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Bakgrunn 
Kommunen opprettet i november 2011 et prosjekt som hadde som formål å opprette et eget kontor 
for saksbehandling innenfor helse- og omsorgstjenester. Prosjektet varte frem til desember 2012 og 
har vært i normal drift siden.  
 
Formålet med prosjektet var:  

o Å skille bestillingen fra utførelsen i tildelingen av helse- og omsorgstjenester 
o Å gi innbyggerne i Hemnes kommune individuell og objektiv behandling av henvendelser og 

søknader innen fagfeltet 
o Å etablere et felles kontaktpunkt for sykehus i forbindelse med utskrivningsklare pasienter, og 

kommunens innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester som tildeles ved 
enkeltvedtak 

o At prosjektet munner ut i en permanent bestillerenhet, med mulighet for utvidelse til å favne 
flere og andre funksjoner på sikt  

 
Saksbehandlingen i omsorgstjenesten i Hemnes kommune fram til da ble utført av avdelingslederne. I 
helsetjenesten ble vedtakene utført av fagpersoner.  Til sammen var det 11-13 personer som jobbet 
med saksbehandling og tildeling av tjenester.  
 
For å få en individuell, objektiv og ensartet saksbehandling var det uheldig at saksbehandler både 
hadde ansvar for tildeling og utføring av tjenestene. I tillegg var det en utfordring å sikre at alle 
saksbehandlerne hadde tilstrekkelig kompetanse innen saksbehandling og lovverk.  
 
Nye vedtekter og avtaler om utskrivningsklare pasienter i sykehus, innebar et behov for å etablere 
kontaktpunkt, og rutiner for koordinering og effektiv tildeling av tjenester. Dette er ett av fire 
samhandlingsreform-tiltak som ble igangsatt 01.02.2012.  
 
Evalueringen vil ta for seg  

o Måloppnåelse mot formål med etableringen 
o Status av forvaltningen av tjenestene før og etter 
o Behov for endringer, forbedringer og utvikling videre 

 
Etablering av Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester 
I starten av prosjektperioden ble det utarbeidet en fremdriftsplan, som inneholdt tiltak for å få 
prosjektet gjennomført på best mulig måte. Denne ble overholdt, og prosjektet ble overrakt 
rådmannen innenfor planlagt tidsramme.    

 
Målet med å skille bestilling fra utførelse er oppnådd ved etablering av Tildelingskontoret for helse- 
og omsorgstjenester. Det jobbes bevisst med å gi den enkelte en individuell og objektiv behandling. 
Dette gjøres ved å innhente opplysninger fra flere fagområder/fagfelt.  Der bruker har et sammensatt 
tjenestetilbud, jobbes det alltid tverrfaglig.  
 
Kommunens faggrupper/team er en viktig samarbeidspartner for Tildelingskontoret. Disse 
ressurspersonene gjør hjemmebesøk, kartlegging og planlegging for videre forløp. Dette gjelder 
demensteamet, ressursgruppe for lindrende behandling og kreftkoordinator.  Det jobbes nå med 
etablering av et team for rehabilitering.  
 
Tildelingskontoret er med i et nettverk for saksbehandling i Nordland. I tillegg er det gode rutiner for 
samarbeid med nabokommuner.  
 
Tildelingskontoret er kontaktpunkt for tjenestemottakere og kommunens innbyggere for øvrig. 
Henvendelsene gjelder gjerne informasjon om tjenestetilbud, hjelp til utfylling av søknader eller til å 
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ta kontakt med andre hjelpeinstanser. 
 
Koordinerende enhet 
Jfr. Helse- og omsorgstjenelovens § 7-3 skal kommunen skal ha en koordinerende enhet for 
habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet 
med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2 i 
Helse og omsorgstjenesteloven. 
 
Hemnes kommune har lagt denne rollen til Tildelingskontoret for brukere over 18 år.  I tillegg har 
Tildelingskontoret en koordinerende og samordnende rolle på flere områder.   
 
01.09.15 ble det opprettet et prosjekt for etablering av koordinerende enhet for barn og unge under 
18 år. Da ble det overført 0,2 årsverk fra Tildelingskontoret til dette prosjektet.  

