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Vedlikeholde bilen:
Fylle på bensin

vaskk

Faste dager

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Henter husnøkler, 
bilnøkkel, vakttelefon 
og annet til hjemme-

besøk

en “typisk” vakt  

en “typisk” vakt  
Kjører til bruker Check-in

Sjekker prosedyrene 
som skal utføres hos 

brukeren

Banker på døra eller 
åpner med E-lås / 
universell nøkkel / 

vanlig nøkkel

Trer plastikklommer på 
skoene  

Hilser på brukeren 
- spørre
- lytte

- observere
Sier farvel

Informerer brukeren på 
hvem som kommer 

neste gang

På de dagene 
når brukeren 

skal til 
dagsenteret: 

Kler på brukeren
 Venter på 

bussen 

Hemmelig tjeneste

Utfører prosedyrer 
basert på brukeren 

vedtak:

F.eks. Gir frokost

F. eks. Gir medisin

Check-ut
Legger inn totalt 

tidsforbruk. 
Opsjon: skrive inn en 

kommentar

Kjører til en ny bruker
Gjenta hjemmebesøk

*Overtar en bruker fra 
en annen pleier noen 

ganger

Fullfører listen med 
brukere som er satt av 

til pause 

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjøre tilbake til basen Kjører tilbake til basen Legger nøkler og 
vakttelefon* tilbake på 

plass.

 Skifter fra uniform

Kjører til bruker

Henter andre ting til de 
neste hjemmebesøk

Holder felles lunsj med 
sin gruppen 

Disse aktørenes involvering varierer fra bruker til bruker. Det 
kommer an på brukerens livssituasjon, familiesituasjon, helse og 

vedtak. Se aktørkart for se alle mulige aktører. 

ANDRE MULIGE AKTØRER SOM KAN PÅVIRKE BRUKERREISEN

 
Sjekker status på 

Gerica
Går gjennom skjemaer 

(elektronisk og på 
papir)

Tar i mot medisiner, 
multidoser

Legger medisiner i 
angitte kurver 

Oppdaterer skjemaer i 
mapper. 

Oppdaterer i Gerica

Fe
rd

ig
 f
or

 d
ag

en

7-vakt
(Gir pleie til brukere 
som trenger  ekstra 

tidlig stell)t

Deltar i møte med 
arbeidsgruppen. 

Pleieren forsetter på sin 
liste. 

Fått tildelt 7-vakt med 
en liste over brukere 

som skal få tidlig 
morgenstell

Fe
rd

ig
 f
or

 d
ag

en

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder oppdatering-
smøtet med 

arbeidsgruppen. 

Oppdaterer listen med 
gruppen

Fe
rd

ig
 f
or

 d
ag

en

Legger inn andre 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder arbeidsmøte 
med

kveldsvakt-gruppen. 
Går gjennom listene og 
oppdateringer fra i dag.

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...
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*Tidspunktet som viser når beregnet ut ifra vaktplanen. 
Tidsbruk i hvert steg varierer fra dag til dag, fra situasjon til 
situasjon og fra de ene bruker til en annen. Det tas forbehold 

om noe feil i tidsberegning.

Det var en fantastisk oppstart da vi skulle få 
hjemmebaserte tjenester. Vi manglet ingenting.

- Pårørende, kvinne 60 år
- Pleier, Frivolltun

Ingen linker sju-vakten på grunn av at tidspunktet 
kolliderer med barnehage-leveringstiden. 

- Pleier, Feviktun

Vanskelig å planlegge tjenester i hjemmet ved 
utskrivelse

- Pleier, Feviktun

Kjøreturen er noen ganger lengre enn besøket.

- Pleier, Feviktun

Av og til må vi bare ta en beslutning. Vi kan ikke vente 
på et vedtak. Vi er jo sykepleiere. 

- Pleier, Frivolltun

Vedtak er ikke beskrivende nok

- Bruker, mann 80 år

Kan jeg få litt større porsjoner med mat?

- Bruker, kvinne 72 år

Det har vært ca. 50-60 forskjellige personer hos meg i 
løpet ett år. Noen ganger vet jeg ikke hvem som 
kommer, og noen kommer for sent noen ganger. 

- Gruppesykepleier, Feviktun

Jeg har hatt opptil 39 anrop på en vakt. Fra 
leger, pårørende, bestillerkontor, kolleger, 

sykehus, fysioterapeut, brukere, lindrende team 
fra sykehus.

- Gruppesykepleier, Feviktun

Når vi har lunsj så får vi forsatt telefoner 
telefoner fra pårørende/brukere

- Pleier, Feviktun

Når brukere skal til dagsenteret så er det mange skal 
hjelpes avsted på det mest travle tidsøkt

- Pleier, Feviktun

Aktiviteter på dagsenteret passer ikke for alle brukere

- Pleier, Frivolltun

Kan ikke vi få en knapp på vakttelefonen som sier 
avvik?

- Bruker, kvinne 81 år

Jeg vet de har det travelt...

- Pleier, Feviktun

Sjekkliste er en tullete ting. Det er altofr mye 
dobbelregistrering.

- Gruppesykepleier, Frivolltun

Det er for lite rapportid...
Det er vanskelig for meg å få tak i kontanter. 

Hjelpepleieren kan ikke ta med bankkortet mitt, så da 
må min sønn hjelpe meg.

- Bruker, kvinne 91 år - Pleier, Frivolltun

Jeg vil ha flere høyere, faglærte og faste hjemmesyke-
pleiere. Det skaper et bedre arbeidsmiljø!

- Pleier, Frivolltun

Jobb-mail fungerer ikke. Det er tungvint å logge inn. 
Når jeg sender ut viktige beskjeder til folk, så er det 

sjeldent at de sjekker det. 

- Pleier, Frivolltun

Når det er avvik, så har vi ikke tid å logge inn på 
systemet for å registrere det. Min plan-B er å skrive det 

på en post-it...

- Pleier, Frivolltun

På grunn av uforutsigbare hendelser, så 
kan det påvirke tiden brukere

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg skulle ønske at jeg fikk de samme hjelpepleiere jeg 
pleier å ha.

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg savner familien min...

Det er bra at det finnes et system for avviksmelding.

- Pleier, Frivolltul

Hvis det bytting av pleiere hos brukeren, så kan vi 
enkelt gjøre det på vakttelefonen. 

- Pleier, Frivolltul

Brukere betaler ikke for sårstell eller de utgiftene som 
kommer med der. 

- Pleier, Frivolltul

Samarbeid til det beste for brukere. Personavhengig 
kan være en god ting også.  

- Pleier, Feviktun

Jeg er så heldig som får en slik tjeneste av kommunen.

- Bruker,  mann 89 år

Det er fint dagsenterer tilbyr egne dager for brukere 
som har demens.

- Pleier, Feviktun

Alle hjemmesykepleiere er så flinke. De er alltid 
positive, hjelpsomme og de ser ut som de er virkelig 

glade for det de gjør. 

- Bruker, kvinne 72 år

E-lås gjør det mye enklere 

- En tryggere hjelpepleier, Feviktun

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i 
opplevelsen. Et smertepunkt er derimot noe som gjør vondt, en 
negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 

være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de 
ansatte også er brukere av en del av verktøyene i tjenesten, så 

bruker vi samme begrep også her. 

= hjertepunkt = smertepunkt = muligheter

HJERTEPUNKTER, SMERTEPUNKTER OG MULIGHETER

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter

BRUKERREISER
Hjemmesykepleien Grimstad, kartlagt 2016

En typisk vaktplan vises 
på forrige side, inkludert 

fravær og vikarer.

Hele brukerreisen, for 
detaljer, se vedlegg
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Sykepleiere er de som tar av seg vakter som involverer 
medisinering (insulin ol.). Det skal alltid være en sykepleier per 

dagvakt eller kveldsvakt. 

Brukeren på denne brukerreisen er de som er 
tjenestemottakere. 

På grunn av mangel på innsikt og observasjon på helge- og 
nattevaktene, viser denne brukerreisen kun hvordan dag- og 

kveldsvaktene er bygd opp. v

PLEIERE

VAKTER

UKEVAKTVAKTERHELGEVAKTER

GRUPPE-
SYKEPLEIER

HJELPE-
SYKEPLEIER

HJELPEPLEIER LÆRLING

DA  (07:45 - 15:45) DA  (07:45 - 15:45)

D  (07:45 - 15:00)

D6  (07:00 - 15:00)

D0  (07:45 - 15:30)

A (15:00 - 23:00)

DH  (07:45 - 15:00)

DH6  (07:00 - 15:00)

NATTEVAKT

NATTEVAKT

A (15:00 - 23:00)

D = Dagsvakt
DA = Dagsansvarlig
DH = Dagsvakt (helg)
DO = Doseringsvakt

D6 = Sju-vakt
D6H = Sju-vakt (helg)
A = Kveldsvakt
AX = Ekstravakt

Får pleie Får pleie av en ny pleier Får tilsyn
Får tidlig morgerstell 

Hilser på pleier Får morgenpleie Får ettermiddags- og 
kveldspleie

Får pleie Sier farvel til pleierenFår hjelpVenter Konverserer med pleier Gjøre seg klar til 
dagsenter

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Skifter til uniform
Velger sin liste og 
deltar i møte med 
arbeidsgruppen  

Skifter til 
uniform

Deler ut listene 
og holder møte 
med arbeids-
gruppen. Går 

gjennom 
oppdateringer 

fra i går.

Skifter til uniform
Velger en liste og deltar 

i møte med arbeids-
gruppen  

Typisk vakt Typisk vakt

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjører tilbake til basen

Matpause

*noen ganger med 
andre pleiere

*kjøper mat ute er en 
mulighet

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger nøkler tilbake på 
plass. 

Setter vakttelefonene til 
lading.

 Skifter fra uniform

Gjør alt klart til 
morgenvakten. 

Rydder kopper og 
kaffekanner. 

Setter opp 
kalendere/lister på 

fellesbordet.

Vaktskifte fra kveld og 
til natt på telefon.

Kjører tilbake til basenGjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

BRUKERE

Oppdaterer listen med 
gruppen

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Vedlikeholde bilen:
Fylle på bensin

vaskk

Faste dager

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Henter husnøkler, 
bilnøkkel, vakttelefon 
og annet til hjemme-

besøk

en “typisk” vakt  

en “typisk” vakt  
Kjører til bruker Check-in

Sjekker prosedyrene 
som skal utføres hos 

brukeren

Banker på døra eller 
åpner med E-lås / 
universell nøkkel / 

vanlig nøkkel

Trer plastikklommer på 
skoene  

Hilser på brukeren 
- spørre
- lytte

- observere
Sier farvel

Informerer brukeren på 
hvem som kommer 

neste gang

På de dagene 
når brukeren 

skal til 
dagsenteret: 

Kler på brukeren
 Venter på 

bussen 

Hemmelig tjeneste

Utfører prosedyrer 
basert på brukeren 

vedtak:

F.eks. Gir frokost

F. eks. Gir medisin

Check-ut
Legger inn totalt 

tidsforbruk. 
Opsjon: skrive inn en 

kommentar

Kjører til en ny bruker
Gjenta hjemmebesøk

*Overtar en bruker fra 
en annen pleier noen 

ganger

Fullfører listen med 
brukere som er satt av 

til pause 

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjøre tilbake til basen Kjører tilbake til basen Legger nøkler og 
vakttelefon* tilbake på 

plass.

 Skifter fra uniform

Kjører til bruker

Henter andre ting til de 
neste hjemmebesøk

Holder felles lunsj med 
sin gruppen 

Disse aktørenes involvering varierer fra bruker til bruker. Det 
kommer an på brukerens livssituasjon, familiesituasjon, helse og 

vedtak. Se aktørkart for se alle mulige aktører. 

ANDRE MULIGE AKTØRER SOM KAN PÅVIRKE BRUKERREISEN

 
Sjekker status på 

Gerica
Går gjennom skjemaer 

(elektronisk og på 
papir)

Tar i mot medisiner, 
multidoser

Legger medisiner i 
angitte kurver 

Oppdaterer skjemaer i 
mapper. 

Oppdaterer i Gerica

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

7-vakt
(Gir pleie til brukere 
som trenger  ekstra 

tidlig stell)t

Deltar i møte med 
arbeidsgruppen. 

Pleieren forsetter på sin 
liste. 

Fått tildelt 7-vakt med 
en liste over brukere 

som skal få tidlig 
morgenstell

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder oppdatering-
smøtet med 

arbeidsgruppen. 

Oppdaterer listen med 
gruppen

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn andre 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder arbeidsmøte 
med

kveldsvakt-gruppen. 
Går gjennom listene og 
oppdateringer fra i dag.

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...
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*Tidspunktet som viser når beregnet ut ifra vaktplanen. 
Tidsbruk i hvert steg varierer fra dag til dag, fra situasjon til 
situasjon og fra de ene bruker til en annen. Det tas forbehold 

om noe feil i tidsberegning.

Det var en fantastisk oppstart da vi skulle få 
hjemmebaserte tjenester. Vi manglet ingenting.

- Pårørende, kvinne 60 år
- Pleier, Frivolltun

Ingen linker sju-vakten på grunn av at tidspunktet 
kolliderer med barnehage-leveringstiden. 

- Pleier, Feviktun

Vanskelig å planlegge tjenester i hjemmet ved 
utskrivelse

- Pleier, Feviktun

Kjøreturen er noen ganger lengre enn besøket.

- Pleier, Feviktun

Av og til må vi bare ta en beslutning. Vi kan ikke vente 
på et vedtak. Vi er jo sykepleiere. 

- Pleier, Frivolltun

Vedtak er ikke beskrivende nok

- Bruker, mann 80 år

Kan jeg få litt større porsjoner med mat?

- Bruker, kvinne 72 år

Det har vært ca. 50-60 forskjellige personer hos meg i 
løpet ett år. Noen ganger vet jeg ikke hvem som 
kommer, og noen kommer for sent noen ganger. 

- Gruppesykepleier, Feviktun

Jeg har hatt opptil 39 anrop på en vakt. Fra 
leger, pårørende, bestillerkontor, kolleger, 

sykehus, fysioterapeut, brukere, lindrende team 
fra sykehus.

- Gruppesykepleier, Feviktun

Når vi har lunsj så får vi forsatt telefoner 
telefoner fra pårørende/brukere

- Pleier, Feviktun

Når brukere skal til dagsenteret så er det mange skal 
hjelpes avsted på det mest travle tidsøkt

- Pleier, Feviktun

Aktiviteter på dagsenteret passer ikke for alle brukere

- Pleier, Frivolltun

Kan ikke vi få en knapp på vakttelefonen som sier 
avvik?

- Bruker, kvinne 81 år

Jeg vet de har det travelt...

- Pleier, Feviktun

Sjekkliste er en tullete ting. Det er altofr mye 
dobbelregistrering.

- Gruppesykepleier, Frivolltun

Det er for lite rapportid...
Det er vanskelig for meg å få tak i kontanter. 

Hjelpepleieren kan ikke ta med bankkortet mitt, så da 
må min sønn hjelpe meg.

- Bruker, kvinne 91 år - Pleier, Frivolltun

Jeg vil ha flere høyere, faglærte og faste hjemmesyke-
pleiere. Det skaper et bedre arbeidsmiljø!

- Pleier, Frivolltun

Jobb-mail fungerer ikke. Det er tungvint å logge inn. 
Når jeg sender ut viktige beskjeder til folk, så er det 

sjeldent at de sjekker det. 

- Pleier, Frivolltun

Når det er avvik, så har vi ikke tid å logge inn på 
systemet for å registrere det. Min plan-B er å skrive det 

på en post-it...

- Pleier, Frivolltun

På grunn av uforutsigbare hendelser, så 
kan det påvirke tiden brukere

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg skulle ønske at jeg fikk de samme hjelpepleiere jeg 
pleier å ha.

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg savner familien min...

Det er bra at det finnes et system for avviksmelding.

- Pleier, Frivolltul

Hvis det bytting av pleiere hos brukeren, så kan vi 
enkelt gjøre det på vakttelefonen. 

- Pleier, Frivolltul

Brukere betaler ikke for sårstell eller de utgiftene som 
kommer med der. 

- Pleier, Frivolltul

Samarbeid til det beste for brukere. Personavhengig 
kan være en god ting også.  

- Pleier, Feviktun

Jeg er så heldig som får en slik tjeneste av kommunen.

- Bruker,  mann 89 år

Det er fint dagsenterer tilbyr egne dager for brukere 
som har demens.

- Pleier, Feviktun

Alle hjemmesykepleiere er så flinke. De er alltid 
positive, hjelpsomme og de ser ut som de er virkelig 

glade for det de gjør. 

- Bruker, kvinne 72 år

E-lås gjør det mye enklere 

- En tryggere hjelpepleier, Feviktun

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i 
opplevelsen. Et smertepunkt er derimot noe som gjør vondt, en 
negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 

være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de 
ansatte også er brukere av en del av verktøyene i tjenesten, så 

bruker vi samme begrep også her. 

= hjertepunkt = smertepunkt = muligheter

HJERTEPUNKTER, SMERTEPUNKTER OG MULIGHETER

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter

BRUKERREISER
Hjemmesykepleien Grimstad, kartlagt 2016

Sjekk elektronisk vedlegg for mer 
detaljer rundt brukerreisen og 
bruk kartet som dialogverktøy og 
beslutningsstøtte.
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Hvilke utfordringer og muligheter finnes?
I forbindelse med dette prosjektet har det blitt utført fotfølging av pleier, intervjuer av brukere 
med mer. Se kapittel ‘Metode og arbeidsprosess’ helt til slutt for mer detaljer omkring hvordan 
og hvor mange vi har snakket med.

