
 

SynTH - Synlig tjenestekvalitet i helse og 

omsorg 

Mange kommuner bruker i sine planer en definisjon på god omsorg som målrettet og 

systematisk forskjellsbehandling etter en individuell vurdering til hver enkelt bruker”.  

Det betyr at tjenesteinnhold varierer fra bruker til bruker avhengig av hva den enkelte 

trenger hjelp til. I skjæringspunktet mellom behovet for å yte omsorg og tilgjengelige 

ressurser står helsearbeiderne som daglig må foreta krevende prioriteringer. Det er de 

operative helsearbeiderne som møter brukere og pårørende, og som i tillegg til 

brukerne selv best kan si noe om kvaliteten på tjenesteleveransen. Det er en utfordring å 

formidle helsearbeidernes opplevelse oppover i hierarkiet uten at det blir en knippe 

enkeltutsagn som beskriver uønskede situasjoner. 

 

I Åfjord kommune i Sør-Trøndelag er det i 2015 gjennomført et pilotprosjekt for å prøve 

ut idéen med registrering av opplevd nivå på tjenester. Prosjektet er gjennomført i et 

samarbeid mellom Utviklingssenteret for hjemmetjenester Sør-Trøndelag (Åfjord 

kommune), NTNU Samfunnsforskning og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  

Åfjord kommune har bidratt med en vesentlig egeninnsats i prosjektet ved at 8 

helsearbeidere gjennom flere heldags arbeidsmøter har deltatt i utviklingsarbeidet. 

Dette har tilsammen utgjort ca. 50 % av kostnadene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 

gjennom kompetansemidler dekket de øvrige kostnadene. 

 

I pilotprosjektet er det utviklet en prototype på et enkelt skjemabasert verktøy med 

fargekoder for å angi opplevd nivå på tjenestene i løpet av en vakt. Erfaringene etter en 

begrenset utprøving er så langt positive. Helsearbeiderne opplever registreringen som 

meningsfull og lite belastende samtidig som det gir grunnlag for refleksjon omkring 

utført arbeid, både ved egenrefleksjon og som refleksjon i grupper. Både helse- og 

omsorgsleder i kommunen, avdelingsledelse og de ansatte som har vært med i 

prosjektet ser en betydelig verdi i det som allerede er gjort i pilotprosjektet, og ønsker å 

utvikle metoden og verktøyet videre.  

 

http://www.afjord.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=3255


 
 

 

 

Visjon og mål 

Operative helsearbeidere i deltakerkommunene har utviklet et praksisfellesskap med 

god felles forståelse for prioritering og nivå på de oppgaver som skal utføres, og deres 

opplevelse av nivå på tjenesten registreres og kommuniseres til administrativ og politisk 

ledelse. Arbeidet er støttet av effektive digitale verktøy som møter medarbeidernes krav 

til funksjonalitet og organisasjonens krav til integrasjon med øvrige systemer. Det er 

utviklet en modell som er overførbar til andre kommuner. 

 

Kort og godt skal prosjektet utvikle og prøve ut et verktøy for å synliggjøre 

sammenhengen mellom prioriteringer og tjenesteleveranser i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, med utgangspunkt i hjemmetjenester i Åfjord kommune. 

Fylkesmannen mener at dette arbeidet er svært viktig for pasientsikkerhet, verdighet og 

livskvalitet, men også for kompetanseutvikling, og vil bidra til at resultatene spres og tas 

i bruk. 

Et prosjekt om å synliggjøre sammenhengen mellom tjenester og tjenestekvalitet. 

Forprosjektet gjennomført i perioden august 2015 til februar 2016, og resultatene 

forventes å danne grunnlag for en videreføring med mer omfattende utvikling både av 

verktøy og arbeidsprosesser knyttet til dette. Slik verktøyet blir skissert så langt vil de 

om aktuelt kunne digitaliseres på et senere tidspunkt 

Verktøyet 

Individuelle vurderinger 

Verktøyet er utarbeidet for, og skal prøves ut blant helsearbeidere i institusjonsbaserte 

hjemme-tjenester, og tjenestene som vurderes er definert med utgangspunkt i dette. I 

første omgang er det kun hovedoppgavene som vurderes. Skjemaet vist til høyre er 

første utgave av et skjema for bruk av helsepersonell etter endt vakt. De enkelte 

oppgavene vurderes ihht en enkel fargeskala, der rød farge benyttes hvis tjenesten, 

objektivt eller subjektivt, kan betegnes som uforsvarlig.  
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Det er så langt ikke definert hvordan den enkelte helsearbeider sine individuelle 

vurderinger skal oppsummeres for å gjelde en gruppe eller en avdeling.  Dette må gjøres 

slik at det gir et godt bilde av totalsituasjonen. 

Overordnede beskrivelser 

En overordnet beskrivelse av situasjonen må ha en form 

som er enkel å kommunisere. Det betyr at detaljene må tas 

bort, men de sentrale hovedtrekkene må være synlig. 

 

 

 

 

Mens skjemaene for de ansatte er laget slik at hver tjeneste vurderes kun langs en 

dimensjon, fargeskalaen, skal totalbildet være i to dimensjoner, der den nye 

dimensjonen er: Pasientsikkerhet, Verdighet og Omsorg. Figuren til høyre viser en skisse 

for hvordan et to-dimensjonalt verktøy kan se ut. Det antas et slikt skjema med 

innplasserte tjenester vil fungere godt i kommunikasjonen mellom helsearbeidere, 

ledelse og politikere. 
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Figuren til høyre viser eksempel på oppsummering i regneark (Obs: ikke reelle data). 
       

Veien videre i 2016 

Digitalisering av registrering, oppsummering og presentasjon av data er en nødvendig 

forutsetning for å få implementert en slik arbeidsform som nå prøves ut i Åfjord 

kommune. For å kunne realisere utvikling av en digital løsning er det nødvendig å få 

idéen forankret i flere kommuner slik at markedspotensialet blir interessant for et 

programvareselskap. Høsten 2016 arbeides det med en søknad om forskningsmidler fra 

Helsevel-programmet i Forskningsrådet. Et slikt forskningsprosjekt vil hovedsakelig 

handle om de organisatoriske og de prosessmessige forutsetningene for å få mest mulig 

nytte av en slik arbeidsform. Kontakt med innovasjon Norge i forbindelse med 

produktutvikling. 

 

Prosjektansvarlig: NTNU og UHT Sør-Trøndelag  
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