 
Samhandlingsreformen 
I forbindelse ved samhandlingsreformen viste det seg at det var behov for ett kontaktpunkt i 
kommunen, spesielt med tanke på utskrivningsklare pasienter i sykehus. Det ble naturlig å legge 
oppgaven til Tildelingskontoret.  Samhandlingen mellom kommunen og helseforetak blir stadig bedre. 
Det er tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetak og kommune. Dette bidrar til 
sikker og rask informasjon om bruker. 

    
Ressurser 
I januar 2013 ble Tildelingskontoret et permanent tilbud for innbyggere med behov for helse- og 
omsorgstjenester i kommunen. Tildelingskontoret hadde 2 årsverk fram til 01.09.15. Da ble det 
redusert til 1,8 årsverk. I tillegg har Helse- og omsorgsenheten en saksbehandler i Stab som har 
ansvaret for beregning av vederlagsopphold i institusjon, betaling for praktisk bistand i hjemmet, 
saksbehandlingssystemet, elektroniske meldinger og kommunesamarbeid (system).  

 
Forvaltningen av tjenestene 
Tildelingskontoret behandler i hovedsak søknader om tjenester som er hjemlet i Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester: 

 § 3-2 nr. 6 omfatter helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, herunder praktisk 
bistand, opplæring og støttekontakt, plass i institusjon, herunder sykehjem og 
avlastningstiltak  

 §3-8, omsorgslønn  

 § 7, individuell plan 
 
Tjenestebeskrivelser 
Hemnes kommunestyre vedtok i oktober 2013 tjenestebeskrivelser for helse- og omsorgstjenestene.  
Dersom en tjeneste vil vare i over 14 dager skal det lages enkeltvedtak. De fleste enkeltvedtak gjelder 
for en tidsbestemt periode. Tjenester som langtidsopphold i sykehjem, omsorgsboliger, 
trygghetsalarm og matombringing har ingen sluttdato, mens tjenester som er midlertidige (f.eks. 
korttidsopphold i institusjon og helsehjelp i hjemmet) gis for en begrenset periode.  

 
Saksbehandlingsprosessen 
Mål for Tildelingskontoret er å sikre innbyggere lik tilgang på tjenester av god kvalitet og bidra til å 
fremme tillitsforholdet mellom bruker og Helse- og omsorgstjenesten, samt fremme sosial trygghet 
og ivareta respekten for den enkelte, jf. Pasient og brukerrettighetsloven.  

 
Habilitet (Forvaltningslovens § 6)  
Den enkelte saksbehandler har plikt til å vurdere sin egen habilitet i hver enkelt sak. Saksbehandler 
skal også informere sin leder ved inhabilitet og sørge for at en ny saksbehandler får behandlet saken 
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uten ugrunnet opphold.  
 

Søknad  
En søknad bør være skriftlig og skal underskrives av søkeren selv, eller den som er gitt samtykke til å 
opptre på søkers vegne. Muntlig henvendelse skal behandles på lik linje med skriftlig søknad. Alle 
søknader skal registreres og behandles i fagprogram.  

 
Kartlegging  
Tildelingskontoret foretar kartlegging av nye søkere gjennom et kartleggingsbesøk i hjemmet og ved 
innhenting av nødvendige og relevante opplysninger fra fastlege eller andre. For vurdering av søkere 
benyttes Helsedirektoratets kartleggingsverktøy IPLOS. Kartleggingen skal gi grunnlag for vurdering og 
avklaring av bistandsbehov.  

 
Saksbehandlingstid  
Alle søknader skal behandles «uten ugrunnet opphold» og senest innen én måned jf. 
Forvaltningsloven §. 11 a. Dersom en vurderer at behandlingen vil ta lengre tid, skal søker informeres 
om dette skriftlig. 

 
Medvirkning 
Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten 
har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og 
behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta 
informasjon, jf. Pasient og brukerrettighetsloven. Ved kartlegging foretatt av saksbehandler gjøres det 
i dialog med pasienten. 

 
Vedtak  
Ut fra opplysninger som fremkommer av søknad og kartlegging fattes det et vedtak. Av vedtaket skal 
det framgå om søknaden er helt eller delvis innvilget eller avslått. Det skal videre framgå hvilken 
tjeneste som er innvilget, omfang, periode og hva tjenesten koster. Det skal også fremgå 
klagerettighet. Når et vedtak får ut på dato, eller behovet endrer seg, gjøres det en ny vurdering. 
Vurderingen gjøres i samarbeid med de som utfører tjenestene. 

