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Dagens organisering – tjenestetildeling

Forvaltningskontor
Saksbehandler og 
tildeler tjenester

Næss
22 boenheter

Normert bemanning 0,6

Mosvik 
24 enheter

Normert bemanning 0,6

Nytt helsebygg
25 boenheter

Normert bemanning 0,6

Hjemmetjenesten 
Utøver tildelte tjenester

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mosvik økt ressurs – vis frem antall på jobb aktivitetstjeneste, egen person som legger til rette ifbm måltid, hjemmehjelpFysioterap, studenter elever språk assistenter.



Dagens organisering - tjenesteutøvelse

Forvaltningskontor
Saksbehandler og 
tildeler tjenester

Næss
22 boenheter

Normert bemanning 0,6

Mosvik 
24 enheter

Normert bemanning 0,6

Nytt helsebygg
25 boenheter

Normert bemanning 0,6

Hjemmetjenesten 
Utøver tildelte tjenester

Bemanning økt:
0,4 åv pleie
Lederres - dagtid



Bemanningsplan

Bemanning: 0,6 årsverk er fordelt 
slik jfr. drøftinger med tillitsvalgte i 
Fagforbundet og NSF

Mandag til fredag Lørdag og søndag
Dagvakter                       4 3
Aftenvakter                    3 2

( dette har vært økt til 3 
personer siden desember)

Nattvakt                          1 1

Så langt i år har det kun vært 19 dager med «bare» 4 ansatte på 
dagvakt, av de 19 dagene var det 4 «røde» dager og 15 vakter i 
ferietida fra juni til august.



Vurdering av bistandsbehov Institusjon



Vurdering bistandsbehov Næss



Vurdering bistandsbehov Næss



Snitt bistandsbehov

Næss
20 beboere    Snitt bistandsbehov 3,90

Institusjon Snitt bistandsbehov 4,50
12 beboere
Moas Snitt bistandsbehov 4,12
24 beboere



Drift Mosvik omsorg- og 
aktivitetssenter

Ansatt Årsak Kilde

Høgskole Nytilsatt sluttet etter en 
opplæringsvakt

Hadde helt andre 
forventninger til 
jobben enn det den 
var. Både ift
arbeidsoppgaver og 
brukergruppe

Kom frem i dialog 
mellom leder ansatt. 
Ansatt ble oppringt 
av leder

Høgskole Fast ansatt. Endret 
arbeidssted fra Mosvik til 
institusjon

Ønske fra ansatt å 
jobbe i inst. Når det 
ble ledig i inst fikk 
hun flytte over

Medarbeidersamtale
mellom leder ansatt
Før nov 2020

Fagarb Fast ansatt Søkte og fikk 
stillingsutvidelse i 
institusjon, Betania. 
Tar ekstravakter på 
MOAS



Drift Mosvik omsorg- og 
aktivitetssenter

Ansatt Årsak Kilde

Høgskole Fast ansatt Redusert stilling% etter eget 
ønske. Samme arbeidsplass. 

Kom frem i dialog 
mellom leder 
ansatt. 

Høgskole Ny tilsatt –
sluttet kort tid 
etter oppstart

Fikk tilbud om en 100 % 
dagstilling i NAV
Hun ga tilbakemeldinger om at 
det ikke var mistrivsel. Ønsket
å gå dagvakt krevende å gå 
turnus

Medarbeidersamtal
e mellom leder 
ansatt

Høgskole Fast ansatt Endret arbeidsoppgaver, men 
fortsetter i 100 % stilling i 
Mosvik

Dialogmøter 
mellom 
arbeidsgiver/ansatt



Drift Mosvik omsorg- og 
aktivitetssenter

Ansatt Årsak Kilde

Fagarb/høgs
kole

2 ansatte gikk av med pensjon 
medio 2021

. 