I kartleggingen ble det en rekke funn knyttet til organiseringen av hjemmetjenesten:

• Brukerne og pårørende er stort sett fornøyde med utførelsen av hjemmetjenesten.

• Brukeren ønsker seg mer kontinuitet i hvem som kommer, det er mange personer å skulle bli 
kjent med og forholde seg til. 

• Familie og pårørende er viktige, også som praktiske medhjelpere og avlastere til brukerne: 
De brukerne som har familie rundt seg får “ekstra” hjelp til praktiske ærender og betaling av 
regninger osv., i tillegg til støtte og besøk. Kommunen kan i større grad engasjere pårørende til 
å avlaste/hjelpe tjenesten, enten ved hjelp av omsorgslønn eller bare ved å understreke om hva 
som innenfor og utenfor vedtak. 

• Fornuftige “hemmelige tjenester” som hjemmetjenesten utfører i påvente av et vedtak skaper 
trygghet og tillit hos brukeren, men skaper hodebry hos hjemmetjenesten. Når vedtaket 
kommer faller det gjerne bort en tjeneste som en bruker har blitt vant til.   

• Det blir mye kjøring: Det er ikke alltid lett å komme frem. Vei og vær påvirker kjøretiden, som 
igjen påvirker tiden en får hos brukeren. Ansatte bruker private telefoner til å finne veien. 

• Budsjettet og rammene virker ikke realistisk ettersom det er tatt liten høyde for uforutsigbare 
men forventet andel av sykdom, fravær og permisjon. Når dette fraværet inntrer har en liten 
fleksibilitet til å ta ut ekstra kapasitet og en må hente inn kostbare vikarer.

• Mye av det administrative arbeidet foregår analogt i form av lister, permer og skjemaer. 

• Tjenester behøves mest på morgen og sen kveld. “Sju-vakten” er den travleste vakten, “ingen” 
pleiere vil ha denne vakten, både pga. arbeidspress, men også for å få hverdagslogistikken til å 
gå opp i eget hjem.  

• Avvik og ekstra arbeidstid kan ikke registreres fra mobiltelefonen, men må legges inn i 
journalsystemet på en datamaskin etter at vakten er ferdig, noe som fører til at det ofte ikke 
blir gjort. 

• Matbestillingssystemet AIVO er tidkrevende og må brukes sammen med papirmeny. 

• Generelt er rapporteringen for tidkrevende. Dette gjelder journalføring, føring av sjekklister, 
sende meldinger på e-link med mer. 

• Tungvinte IKT-systemer (Gerica / E-link) oppleves som den største utfordringen til de ansatte, 
i tillegg til ønske om mer tid hos hver bruker.

• Kapasitet: Ledelse/administrative sykepleiere kan i større grad bidra til vanlig drift med å f.eks 
ta toppene om morgen kl 09.

 

Andre funn
Noe av dette kan ikke unngås  Det er imidlertid svakheter knyttet til systemet rundt selve 
tjenestene, spesielt innenfor de digitale løsningene som brukes. Her kan utfordringer løses eller 
reduseres ved smartere bruk av og mer brukervennlig teknologi, sammen med andre og mer 
fleksible måter å organisere tjenesten på.

Da er vi over på problemstilling nummer to, altså hvilke muligheter og forbedringsområder som 
finnes.  

 I Vinmonopolet, McDonalds 
og flere andre service-bedrifter 

må alle som jobber på 
hovedkontoret, uavhengig av 

nivå i organisasjonen, jobbe ute 
i butikk noen dager i året. De må 

oppleve der tingene skjer og få 
en oppfriskning på hvordan det 
praktiske arbeidet foregår, samt 

vedlikeholde sitt faglige nivå.

Utvelgelse, prioritering og 
spissing av muligheter

Typisk papirmeny

Hvilke tiltak kan løse utfordringene?
Mulighetsrom
På bakgrunn av kartleggingen og ble det holdt et prioriteringsmøte sammen med prosjektgruppen 
i Grimstad kommune. Prioriteringsmøtet ble holdt for å sammen prioritere og velge ut 
muligheter som best løser utfordringene samtidig som det ivaretar krav til tjenestene fra brukeren 
og de rammer som er gitt.

En fellesnevner for de tiltakene som foreslås er at de handler om å slå sammen tjenester, skaffe 
arbeidsro, tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre tjenester, samt gi gode verktøy til ansatte. Tiltakene 

kan sees på som egne prosjekter som kan tas videre til pilotering og utprøving. 

Syv tiltaksforslag er foreslått, og blir presenterrt på de neste sidene.

1. Utvidet dagsenter

2. Digitale verktøy som støtter den ansattes hverdag

3. Hjemmebesøk på video

4. Sentralisere sårpleie i egen sårklinikk

5. Trygge klage- og avviksregistrering

6. Bedre formidling av informasjon om vedtak til bruker og pårørende

7. Utvidet administrasjonstid for gruppesykepleiere

Hva er tiltaksforslag?
Tiltakene er beskrevet konseptuelt og må ikke leses som en oppskrift på hvordan de kan 
implementeres, men mer innspill til hvordan en kan sette i gang pilotprosjekter. 

Hvert tiltaksforslag her en del til venste som viser litt hvilke muligheter som finnes, og hva 
slags effekter som kan oppnås gitt forskjellige forutsetninger. Den høyre delen er mer basert på 
innsikt: Hvorfor dette tiltaksforslaget foreslås.

Det har ikke vært konsensus om at en egen sårklinikk skal være et tiltaksforslag. Det er allikevel 
med som forslag for å vise spennet i løsningsrommet. Ingen av tiltaksforslagene er ment som 
endelige oppskrifter på hvordan en kan kan oppnå en bedre tjeneste eller en mer effektiv drift, 
men forslag til hvor en kan teste ut nye løsninger som kan gi bedre tjenester og smidigere drift. 

Halogen har siden 2013 
jobbet med Norsk Telemedisin 
i utvikling av Blink-systemet, 

også kjent som video for alle/
VFA. Av denne grunn har 

Halogen litt over gjennomsnittet 
god kjennskap til videobesøk. 
I tiltaksforslaget ‘videobesøk’  

har vi skrevet generelt om 
videobesøk og gevinster som kan 

oppnås på generelt grunnlag. 

I prioriteringsmøtet rangerte 
vi de foreslåtte mulighetene 

i henhold til kritikalitet og 
gjennomførbarhet. De grønne 

har blitt tatt med videre og 
jobbet med som konkrete 

tiltaksforslag, mens resten blir 
omhandlet i rapporten ellers.
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GJENNOMFØRBARHET (ENKEL)GJENNOMFØRBARHET (VANSKELIG)

Et bredere tilbud på 
forskjellige nivåer i 

omsorgstrappa”

Øke 
samtykkekompetanse

Bedre informasjon

Rotasjon av personellSårklinikkHjemmebesøk 
på video

Forbedret alarmsentral 
for trygghets-alarmer

Utvidet dagsenter

Utvidet 
administrasjonstid for 

gruppesykepleiere

Bedre informasjon om 
bruker og vedtak

Forenkle
 avvikssystem

Vaktskifte  på 
telefon/video

Bedre digitale 
verktøy

Bemanne med buffer
Styrke

bestillerkompetansen TILT-veske

Bedre samhandling rundt 
bruker

Trygge 
klagehåndtering

O�entlig-privat 
samarbeid

Èn pleier på noen 
nattbesøk

Brukerbetaling
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BESKRIVELSE 

Flere eldre etterlyser et bedre dagsentertilbud, 
mer tilpasset deres egen hverdag. Med å 
utnytte kapasiteten på dagsentrene kan 
tjenestetilbudet utvides i tid, til ettermiddag 
og kanskje kveld, men også i variasjon av 
tilbudte tjenester.

Flere tjenester kan legges til dagsenteret, som 
f.eks sårbehandling. Da kan brukere som selv 
kan komme seg ut komme til dagsenteret i 
stedet for at pleierne må kjøre hjem til dem. 
Dette gjelder også dusjing, medisinering, med 
mere. 

Med et større tidsrom kan en også 
differensiere mer i tilbud, slik at f.eks. 
kognitivt friske med andre preferanser enn 
trekkspill og strikk kan få et tilbud, og med et 
tilbud utover vanlige arbeidstider kan en også 
aktivisere pårørende i større grad til å følge/
bidra til dagsenteret.

En rekke andre tilbud kan også legges til 
som frisører, tannleger eller tilbud av mer 
underholdningskarakter. Brukerne kan også 
aktiviseres med drift av hageparseller.

Andre muligheter? 
Kombinasjon av dagsenter og aktivitetshus. 
Ambulerende dagsenter til andre 
aktivitetssenter og/ eller kulturtilbud. Utvidet 
kapasitet med å tilby jobbtrening i samarbeid 
med NAV.

MULIGE GEVINSTER OG EFFEKTER 

• Bedre tilpasset brukerne
• Mer attraktivt for menn
• Mer aktive eldre  
• Utnytte kapasiteten bedre og de eksisterende 

fasilitetene som finnes på dagsenter
• Mulig å utvide tilbud med private og 

offentlige aktører, som jobbsentral

MULIGE NESTE STEG 

• Teste ut nye tjenester, f.eks rettet mot menn 
eller egne dager for brukere med demens.

• Legge inn nye tjenester som sårklinikk, 
blodprøvestasjon, gjerne i samarbeid med et 
legesenter.

• Inviterer inn private aktører til å utvide 
tilbudet som frisørsalong, manikyr, 
bakekurs.

• La brukerne utføre enkle tjenester som 
sliping av kniver eller interesseklubber som 
konversasjonsgrupper i tysk.

FORUTSETNINGER 

For å få til ettermiddags-/kveldsdrift må en 
gå i dialog med de ansatte for å få til optimal 
bemanning.

Tiltaksforslag 1 - Utvidet dagsenter

“Med et større tidsrom kan en også differensiere mer i tilbud.”

Mulighetsrom 
Et bredere tilbud på forskjellige 

nivåer i omsorgstrappa
Nye tjenester

Stikkord 
Utnytte kapasitet

Menns helse
Nye møteplasser

Involverte 
Brukere 
Pleiere 

Transportører / sjåføre
Kjøkken
Fastlege

Det er relativt enkelt å 
utvikle tilbudet, så lenge en 

har personnel til det. Når 
det gjelder transport kan en 
også få utnyttet kapasiteten 

bedre og faktiske trenge 
mindre personnel i og med 

at en minibuss kan dekke 
en større del av brukerne.

Gjennomførbarhet

Kr
itik

ali
te

t

Prioritering

Utvidet dagsenter - Innsikt og bakgrunn

Mange av brukere, spesielt kvinner, er fornøyde med dagsentertilbudet i dag. 
Det er noen utfordringer knyttet til oppstart: Kapasitet på morgenstell og 
transport gjør at det oppleves travelt. 

Flere brukere har gitt uttrykk at de synes tiden på dagsenter er kort og litt 
oppkavet. Om de kan ankomme til ulike tidspunkter - og også skyve måltider 
utover ettermiddag kan brukerne få et tilbud som er mer tilpasset deres behov.

BAKGRUNN

SAMSKAPT

IDENTIFISERT BEHOV/MULIGHET BRUKERREISEN

SITATER

Jeg går ofte alene på 
dagsenteret bare for å spise 

middag

Bruk Dømmesmoen!

- Bruker, dame, 70 år

fra workshop

Sykepleiere er de som tar av seg vakter som involverer 
medisinering (insulin ol.). Det skal alltid være en sykepleier per 

dagvakt eller kveldsvakt. 

Brukeren på denne brukerreisen er de som er 
tjenestemottakere. 

På grunn av mangel på innsikt og observasjon på helge- og 
nattevaktene, viser denne brukerreisen kun hvordan dag- og 

kveldsvaktene er bygd opp. v

PLEIERE

VAKTER

UKEVAKTVAKTERHELGEVAKTER

GRUPPE-
SYKEPLEIER

HJELPE-
SYKEPLEIER

HJELPEPLEIER LÆRLING

DA  (07:45 - 15:45) DA  (07:45 - 15:45)

D  (07:45 - 15:00)

D6  (07:00 - 15:00)

D0  (07:45 - 15:30)

A (15:00 - 23:00)

DH  (07:45 - 15:00)

DH6  (07:00 - 15:00)

NATTEVAKT

NATTEVAKT

A (15:00 - 23:00)

D = Dagsvakt
DA = Dagsansvarlig
DH = Dagsvakt (helg)
DO = Doseringsvakt

D6 = Sju-vakt
D6H = Sju-vakt (helg)
A = Kveldsvakt
AX = Ekstravakt

Får pleie Får pleie av en ny pleier Får tilsyn
Får tidlig morgerstell 

Hilser på pleier Får morgenpleie Får ettermiddags- og 
kveldspleie

Får pleie Sier farvel til pleierenFår hjelpVenter Konverserer med pleier Gjøre seg klar til 
dagsenter

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Skifter til uniform
Velger sin liste og 
deltar i møte med 
arbeidsgruppen  

Skifter til 
uniform

Deler ut listene 
og holder møte 
med arbeids-
gruppen. Går 

gjennom 
oppdateringer 

fra i går.

Skifter til uniform
Velger en liste og deltar 

i møte med arbeids-
gruppen  

Typisk vakt Typisk vakt

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjører tilbake til basen

Matpause

*noen ganger med 
andre pleiere

*kjøper mat ute er en 
mulighet

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger nøkler tilbake på 
plass. 

Setter vakttelefonene til 
lading.

 Skifter fra uniform

Gjør alt klart til 
morgenvakten. 

Rydder kopper og 
kaffekanner. 

Setter opp 
kalendere/lister på 

fellesbordet.

Vaktskifte fra kveld og 
til natt på telefon.

Kjører tilbake til basenGjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

BRUKERE

Oppdaterer listen med 
gruppen

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Vedlikeholde bilen:
Fylle på bensin

vaskk

Faste dager

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Henter husnøkler, 
bilnøkkel, vakttelefon 
og annet til hjemme-

besøk

en “typisk” vakt  

en “typisk” vakt  
Kjører til bruker Check-in

Sjekker prosedyrene 
som skal utføres hos 

brukeren

Banker på døra eller 
åpner med E-lås / 
universell nøkkel / 

vanlig nøkkel

Trer plastikklommer på 
skoene  

Hilser på brukeren 
- spørre
- lytte

- observere
Sier farvel

Informerer brukeren på 
hvem som kommer 

neste gang

På de dagene 
når brukeren 

skal til 
dagsenteret: 

Kler på brukeren
 Venter på 

bussen 

Hemmelig tjeneste

Utfører prosedyrer 
basert på brukeren 

vedtak:

F.eks. Gir frokost

F. eks. Gir medisin

Check-ut
Legger inn totalt 

tidsforbruk. 
Opsjon: skrive inn en 

kommentar

Kjører til en ny bruker
Gjenta hjemmebesøk

*Overtar en bruker fra 
en annen pleier noen 

ganger

Fullfører listen med 
brukere som er satt av 

til pause 

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjøre tilbake til basen Kjører tilbake til basen Legger nøkler og 
vakttelefon* tilbake på 

plass.

 Skifter fra uniform

Kjører til bruker

Henter andre ting til de 
neste hjemmebesøk

Holder felles lunsj med 
sin gruppen 

Disse aktørenes involvering varierer fra bruker til bruker. Det 
kommer an på brukerens livssituasjon, familiesituasjon, helse og 

vedtak. Se aktørkart for se alle mulige aktører. 

ANDRE MULIGE AKTØRER SOM KAN PÅVIRKE BRUKERREISEN

 
Sjekker status på 

Gerica
Går gjennom skjemaer 

(elektronisk og på 
papir)

Tar i mot medisiner, 
multidoser

Legger medisiner i 
angitte kurver 

Oppdaterer skjemaer i 
mapper. 

Oppdaterer i Gerica

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

7-vakt
(Gir pleie til brukere 
som trenger  ekstra 

tidlig stell)t

Deltar i møte med 
arbeidsgruppen. 

Pleieren forsetter på sin 
liste. 

Fått tildelt 7-vakt med 
en liste over brukere 

som skal få tidlig 
morgenstell

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder oppdatering-
smøtet med 

arbeidsgruppen. 

Oppdaterer listen med 
gruppen

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn andre 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder arbeidsmøte 
med

kveldsvakt-gruppen. 
Går gjennom listene og 
oppdateringer fra i dag.

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...
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*Tidspunktet som viser når beregnet ut ifra vaktplanen. 
Tidsbruk i hvert steg varierer fra dag til dag, fra situasjon til 
situasjon og fra de ene bruker til en annen. Det tas forbehold 

om noe feil i tidsberegning.

Det var en fantastisk oppstart da vi skulle få 
hjemmebaserte tjenester. Vi manglet ingenting.

- Pårørende, kvinne 60 år
- Pleier, Frivolltun

Ingen linker sju-vakten på grunn av at tidspunktet 
kolliderer med barnehage-leveringstiden. 

- Pleier, Feviktun

Vanskelig å planlegge tjenester i hjemmet ved 
utskrivelse

- Pleier, Feviktun

Kjøreturen er noen ganger lengre enn besøket.

- Pleier, Feviktun

Av og til må vi bare ta en beslutning. Vi kan ikke vente 
på et vedtak. Vi er jo sykepleiere. 

- Pleier, Frivolltun

Vedtak er ikke beskrivende nok

- Bruker, mann 80 år

Kan jeg få litt større porsjoner med mat?

- Bruker, kvinne 72 år

Det har vært ca. 50-60 forskjellige personer hos meg i 
løpet ett år. Noen ganger vet jeg ikke hvem som 
kommer, og noen kommer for sent noen ganger. 

- Gruppesykepleier, Feviktun

Jeg har hatt opptil 39 anrop på en vakt. Fra 
leger, pårørende, bestillerkontor, kolleger, 

sykehus, fysioterapeut, brukere, lindrende team 
fra sykehus.