 
Klager  
Et hvert vedtak kan påklages jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7. Det kan klages på tjenestens 
innhold, mengde eller betaling. Dersom kommunen opprettholder vedtaket i klagesaken oversendes 
den til endelig avgjørelse enten hos fylkesmannen eller det kommunale klageorganet 
(Formannskapet) 
 
Informasjonssikkerhet og taushetsplikt 
Kommunen har ansvar for at all informasjon som omhandler pasienter behandles etter lovens krav.  
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang 
eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får kjennskap til sensitive 
opplysninger om pasienten jf. Forvaltningsloven §13 og Offentlighetsloven § 13. 
 
Vedtak - tildeling av helse- og omsorgstjenester  
Etter at tildelingskontoret overtok all saksbehandling i 2012, har antall protokollerte vedtak steget, fra 
525 i 2008 til 919 i 2015. I årene 2012 og 2013 drøye 1000!   
 
Det kan være flere årsaker til økning i antall vedtak. Etter at kommunen i slutten av 2012 øremerket 4 
sykehjemsrom til korttidsplasser, har kommunen kunnet tilby inntil 8 korttidsplasser samtidig. Det er 
viktig å presisere at såkalt normalbelegg er 4 korttidspasienter. Korttids- og avlastningspasienter har 
ikke rett til enerom på samme måte som langtidspasienter.  Det har i lange perioder vært fullt belegg 
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på begge sykehjemmene i 2015.  Antall korttidspasienter har steget for hvert år siden 2013, og 
dette fører til flere vedtak, særlig ettersom de fleste korttidsoppholdene forlenges. 
 
Kommunen har stort sett kunnet tilby korttidsplasser når behovet dukker opp, og det har ført til at 
innbyggere fort kommer inn på riktig omsorgsnivå. Det har også den konsekvens at antall liggedøgn 
på «overtid» i sykehus har gått drastisk ned, og kommunen får færre døgnbøter. Unntaket er siste 
året, spesielt siste halvår 2015 (se tabell side 6). Da var det periodevis betydelig overbelegg.  
 
De siste årene har beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning fått vedtak om helsehjelp. 
Dette som en følge av at helsetjenesten både gis fra hjemmesykepleien og fra personalet i den 
enkelte bogruppe. Dette har doblet antall vedtak til denne pasientgruppen. 
 
En tredje årsak til økning i antall vedtak kan være økt fokus på årlige revurderinger. Et fall i antall 
vedtak i 2014 skyldes at vedtakslengden på vedtak om praktisk bistand er økt fra 1 til 2 år.  
 
Antall avslag på søknader og klager på vedtak er lavt. Antallet klager varierer fra år til år. I 2015 var 
det til sammen 3 klager av til sammen 868 vedtak. Alle fikk medhold av kommunen.  Her menes 
klager på vedtak og dets innhold. Klager på tjenesteutøvelse går til utøvende enhet, og behandles 
der.  

 

 
 
 

 
Samhandlingsreformen -koordinering av innlagte pasienter med økt behov for helse- og 
omsorgstjenester ved utskriving 
Det første året med samhandlingsreform var det 45 pasienter som ble meldt til tildelingskontoret. 
Dette tallet har steget gradvis til 152 i 2015. I samme tidsrom har antall korttidsopphold steget fra 43 
til 52, mens sum liggedøgn korttidsopphold for samme periode har steget fra 712 til 936. Andelen 
som reiser hjem er ca. 50 % for hele perioden, mens andelen av pasienter med behov for 
korttidsopphold har gått ned fra 46 % til 34 %. 
Døgnbøter til helseforetak 
 

 2012 2013 2014 2015 

Antall pasienter 4 2 2 11 

Antall døgn 19 3 5 15 
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Tildelingskontoret har løpende oversikt over pasienter innlagt i sykehus med sannsynlig behov for 
helse- og omsorgstjenester i kommunen. Saksbehandler er regelmessig i dialog med sykehuset og 
kommunens tjenester omkring utskriving og tidspunkt for utskriving. En slik samhandling fører til at 
korttidsplassene i stor grad utnyttes på beste måte. Innimellom benyttes også ledige langtidsplasser 
og omsorgsboliger med heldøgns bemanning til korttidsopphold og avlastning.  
 
