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Vedlegg: 
Rapport 9-22 Brukermedvirkning i hjemmetjenesten, utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg FR-rapporten Brukermedvirkning i hjemmetjenesten. 
Saksprotokoll KU 24/2022 FR-rapporten Brukermedvirkning i hjemmetjenesten. 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 
hjemmetjenesten» til orientering og oversender rapporten til kommunestyre med 
forventninger om at anbefalingene følges opp av kommunedirektøren. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Den 24.2.2021 behandlet kontrollutvalget en sak om oppfølging av plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Følgende ble vedtatt:  

 
Kontrollutvalget bestiller to foranalyser fra Innlandet Revisjon IKS til møtet den 28.4.2021: 

- Digitalisering og innovasjon; bruk av velferdsteknologi/helseteknologi for å jobbe 
mer effektivt og gi mulighet for at innbyggere kan bo hjemme lengst mulig  

- Brukerperspektivet innen helse og omsorg 
 
Den 28.4.2021 ble de to foranalysene lagt fram. Kontrollutvalget valgte da å gå videre med 
et prosjekt om brukerperspektivet innen helse og omsorg, og vedtok følgende: 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om "Brukerperspektivet i helse og 
omsorg". Prosjektet avgrenses til å ha som formål å undersøke om kommunen har 
etablert systemer og rutiner for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning i tildeling 
og utførelsen av hjemmebaserte tjenester, og om erfaringer fra brukere og 
pårørende blir brukt til å planlegge og forbedre tjenestene. Problemstillingene 
vedtas som foreslått. 

2. Prosjektplan legges fram for kontrollutvalget den 2.6.2021. 
 
Prosjektplan ble behandlet og godkjent den 2.6.2021, og det ble da lagt til grunn at 
prosjektet skulle avsluttes først i 2022 da utvalget har begrenset med ressurser.  
 



Innlandet Revisjon IKS har ferdigstilt rapporten som er vedlagt saken. Revisor vil stille i 
møtet i kontrollutvalget og orientere om denne, og kontrollutvalget vil kunne stille 
utdypende spørsmål.  
 
Fakta 
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om Øyer kommune har 
systemer og rutiner for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning i hjemmebaserte 
tjenester, og om erfaringer fra pasienter/brukere og pårørende blir brukt til å planlegge og 
forbedre tjenestene. Følgende problemstillinger lå til grunn for prosjektet: 

1. I hvilken grad sikrer kommunen at tjenestetilbudet i hjemmetjenesten gis i 
samarbeid med pasient/bruker og eventuelt pårørende? 

2. Har kommunen etablert et system for å innhente erfaringer og synspunkter fra 
brukere i hjemmetjenesten? 

3. I hvilken grad blir erfaringer og synspunkter fra brukere og pårørende brukt til å 
planlegge og forbedre hjemmetjenesten i Øyer kommune? 

 
Undersøkelsen er gjennomført via intervjuer og dokumentanalyse. I tillegg til å intervjue 
ansatte i kommunen, har revisor intervjuet leder for fellesrådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser i Øyer kommune. Det var planlagt at brukere skulle intervjues, da 
kontrollutvalget var opptatt av at deres syn skulle komme fram i rapporten. Dette er ikke 
blitt gjort. En av årsakene til dette var den pågående pandemien som gjorde det vanskelig å 
gjennomføre fysiske intervjuer. En annen årsak var at kommunen selv i februar/mars 2021 
gjennomførte en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten. I denne undersøkelsen ble 
brukeren spurt om blant annet brukermedvirkning. I og med at dette nylig var gjennomført, 
vurderte revisor at utbyttet av å intervjue brukere/pasienter ville være begrenset.  
 
Revisjonsrapporten beskriver de dokumentene som ligger til grunn, hvilke revisjonskriterier 
som er brukt samt hvordan hjemmetjenesten er organisert i Øyer kommune.  
 
Hver av de tre problemstillingene beskrives og vurderes i hvert sitt kapittel i rapporten. I 
dette saksframlegget legges kun konklusjoner per problemstilling fram, og det forutsettes 
at kapitlene 6-8 leses dersom man vil vite hva som ligger til grunn for de konklusjoner som 
revisor har kommet med.  
 
Problemstilling 1: I hvilken grad sikrer kommunen at tjenestetilbudet i hjemmetjenesten 
gis i samarbeid med pasient/bruker og eventuelt pårørende? 
 