- Gruppesykepleier, Feviktun

Når vi har lunsj så får vi forsatt telefoner 
telefoner fra pårørende/brukere

- Pleier, Feviktun

Når brukere skal til dagsenteret så er det mange skal 
hjelpes avsted på det mest travle tidsøkt

- Pleier, Feviktun

Aktiviteter på dagsenteret passer ikke for alle brukere

- Pleier, Frivolltun

Kan ikke vi få en knapp på vakttelefonen som sier 
avvik?

- Bruker, kvinne 81 år

Jeg vet de har det travelt...

- Pleier, Feviktun

Sjekkliste er en tullete ting. Det er altofr mye 
dobbelregistrering.

- Gruppesykepleier, Frivolltun

Det er for lite rapportid...
Det er vanskelig for meg å få tak i kontanter. 

Hjelpepleieren kan ikke ta med bankkortet mitt, så da 
må min sønn hjelpe meg.

- Bruker, kvinne 91 år - Pleier, Frivolltun

Jeg vil ha flere høyere, faglærte og faste hjemmesyke-
pleiere. Det skaper et bedre arbeidsmiljø!

- Pleier, Frivolltun

Jobb-mail fungerer ikke. Det er tungvint å logge inn. 
Når jeg sender ut viktige beskjeder til folk, så er det 

sjeldent at de sjekker det. 

- Pleier, Frivolltun

Når det er avvik, så har vi ikke tid å logge inn på 
systemet for å registrere det. Min plan-B er å skrive det 

på en post-it...

- Pleier, Frivolltun

På grunn av uforutsigbare hendelser, så 
kan det påvirke tiden brukere

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg skulle ønske at jeg fikk de samme hjelpepleiere jeg 
pleier å ha.

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg savner familien min...

Det er bra at det finnes et system for avviksmelding.

- Pleier, Frivolltul

Hvis det bytting av pleiere hos brukeren, så kan vi 
enkelt gjøre det på vakttelefonen. 

- Pleier, Frivolltul

Brukere betaler ikke for sårstell eller de utgiftene som 
kommer med der. 

- Pleier, Frivolltul

Samarbeid til det beste for brukere. Personavhengig 
kan være en god ting også.  

- Pleier, Feviktun

Jeg er så heldig som får en slik tjeneste av kommunen.

- Bruker,  mann 89 år

Det er fint dagsenterer tilbyr egne dager for brukere 
som har demens.

- Pleier, Feviktun

Alle hjemmesykepleiere er så flinke. De er alltid 
positive, hjelpsomme og de ser ut som de er virkelig 

glade for det de gjør. 

- Bruker, kvinne 72 år

E-lås gjør det mye enklere 

- En tryggere hjelpepleier, Feviktun

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i 
opplevelsen. Et smertepunkt er derimot noe som gjør vondt, en 
negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 

være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de 
ansatte også er brukere av en del av verktøyene i tjenesten, så 

bruker vi samme begrep også her. 

= hjertepunkt = smertepunkt = muligheter

HJERTEPUNKTER, SMERTEPUNKTER OG MULIGHETER

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter

BRUKERREISER
Hjemmesykepleien Grimstad, kartlagt 2016
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BESKRIVELSE 

Pleierne i hjemmesykepleien ønsker å bruke 
mest mulig tid på brukerne, og ikke på å 
behandle datamaskiner og annet verktøy. 
Med bedre IKT-løsninger kan en oppnå dette. 
Mye har blitt bedre med å ha arbeidslister 
på mobiltelefon og e-lås, men det er fortsatt 
gevinster å hente. 

For administrasjonen kan det spares mye 
tid om rapporter generes automatisk og 
presenteres på en fornuftig måte for å unngå 
at en skal bruke mye tid på å bearbeide data i 
regneark.

Digitale verktøy blir også omtalt generelt i 
teksten etter tiltaksforslagene. 

MULIGE GEVINSTER OG EFFEKTER 

• Spare tid på rapporter - genereres automatisk
• Redusere frustrasjon
• Bedre pasientsikkerhet, reelle data går 

fra Gerica til sjekkliste, de trenger ikke å 
plottes inn.

• Maskinlæring kan på sikt gjøre at systemet 
selv kan kalle inn vikarer etter behov.

MULIGE NESTE STEG 

• Presentere funn fra dette prosjektet i 
journalleverandørens brukerstyre. 

• Forbedre innkjøpsprosedyrer til å innkludere 
f.eks brukerkrav (en skal kunne logge 
seg på x sekunder, fylle ut et helsekort på 
x minutter), dokumentasjon fra 3. parts 
brukertester

• Teste bruk av nettbrett for å kunne skrive 
direkte inn i journal på farten.

FORUTSETNINGER 

• Leverandørene må være villige til å lytte - 
og endre sine systemer. 

• Staten må åpne opp for å kunne motta annet 
en tekst i kommunikasjon, som f.eks bilder, 
grafer, video, lyder. 

• Elektroniske pasientjournaler må 
standardiseres slik at en kan lettere bytte 
leverandør

Tiltaksforslag 2 - Digitale verktøy for den ansattes hverdag

“De ansatte forventer brukervennlighet. De har 
det i sofaen hjemme, på nettbrettet.”

Mulighetsrom 
Bedre tid

Bedre pasientsikkerhet

Stikkord 
Gerica

Bestillerkompetanse 
Åpne standarder

Involverte 
Pleiere

Administrasjon
IKT-ansvarlig

Innkjøpsavdeling
Programvareleverandører

Dette tiltaket er kritisk 
fordi det representerer 
så mange tidstyver, og 
også pasientsikkerhet. 

Det imidlertid vanskelig å 
utføre pga av blant annet 
journalsystemenes natur.

Gjennomførbarhet

Kr
itik

ali
te

t

Prioritering

Bilde fra oversending av
informasjon

Digitale verktøy - Innsikt og bakgrunn

Koblingen mellom systemene som brukes i hjemmesykepleien er ytterst begrenset. 

F.eks. har en i Gerica ganske god oversikt over utviklingen til en bruker over tid, 
f.eks hvordan blodtrykket har forandret seg. Om dette skal sendes til en lege på 
e-link kan en ikke sende hele oversikten men manuelt skrive helsedata inn som 
tekst, noe som øker pasientusikkerheten og arbeidsmengden,

En rekke sjekklister/pasientforløp har blitt standardisert, men de er fortsatt ikke 
integrert med resten av systemet så pleierne bruker uforholdsvis mye tid på å 
plotte inn data som systemet allerede vet og dermed burde vært automatisk utfylt.

 

BAKGRUNN

SAMSKAPT

IDENTIFISERT BEHOV/MULIGHET BRUKERREISEN

SITATER

Arbeidsepost fungerer ikke. 
Det er ingen som sjekker/åpner 
deres arbeidsepost, det er der 
jeg sender viktige beskjeder og 

informasjon.

Gerica er ikke et 
logisk system.

- Gruppesykepleier

 - Fagleder, bruker kun Gerica 
i skrivebordsfunksjon

Sykepleiere er de som tar av seg vakter som involverer 
medisinering (insulin ol.). Det skal alltid være en sykepleier per 

dagvakt eller kveldsvakt. 

Brukeren på denne brukerreisen er de som er 
tjenestemottakere. 

På grunn av mangel på innsikt og observasjon på helge- og 
nattevaktene, viser denne brukerreisen kun hvordan dag- og 

kveldsvaktene er bygd opp. v

PLEIERE

VAKTER

UKEVAKTVAKTERHELGEVAKTER

GRUPPE-
SYKEPLEIER

HJELPE-
SYKEPLEIER

HJELPEPLEIER LÆRLING

DA  (07:45 - 15:45) DA  (07:45 - 15:45)

D  (07:45 - 15:00)

D6  (07:00 - 15:00)

D0  (07:45 - 15:30)

A (15:00 - 23:00)

DH  (07:45 - 15:00)

DH6  (07:00 - 15:00)

NATTEVAKT

NATTEVAKT

A (15:00 - 23:00)

D = Dagsvakt
DA = Dagsansvarlig
DH = Dagsvakt (helg)
DO = Doseringsvakt

D6 = Sju-vakt
D6H = Sju-vakt (helg)
A = Kveldsvakt
AX = Ekstravakt

Får pleie Får pleie av en ny pleier Får tilsyn
Får tidlig morgerstell 

Hilser på pleier Får morgenpleie Får ettermiddags- og 
kveldspleie

Får pleie Sier farvel til pleierenFår hjelpVenter Konverserer med pleier Gjøre seg klar til 
dagsenter

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Skifter til uniform
Velger sin liste og 
deltar i møte med 
arbeidsgruppen  

Skifter til 
uniform

Deler ut listene 
og holder møte 
med arbeids-
gruppen. Går 

gjennom 
oppdateringer 

fra i går.

Skifter til uniform
Velger en liste og deltar 

i møte med arbeids-
gruppen  

Typisk vakt Typisk vakt

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjører tilbake til basen

Matpause

*noen ganger med 
andre pleiere

*kjøper mat ute er en 
mulighet

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger nøkler tilbake på 
plass. 

Setter vakttelefonene til 
lading.

 Skifter fra uniform

Gjør alt klart til 
morgenvakten. 

Rydder kopper og 
kaffekanner. 

Setter opp 
kalendere/lister på 

fellesbordet.

Vaktskifte fra kveld og 
til natt på telefon.

Kjører tilbake til basenGjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

BRUKERE

Oppdaterer listen med 
gruppen

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Vedlikeholde bilen:
Fylle på bensin

vaskk

Faste dager

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Henter husnøkler, 
bilnøkkel, vakttelefon 
og annet til hjemme-

besøk

en “typisk” vakt  

en “typisk” vakt  
Kjører til bruker Check-in

Sjekker prosedyrene 
som skal utføres hos 

brukeren

Banker på døra eller 
åpner med E-lås / 
universell nøkkel / 

vanlig nøkkel

Trer plastikklommer på 
skoene  

Hilser på brukeren 
- spørre
- lytte

- observere
Sier farvel

Informerer brukeren på 
hvem som kommer 

neste gang

På de dagene 
når brukeren 

skal til 
dagsenteret: 

Kler på brukeren
 Venter på 

bussen 

Hemmelig tjeneste

Utfører prosedyrer 
basert på brukeren 

vedtak:

F.eks. Gir frokost

F. eks. Gir medisin

Check-ut
Legger inn totalt 

tidsforbruk. 
Opsjon: skrive inn en 

kommentar

Kjører til en ny bruker
Gjenta hjemmebesøk

*Overtar en bruker fra 
en annen pleier noen 

ganger

Fullfører listen med 
brukere som er satt av 

til pause 

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjøre tilbake til basen Kjører tilbake til basen Legger nøkler og 
vakttelefon* tilbake på 

plass.

 Skifter fra uniform

Kjører til bruker

Henter andre ting til de 
neste hjemmebesøk

Holder felles lunsj med 
sin gruppen 

Disse aktørenes involvering varierer fra bruker til bruker. Det 
kommer an på brukerens livssituasjon, familiesituasjon, helse og 

vedtak. Se aktørkart for se alle mulige aktører. 

ANDRE MULIGE AKTØRER SOM KAN PÅVIRKE BRUKERREISEN

 
Sjekker status på 

Gerica
Går gjennom skjemaer 

(elektronisk og på 
papir)

Tar i mot medisiner, 
multidoser

Legger medisiner i 
angitte kurver 

Oppdaterer skjemaer i 
mapper. 

Oppdaterer i Gerica

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

7-vakt
(Gir pleie til brukere 
som trenger  ekstra 

tidlig stell)t

Deltar i møte med 
arbeidsgruppen. 

Pleieren forsetter på sin 
liste. 

Fått tildelt 7-vakt med 
en liste over brukere 

som skal få tidlig 
morgenstell

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder oppdatering-
smøtet med 

arbeidsgruppen. 

Oppdaterer listen med 
gruppen

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn andre 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder arbeidsmøte 
med

kveldsvakt-gruppen. 
Går gjennom listene og 
oppdateringer fra i dag.

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...
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*Tidspunktet som viser når beregnet ut ifra vaktplanen. 
Tidsbruk i hvert steg varierer fra dag til dag, fra situasjon til 
situasjon og fra de ene bruker til en annen. Det tas forbehold 

om noe feil i tidsberegning.

Det var en fantastisk oppstart da vi skulle få 
hjemmebaserte tjenester. Vi manglet ingenting.

- Pårørende, kvinne 60 år
- Pleier, Frivolltun

Ingen linker sju-vakten på grunn av at tidspunktet 
kolliderer med barnehage-leveringstiden. 

- Pleier, Feviktun

Vanskelig å planlegge tjenester i hjemmet ved 
utskrivelse

- Pleier, Feviktun

Kjøreturen er noen ganger lengre enn besøket.

- Pleier, Feviktun

Av og til må vi bare ta en beslutning. Vi kan ikke vente 
på et vedtak. Vi er jo sykepleiere. 

- Pleier, Frivolltun

Vedtak er ikke beskrivende nok

- Bruker, mann 80 år

Kan jeg få litt større porsjoner med mat?

- Bruker, kvinne 72 år

Det har vært ca. 50-60 forskjellige personer hos meg i 
løpet ett år. Noen ganger vet jeg ikke hvem som 
kommer, og noen kommer for sent noen ganger. 

- Gruppesykepleier, Feviktun

Jeg har hatt opptil 39 anrop på en vakt. Fra 
leger, pårørende, bestillerkontor, kolleger, 

sykehus, fysioterapeut, brukere, lindrende team 
fra sykehus.

- Gruppesykepleier, Feviktun

Når vi har lunsj så får vi forsatt telefoner 
telefoner fra pårørende/brukere

- Pleier, Feviktun

Når brukere skal til dagsenteret så er det mange skal 
hjelpes avsted på det mest travle tidsøkt

- Pleier, Feviktun

Aktiviteter på dagsenteret passer ikke for alle brukere

- Pleier, Frivolltun

Kan ikke vi få en knapp på vakttelefonen som sier 
avvik?

- Bruker, kvinne 81 år

Jeg vet de har det travelt...

- Pleier, Feviktun

Sjekkliste er en tullete ting. Det er altofr mye 
dobbelregistrering.

- Gruppesykepleier, Frivolltun

Det er for lite rapportid...
Det er vanskelig for meg å få tak i kontanter. 

Hjelpepleieren kan ikke ta med bankkortet mitt, så da 
må min sønn hjelpe meg.

- Bruker, kvinne 91 år - Pleier, Frivolltun

Jeg vil ha flere høyere, faglærte og faste hjemmesyke-
pleiere. Det skaper et bedre arbeidsmiljø!

- Pleier, Frivolltun

Jobb-mail fungerer ikke. Det er tungvint å logge inn. 
Når jeg sender ut viktige beskjeder til folk, så er det 

sjeldent at de sjekker det. 

- Pleier, Frivolltun

Når det er avvik, så har vi ikke tid å logge inn på 
systemet for å registrere det. Min plan-B er å skrive det 

på en post-it...

- Pleier, Frivolltun

På grunn av uforutsigbare hendelser, så 
kan det påvirke tiden brukere

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg skulle ønske at jeg fikk de samme hjelpepleiere jeg 
pleier å ha.

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg savner familien min...

Det er bra at det finnes et system for avviksmelding.

- Pleier, Frivolltul

Hvis det bytting av pleiere hos brukeren, så kan vi 
enkelt gjøre det på vakttelefonen. 

- Pleier, Frivolltul

Brukere betaler ikke for sårstell eller de utgiftene som 
kommer med der. 

- Pleier, Frivolltul

Samarbeid til det beste for brukere. Personavhengig 
kan være en god ting også.  

- Pleier, Feviktun

Jeg er så heldig som får en slik tjeneste av kommunen.

- Bruker,  mann 89 år

Det er fint dagsenterer tilbyr egne dager for brukere 
som har demens.

- Pleier, Feviktun

Alle hjemmesykepleiere er så flinke. De er alltid 
positive, hjelpsomme og de ser ut som de er virkelig 

glade for det de gjør. 

- Bruker, kvinne 72 år

E-lås gjør det mye enklere 

- En tryggere hjelpepleier, Feviktun

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i 
opplevelsen. Et smertepunkt er derimot noe som gjør vondt, en 
negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 

være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de 
ansatte også er brukere av en del av verktøyene i tjenesten, så 

bruker vi samme begrep også her. 

= hjertepunkt = smertepunkt = muligheter

HJERTEPUNKTER, SMERTEPUNKTER OG MULIGHETER

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter

BRUKERREISER
Hjemmesykepleien Grimstad, kartlagt 2016
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BESKRIVELSE 

Forskning viser at et videobesøk oppleves 
som å ha like høy, eller bedre, kvalitet enn et 
konvensjonelt besøk, fordi en er mer fokusert 
på å faktisk besøke, prate, være tilstede - enn å 
bare være innom, av og på med sokker, gjøre 
et lite ærend. 

Videobesøk kan frigjøre kapasitet og øke 
antall besøk, og en kan kanskje også øke tiden 
på de fysiske besøkene. Nattkontroller kan 
også i stor grad gjøres ved video, som kan 
gjøre det bedre både for brukere og pleiere. 
Kombinert med f.eks fall-/bevegelsesensorer 
kan en gi mer hjelp til dem som trenger det.

Med lett tilgjengelig videoteknologi kan også 
pårørende aktiveres mer, brukerne kan besøke 
hverandre - eller spise sammen. Og en kan 
også legge andre tjenester på toppen som som 
trening, hjelp til å utføre oppgaver mm. 

MULIGE GEVINSTER OG EFFEKTER 

• Mer pasienttid
• Høyere frekvens
• Nye generasjoner av brukere vil synes at 

dette er naturlig, ja nesten forventet.
• Flere besøk pr pleier, men også flere besøk 

hos brukere. 