 

 
 
 

 
Evaluering 
I juli 2015 startet enheten en evaluering av Tildelingskontoret. Det ble gjennomført en 
spørreundersøkelse der kommuneoverlege, alle avdelingsledere, alle sektorledere og 
samhandlingskoordinator ved Helgelandssykehuset ble invitert til å delta. Det ble sendt ut 12 
invitasjoner og vi fikk tilbakemelding fra 8. 

 
Følgende spørsmål ble stilt til kommunens ledere: 
 

1. Opplever du og din avdeling at Tildelingskontoret har tilstrekkelig kompetanse om forvalt-
ningsskikk og lovverk? 

2. Opplever du og din avdeling at Tildelingskontoret er tilgjengelig og responderer på dine hen-
vendelser innen rimelig tid? 

3. Opplever du og din avdeling at Tildelingskontorets arbeid har ført til bedre samhandling mel-
lom avdelingene/sektorene? 

4. Opplever du og din avdeling at Tildelingskontoret har medført endring i arbeidet med IPLOS-
kartlegging? 

5. Opplever du og din avdeling at Tildelingskontoret fyller sin rolle som koordinerende enhet? 
6. Opplever du at Tildelingskontoret har ført til endringer i din lederhverdag, i så fall på hvilken 

måte? 
 

Svar 
1. Det oppleves i all hovedsak at Tildelingskontoret har tilstrekkelig kompetanse om 

forvaltningsskikk og lovverk. I de tilfeller der saksbehandler opplever egen kompetanse for 
dårlig, innhentes det bistand f.eks. juridisk rådgiving.  
 

2. Tildelingskontoret oppleves alltid tilgjengelig og responderer raskt på henvendelser.  
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3. Det oppleves at samhandling mellom avdelinger og sektorer er bedre, og det oppleves som 

positivt at en «ekstern» rolle bidrar til tverrfaglig samarbeid, pasientkabal og praktiske 
løsninger. 
 

4. Her er det variabel tilbakemelding og det er tydelig sektorvis forskjeller. I en sektor er det 
udelt positiv opplevelse av effekten av IPLOS-arbeidet. I en annen sektor har de ikke merket 
forskjell og den tredje melder både og.  
 

5. Alle sektorer mener at Tildelingskontoret har utviklet sin rolle som koordinerende enhet på 
en god måte og at de er på rett vei.  
 

6. Lederne melder tilbake om en ny og bedre lederhverdag etter opprettelsen av 
Tildelingskontoret. De viser til bedre tid til ledelse, kvalitet på vedtak, rett tjenesten til rett 
tid, adskillelse av tildeling og utføring, bedre pasientforløp, betydelig færre henvendelser fra 
sykehus og pårørende.  
 
I tillegg kom det en kommentar fra en av lederne: 
«Det økte kravet til samhandling med sykehusene i forbindelse med den nye helse og 
omsorgsloven hadde vi ikke greid å innfri med den organiseringen vi hadde tidligere.  For 
eksempel kravet til koordinerende enhet og utskrivningsklare pasienter hadde blitt veldig 
vanskelig å innfri på en god måte. Tildelingskontoret har tatt denne rollen på en formidabel 
god måte og løst disse oppgavene veldig godt». 

 
Det kom ikke tilbakemelding fra Kommuneoverlege og samhandlingskoordinator ved 
Helgelandssykehuset.  

 
Det vurderes at Tildelingskontoret langt på vei har lykkes i forhold til forventninger og behov i 
tjenesten. Sykehusets opplevelse av effekten etableringen av Tildelingskontoret sier undersøkelsen 
ikke noe om ettersom vi ikke fikk tilbakemelding fra samhandlingskoordinator. Tilbakemelding fra 
tjenestens ledere gir også gode konstruktive tilbakemeldinger som gir Tildelingskontoret mulighet til 
forbedring.  
 
Brukerundersøkelsen som skal gjøres i 2016 vil si noe om Tildelingskontoret har hatt effekt for 
innbyggerne. Tidligere undersøkelser har vist et forbedringspotesiale på informasjon og 
tilgjengelighet. Vi håper å se en forbedring her.  Det å måle brukertilfredsheten med 
Tildelingskontoret er vanskelig på annen måte enn gjennom de ordinære brukerundersøkelsene. 
Antall klager kan si noe om brukertilfredshet, men ikke nødvendigvis. 
 