En søknad fra en ansatt juli 2021
Jeg ønsker svært gjerne å jobbe 75% på Moas.
Her trives jeg godt og ønsker å gjøre det beste for at brukerne skal få en fin og verdig 
alderdom
Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø blant mine gode arbeidskollegaer og det er
viktig for meg at Moas og Inderøy får et godt rykte.
Har for tiden 54 % fast ved Moas, men har jobbet ekstra ca. 75%
Har erfaring fra sykehjem og hjemmesykepleien.
Autorisert hjelpepleier…………………………

Sykepleierstudent med praksis i Mosvik 
vil gjerne jobbe i Mosvik når hun har fri 
fra skolen.
Melding til leder 23 august



Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter

• 24 boenheter
– Tildelte tjenestetimer pr uke 210 timer pr uke
– Tildelte hjemmehjelp 18 timer pr uke

• Antall ansatte – 22 personer
– Høgsskole
– Fagarbeidere
– Assistent/pleiemedarbeider

• Ansatte som ikke medregnes i bemanningsnorm
– Lærlinger, studenter, aktivitetstilbud, fysio.tj.



Sykefravær
Mnd Langtidsfravær Korttidsfravær Sum Antall ansatte

Jan 14,6 0,73 15,33 5

Feb 10,76 1,86 12,62 5

Mars 12,32 2,3 14,62 7

April 7,19 3,75 10,93 8

Mai 5,13 1,56 6,69 3

Juni 5,13 5,24 10,37 4

Juli 8,26 1,05 9,31 4

Aug 14,37 3,89 18,27 5

Sept 25,73 2,26 27,99 8

Kilde: Agresso



Hva ligger bak tallene i august og 
september

• medisinsk 
• hjemme relatert/familiære årsaker 
• familiære forhold
• også arbeidsrelatert ( kjent ift to ansatte)
• Enkelte - flere perioder over flere år. ( også når 

de jobbet i Inderøyheimen og Mosvik 
sykehjem) 



Hva gjøres ift sykefravær.

• Kollegastøtte
• Oppfølgingssamtaler
• Samarbeid med NAV/BHT
• Omfordeling av arbeidsoppgaver, helt eller 

tidsavgrenset.
• Hjelpemidler – eks løfteheis



Avvik

• Tidsperiode 10.11.2020 – 30.09.2021
• Registrert digitalt og papir.
• Sendes til nærmeste leder.
• Behandles nærmeste leder

– Partsmøter – legges frem
– Sektormøte – tar opp status avvik og evt sektortiltak

• Antall avvik i perioden
– 280 totalt. – ikke alt  knyttet til lov og forskrift/interne 

rutiner. Eks mangler hyller, ikke fylt opp på lager

Brukernavn
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Avvik

• 108 reelle avvik
– Infrastruktur/logostikk/rutiner ved innflytting
– Helserelaterte avvik

• Ansatte
– Ikke tid til å rapportere, ikke tid til matpause, 

• Brukere
– Fall, medisinrutiner, ernæring. Dement som går ut av bygget
– Nyere avvik – pasient knust speil, medisin, hygiene 

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Lukking av avvik

• Avvik knyttet til innflytting er i hovedsak 
lukket
– Låsesystem ikke lukket pr dd.

• Arbeidslister – lukket. Siste 
gjennomgang/kvalitetssikring neste uke

• Opplæring - lukket.
– Brannøvelse, fagsystem, varslingssystem mm



Lukking av avvik

• Brukerrelaterte avvik
– Tas opp fortløpende. Eks medisinfeil tas det 

gjennomgang med sykepleier. Korrigeringer gjøres 
ved behov. 

– Kompetanse og prosedyre ift renhold 
gjennomgang med renholdspersonell.



Lukking av avvik

• Ansatte
– Arbeidsliste er utarbeidet, rutiner er utarbeidet
– Veiledning til ansatte
– Gjennomgang av avvik ansatte – ledere
– Arbeidsplass besøk
– BHT – eget prosjekt på arbeidsplassen
– Partsmøter kollegastøtte
– Turnus/oppgave - endringer



Avvik 

• Ikke grunn for å tro at alle avvik rapporteres.
– Gjennomføre opplæring i system og kompetanse 

ift avvik(kvalitetsarbeid), 
medarbeiderundersøkelse.

– Eget prosjekt i samarbeid med BHT,





Hva har vi lært av avvikene og hvilke 
endringer har de ført til

• Planlegging av neste innflytting må forbedres
– Egen prosjektleder

• Internkontroll
– Egen opplæring ift avvikssystem (eller kvalitet og 

forbedringssystem) Skal involvere alle ansatte
• Arbeidsliste – hva gjøres i løpet av dagen og av 

hvem.
• Bruker/pårørendedialog

– primærkontakter
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