MULIGE NESTE STEG 

• Anskaffe og teste utstyr i pilot.
• Finne ut hvordan videobesøk endrer 

arbeidshverdagen
• Lage rutiner for hvem og når en gjør et 

videobesøk - og når ikke
• Gi opplæring i hvordan en gjør et videobesøk, 

hvordan en ordlegger seg med mer. 

FORUTSETNINGER 

Videoutstyr forutsetter en relativt beskjeden 
investering. Ved å velge løsninger som er 
kommersielt tilgjengelige på markedet kan 
en håpe at brukerne kjøper det f.eks. til 
kommunikasjon med venner og familie før 
en er pleietrengende og dermed er erfarne 
brukere før det er kritisk. Grimstad har et 
fortrinn med å være med i prosjekter knyttet 
til United for health.

Tiltaksforslag 3 - Hjemmebesøk på video

“Videobesøk kan frigjøre kapasitet og øke antall besøk, og en 
kan kanskje også øke tiden på de fysiske besøkene.”

Mulighetsrom 
Mindre kjøring

Stikkord 
Hjelp til dem som trenger det

Høyere frekvens
Tettere oppfølging

Involverte 
Brukere

Pårørende
Pleiere

Annet helsepersonell
Teknisk personell/installatører

Videokonferanseutstyr er 
relativt lett å anskaffe, 

f.eks ved hjelp av nettbrett. 
Utfordringen er å finne 

utstyr som er sikkert, har 
god lyd og bilde og som 
lett kan integreres med 

kommunens tjenester. En 
må også endre prosedyrer 

etc for å tilpasse seg 
nye arbeidsmåter.

Gjennomførbarhet

Kr
itik

ali
te

t

Prioritering
Få de varme hendene bort fra det kalde rattet.

Hjemmebesøk på video - Innsikt og bakgrunn

I en kommune med mye omland som Grimstad blir det nødvendigvis mye 
kjøring for å nå alle brukerne. Samtidig sitter brukerne mye alene og kunne 
tenke seg mer besøk og ha tettere kontakt med familie og venner. 

Andre eksempler viser at folk har problemer med riktig ernæring fordi de ikke 
får nok mat fordi de ikke spiser når de er alene.  

BAKGRUNN

IDENTIFISERT BEHOV/MULIGHET BRUKERREISEN
Sykepleiere er de som tar av seg vakter som involverer 

medisinering (insulin ol.). Det skal alltid være en sykepleier per 
dagvakt eller kveldsvakt. 

Brukeren på denne brukerreisen er de som er 
tjenestemottakere. 

På grunn av mangel på innsikt og observasjon på helge- og 
nattevaktene, viser denne brukerreisen kun hvordan dag- og 

kveldsvaktene er bygd opp. v

PLEIERE

VAKTER

UKEVAKTVAKTERHELGEVAKTER

GRUPPE-
SYKEPLEIER

HJELPE-
SYKEPLEIER

HJELPEPLEIER LÆRLING

DA  (07:45 - 15:45) DA  (07:45 - 15:45)

D  (07:45 - 15:00)

D6  (07:00 - 15:00)

D0  (07:45 - 15:30)

A (15:00 - 23:00)

DH  (07:45 - 15:00)

DH6  (07:00 - 15:00)

NATTEVAKT

NATTEVAKT

A (15:00 - 23:00)

D = Dagsvakt
DA = Dagsansvarlig
DH = Dagsvakt (helg)
DO = Doseringsvakt

D6 = Sju-vakt
D6H = Sju-vakt (helg)
A = Kveldsvakt
AX = Ekstravakt

Får pleie Får pleie av en ny pleier Får tilsyn
Får tidlig morgerstell 

Hilser på pleier Får morgenpleie Får ettermiddags- og 
kveldspleie

Får pleie Sier farvel til pleierenFår hjelpVenter Konverserer med pleier Gjøre seg klar til 
dagsenter

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Skifter til uniform
Velger sin liste og 
deltar i møte med 
arbeidsgruppen  

Skifter til 
uniform

Deler ut listene 
og holder møte 
med arbeids-
gruppen. Går 

gjennom 
oppdateringer 

fra i går.

Skifter til uniform
Velger en liste og deltar 

i møte med arbeids-
gruppen  

Typisk vakt Typisk vakt

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjører tilbake til basen

Matpause

*noen ganger med 
andre pleiere

*kjøper mat ute er en 
mulighet

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger nøkler tilbake på 
plass. 

Setter vakttelefonene til 
lading.

 Skifter fra uniform

Gjør alt klart til 
morgenvakten. 

Rydder kopper og 
kaffekanner. 

Setter opp 
kalendere/lister på 

fellesbordet.

Vaktskifte fra kveld og 
til natt på telefon.

Kjører tilbake til basenGjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

BRUKERE

Oppdaterer listen med 
gruppen

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Vedlikeholde bilen:
Fylle på bensin

vaskk

Faste dager

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Henter husnøkler, 
bilnøkkel, vakttelefon 
og annet til hjemme-

besøk

en “typisk” vakt  

en “typisk” vakt  
Kjører til bruker Check-in

Sjekker prosedyrene 
som skal utføres hos 

brukeren

Banker på døra eller 
åpner med E-lås / 
universell nøkkel / 

vanlig nøkkel

Trer plastikklommer på 
skoene  

Hilser på brukeren 
- spørre
- lytte

- observere
Sier farvel

Informerer brukeren på 
hvem som kommer 

neste gang

På de dagene 
når brukeren 

skal til 
dagsenteret: 

Kler på brukeren
 Venter på 

bussen 

Hemmelig tjeneste

Utfører prosedyrer 
basert på brukeren 

vedtak:

F.eks. Gir frokost

F. eks. Gir medisin

Check-ut
Legger inn totalt 

tidsforbruk. 
Opsjon: skrive inn en 

kommentar

Kjører til en ny bruker
Gjenta hjemmebesøk

*Overtar en bruker fra 
en annen pleier noen 

ganger

Fullfører listen med 
brukere som er satt av 

til pause 

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjøre tilbake til basen Kjører tilbake til basen Legger nøkler og 
vakttelefon* tilbake på 

plass.

 Skifter fra uniform

Kjører til bruker

Henter andre ting til de 
neste hjemmebesøk

Holder felles lunsj med 
sin gruppen 

Disse aktørenes involvering varierer fra bruker til bruker. Det 
kommer an på brukerens livssituasjon, familiesituasjon, helse og 

vedtak. Se aktørkart for se alle mulige aktører. 

ANDRE MULIGE AKTØRER SOM KAN PÅVIRKE BRUKERREISEN

 
Sjekker status på 

Gerica
Går gjennom skjemaer 

(elektronisk og på 
papir)

Tar i mot medisiner, 
multidoser

Legger medisiner i 
angitte kurver 

Oppdaterer skjemaer i 
mapper. 

Oppdaterer i Gerica

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

7-vakt
(Gir pleie til brukere 
som trenger  ekstra 

tidlig stell)t

Deltar i møte med 
arbeidsgruppen. 

Pleieren forsetter på sin 
liste. 

Fått tildelt 7-vakt med 
en liste over brukere 

som skal få tidlig 
morgenstell

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder oppdatering-
smøtet med 

arbeidsgruppen. 

Oppdaterer listen med 
gruppen

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn andre 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder arbeidsmøte 
med

kveldsvakt-gruppen. 
Går gjennom listene og 
oppdateringer fra i dag.

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...
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*Tidspunktet som viser når beregnet ut ifra vaktplanen. 
Tidsbruk i hvert steg varierer fra dag til dag, fra situasjon til 
situasjon og fra de ene bruker til en annen. Det tas forbehold 

om noe feil i tidsberegning.

Det var en fantastisk oppstart da vi skulle få 
hjemmebaserte tjenester. Vi manglet ingenting.

- Pårørende, kvinne 60 år
- Pleier, Frivolltun

Ingen linker sju-vakten på grunn av at tidspunktet 
kolliderer med barnehage-leveringstiden. 

- Pleier, Feviktun

Vanskelig å planlegge tjenester i hjemmet ved 
utskrivelse

- Pleier, Feviktun

Kjøreturen er noen ganger lengre enn besøket.

- Pleier, Feviktun

Av og til må vi bare ta en beslutning. Vi kan ikke vente 
på et vedtak. Vi er jo sykepleiere. 

- Pleier, Frivolltun

Vedtak er ikke beskrivende nok

- Bruker, mann 80 år

Kan jeg få litt større porsjoner med mat?

- Bruker, kvinne 72 år

Det har vært ca. 50-60 forskjellige personer hos meg i 
løpet ett år. Noen ganger vet jeg ikke hvem som 
kommer, og noen kommer for sent noen ganger. 

- Gruppesykepleier, Feviktun

Jeg har hatt opptil 39 anrop på en vakt. Fra 
leger, pårørende, bestillerkontor, kolleger, 

sykehus, fysioterapeut, brukere, lindrende team 
fra sykehus.

- Gruppesykepleier, Feviktun

Når vi har lunsj så får vi forsatt telefoner 
telefoner fra pårørende/brukere

- Pleier, Feviktun

Når brukere skal til dagsenteret så er det mange skal 
hjelpes avsted på det mest travle tidsøkt

- Pleier, Feviktun

Aktiviteter på dagsenteret passer ikke for alle brukere

- Pleier, Frivolltun

Kan ikke vi få en knapp på vakttelefonen som sier 
avvik?

- Bruker, kvinne 81 år

Jeg vet de har det travelt...

- Pleier, Feviktun

Sjekkliste er en tullete ting. Det er altofr mye 
dobbelregistrering.

- Gruppesykepleier, Frivolltun

Det er for lite rapportid...
Det er vanskelig for meg å få tak i kontanter. 

Hjelpepleieren kan ikke ta med bankkortet mitt, så da 
må min sønn hjelpe meg.

- Bruker, kvinne 91 år - Pleier, Frivolltun

Jeg vil ha flere høyere, faglærte og faste hjemmesyke-
pleiere. Det skaper et bedre arbeidsmiljø!

- Pleier, Frivolltun

Jobb-mail fungerer ikke. Det er tungvint å logge inn. 
Når jeg sender ut viktige beskjeder til folk, så er det 

sjeldent at de sjekker det. 

- Pleier, Frivolltun

Når det er avvik, så har vi ikke tid å logge inn på 
systemet for å registrere det. Min plan-B er å skrive det 

på en post-it...

- Pleier, Frivolltun

På grunn av uforutsigbare hendelser, så 
kan det påvirke tiden brukere

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg skulle ønske at jeg fikk de samme hjelpepleiere jeg 
pleier å ha.

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg savner familien min...

Det er bra at det finnes et system for avviksmelding.

- Pleier, Frivolltul

Hvis det bytting av pleiere hos brukeren, så kan vi 
enkelt gjøre det på vakttelefonen. 

- Pleier, Frivolltul

Brukere betaler ikke for sårstell eller de utgiftene som 
kommer med der. 

- Pleier, Frivolltul

Samarbeid til det beste for brukere. Personavhengig 
kan være en god ting også.  

- Pleier, Feviktun

Jeg er så heldig som får en slik tjeneste av kommunen.

- Bruker,  mann 89 år

Det er fint dagsenterer tilbyr egne dager for brukere 
som har demens.

- Pleier, Feviktun

Alle hjemmesykepleiere er så flinke. De er alltid 
positive, hjelpsomme og de ser ut som de er virkelig 

glade for det de gjør. 

- Bruker, kvinne 72 år

E-lås gjør det mye enklere 

- En tryggere hjelpepleier, Feviktun

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i 
opplevelsen. Et smertepunkt er derimot noe som gjør vondt, en 
negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 

være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de 
ansatte også er brukere av en del av verktøyene i tjenesten, så 

bruker vi samme begrep også her. 

= hjertepunkt = smertepunkt = muligheter

HJERTEPUNKTER, SMERTEPUNKTER OG MULIGHETER

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter

BRUKERREISER
Hjemmesykepleien Grimstad, kartlagt 2016
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BESKRIVELSE 

Et sår har godt av kontinuitet i behandling. 
Sår på brukere som kommer på sykehjem og 
blir behandlet av et fåtall personer, ofte gror 
raskere og bedre. Ved å sentralisere dette 
tilbudet for brukere som selv kan komme 
seg på på en sårklinikk kan en oppnå denne 
samme kontinuiteteten. Mange brukere vil 
da også bli aktivisert mer både i form av 
bevegelse, men også at de ikke blir sittende 
å vente hjemme på hjemmhjelper innenfor et 
visst tidsrom.

Stavanger kommune har etablert en 
sykepleierklinikk på helsehuset, med blant 
annet sårstell og kan brukes som referanse. 
En annen mulighet er å sette denne tjenesten 
ut til et privat legekontor eller legge det til 
dagsenter. 

MULIGE GEVINSTER OG EFFEKTER 

• Bedre sårstell
• Aktivisering av brukere
• Mindre kjøretid
• Fokus på andre oppgaver i 

hjemmesykepleien. Frigjøring av tid.
• Mer sårstell pr pleier.
• Andre behandlinger kan også legges 

til samme sted som blodprøver, 
medisinutlevering med mer. 

MULIGE NESTE STEG 

• Lage en ad-hoc-klinikk på et dagsenter og 
teste f.eks på Feviktun hvor brukere som bor 
i nærheten kan komme innom for sårstell. 
Evaluere og justere.

• Sette sårklinikk ut på anbud.

FORUTSETNINGER 

Vilje til å teste ut noe nytt og gjøre ting på 
andre arenaer. Brukerne må også være i stand 
til å komme seg til sårklinikken selv, med 
gange, drosje, kollektivtransport eller ved 
hjelp av pårørende/besøksvenner.

Tiltaksforslag 4 - Sentralisere sårpleie i egen sårklinikk

“Mange brukere vil da også bli aktivisert mer både i form av 
bevegelse, men også at de ikke blir sittende å vente hjemme...”

Mulighetsrom 
Frigjøring av tid

Reduksjon av kjøretid
Aktivisering av brukere

Stikkord 
Sårstell

Transport
Aktivisering

Involverte 
Brukere

Sykepleiere
Pårørende

Transportør

Det er lett å etablere en 
sårklinikk som en pilot. 

En må nok regne med en 
innkjøringsfase der en 

finner ut hvordan en skal 
bemanne klinikken og finne 

ut hvordan det fungerer. 

Gjennomførbarhet

Kr
itik

ali
te

t

Prioritering

Sentralisert sårpleie - Innsikt og bakgrunn

Flere brukere har gitt uttrykk for at de ikke liker å sitte og vente på at 
hjemmesykepleien kommer hjem til dem. Samtidig ser en at særstell ofte er 
bedre på sykehjem enn i hjemmesykepleien.

BAKGRUNN

SAMSKAPT

IDENTIFISERT BEHOV/MULIGHET BRUKERREISEN

SITATER

Sårstell må utføres av 
hjemmesykepleieren

Hvis en har en såklinikk, 
så sorterer det ikke under 
hjemmesykepleien lenger

- Hjemmesykepleier

 - Hjemmesykepleier

Sykepleiere er de som tar av seg vakter som involverer 
medisinering (insulin ol.). Det skal alltid være en sykepleier per 

dagvakt eller kveldsvakt. 

Brukeren på denne brukerreisen er de som er 
tjenestemottakere. 

På grunn av mangel på innsikt og observasjon på helge- og 
nattevaktene, viser denne brukerreisen kun hvordan dag- og 

kveldsvaktene er bygd opp. v

PLEIERE

VAKTER

UKEVAKTVAKTERHELGEVAKTER

GRUPPE-
SYKEPLEIER

HJELPE-
SYKEPLEIER

HJELPEPLEIER LÆRLING

DA  (07:45 - 15:45) DA  (07:45 - 15:45)

D  (07:45 - 15:00)

D6  (07:00 - 15:00)

D0  (07:45 - 15:30)

A (15:00 - 23:00)

DH  (07:45 - 15:00)

DH6  (07:00 - 15:00)

NATTEVAKT

NATTEVAKT

A (15:00 - 23:00)

D = Dagsvakt
DA = Dagsansvarlig
DH = Dagsvakt (helg)
DO = Doseringsvakt

D6 = Sju-vakt
D6H = Sju-vakt (helg)
A = Kveldsvakt
AX = Ekstravakt

Får pleie Får pleie av en ny pleier Får tilsyn
Får tidlig morgerstell 

Hilser på pleier Får morgenpleie Får ettermiddags- og 
kveldspleie

Får pleie Sier farvel til pleierenFår hjelpVenter Konverserer med pleier Gjøre seg klar til 
dagsenter

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Skifter til uniform
Velger sin liste og 
deltar i møte med 
arbeidsgruppen  

Skifter til 
uniform

Deler ut listene 
og holder møte 
med arbeids-
gruppen. Går 

gjennom 
oppdateringer 

fra i går.

Skifter til uniform
Velger en liste og deltar 

i møte med arbeids-
gruppen  

Typisk vakt Typisk vakt

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjører tilbake til basen

Matpause

*noen ganger med 
andre pleiere

*kjøper mat ute er en 
mulighet

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger nøkler tilbake på 
plass. 

Setter vakttelefonene til 
lading.

 Skifter fra uniform

Gjør alt klart til 
morgenvakten. 

Rydder kopper og 
kaffekanner. 

Setter opp 
kalendere/lister på 

fellesbordet.

Vaktskifte fra kveld og 
til natt på telefon.