Vår konklusjon er at Øyer kommune i hovedsak sikrer at brukere av hjemmetjenesten har 
innflytelse over sin hverdag og tjenestene som mottas. Øyer kommune omtaler 
brukermedvirkning i overordnede dokumenter som målsetting eller strategi. De har et 
system av prosedyrer som søker å sikre at de hjemmebaserte tjenestene utformes og endres 
i samarbeid med bruker og eventuelt pårørende. Enkelte prosedyrer og skjemaer er 
imidlertid ikke helt oppdaterte, og det kan foreligge prosedyrer som ikke er lagt i 
kvalitetssystemet TQM. 
 



På bakgrunn av informasjon fra intervjuer og journaler, har vi inntrykk av at brukerne har et 
samspill med tjenesteyter. Kommunen har imidlertid et forbedringspotensial når det gjelder 
dokumentasjon av brukermedvirkning i hjemmetjenesten. Det kommer i liten grad frem av 
vedtak og journaler at brukerne har medvirket i forbindelse med tildeling og endring av 
tjenester. Brukernes opplevelse av hva som viktig for dem, og deres medvirkning til valg av 
tjenester, er også lite dokumentert. Vi fant også lite dokumentasjon på hvilken informasjon 
brukerne og eventuelt deres pårørende har fått om tjenesten. Det er viktig at kommunen 
finner hensiktsmessige måter å oppfylle kravene til dokumentasjon. 
 
Øyer kommune sørger i liten grad for at brukere av hjemmetjenesten, som har behov for 
langvarige og koordinerte tjenester, får tilbud om individuell plan og koordinator. Vi har ikke 
funnet dokumentasjon i journalene på at brukere har fått informasjon om retten til 
individuell plan. 
 
Problemstilling 2: Har kommunen etablert et system for å innhente erfaringer og 
synspunkter fra brukere i hjemmetjenesten? 
 
De hjemmebaserte tjenestene i Øyer kommune benytter brukerundersøkelser for å innhente 
brukernes erfaringer og synspunkter. Kommunen innhenter også synspunkter fra 
representanter for brukerne. Kommunens felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser er høringspart i aktuelle saker. De orienteres om relevante saker og 
har mulighet til å uttale seg. Etter vår vurdering oppfyller kommunen således lovkravet i 
helse og omsorgstjenesteloven § 3-10. Vi vil likevel påpeke at kommunen, i arbeidet med å 
utvikle 
tjenesten, også kunne innhentet innspill og erfaringer fra frivillige organisasjoner, 
pårørende- og 
venneforeninger. Representanter for disse vil trolig, med sine erfaringer med 
hjemmetjenesten, kunne gi verdifulle innspill til arbeidet. 
 
Problemstilling 3: I hvilken grad blir erfaringer og synspunkter fra brukere og pårørende 
brukt til å planlegge og forbedre hjemmetjenesten i Øyer kommune? 
 
Vår konklusjon er at Øyer kommune benytter erfaringer og synspunkter fra brukere og 
pårørende til å forbedre hjemmetjenesten. Ledelsen har oversikt over tilbakemeldinger og 
klager og reviderer prosedyrene ved behov. 
 
Etter vår mening mangler kommunen systematikk i arbeidet med klagebehandling. Klagene 
drøftes i ledermøter, men det skrives ikke et felles referat som viser videre oppfølging. Det 
tar ofte lang tid før klagebehandlingen avsluttes. Dette gir et sårbart system ved fravær 
eller skifte av ansatte i ledelsen. Det kan være en risiko for at svikt og mangler i tjenesten 
vedvarer, selv om ledelsen på et tidspunkt har blitt gjort oppmerksomme på dem. 
 
Basert på disse konklusjonene og funnene har revisor kommet med følgende anbefalinger 
til kommunen om forhold som kan forbedres: 

- Kommunen bør sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementere dette i tjenesten. 



- Kommunen bør sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker 
har fått om tjenestene. 

- Kommunen bør sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen bør vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen bør sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 
- Kommunen kan vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 

venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
 
Vurdering: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten svarer opp de problemstillingene som kontrollutvalget 
hadde bestilt. Kontrollutvalget var i forkant opptatt av at brukerne måtte bli hørt/spurt i 
undersøkelsen. Revisjonen valgte å ikke intervjue brukere, da kommunen allerede hadde 
gjennomført en brukerundersøkelse der brukermedvirkning var tema i tillegg til 
utfordringer med fysiske møter grunnet pandemien. Dette virker som en fornuftig 
avveining, og revisor har i dokumentanalysene også hatt fokus på om brukerne har blitt 
hørt og om dette er dokumentert.  
 