Behov for endringer, forbedringer og utvikling videre 
Det jobbes nå med å få vedtak om rus og psykiatritjenester overført til Tildelingskontoret. 
Kartleggingsarbeidet er snart gjort. 
 
Når det gjelder vederlagsbetaling er det et arbeid i gang med å få flere personer på tildelingskontoret 
som kan utføre denne tjenesten. Med bare en person på dette området er kommunen sårbar ved 
fravær og ferie. 
Vi ser et betydelig forbedringspotensiale innenfor kartlegging og dokumentasjon. Det planlegges nå 
en rekke opplæringstiltak internt i utøvende del av tjenesten. E-meldingssystemet fungerer etter 
hvert bra, og dette er et kvalitetsløft innenfor informasjonsutveksling og personvern.  
 
Prosjekt etablering av Koordinerende enhet for barn og unge under 18 år med behov for helse- og 
omsorgstjenester startet 01.09. 2015. Dette fagfeltet krever tverrfaglig samarbeid for vurdering- og 
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innhenting av opplysninger. Det er viktig at det tidligst mulig blir satt ned tverrfaglige grupper for 
kartlegging av tjenester og videre hjelpebehov, slik at kommunen kan planlegge på sikt (bolig, arbeid 
m.m.). Her vil også tildelings- og saksbehandlingsansvaret for innbyggere under 18 år ligge. 
 
Etterhvert som vi har jobbet tverrfaglig med skole, barnehage, barnevern og Nav, har vi sett 
viktigheten av at kommunen «snakker med en stemme» i dialog med bruker og søker. En tverrfaglig 
forståelse for hverandre er viktig for å gi søker riktig forståelse av hva en kan forvente å få av 
kommunale tjenester.  
 
Etablering av rehabilteringsteam vil også være et kvalitetsløft for innbyggerne, og gir en viktig bredde 
i tjenestene som da kan tilbys.  
 
Tildelingskontoret har delt sin kompetanse med andre kommuner, og høstet erfaring fra andre 
kommuner. To ansatte i Saltdal var i Hemnes en hel dag i forbindelse med opprettelse an 
tildelingskontor. Fra Herøy hospiterer en ansatt en hel uke. Hemnes tok initiativet og inviterte Rana 
og Vefsn hit til en felles arbeidsdag med fokus på tjenestenivå og kriterier. Hensikten var å avdekke 
om forskjellene er store kommunene imellom, det viste de seg ikke å være. 
 
Det jobbes kontinuerlig med å utvide kompetansen og forbedre rutiner som har med 
saksbehandlingen å gjøre. Nettverksarbeidet med andre kommuner er en del av dette. 
Tildelingskontoret deltar også jevnlig på saksbehandlingskurs og informasjonsmøter med 
helsedirektoratet. I enkelte saker er det behov for å innhente juridisk bistand.  
 
Suksessfaktorer for god saksbehandling i kommunen: 

 Brukermedvirkning 

 Samarbeid mellom kommunale tjenester og tjenestemottakere 

 Funksjonelle og oppdaterte IKT – fagsystem 

 Motiverte nøkkelpersoner 

 Tilstrekkelig kompetanse 
 
Det jobbes aktivt videre med å bli bedre.  Hvis vi vurderer konkret mot formålet, ser vi at: 
 

o Å skille bestillingen fra utførelsen i tildelingen av helse- og omsorgstjenester mener vi å ha 
oppnådd. 

o Å gi innbyggerne i Hemnes kommune individuell og objektiv behandling av henvendelser og 
søknader innen fagfeltet mener vi også innfris, men det er mer opp til andre å vurdere. 

o Å etablere et felles kontaktpunkt for sykehus i forbindelse med utskrivningsklare pasienter, og 
kommunens innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester som tildeles ved 
enkeltvedtak er oppnådd. 

o At prosjektet munner ut i en permanent bestillerenhet, med mulighet for utvidelse til å favne 
flere og andre funksjoner på sikt er oppnådd, selv om det inntil videre bare gjelder for helse- 
og omsorgstjenester. 

 
 
 
 
Korgen 26.01.2016 
 
 
Kari Brendås Lillebjerka 
enhetsleder 
 