Kjører tilbake til basenGjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

BRUKERE

Oppdaterer listen med 
gruppen

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Vedlikeholde bilen:
Fylle på bensin

vaskk

Faste dager

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Henter husnøkler, 
bilnøkkel, vakttelefon 
og annet til hjemme-

besøk

en “typisk” vakt  

en “typisk” vakt  
Kjører til bruker Check-in

Sjekker prosedyrene 
som skal utføres hos 

brukeren

Banker på døra eller 
åpner med E-lås / 
universell nøkkel / 

vanlig nøkkel

Trer plastikklommer på 
skoene  

Hilser på brukeren 
- spørre
- lytte

- observere
Sier farvel

Informerer brukeren på 
hvem som kommer 

neste gang

På de dagene 
når brukeren 

skal til 
dagsenteret: 

Kler på brukeren
 Venter på 

bussen 

Hemmelig tjeneste

Utfører prosedyrer 
basert på brukeren 

vedtak:

F.eks. Gir frokost

F. eks. Gir medisin

Check-ut
Legger inn totalt 

tidsforbruk. 
Opsjon: skrive inn en 

kommentar

Kjører til en ny bruker
Gjenta hjemmebesøk

*Overtar en bruker fra 
en annen pleier noen 

ganger

Fullfører listen med 
brukere som er satt av 

til pause 

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjøre tilbake til basen Kjører tilbake til basen Legger nøkler og 
vakttelefon* tilbake på 

plass.

 Skifter fra uniform

Kjører til bruker

Henter andre ting til de 
neste hjemmebesøk

Holder felles lunsj med 
sin gruppen 

Disse aktørenes involvering varierer fra bruker til bruker. Det 
kommer an på brukerens livssituasjon, familiesituasjon, helse og 

vedtak. Se aktørkart for se alle mulige aktører. 

ANDRE MULIGE AKTØRER SOM KAN PÅVIRKE BRUKERREISEN

 
Sjekker status på 

Gerica
Går gjennom skjemaer 

(elektronisk og på 
papir)

Tar i mot medisiner, 
multidoser

Legger medisiner i 
angitte kurver 

Oppdaterer skjemaer i 
mapper. 

Oppdaterer i Gerica

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

7-vakt
(Gir pleie til brukere 
som trenger  ekstra 

tidlig stell)t

Deltar i møte med 
arbeidsgruppen. 

Pleieren forsetter på sin 
liste. 

Fått tildelt 7-vakt med 
en liste over brukere 

som skal få tidlig 
morgenstell

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder oppdatering-
smøtet med 

arbeidsgruppen. 

Oppdaterer listen med 
gruppen

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn andre 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder arbeidsmøte 
med

kveldsvakt-gruppen. 
Går gjennom listene og 
oppdateringer fra i dag.

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...
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5

08
:1

5
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0
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0
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5
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0
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:0
0-
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:0
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*Tidspunktet som viser når beregnet ut ifra vaktplanen. 
Tidsbruk i hvert steg varierer fra dag til dag, fra situasjon til 
situasjon og fra de ene bruker til en annen. Det tas forbehold 

om noe feil i tidsberegning.

Det var en fantastisk oppstart da vi skulle få 
hjemmebaserte tjenester. Vi manglet ingenting.

- Pårørende, kvinne 60 år
- Pleier, Frivolltun

Ingen linker sju-vakten på grunn av at tidspunktet 
kolliderer med barnehage-leveringstiden. 

- Pleier, Feviktun

Vanskelig å planlegge tjenester i hjemmet ved 
utskrivelse

- Pleier, Feviktun

Kjøreturen er noen ganger lengre enn besøket.

- Pleier, Feviktun

Av og til må vi bare ta en beslutning. Vi kan ikke vente 
på et vedtak. Vi er jo sykepleiere. 

- Pleier, Frivolltun

Vedtak er ikke beskrivende nok

- Bruker, mann 80 år

Kan jeg få litt større porsjoner med mat?

- Bruker, kvinne 72 år

Det har vært ca. 50-60 forskjellige personer hos meg i 
løpet ett år. Noen ganger vet jeg ikke hvem som 
kommer, og noen kommer for sent noen ganger. 

- Gruppesykepleier, Feviktun

Jeg har hatt opptil 39 anrop på en vakt. Fra 
leger, pårørende, bestillerkontor, kolleger, 

sykehus, fysioterapeut, brukere, lindrende team 
fra sykehus.

- Gruppesykepleier, Feviktun

Når vi har lunsj så får vi forsatt telefoner 
telefoner fra pårørende/brukere

- Pleier, Feviktun

Når brukere skal til dagsenteret så er det mange skal 
hjelpes avsted på det mest travle tidsøkt

- Pleier, Feviktun

Aktiviteter på dagsenteret passer ikke for alle brukere

- Pleier, Frivolltun

Kan ikke vi få en knapp på vakttelefonen som sier 
avvik?

- Bruker, kvinne 81 år

Jeg vet de har det travelt...

- Pleier, Feviktun

Sjekkliste er en tullete ting. Det er altofr mye 
dobbelregistrering.

- Gruppesykepleier, Frivolltun

Det er for lite rapportid...
Det er vanskelig for meg å få tak i kontanter. 

Hjelpepleieren kan ikke ta med bankkortet mitt, så da 
må min sønn hjelpe meg.

- Bruker, kvinne 91 år - Pleier, Frivolltun

Jeg vil ha flere høyere, faglærte og faste hjemmesyke-
pleiere. Det skaper et bedre arbeidsmiljø!

- Pleier, Frivolltun

Jobb-mail fungerer ikke. Det er tungvint å logge inn. 
Når jeg sender ut viktige beskjeder til folk, så er det 

sjeldent at de sjekker det. 

- Pleier, Frivolltun

Når det er avvik, så har vi ikke tid å logge inn på 
systemet for å registrere det. Min plan-B er å skrive det 

på en post-it...

- Pleier, Frivolltun

På grunn av uforutsigbare hendelser, så 
kan det påvirke tiden brukere

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg skulle ønske at jeg fikk de samme hjelpepleiere jeg 
pleier å ha.

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg savner familien min...

Det er bra at det finnes et system for avviksmelding.

- Pleier, Frivolltul

Hvis det bytting av pleiere hos brukeren, så kan vi 
enkelt gjøre det på vakttelefonen. 

- Pleier, Frivolltul

Brukere betaler ikke for sårstell eller de utgiftene som 
kommer med der. 

- Pleier, Frivolltul

Samarbeid til det beste for brukere. Personavhengig 
kan være en god ting også.  

- Pleier, Feviktun

Jeg er så heldig som får en slik tjeneste av kommunen.

- Bruker,  mann 89 år

Det er fint dagsenterer tilbyr egne dager for brukere 
som har demens.

- Pleier, Feviktun

Alle hjemmesykepleiere er så flinke. De er alltid 
positive, hjelpsomme og de ser ut som de er virkelig 

glade for det de gjør. 

- Bruker, kvinne 72 år

E-lås gjør det mye enklere 

- En tryggere hjelpepleier, Feviktun

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i 
opplevelsen. Et smertepunkt er derimot noe som gjør vondt, en 
negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 

være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de 
ansatte også er brukere av en del av verktøyene i tjenesten, så 

bruker vi samme begrep også her. 

= hjertepunkt = smertepunkt = muligheter

HJERTEPUNKTER, SMERTEPUNKTER OG MULIGHETER

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter

BRUKERREISER
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BESKRIVELSE 

På grunn av sammenhengen mellom avvik 
og klage, kan det eksisterende systemet bli 
utviklet slik at det støtter melding av både 
avvik og klage. Det skal først og fremst være 
mulig å melde på vakttelefonen, samtidig skal 
brukervennligheten og fremgangsmåten være 
lik på mobil og PC. Systemet gir en oversikt 
over detaljer på hvem som har vært involvert, 
når det skjedde, aktiviteter og status slik at 
hjelpepleieren kan følge opp de avvikene/
klagene de er involvert i. Det viser en tydelig 
skille mellom avvik og klage, selv om 
innmeldingsprosedyren er lik for begge. 

Hva skjer for eksempel konkret når 
hjemmehjelpen oppdager at et hjemmebesøk 
vil ta lenger tid i løpet av et skift? På den ene 
siden kan vi se for oss at det meldes fra, men 
hvordan melder de fra? Gjennom hvilken 
kanal? Hvordan mottas så denne meldingen? 
Skjer det noen endringer bak i kulissene da? 
Hvordan løses resten av skiftet? Hentes det 
kapasitet inn, kan annen bemanning avlaste? 

Når en i tillegg får mulighet til å logge avvik 
anomymt, uten at en trenger å oppfordre til 
det, vil en få en bedre forståelse på hvordan 
tjenestene fungerer. 

MULIGE GEVINSTER OG EFFEKTER 

• Ivareta brukeren og pårørende gjennom en 
ubehagelig prosess

• Ansatte får bedre oversikt og kontroll over 
utfordrende situasjoner - og bruker mer tid 
på brukere.

• Bedre data: En får faktisk logget de avvik 
som logges bør. Idag kan det tenkes at avvik 
ikke logges fordi det er for tidkrevende, og 
arbeidslister stemmer ikke med de faktisk 
behov.

MULIGE NESTE STEG 

• Ledelsen må oppfordre til å melde avvik 
og klargjære regler for varslere for å bedre 
meldekulturen. 

• Tidsfrist for tilbakemelding / 
eksaleringsrutine

• Kartlegge dagens avvikssystem 
• Gå i dialog med QM+ om å få bedre system 

for avviksrapportering på mobil. 
• Gi grundig opplæring til ansatte

FORUTSETNINGER 

For at avvik- og klagehåndteringen skal være 
optimal, må administrasjonstiden være en fast 
rutine slik hjelpepleiere kan ha muligheten 
og tid til å håndtere avvik og klager når det er 
nødvendig. Dersom QM+ kan støtte melding 
av avvik på vakttelefon, vil det frigjøre den 
faste administrasjonstiden til andre oppgaver.

Tiltaksforslag 5 - Forbedret klage- og avviksregistrering

“Det skal først og fremst være mulig å melde på vakttelefonen, samtidig 
skal brukervennligheten og fremgangsmåten være lik på mobil og PC. ”

Mulighetsrom
Tryggere klagehåndtering 

Stikkord 
Gerica 

Oversikt
Samhandling
Brukerfokus

Tilbakemeldinger / dialog
Faglig kompetanseheving

Involverte 
Gruppesykepleiere

Fagleder
Hjelpepleiere

IT utviklere, Gerica
Brukere

Pårørende

Det kan være en utfordring 
å realisere tiltaket pga at 

QM+ er ikke er tilgjengelig 
på de ansattes mobiler. Det 

er noe kritisk å få dette 
på plass da det påvirker 

kvaliteten på de tjenestene 
Grimstad kommune tilbyr.

Gjennomførbarhet

Kr
itik

ali
te

t

Prioritering

Forbedret klage- og avviksregistrering - Innsikt og bakgrunn

Mange pleiere ønsker seg en enklere måte å rapportere inn klager og 
avvik på. Det er en sammenheng mellom avvik og klager; dersom avvik 
ikke blir rapportert inn kan dette resultere i en klage. Det finnes et 
avviksmeldingssystem, QM+, som er for tungvint i bruk. 

Håndteringen av klage og avvik har vist seg til å være mangelfull og 
ikke velfungerende hos hjemmepleietjenesten i Grimstad Kommune. 
Det mangler en meldekultur og rutiner til oppfølging av avvik og klager. 
Avviksmeldingssystemet er tidskrevende og det mangler en bedre samhandling 
mellom systemene QM+ og Gerica.

I tillegg mangler tilbakemeldinger til den som melder inn avvik og til de 
personene som er involvert. 

BAKGRUNN

SAMSKAPT

IDENTIFISERT BEHOV/MULIGHET BRUKERREISEN

SITATER

Det er tungvint å logge inn… 
Kan ikke vi få en knapp på 

vakttelefonen som sier avvik?

Jeg har ikke tid til å skrive 
ned! Plan B er å skrive de ned 

på en post-it…

- Hjelpepleier

- Hjelpepleier

Det krever mange steg før man kan få meldt inn et avvik.

Melde på QM+: 
1. Gå til Grimstad Kommune hjemmeside
2. Logg på med eget brukernavn og passord (QM+)
3. Velge alternativer 
4. Beskrive hendelse (Når, hvor og etc) 
5. Logge inn på Gerica
6. Finne brukernummer i Gerica 

7. Legge inn alle brukernummer (QM+)
8. Skrive inn forslag til bedre rutine 
9. Sende til leder 
10. Generes melding til leder på mail.
11. Melder mottar mail etter behandling av leder

Sykepleiere er de som tar av seg vakter som involverer 
medisinering (insulin ol.). Det skal alltid være en sykepleier per 

dagvakt eller kveldsvakt. 

Brukeren på denne brukerreisen er de som er 
tjenestemottakere. 

På grunn av mangel på innsikt og observasjon på helge- og 
nattevaktene, viser denne brukerreisen kun hvordan dag- og 

kveldsvaktene er bygd opp. v

PLEIERE

VAKTER

UKEVAKTVAKTERHELGEVAKTER

GRUPPE-
SYKEPLEIER

HJELPE-
SYKEPLEIER

HJELPEPLEIER LÆRLING

DA  (07:45 - 15:45) DA  (07:45 - 15:45)

D  (07:45 - 15:00)

D6  (07:00 - 15:00)

D0  (07:45 - 15:30)

A (15:00 - 23:00)

DH  (07:45 - 15:00)

DH6  (07:00 - 15:00)

NATTEVAKT

NATTEVAKT

A (15:00 - 23:00)

D = Dagsvakt
DA = Dagsansvarlig
DH = Dagsvakt (helg)
DO = Doseringsvakt

D6 = Sju-vakt
D6H = Sju-vakt (helg)
A = Kveldsvakt
AX = Ekstravakt

Får pleie Får pleie av en ny pleier Får tilsyn
Får tidlig morgerstell 

Hilser på pleier Får morgenpleie Får ettermiddags- og 
kveldspleie

Får pleie Sier farvel til pleierenFår hjelpVenter Konverserer med pleier Gjøre seg klar til 
dagsenter

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Skifter til uniform
Velger sin liste og 
deltar i møte med 
arbeidsgruppen  

Skifter til 
uniform

Deler ut listene 
og holder møte 
med arbeids-
gruppen. Går 

gjennom 
oppdateringer 

fra i går.

Skifter til uniform
Velger en liste og deltar 

i møte med arbeids-
gruppen  

Typisk vakt Typisk vakt

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjører tilbake til basen

Matpause

*noen ganger med 
andre pleiere

*kjøper mat ute er en 
mulighet

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger nøkler tilbake på 
plass. 

Setter vakttelefonene til 
lading.

 Skifter fra uniform

Gjør alt klart til 
morgenvakten. 

Rydder kopper og 
kaffekanner. 

Setter opp 
kalendere/lister på 

fellesbordet.

Vaktskifte fra kveld og 
til natt på telefon.

Kjører tilbake til basenGjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

BRUKERE

Oppdaterer listen med 
gruppen

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Vedlikeholde bilen:
Fylle på bensin

vaskk

Faste dager

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Henter husnøkler, 
bilnøkkel, vakttelefon 
og annet til hjemme-

besøk

en “typisk” vakt  

en “typisk” vakt  
Kjører til bruker Check-in

Sjekker prosedyrene 
som skal utføres hos 

brukeren

Banker på døra eller 
åpner med E-lås / 
universell nøkkel / 

vanlig nøkkel

Trer plastikklommer på 
skoene  

Hilser på brukeren 
- spørre
- lytte

- observere
Sier farvel

Informerer brukeren på 
hvem som kommer 

neste gang

På de dagene 
når brukeren 

skal til 
dagsenteret: 

Kler på brukeren
 Venter på 

bussen 

Hemmelig tjeneste

Utfører prosedyrer 
basert på brukeren 

vedtak:

F.eks. Gir frokost

F. eks. Gir medisin

Check-ut
Legger inn totalt 

tidsforbruk. 
Opsjon: skrive inn en 

kommentar

Kjører til en ny bruker
Gjenta hjemmebesøk

*Overtar en bruker fra 
en annen pleier noen 

ganger

Fullfører listen med 
brukere som er satt av 

til pause 

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjøre tilbake til basen Kjører tilbake til basen Legger nøkler og 
vakttelefon* tilbake på 

plass.

 Skifter fra uniform

Kjører til bruker

Henter andre ting til de 
neste hjemmebesøk

Holder felles lunsj med 
sin gruppen 

Disse aktørenes involvering varierer fra bruker til bruker. Det 
kommer an på brukerens livssituasjon, familiesituasjon, helse og 

vedtak. Se aktørkart for se alle mulige aktører. 

ANDRE MULIGE AKTØRER SOM KAN PÅVIRKE BRUKERREISEN

 
Sjekker status på 

Gerica
Går gjennom skjemaer 

(elektronisk og på 
papir)

Tar i mot medisiner, 
multidoser

Legger medisiner i 
angitte kurver 

Oppdaterer skjemaer i 
mapper. 

Oppdaterer i Gerica

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

7-vakt
(Gir pleie til brukere 
som trenger  ekstra 

tidlig stell)t

Deltar i møte med 
arbeidsgruppen. 

Pleieren forsetter på sin 
liste. 

Fått tildelt 7-vakt med 
en liste over brukere 

som skal få tidlig 
morgenstell

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder oppdatering-
smøtet med 

arbeidsgruppen. 

Oppdaterer listen med 
gruppen

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn andre 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder arbeidsmøte 
med

kveldsvakt-gruppen. 
Går gjennom listene og 
oppdateringer fra i dag.

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...
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*Tidspunktet som viser når beregnet ut ifra vaktplanen. 
Tidsbruk i hvert steg varierer fra dag til dag, fra situasjon til 
situasjon og fra de ene bruker til en annen. Det tas forbehold 

om noe feil i tidsberegning.