Rapporten viser til at det jobbes bra på mange områder i Øyer kommune når det gjelder 
brukermedvirkning i hjemmetjenesten, og det er betryggende. Det framkommer allikevel 
en del anbefalinger som kommunen bør ta med seg i det videre arbeidet. Dette med å 
dokumentere, er en gjenganger i mange felt innen offentlig forvaltning. Det er viktig å 
dokumentere, både for nåtiden og framtiden.  
 
Revisor fant og at kommunen i liten grad sørger for at brukere av hjemmetjenesten, som 
har bruk for langvarige og koordinerte tjenester, får tilbud om individuell plan og 
koordinator. Dette kan kanskje være et resultat av at det ikke er dokumentert at denne 
informasjonen er gitt. Det er uansett viktig at aktuelle brukere får dette tilbudet. Det kan 
være vanskelig å orientere seg når man trenger tjenester fra flere områder, og dette 
tilbudet bør/skal koordineres.  
 
Det kan også synes som om at kvalitetssystemet TQM ikke har vært tilstrekkelig oppdatert. 
Det vurderes som viktig, særlig når det kommer nyansatte og vikarer som ikke er kjent med 
kommunens rutiner. Revisor presiserer også at det kan virke som om det mangler en 
systematikk i arbeidet med klagebehandling.  
 
Selv om revisor mener at kommunen etterlever lovkravet i helse og omsorgstjenesteloven § 
3-10, mener de at kommunen kunne blitt flinkere til å innheten innspill og erfaringer fra 
frivillige organisasjoner, pårørende- og venneforeninger. 
 
Tilbakemeldingen fra kommunedirektøren tyder på at det har vært en nyttig og lærerik 
gjennomgang av brukermedvirkningen i hjemmetjenesten. En del av anbefalingene er 
allerede tatt med inn i kommunens arbeid.  
 



Selv om kommunedirektøren sier at arbeidet med funnene i rapporten allerede er tatt tak i, 
så anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget får en skriftlig og muntlig tilbakemelding på 
hvordan anbefalingene er fulgt opp om et halvt års tid. Da vil man få en samlet framstilling 
av hvordan de enkelte anbefalingene er fulgt opp. Sekretariatet har også endret ordlyd i 
anbefalingene fra bør til må. Dette kan kontrollutvalget vurdere i møtet.  
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til 
kommunestyret med et ønske om en tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt i 
kontrollutvalgets møte den 30.11.2022. Kommunestyret vil bli orientert i etterkant via 
kontrollutvalgets årsrapport for 2022.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1.  Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 

hjemmetjenesten» til orientering.  
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
1.          Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 

hjemmetjenesten» til orientering, og merker seg at det jobbes bra på flere områder i 
Øyer kommune som omhandler brukermedvirkning i hjemmetjenesten.  

2. Kommunestyret merker seg også de viktige forbedringspunktene som revisor viser 
til, og forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er gitt: 

- Kommunen må sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementerer dette i tjenesten. 

- Kommunen må sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker 
har fått om tjenestene. 

- Kommunen må sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen må vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen må sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 
- Kommunen må vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 

venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding innen den 16.11.2022 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. I 
tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 
30.11.2022 og orienterer om oppfølgingen. 

 
Kontrollutvalget i Øyer har behandlet saken i møte 10.06.2022 i sak 24/2022 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS ved Guro Selfors Lund presenterte rapporten og svarte på spørsmål.  
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige  
 



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 

hjemmetjenesten» til orientering.  
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende: 

 
 Innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 
hjemmetjenesten» til orientering, og merker seg at det jobbes bra på flere områder 
i Øyer kommune som omhandler brukermedvirkning i hjemmetjenesten.  

2. Kommunestyret merker seg også de viktige forbedringspunktene som revisor viser 
til, og forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er gitt: 

- Kommunen må sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementerer dette i tjenesten. 

- Kommunen må sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker 
har fått om tjenestene. 

- Kommunen må sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen må vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen må sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 
- Kommunen må vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 

venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding innen den 16.11.2022 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. I 
tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 
30.11.2022 og orienterer om oppfølgingen. 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 
hjemmetjenesten» til orientering, og merker seg at det jobbes bra på flere områder 
i Øyer kommune som omhandler brukermedvirkning i hjemmetjenesten.  

2. Kommunestyret merker seg også de viktige forbedringspunktene som revisor viser 
til, og forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er gitt: 

- Kommunen må sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementerer dette i tjenesten. 

- Kommunen må sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker 
har fått om tjenestene. 

- Kommunen må sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen må vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen må sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 



- Kommunen må vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 
venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen den 16.11.2022 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. I 
tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 
30.11.2022 og orienterer om oppfølgingen. 

 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
 