Det var en fantastisk oppstart da vi skulle få 
hjemmebaserte tjenester. Vi manglet ingenting.

- Pårørende, kvinne 60 år
- Pleier, Frivolltun

Ingen linker sju-vakten på grunn av at tidspunktet 
kolliderer med barnehage-leveringstiden. 

- Pleier, Feviktun

Vanskelig å planlegge tjenester i hjemmet ved 
utskrivelse

- Pleier, Feviktun

Kjøreturen er noen ganger lengre enn besøket.

- Pleier, Feviktun

Av og til må vi bare ta en beslutning. Vi kan ikke vente 
på et vedtak. Vi er jo sykepleiere. 

- Pleier, Frivolltun

Vedtak er ikke beskrivende nok

- Bruker, mann 80 år

Kan jeg få litt større porsjoner med mat?

- Bruker, kvinne 72 år

Det har vært ca. 50-60 forskjellige personer hos meg i 
løpet ett år. Noen ganger vet jeg ikke hvem som 
kommer, og noen kommer for sent noen ganger. 

- Gruppesykepleier, Feviktun

Jeg har hatt opptil 39 anrop på en vakt. Fra 
leger, pårørende, bestillerkontor, kolleger, 

sykehus, fysioterapeut, brukere, lindrende team 
fra sykehus.

- Gruppesykepleier, Feviktun

Når vi har lunsj så får vi forsatt telefoner 
telefoner fra pårørende/brukere

- Pleier, Feviktun

Når brukere skal til dagsenteret så er det mange skal 
hjelpes avsted på det mest travle tidsøkt

- Pleier, Feviktun

Aktiviteter på dagsenteret passer ikke for alle brukere

- Pleier, Frivolltun

Kan ikke vi få en knapp på vakttelefonen som sier 
avvik?

- Bruker, kvinne 81 år

Jeg vet de har det travelt...

- Pleier, Feviktun

Sjekkliste er en tullete ting. Det er altofr mye 
dobbelregistrering.

- Gruppesykepleier, Frivolltun

Det er for lite rapportid...
Det er vanskelig for meg å få tak i kontanter. 

Hjelpepleieren kan ikke ta med bankkortet mitt, så da 
må min sønn hjelpe meg.

- Bruker, kvinne 91 år - Pleier, Frivolltun

Jeg vil ha flere høyere, faglærte og faste hjemmesyke-
pleiere. Det skaper et bedre arbeidsmiljø!

- Pleier, Frivolltun

Jobb-mail fungerer ikke. Det er tungvint å logge inn. 
Når jeg sender ut viktige beskjeder til folk, så er det 

sjeldent at de sjekker det. 

- Pleier, Frivolltun

Når det er avvik, så har vi ikke tid å logge inn på 
systemet for å registrere det. Min plan-B er å skrive det 

på en post-it...

- Pleier, Frivolltun

På grunn av uforutsigbare hendelser, så 
kan det påvirke tiden brukere

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg skulle ønske at jeg fikk de samme hjelpepleiere jeg 
pleier å ha.

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg savner familien min...

Det er bra at det finnes et system for avviksmelding.

- Pleier, Frivolltul

Hvis det bytting av pleiere hos brukeren, så kan vi 
enkelt gjøre det på vakttelefonen. 

- Pleier, Frivolltul

Brukere betaler ikke for sårstell eller de utgiftene som 
kommer med der. 

- Pleier, Frivolltul

Samarbeid til det beste for brukere. Personavhengig 
kan være en god ting også.  

- Pleier, Feviktun

Jeg er så heldig som får en slik tjeneste av kommunen.

- Bruker,  mann 89 år

Det er fint dagsenterer tilbyr egne dager for brukere 
som har demens.

- Pleier, Feviktun

Alle hjemmesykepleiere er så flinke. De er alltid 
positive, hjelpsomme og de ser ut som de er virkelig 

glade for det de gjør. 

- Bruker, kvinne 72 år

E-lås gjør det mye enklere 

- En tryggere hjelpepleier, Feviktun

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i 
opplevelsen. Et smertepunkt er derimot noe som gjør vondt, en 
negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 

være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de 
ansatte også er brukere av en del av verktøyene i tjenesten, så 

bruker vi samme begrep også her. 

= hjertepunkt = smertepunkt = muligheter

HJERTEPUNKTER, SMERTEPUNKTER OG MULIGHETER

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter
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BESKRIVELSE 

Hjelpepleiere har alltid adgang til en 
vakttelefon. Her ligger det allerede 
informasjon om brukerne og de prosedyrene 
de skal utføre. Hvis vakttelefonen i tillegg 
kan vise en oversikt over alle vedtak, har 
hjelpepleierne den informasjonen de trenger 
for å kunne kommunisere med brukerne. 

Med mer tilgjengelig informasjon som vedtak 
for pleierne, kan en også lettere legge til 
relevant informasjon om endring av brukerens 
behov. Dette kan knyttes opp til vedtaket om 
en allerede har startet med komplementære 
tjenester. Om brukeren klarer seg bedre  
kan det også forslås å ta bort tjenester. 
Dette gir bedre beslutningsgrunnlag for 
bestillerenheten. 

Selve ordlyden i vedtaksbrevet kan også 
gjøres mer lettfattelig, slik at brukere og 
pårørende har et klarere bilde av hva som 
tilbys og ikke tilbys av tjenester. Det er også 
viktig å gjenta vedtaket for brukeren når 
pleierne kommer til brukeren; dette gjelder 
særlig ved endringer.  

MULIGE GEVINSTER OG EFFEKTER 

• Fornøyde brukere og pårørende.
• Bedre kommunikasjon og forståelse om 

vedtak og behandling for både brukere, 
pårørende og ansatte - mindre usikkerhet om 
hva som skal leveres.

MULIGE NESTE STEG 

• Justere opplæringsplan.
• Teste forbedret ordly i vedtaksbrev som 

brukeren får.
• Høre med Gerica om funksjonsutvikling på 

vakttelefonen.

FORUTSETNINGER 

• En må selvsagt få mulighet til å legge 
tiltaksinformasjon inn på de ansattes 
mobiler slik at informasjonen når pleierne 
i felt.

Tiltaksforslag 6 - Bedre vedtaksformidling

“Hvis vakttelefonen i tillegg kan vise en oversikt over alle 
vedtak, har hjelpepleierne den informasjonen de trenger.” 

Mulighetsrom
Bedre kobling vedtak og 

prosedyrer 
Redusere antall klager og avvik

Stikkord 
Klage- og avvikhåndtering

Informasjon
Opplæring 

Administrasjonstid  
Gerica

Involverte 
Brukere 

Bestillerenheten 
Pårørende 

Hjelpepleiere
Gruppesykepleier

Det er usikkert hvor 
enkelt det er å legge inn 

vedtaksinformasjon inn i 
Gerica. Det er noe kritisk 

å få dette på plass på 
grunn av det påvirker 

kvaliteten på de tjenestene 
Grimstad kommune tilbyr.

Gjennomførbarhet

Kr
itik

ali
te

t

Prioritering
Den andre linjen her kan det ha et område 
som heter “Vedtak”

Bedre vedtaksformidling - Innsikt og bakgrunn

Det har vært tilfeller der brukeren/pårørende klager direkte til hjelpepleieren, 
eller bestillerkontoret ved mangel på tilsyn, tjenester o.l. På grunn av et stort 
antall av pleiere besøker de ulike brukerne, hender det at en dag kan få besøk 
av en person som utfører tjenester som ikke står i vedtaket, såkalt hemmelige 
tjenester, mens en andre dager får besøk av pleiere som holder seg mer strengt 
til vedtaket. Dette kan føre til misforståelser og klager. For å unngå dette er det 
nødvendig å ha en tydelig kommunikasjon mellom brukeren og ansatte gjennom 
hele tjenesteytelsen. 

BAKGRUNN

SAMSKAPT

IDENTIFISERT BEHOV/MULIGHET BRUKERREISEN

INNSPILL

Kan jeg få litt større 
porsjoner med mat? Av og til må vi bare ta en 

beslutning. Vi kan ikke 
vente på et vedtak. Vi er jo 

sykepleiere.Bruker, mann, 81 år

sykepleier, Feviktun

Sykepleiere er de som tar av seg vakter som involverer 
medisinering (insulin ol.). Det skal alltid være en sykepleier per 

dagvakt eller kveldsvakt. 

Brukeren på denne brukerreisen er de som er 
tjenestemottakere. 

På grunn av mangel på innsikt og observasjon på helge- og 
nattevaktene, viser denne brukerreisen kun hvordan dag- og 

kveldsvaktene er bygd opp. v

PLEIERE

VAKTER

UKEVAKTVAKTERHELGEVAKTER

GRUPPE-
SYKEPLEIER

HJELPE-
SYKEPLEIER

HJELPEPLEIER LÆRLING

DA  (07:45 - 15:45) DA  (07:45 - 15:45)

D  (07:45 - 15:00)

D6  (07:00 - 15:00)

D0  (07:45 - 15:30)

A (15:00 - 23:00)

DH  (07:45 - 15:00)

DH6  (07:00 - 15:00)

NATTEVAKT

NATTEVAKT

A (15:00 - 23:00)

D = Dagsvakt
DA = Dagsansvarlig
DH = Dagsvakt (helg)
DO = Doseringsvakt

D6 = Sju-vakt
D6H = Sju-vakt (helg)
A = Kveldsvakt
AX = Ekstravakt

Får pleie Får pleie av en ny pleier Får tilsyn
Får tidlig morgerstell 

Hilser på pleier Får morgenpleie Får ettermiddags- og 
kveldspleie

Får pleie Sier farvel til pleierenFår hjelpVenter Konverserer med pleier Gjøre seg klar til 
dagsenter

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Skifter til uniform
Velger sin liste og 
deltar i møte med 
arbeidsgruppen  

Skifter til 
uniform

Deler ut listene 
og holder møte 
med arbeids-
gruppen. Går 

gjennom 
oppdateringer 

fra i går.

Skifter til uniform
Velger en liste og deltar 

i møte med arbeids-
gruppen  

Typisk vakt Typisk vakt

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjører tilbake til basen

Matpause

*noen ganger med 
andre pleiere

*kjøper mat ute er en 
mulighet

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger nøkler tilbake på 
plass. 

Setter vakttelefonene til 
lading.

 Skifter fra uniform

Gjør alt klart til 
morgenvakten. 

Rydder kopper og 
kaffekanner. 

Setter opp 
kalendere/lister på 

fellesbordet.

Vaktskifte fra kveld og 
til natt på telefon.

Kjører tilbake til basenGjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

BRUKERE

Oppdaterer listen med 
gruppen

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Vedlikeholde bilen:
Fylle på bensin

vaskk

Faste dager

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Henter husnøkler, 
bilnøkkel, vakttelefon 
og annet til hjemme-

besøk

en “typisk” vakt  

en “typisk” vakt  
Kjører til bruker Check-in

Sjekker prosedyrene 
som skal utføres hos 

brukeren

Banker på døra eller 
åpner med E-lås / 
universell nøkkel / 

vanlig nøkkel

Trer plastikklommer på 
skoene  

Hilser på brukeren 
- spørre
- lytte

- observere
Sier farvel

Informerer brukeren på 
hvem som kommer 

neste gang

På de dagene 
når brukeren 

skal til 
dagsenteret: 

Kler på brukeren
 Venter på 

bussen 

Hemmelig tjeneste

Utfører prosedyrer 
basert på brukeren 

vedtak:

F.eks. Gir frokost

F. eks. Gir medisin

Check-ut
Legger inn totalt 

tidsforbruk. 
Opsjon: skrive inn en 

kommentar

Kjører til en ny bruker
Gjenta hjemmebesøk

*Overtar en bruker fra 
en annen pleier noen 

ganger

Fullfører listen med 
brukere som er satt av 

til pause 

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjøre tilbake til basen Kjører tilbake til basen Legger nøkler og 
vakttelefon* tilbake på 

plass.

 Skifter fra uniform

Kjører til bruker

Henter andre ting til de 
neste hjemmebesøk

Holder felles lunsj med 
sin gruppen 

Disse aktørenes involvering varierer fra bruker til bruker. Det 
kommer an på brukerens livssituasjon, familiesituasjon, helse og 

vedtak. Se aktørkart for se alle mulige aktører. 

ANDRE MULIGE AKTØRER SOM KAN PÅVIRKE BRUKERREISEN

 
Sjekker status på 

Gerica
Går gjennom skjemaer 

(elektronisk og på 
papir)

Tar i mot medisiner, 
multidoser

Legger medisiner i 
angitte kurver 

Oppdaterer skjemaer i 
mapper. 

Oppdaterer i Gerica

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

7-vakt
(Gir pleie til brukere 
som trenger  ekstra 

tidlig stell)t

Deltar i møte med 
arbeidsgruppen. 

Pleieren forsetter på sin 
liste. 

Fått tildelt 7-vakt med 
en liste over brukere 

som skal få tidlig 
morgenstell

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder oppdatering-
smøtet med 

arbeidsgruppen. 

Oppdaterer listen med 
gruppen

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn andre 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder arbeidsmøte 
med

kveldsvakt-gruppen. 
Går gjennom listene og 
oppdateringer fra i dag.

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...
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*Tidspunktet som viser når beregnet ut ifra vaktplanen. 
Tidsbruk i hvert steg varierer fra dag til dag, fra situasjon til 
situasjon og fra de ene bruker til en annen. Det tas forbehold 

om noe feil i tidsberegning.

Det var en fantastisk oppstart da vi skulle få 
hjemmebaserte tjenester. Vi manglet ingenting.

- Pårørende, kvinne 60 år
- Pleier, Frivolltun

Ingen linker sju-vakten på grunn av at tidspunktet 
kolliderer med barnehage-leveringstiden. 

- Pleier, Feviktun

Vanskelig å planlegge tjenester i hjemmet ved 
utskrivelse

- Pleier, Feviktun

Kjøreturen er noen ganger lengre enn besøket.

- Pleier, Feviktun

Av og til må vi bare ta en beslutning. Vi kan ikke vente 
på et vedtak. Vi er jo sykepleiere. 

- Pleier, Frivolltun

Vedtak er ikke beskrivende nok

- Bruker, mann 80 år

Kan jeg få litt større porsjoner med mat?

- Bruker, kvinne 72 år

Det har vært ca. 50-60 forskjellige personer hos meg i 
løpet ett år. Noen ganger vet jeg ikke hvem som 
kommer, og noen kommer for sent noen ganger. 

- Gruppesykepleier, Feviktun

Jeg har hatt opptil 39 anrop på en vakt. Fra 
leger, pårørende, bestillerkontor, kolleger, 

sykehus, fysioterapeut, brukere, lindrende team 
fra sykehus.

- Gruppesykepleier, Feviktun

Når vi har lunsj så får vi forsatt telefoner 
telefoner fra pårørende/brukere

- Pleier, Feviktun

Når brukere skal til dagsenteret så er det mange skal 
hjelpes avsted på det mest travle tidsøkt

- Pleier, Feviktun

Aktiviteter på dagsenteret passer ikke for alle brukere

- Pleier, Frivolltun

Kan ikke vi få en knapp på vakttelefonen som sier 
avvik?

- Bruker, kvinne 81 år

Jeg vet de har det travelt...

- Pleier, Feviktun

Sjekkliste er en tullete ting. Det er altofr mye 
dobbelregistrering.

- Gruppesykepleier, Frivolltun

Det er for lite rapportid...
Det er vanskelig for meg å få tak i kontanter. 

Hjelpepleieren kan ikke ta med bankkortet mitt, så da 
må min sønn hjelpe meg.

- Bruker, kvinne 91 år - Pleier, Frivolltun

Jeg vil ha flere høyere, faglærte og faste hjemmesyke-
pleiere. Det skaper et bedre arbeidsmiljø!

- Pleier, Frivolltun

Jobb-mail fungerer ikke. Det er tungvint å logge inn. 
Når jeg sender ut viktige beskjeder til folk, så er det 

sjeldent at de sjekker det. 

- Pleier, Frivolltun

Når det er avvik, så har vi ikke tid å logge inn på 
systemet for å registrere det. Min plan-B er å skrive det 

på en post-it...

- Pleier, Frivolltun

På grunn av uforutsigbare hendelser, så 
kan det påvirke tiden brukere

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg skulle ønske at jeg fikk de samme hjelpepleiere jeg 
pleier å ha.

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg savner familien min...

Det er bra at det finnes et system for avviksmelding.

- Pleier, Frivolltul

Hvis det bytting av pleiere hos brukeren, så kan vi 
enkelt gjøre det på vakttelefonen. 

- Pleier, Frivolltul

Brukere betaler ikke for sårstell eller de utgiftene som 
kommer med der. 

- Pleier, Frivolltul

Samarbeid til det beste for brukere. Personavhengig 
kan være en god ting også.  

- Pleier, Feviktun

Jeg er så heldig som får en slik tjeneste av kommunen.

- Bruker,  mann 89 år

Det er fint dagsenterer tilbyr egne dager for brukere 
som har demens.

- Pleier, Feviktun

Alle hjemmesykepleiere er så flinke. De er alltid 
positive, hjelpsomme og de ser ut som de er virkelig 

glade for det de gjør. 

- Bruker, kvinne 72 år

E-lås gjør det mye enklere 

- En tryggere hjelpepleier, Feviktun

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i 
opplevelsen. Et smertepunkt er derimot noe som gjør vondt, en 
negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 

være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de 
ansatte også er brukere av en del av verktøyene i tjenesten, så 

bruker vi samme begrep også her. 

= hjertepunkt = smertepunkt = muligheter

HJERTEPUNKTER, SMERTEPUNKTER OG MULIGHETER

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter
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BESKRIVELSE 

Bedre planlegging gir bedre drift. Ved å gi 
gruppesykepleieren fast tid om ettermiddagen  
- uten hjemmebesøk - kan mye koordinering 
forbedres. Denne tiden kan brukes til å 
legge bedre planer for brukere som kommer 
fra sykehus, slik at det blir mindre ad 
hoc-arbeid, koordinering av arbeidslister, 
deltakelse i samarbeidsmøter, telefontid 
for pårørende og andre. Med gode digitale 
støtteverktøy kan en også få ut f.eks bedre 
vedtaksstatistikk. Dedikert administrasjonstid 
for gruppesykepleiere vil også gi rom for å 
samarbied med andre gruppesykepleiere og 
koordinere arbeidet med fagleder f.eks ved 
behov for ekstravakter.

Andre muligheter

Utskrivelser fra sykehuset burde skje tidlig på 
dagen. 

MULIGE GEVINSTER OG EFFEKTER 

• Bedre drift - og bedre utnyttelse av 
ressursene ved at en får en bedre plan og 
færre avbrudd.

• Bedre pasientsikkerhet med en bedre plan 
for pasienter, som også er realistisk.

• Bedre trivsel
• Bedre samarbeid mellom fagleder og 

gruppesykepleier.

MULIGE NESTE STEG 

• Teste med den nye tidsplanen, kommunisere 
til ansatte, leger, sykehus, brukere og 
pårøende at gruppesykepleier har nå en 
tilgjengelig administrasjonstid. Evaluere og 
justere.

• Definere tydeligere gruppesykepleierens 
rolle og ansvarsområder 

• Definere faglederens rolle og 
ansvarsområder 

• Beregne hvor mye tid en gruppesykepleier 
trenger til administrative oppgaver og hvor 
mange prosedyrer de kan ta hos brukerne 
per uke/måned 

FORUTSETNINGER 

En trenger noe fleksibilitet i begynnelsen for 
at ordningen skal gå seg til: de vaktene som 
gruppesykepleieren vanligvis tar, må tas av 
andre. Full gevinst får en først om pårørende, 
leger, brukere, sykehus etc respekterer 
adminsitrasjonstiden og kommer med 
minimale avbrudd i resten av arbeidstiden. 
Aller mest effekt får en først når de digitale 
verktøyene minimerer administrasjonstiden 
f.eks gjennom smartere sjekklister.

Tiltaksforslag 7 - Utvidet adm.tid for gruppesykepleiere

“Denne tiden kan brukes til å legge bedre planer for brukere som 
kommer fra sykehus, slik at det blir mindre ad hoc-arbeid...”

Mulighetsrom
Økt samarbeid mellom fa-

gledere og gruppesykepleiere

Stikkord 
Bedre planlegging 

100% oppdatert vedtak-
statistikk

Tilgjengelighet
Færre avbrudd 

Involverte
Gruppesykepleiere

Ansatte 
Brukere

Det er ikke komplekst å 
organisere arbeidstider slikt 

at gruppesykepleieren skal 
få mer tid til administrative 

oppgaver. Det vil dog kreve et 
overordnet blikk ved styring 

og planlegging av budsjett og 
allokering slikt at de timene 

som gruppesykepleiren får 
redusert hos brukeren, skal 
bli dekket av andre pleiere.

Gjennomførbarhet

Kr
itik

ali
te

t

Prioritering

Utvidet adm.tid for gruppesykepleier - Innsikt og bakgrunn

Gruppesykepleier er kjent for å være 
faglederens høyre hånd. I tillegg til de 
generelle arbeidsoppgaver som en sykepleier 
har, tar de av seg ekstra flere administrative 
oppgaver. Et eksempel på en tidskrevende 
administrativ oppgave er å oppdatere 
vedtakstatistikk. 

På grunn av uforutsigbare hverdager blir det 
også en utfordring for gruppesykepleieren 
å planlegge alle løsninger til de ulike 
situasjonene som kan dukke opp. 
Gruppesykepleieren må være i stand til å 
delegere oppgaver til riktige ressurspersoner. 
På grunn av regelmessig sykdom i 
hjemmetjenesten, kan akkurat denne oppgaven 
være spesielt vanskelig for gruppesykepleieren 
å gjøre jobben sin hvis hun/han ikke får nok 
tid til administrative oppgaver.

BAKGRUNN

SAMSKAPT

IDENTIFISERT BEHOV/MULIGHET BRUKERREISEN

SITATER

Min gruppe har dobbelt så 
mange av brukere enn de andre 

gruppene. Jeg kommer ikke 
gjennom listen (vedtakstatistikk) 

i løpet av en dag. Det er 140 
brukere som jeg må endre på 
tidsbruk og prosedyrer, jeg har 
rukket kun 80 brukere. Det vil si 
ca. 60 brukere som burde få en 
endring, får ikke det før til neste 

måned - hvis jeg rekker å komme 
gjennom listen da...

- Gruppesykepleier

Sykepleiere er de som tar av seg vakter som involverer 
medisinering (insulin ol.). Det skal alltid være en sykepleier per 

dagvakt eller kveldsvakt. 

Brukeren på denne brukerreisen er de som er 
tjenestemottakere. 

På grunn av mangel på innsikt og observasjon på helge- og 
nattevaktene, viser denne brukerreisen kun hvordan dag- og 

kveldsvaktene er bygd opp. v

PLEIERE

VAKTER

UKEVAKTVAKTERHELGEVAKTER

GRUPPE-
SYKEPLEIER

HJELPE-
SYKEPLEIER

HJELPEPLEIER LÆRLING

DA  (07:45 - 15:45) DA  (07:45 - 15:45)

D  (07:45 - 15:00)

D6  (07:00 - 15:00)

D0  (07:45 - 15:30)

A (15:00 - 23:00)

DH  (07:45 - 15:00)

DH6  (07:00 - 15:00)

NATTEVAKT

NATTEVAKT

A (15:00 - 23:00)

D = Dagsvakt
DA = Dagsansvarlig
DH = Dagsvakt (helg)
DO = Doseringsvakt

D6 = Sju-vakt
D6H = Sju-vakt (helg)
A = Kveldsvakt
AX = Ekstravakt

Får pleie Får pleie av en ny pleier Får tilsyn
Får tidlig morgerstell 

Hilser på pleier Får morgenpleie Får ettermiddags- og 
kveldspleie

Får pleie Sier farvel til pleierenFår hjelpVenter Konverserer med pleier Gjøre seg klar til 
dagsenter

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Skifter til uniform
Velger sin liste og 
deltar i møte med 
arbeidsgruppen  

Skifter til 
uniform

Deler ut listene 
og holder møte 
med arbeids-
gruppen. Går 

gjennom 
oppdateringer 

fra i går.

Skifter til uniform
Velger en liste og deltar 

i møte med arbeids-
gruppen  

Typisk vakt Typisk vakt

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjører tilbake til basen

Matpause

*noen ganger med 
andre pleiere

*kjøper mat ute er en 
mulighet

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger nøkler tilbake på 
plass. 

Setter vakttelefonene til 
lading.

 Skifter fra uniform

Gjør alt klart til 
morgenvakten. 

Rydder kopper og 
kaffekanner. 

Setter opp 
kalendere/lister på 

fellesbordet.

Vaktskifte fra kveld og 
til natt på telefon.

Kjører tilbake til basenGjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

BRUKERE

Oppdaterer listen med 
gruppen

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Vedlikeholde bilen:
Fylle på bensin

vaskk

Faste dager

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

! Kun hvis pleieren har 
tid til det

Henter husnøkler, 
bilnøkkel, vakttelefon 
og annet til hjemme-

besøk

en “typisk” vakt  

en “typisk” vakt  
Kjører til bruker Check-in

Sjekker prosedyrene 
som skal utføres hos 

brukeren

Banker på døra eller 
åpner med E-lås / 
universell nøkkel / 

vanlig nøkkel

Trer plastikklommer på 
skoene  

Hilser på brukeren 
- spørre
- lytte

- observere
Sier farvel

Informerer brukeren på 
hvem som kommer 

neste gang

På de dagene 
når brukeren 

skal til 
dagsenteret: 

Kler på brukeren
 Venter på 

bussen 

Hemmelig tjeneste

Utfører prosedyrer 
basert på brukeren 

vedtak:

F.eks. Gir frokost

F. eks. Gir medisin

Check-ut
Legger inn totalt 

tidsforbruk. 
Opsjon: skrive inn en 

kommentar

Kjører til en ny bruker
Gjenta hjemmebesøk

*Overtar en bruker fra 
en annen pleier noen 

ganger

Fullfører listen med 
brukere som er satt av 

til pause 

Gjenta hjemmebesøk
Fullfører listen med 

brukere som er satt av 
til pause 

Kjøre tilbake til basen Kjører tilbake til basen Legger nøkler og 
vakttelefon* tilbake på 

plass.

 Skifter fra uniform

Kjører til bruker

Henter andre ting til de 
neste hjemmebesøk

Holder felles lunsj med 
sin gruppen 

Disse aktørenes involvering varierer fra bruker til bruker. Det 
kommer an på brukerens livssituasjon, familiesituasjon, helse og 

vedtak. Se aktørkart for se alle mulige aktører. 

ANDRE MULIGE AKTØRER SOM KAN PÅVIRKE BRUKERREISEN

 
Sjekker status på 

Gerica
Går gjennom skjemaer 

(elektronisk og på 
papir)

Tar i mot medisiner, 
multidoser

Legger medisiner i 
angitte kurver 

Oppdaterer skjemaer i 
mapper. 

Oppdaterer i Gerica

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

7-vakt
(Gir pleie til brukere 
som trenger  ekstra 

tidlig stell)t

Deltar i møte med 
arbeidsgruppen. 

Pleieren forsetter på sin 
liste. 

Fått tildelt 7-vakt med 
en liste over brukere 

som skal få tidlig 
morgenstell

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder oppdatering-
smøtet med 

arbeidsgruppen. 

Oppdaterer listen med 
gruppen

Fe
rd

ig
 f

or
 d

ag
en

Legger inn andre 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...

Holder arbeidsmøte 
med

kveldsvakt-gruppen. 
Går gjennom listene og 
oppdateringer fra i dag.

Legger inn nye 
endringer på Gerica / 
mobilpleie-skjema ...
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*Tidspunktet som viser når beregnet ut ifra vaktplanen. 
Tidsbruk i hvert steg varierer fra dag til dag, fra situasjon til 
situasjon og fra de ene bruker til en annen. Det tas forbehold 

om noe feil i tidsberegning.

Det var en fantastisk oppstart da vi skulle få 
hjemmebaserte tjenester. Vi manglet ingenting.

- Pårørende, kvinne 60 år
- Pleier, Frivolltun

Ingen linker sju-vakten på grunn av at tidspunktet 
kolliderer med barnehage-leveringstiden. 

- Pleier, Feviktun

Vanskelig å planlegge tjenester i hjemmet ved 
utskrivelse

- Pleier, Feviktun

Kjøreturen er noen ganger lengre enn besøket.

- Pleier, Feviktun

Av og til må vi bare ta en beslutning. Vi kan ikke vente 
på et vedtak. Vi er jo sykepleiere. 

- Pleier, Frivolltun

Vedtak er ikke beskrivende nok

- Bruker, mann 80 år

Kan jeg få litt større porsjoner med mat?

- Bruker, kvinne 72 år

Det har vært ca. 50-60 forskjellige personer hos meg i 
løpet ett år. Noen ganger vet jeg ikke hvem som 
kommer, og noen kommer for sent noen ganger. 

- Gruppesykepleier, Feviktun

Jeg har hatt opptil 39 anrop på en vakt. Fra 
leger, pårørende, bestillerkontor, kolleger, 

sykehus, fysioterapeut, brukere, lindrende team 
fra sykehus.

- Gruppesykepleier, Feviktun

Når vi har lunsj så får vi forsatt telefoner 
telefoner fra pårørende/brukere

- Pleier, Feviktun

Når brukere skal til dagsenteret så er det mange skal 
hjelpes avsted på det mest travle tidsøkt

- Pleier, Feviktun

Aktiviteter på dagsenteret passer ikke for alle brukere

- Pleier, Frivolltun

Kan ikke vi få en knapp på vakttelefonen som sier 
avvik?

- Bruker, kvinne 81 år

Jeg vet de har det travelt...

- Pleier, Feviktun

Sjekkliste er en tullete ting. Det er altofr mye 
dobbelregistrering.

- Gruppesykepleier, Frivolltun

Det er for lite rapportid...
Det er vanskelig for meg å få tak i kontanter. 

Hjelpepleieren kan ikke ta med bankkortet mitt, så da 
må min sønn hjelpe meg.

- Bruker, kvinne 91 år - Pleier, Frivolltun

Jeg vil ha flere høyere, faglærte og faste hjemmesyke-
pleiere. Det skaper et bedre arbeidsmiljø!

- Pleier, Frivolltun

Jobb-mail fungerer ikke. Det er tungvint å logge inn. 
Når jeg sender ut viktige beskjeder til folk, så er det 

sjeldent at de sjekker det. 

- Pleier, Frivolltun

Når det er avvik, så har vi ikke tid å logge inn på 
systemet for å registrere det. Min plan-B er å skrive det 

på en post-it...

- Pleier, Frivolltun

På grunn av uforutsigbare hendelser, så 
kan det påvirke tiden brukere

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg skulle ønske at jeg fikk de samme hjelpepleiere jeg 
pleier å ha.

- Bruker, kvinne 88 år

Jeg savner familien min...

Det er bra at det finnes et system for avviksmelding.

- Pleier, Frivolltul

Hvis det bytting av pleiere hos brukeren, så kan vi 
enkelt gjøre det på vakttelefonen. 

- Pleier, Frivolltul

Brukere betaler ikke for sårstell eller de utgiftene som 
kommer med der. 

- Pleier, Frivolltul

Samarbeid til det beste for brukere. Personavhengig 
kan være en god ting også.  

- Pleier, Feviktun

Jeg er så heldig som får en slik tjeneste av kommunen.

- Bruker,  mann 89 år

Det er fint dagsenterer tilbyr egne dager for brukere 
som har demens.

- Pleier, Feviktun

Alle hjemmesykepleiere er så flinke. De er alltid 
positive, hjelpsomme og de ser ut som de er virkelig 

glade for det de gjør. 

- Bruker, kvinne 72 år

E-lås gjør det mye enklere 

- En tryggere hjelpepleier, Feviktun

Et hjertepunkt er et topp-punkt et emosjonelt høydepunkt i 
opplevelsen. Et smertepunkt er derimot noe som gjør vondt, en 
negativ opplevelse. Hjertepunkt/smertepunkt skal i prinsippet 

være brukerens opplevelse av tjenesten, men ettersom de 
ansatte også er brukere av en del av verktøyene i tjenesten, så 

bruker vi samme begrep også her. 

= hjertepunkt = smertepunkt = muligheter

HJERTEPUNKTER, SMERTEPUNKTER OG MULIGHETER

MERK: Vaktplanen viser ikke med nattvakter

BRUKERREISER
Hjemmesykepleien Grimstad, kartlagt 2016
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Andre muligheter og utfordringer
Kapasitet
Flere og større stillinger kan gi økt kvalitet og kontinuitet, og også besparelser. Det er en utbredt 
oppfatning at en budsjetterer med best tenkelige situasjon. Når en har behov for å skalere opp 
pga av større arbeidsmengde eller fravær, ser en at at dette skjer med høye kostnader til vikarer 
og ikke nødvendigvis med samme kvalitet som med faste ansatte. og med lav kvalitet. 

Det kan være fornuftig å ta en gjennomgang på økonomimodellen for å finne ut om en har 
den beste grunnbemanningen, eller om en kunne ha kommet bedre ut både økonomisk og 
kvalitetsmessig med en høyere grunnbemanning. Med å bruke historiske data kan en lett 
simulere seg til ulike kostnadsnivåer, og dermed finne det beste beste skjæringspunktet mellom 
grunnbemanning og tilkalt arbeidskraft. Med en oppdatert modell kan en justere bemanningen 
etterhvert som en lærer hvordan en inndekningen er. Går f.eks. kortidssykeværet ned, kan en 
justere for dette i modellen.

Om gjør den administrative jobben til f.eks. fagledere enklere, med nyttigere verktøy kan en 
frigjøre kapasitet til å ta topper, f.eks om morgenen, samtidig som administrativt personell får 
erfaring fra felten. 

En kan også gjøre andre små grep: Innsatsteamet sier de kan jobbe mer effektiv om de kan 
konvertere en hjelpepleier-stilling til en sykepleier-stilling. 

Preventiv planlegging
Noen kvelder gir mer press pga utskrivelser fra sykehus. Her kan en bruke moderne 
statistikkverktøy - gjerne med henting av data i sanntid, med maskinlæring - til å forutsi hvilke 
topper som kommer når og dermed planlegge for det. 

Selvfølgelig kan også stille større krav til sykehuset om at en må skrive ut pasienter tidligere for 
at hjemkomsten blir så smidig som mulig.

Bestillerenheten
Flere oppfatter det som en flaskehals at bestillerenheten kan mangle kapasitet til å fatte vedtak 
raskt nok, som igjen kan forplante seg i systemet. Hjemmesykepleierne er flinke til å kartlegge 
behov, men det tar allikevel av deres generelle kapasitet

Nattevakt 
I dette prosjektet har det ikke blitt utført noen spesifikk innsikt på nattpatruljen. Det følgende er 
basert på innspill fra brukere - og ansatte på dagtid. 

Alle nattevakter går 2 og 2 på nattevakt, med argument at det e best for sikkerheten. Samtidig ser 
vi at kveldsvaktene tar de fleste av sine besøk alene, men går to når det er behov for det f.eks. av 
sikkerhetshensyn. Mye kapasitet kan frigjøres ved at en i hovedsak går alene også på nattskiftet, 
og går to når en har behov for det, akkurat som på de andre vaktene.

Mange nattebesøk kan også utføres med video, enten med faktisk videobesøk, eller med bruk 
av innebygde algoritmer i kamera som kan avdekke om bruker ligger i seng, puster osv. Se også 
tiltaksforslag om hjemmebesøk med video.

Det er også satt av 45 minutter til vaktskifte fra kveld til natt. I og med at en bruker elektronisk 
journal er det sjelden det er behov for denne tiden. Om det er viktige meddelelser skjer det som 
regel på telefon. Med å korte ned på denne tiden kan en hente inn en gevinst, evt overføre denne 
tiden til de andre vaktskiftene.

Optimalisering av logistikk
Det er også gevinster å hente av å optimalisere logstikken best mulig, enten det er å innføre et 
system som automatisk fordeler arbeidslister basert på input av pleiebehov, plassering, hvem 
som er på vakt med mer - eller enklere ting som samlokalisering av lokalt hjelpemiddellager i 
nærheten av ergoterapeuten.

Kompetanse
Det har vært en gjennomgående kommentar fra de ansatte at de ønsker å øke sin kompetanse. 
Dette gjelder flere områder, for å kunne utføre en god jobb, som f.eks :

• Basiskurs i dokumenteringsferdigheter. Hvordan sikre mest mulig objektive observasjoner som 
er nyttige for neste pleier på jobb.

• Samtykkekompetanse for å bestille hjelpeverge. 

• Bedre kjennskap til NAV-systemet om hva brrukerne har krav på og hvilke tjenester som NAV 
tilbyr, som f. eks at NAV kan hjelpe brukerne med økonomihåndtering.

• Bestilling av hjelpemidler

• Bruk av sjekklister / pasientforløp

• Hvordan skrive presise vedtak slik at brukere, pårørende og andre ansatte ikke er i tvil om hva 
skal gjøres: Skal en kun hjelpe med å bestille mat, eller skal en også rydde maten inn?

• Øke kunnskap om KØH blant pleiere, fastleger og sykehus.

Det kan også være gevinster å hente for bruker og ansatte å sende pårørende til pårørendeskole 
for å få mer kompetente pårørende.

Rotasjon av personnel og kompetanse.
For kort tid siden gikk en over til mer spesialiserte team i hjemmesykepleien i Grimstad 
kommune, som f.eks lindrende eller rus og psykiatri. Noen pleiere fikk velge selv hvilket team 
de skulle på, mens andre bare ble satt til et team. 

Dette har gitt forskjellige utslag. Noen gir uttrykk for at det er bra å være trygg i jobben når en 
hele tiden jobber med lignende problemstillinger, mens andre uttrykker misnøye og bekymring 
for at de mister deler av sykepleierferdighetene sine om de ikke får utført en f.eks kateterisering 
ved jevne mellomrom. 

Dette kan løses ved å legge opp til mer eller mindre frivilling rotasjon på team, eller at en av og 
til får tildelt noen oppgaver for å holde ferdighetene vedlike.

Bestillerkompetanse
Det er et gjennomgående trekk at en kan får bedre offentlige tjenester om en øker 
bestillerkompetansen. Dette gjelder både når en skal innovative innkjøp, men også ved mer 
konvensjonelle innkjøp.

Kommunen bør bruke sin markedsposisjon til å kreve mer av sine leverandører, og ikke bare 
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være prisgitt hva som tilbys. Dette kan rent konkret være at ved utlysing av tjenester for levering 
av mat og medisiner får levert mer på døra, at en har søndagsåpne apotekter, at det finnes 
brukervennlige bestillingssystemer og abonnement for sluttbrukere på f.eks. bleier. Alt dette er er 
for å minimere arbeidsmengden på pleierne. 

En mer kravstor kommune
I tillegg må kommunen være tøffere i forholdet til sykehus og leger ved et an krever at de 
tilpasser seg hva som er best for sluttbrukernes beste: At en fastlege leverer resepter i tide og at 
brukere ikke skrives ut fra sykehus seint på ettermiddagen.

Leveranse av mat som 
pleierne kjører ut

Digitale verktøy
Arbeidssituasjonen ute i felt har blitt kraftig forbedret av at en har fått tilgang på arbeidslister på 
vakttelefonen, samtidig som en kan logge utførte tiltak og helsekort.

Gerica på mobil er bedre tilpasset arbeidssituasjonen og framstår som et mer brukervennlig - og 
tidsriktig grensesnitt - enn hva Gerica er på arbeidsstasjonen. 

Mange av de utfordringer - og ekstra arbeidsbyrder på pleierne i dag - kan skrives tilbake til 
digitale verktøy som ikke er tilpasset arbeidshverdagen. 

For en relativt liten kommune som Grimstad er det vanskelig å få lagt nok makt bak sine 
bestillinger til at store internasjonale pasientjournalsystemer kan endres, eller NAV sitt regime 
med digital utfylling av papirskjemaer som skal scannes inn etter at de er skrevet ut og sendt 
sammen med en spesialforside. En annen utfordring er at Staten ikke godtar oversending av noe 

NAV-forsendelse

Se også tiltaksforslag 
om digitale verktøy. 

Datamaskin på Feviktun
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annet en ren tekst over e-link, i stedet for at en kan sende bilder, grafer med mer. 

Men det er allikevel verdt å begynne med å sette større krav. Her er noen forslag til krav som 
Grimstad kan begynne å stille:

• Elektroniske pasientjournaler skal leveres på en standard protokoll innen to år.

• Ikke bare funksjonskrav, men brukervennlighetskrav, som f.eks. “En ansatt skal være i stand 
til å oppdatere en brukers helsekort på 30 sekunder etter en opplæring av en kollega som tar 
maksimalt fem minutter.”

• Systemene må være intelligente: Data som allerede er i systemet må brukes. Dette medfører 
at når en utfører f.eks en sjekkliste så blir det meste av informasjonen automatisk utfylt, som 
brukerdata, endringer av verdier i helsekort over tid og annet. Dette for å hindre feilplotting og 
redusere tidsbruken.

• En må vekk fra dette spøkelset om at nye IKT-systemer er så komplekse at en enten blir 
sykemeldt eller må kurs i en dag for å kunne ta det i bruk.

• Tilgang på flere systemer på vakttelefoner, som f.eks avvikssystem, ressursstyring, AIVO, 
e-link, labsvar osv.

• Enklere grenssnitt på AIVO så flere brukere kan selv bestille mat, alene eller sammen med 
pårørende.

• Mulighet til å svare på internmelding på mobil.

Noe kan også investeres i enkel opplæring av hvordan en kan bruke vaktelefonene f.eks til 
navigasjon, sjekke felleskatalogen med mer. Flere brukere er ikke klar over disse mulighetene i 
dag.

Automatisk rapportering
Med all den data som nå føres inn i Gerica - og andre systemer - kan en hente ut en rekke 
rapporter som sier noe om driften, både over tid og i øyeblikket. Det kan også være interessant å 
koble sammen  data for 

Rapporter skal kunne skreddersys til å passe administrasjonens behov. Målet må være at en leder 
skal kunne enkelt få et overblikk på en situasjon uten å først måtte bearbeide tall i et regneark.

Forslag til visninger som kan implementeres er:

• vindu med antall brukere av div tjenester

• antall vedlegg i orden, antall som må gjøres noe med

• trend vedtaksstatistikken denne måned sammenlignet med forrige måned

• statistikk per bruker:

 ◦ forbruk av tid/ressurser.

 ◦ antall unike pleiere som har vært inom

 ◦ parametre egenmesting med tilhørende belønning

• antall sjekklister utført i gruppen, 

• hvilke bruker mangler sjekklister med tanke på når de skal følges opp, for hvilke må du sette i 
system

• antall brukere på midlertidig stopp, 

• antall innlagt på kortidsavd/sykehus - når forventes de tilbake? prediksjon av pleiebehov for å 
kunne justere bemanningen

• tidsramme på vedtak sammenlignet faktisk brukte timer

• tidsforbruk faktisk pleie sammenlignet adm, kjøretid med mer opp mot 60/40-delingen. 

• holder vi tidsrammen ift innlogging og utlogging på oppdrag for å måle arbeidsbelastning ift 
vedtak.

Dialog med Tieto om Gerica
Grimstad kommune bør foreslå at innsikten fra dette prosjektet presenteres på brukerstyret til 
Tieto/Gerica.

Dette gjelder kanskje spesielt sjekklister hvor Tieto har forstått at dette er funksjonalitet som 
er etterpurt fra flere kommuner. Med tett oppfølging kan en da få sjekklister - eller sjekkliste 
moduler - som er designet slik at de minske arbeidsbelastning, øker pasientsikkheten og bedre 
samhandlingen mellom institusjoner. 

Brukerbetaling 
Hjemmesykepleiertjenester er i dag gratis etter loven, mens en bruker som bor på sykehjem må 
betale opptil 80% av pensjonen sin til å dekke utgifter. Dette har ført til at enkelte brukere har 
valgt å flytte fra sykehjem og hjem. 

Det er verdt å se på hvordan en kan utfordre systemet med å andre betalingsmodeller som 
fortsatt stimulerer til å at folk blir hjemme så lenge så mulig, men hvor en i større grad betaler 
etter evne for økende behov.
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Igangsatte tiltak
En rekke av muligheten identifisert i prosjektet er allerede vedtatt eller under utrulling. Disse 
prosjektene kan gi en ypperlig mulighet til å teste ut nye måter å jobbe på, der en setter i gang 
tidlige piloter og tar en delvis utrulling.

TILT-veske
Det skal innføres en TILT-veske i Grimstad i nærmeste framtid. TILT - tidlig identifisering av 
livstruende tilstand, kan gjøre det mye enklere for en sykepleier til å vurdere en brukers tilstand, 
som f.eks kan bidra til direkte innleggelse på sykehus uten å gå om et belastende legevaktbesøk, 
eller en kan gi bedre informasjon til lege f.eks ved å gi CRP- og SPO2-verdier. 

Dette er et typisk eksempel på at innføring av nye hjelpemidler, ny teknologi så får dette 
betydning for hvordan en organisere tjenester og hvordan prosedyrer skal utføres. 

Omorganisering av trygghetsalarm

I dag er brannvesenet alarmsentral for brukere med trygghetsalarm i kommunen. Når alarmen 
går sendes hjemmesykepleien ut. 

“Vi har ikke blålys. Men vi vet jo ikke hvor mye det haster.”
- Gruppesykepleier

Når en bruker med kun trygghetsalarm og ikke andre tjenester utløser alarmen har en dermed 
ingen andre data om brukeren og en vet ikke hvor mye det haster. Det hender også at en ikke har 
riktig nøkkel til å komme seg inn.

Det er nå et interkommunalt responssenter på gang som skal håndtere dette bedre, blant annet 
med noen andre telemedisinske løsninger.

E-lås

E-lås er under utrulling i Grimstad. Dette gir veldig fonøyde brukere og pleiere. En sparer mye 
tid - og det gir også en større trygghet for alle parter. Dette er et godt eksempel på velfungerende 
velferdsteknologi som er frigjørende og krever minimalt med opplæring.

TILT score.

Fra workshop der en 
så hvordan tilgang 

på TILT-veske endrer 
arbeidsprosesser

E-lås er bedre.
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Veien videre
Halogens prosess sikrer at tiltakene er forankret i en god situasjonsforståelse. Iverksatte tiltak 
har derfor et godt utgangspunkt for å bli tatt i bruk på en måte som faktisk bidrar til en bedre 
omsorgstjeneste.

Implementering av tiltak i kommunen inngår ikke som en del av dette prosjektet. 

“Det er den som gjør det, som gjør det”
Halogen vil utfordre Grimstad kommune til å tenke nytt rundt utprøving og kontinuerlig 
forbedring. Mye kan faktisk testes i praksis gjennom eksperimenter og pilotering, så kan 
evaluering og utredning tilkomme etterpå. Man må tørre å begynne et sted, for eksempel ved at 
en håndfull brukere kan være testkaniner for videobesøk, eller ved at tester ut utvidet dagsenter 
innenfor dagens fysiske rammer, i liten skala før en tilbyr det til alle. 

Alle tiltaksforslagene inneholder forslag til neste steg, inkludert hvordan ting kan testes ut. 

Ved å teste i stedet for å utrede får en kjappere svar på hvordan nye eller forbedrete tjenester 
fungerer. Hvis det er motstand mot innføre å innføre et tiltak kan en lettere få med folk om en 
sier at det er en test, og at det skal evalueres og evt. justeres før endelig implementering, mer enn 
at en sier at dette er den nye måten vi skal gjøre ting på. Og selvfølgelig må en avslutte ting som 
ikke fungerer eller får utilsiktede konsekvenser. 

Tidlig testing vil også redusere risiko, både med tanke på få validert om det er en god idé før en 
har investert mye, samtidig som en får luket bort småproblemer før en skalerer opp. 

Hver enkelt må ikke gjøre de samme forbedringsprosjektene
Når flere skal bo hjemme lenger, blir det stadig nye innovasjonsprosjekter innenfor helse og 
omsorg hjemme hos den enkelte. Et overordnet forslag fra Halogen er at kommuner eller enheter 
kan velge ut pilotprosjekter seg i mellom og bli “eksperter” på et eller flere innsatsområder. 
Kommuner kan finne måter å dele erfaringer fra pilotprosjekter i hjemmetjenesten, og når 
konseptene har vært i drift i en periode med kontinuerlige forbedringer og justeringer, kan flere 
implementere ferdig testete løsninger. Det blir for krevende for hver enkelt kommune og skulle 
innovere på alle plan, for å kunne møte framtidens utfordringer innen helse og omsorg. 

Illustrasjon av 
designprosessen fram 
mot implementering.

Vedleggsoversikt
1. Aktører og roller

2. Brukerreiser

3. Metode og arbeidsprosess
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Metode og arbeidsprosess 
Slik har vi gått frem for å kartlegge hjemmetjenesten og identifisere forbedringsområder. 

FASE 0 – Oppstart
Fase 0 handler om å få overblikk over tjenesten fra tjenestyters ståsted og hvilke aktører som 
finnes, hvem som skal med og hvordan bildet av nå-situasjonen ser ut. Vi la plan for hvordan vi 
skulle gå frem for å kartlegge hjemmetjenesten. Aktivitetene i denne fasen var dialog med og et 
par prosjektmøter med prosjektgruppen via telefon. 

FASE 1 – Innsikt og kartlegging
Vårt utgangspunkt er alltid brukeren og vi jobber etter prinsipper fra det vi kaller for 
menneskesentrisk design. Det betyr at vi observerer, lytter og analyserer med utgangspunkt i 
brukeren.  Det gjelder både å snakke med brukerne, innhente innspill gjennom en workshop i 
kombinasjon med intervju/observasjon ute i felten. 

Som en del av kartleggingen gjennomførte vi følgende: 

• 1 Introduksjonsmøte til tjenestene med prosjektgruppe

• 1 Kartleggingsworkshop på 5 timer med 21 inviterte deltakere.

• Observasjon og intervjuer fra å følge hjemmetjenesten på jobb i løpet av 6 vakter over 3 
dager (to ettermiddagsvakter, to dagvakter og to kveldsvakter). Det vil si at vi var på 32 
hjemmebesøk.  

• 6 intervjuer med pårørende/brukere

• 4 telefonintervjuer med fageksperter (sykehuslege i Arendal, lege/forsker ved UIO, IKT, 
velferdsteknologi)

Målet for kartleggingsworkshopen var å gi alle deltagere muligheten til å dele sin innsikt, 
kunnskap, forventninger og idéer, og kartlegge tjenestetilbudet slik det leveres i dag, fra 
tjenesteyter/tilbyders perspektiv. Vi skulle få innblikk i og dokumentere dagens tjenestetilbud.  
I tillegg til Halogen og prosjektgruppen bestod deltakerne av fagledere, gruppesykepleiere, 
fagarbeidere og fagutviklere i hjemmetjenesten, samt politikere HO-utvalget og representanter 
innen IKT/Gerica og en velferdsteknolog i kommunen. 

Notater fra feltarbeid.

FASE 2 - Analyse

Underveis i prosessen så vi etter temaer og sammenhenger som kan kategoriseres som funn. 
Hvert tema støttes med direkte sitater fra feltarbeidet. Det er ofte svært mye informasjon som 
skal bearbeides og som må settes i system for å se mønstre. Hvor er smertepunktene? Hvor 
finnes mulighetene? Innsikten settes sammen slik at den lett kan presenteres arbeidsgruppen og 
de som skal delta i å utforske mulighetsrommet for tjenesteinnovasjon. Fordi vi er designere kan 
vi også fasilitere kreative prosesser for å skape nye idéer og muligheter og visualisere funn og 
resultater fra kartlegging og analyse, slik at det blir enkelt forstått av alle interessenter.

FASE 3 – Idé og konsept
I denne fasen gjennomførte vi:

• Ett prioriteringsmøte

• Ett samskapingsworkshop

Samskapingsworkshop for å utforske mulighetsrommet for tjenesteinnovasjon. Vi presenterte 
funn fra innsiktsarbeidet. Hvor er de største smertepunktene? Hvilke problemer skal løses?.

Prioriteringsmøtet ble holdt for å sammen prioritere og velge ut muligheter som best løser 
utfordringene samtidig som det ivaretar krav til tjenestene fra brukeren og de rammer som er 
gitt.

FASE 4 – Spesifisering: Sluttrapport
Spesifiseringen av tjenesten skjer i form av denne sluttrapporten og et sluttmøte hvor rapporten 
fremlegges og prosjektet evalueres. Sluttrapporten inkluderer kartleggingen av dagens 
hjemmetjeneste, identifiserte forbedringsområder og tiltaksforslag.

Analysearbeid på toget
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