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Arbeidslag demens- selvstyrende team

Eget prosjekt i bydel Østensjø parallelt med prosjekt tillitsmodell, tilskudd fra Byrådsavdeling

Bakgrunn og Mål:

• Kartlegging av hvilke brukere fikk sykehjemsvedtak; 70% av brukere med demens
• Snitt vedtakstid per bruker 3,7 timer hjemmesykepleie per uke.
• Redusere behov for sykehjemsplasser med 10% gi fleksible tjenester

• Resultat: 4 geografiske arbeidslag med 5-6 årsverk hver

Prosjekt nettverk og frivillighet: Nye modeller for samarbeid med frivillige og innbyggere

Brukerundersøkelse opp mot kommunerevisjonens rapport om bemanning og
kontinuitet i hjemmetjenesten
Resultater brukerundersøkelse hjemmesykepleie 2017

Kommunerevisjonens rapport – bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten

Fra prosjekt til ny organisering
Drøftinger med organisasjonene og hovedverneombud startet i mai 2017, og deretter ble
det satt ned en part-sammensatt arbeidsgruppe og undergrupper.
Oppstart av ny organisering var 04.06.2018.

Fokus på ny organisering skulle være gjennomarbeidet for alle involverte.
Mandat for hovedarbeidsgruppa:
Avdeling mestring og omsorg er organisert slik at vi tilbyr helhetlige og brukerorienterte
tjenester som fremmer selvstendighet og bidrar til at innbyggere kan og vil bo lengre hjemme
Deretter ble det satt ned underarbeidsgrupper:
- Beslutningsgrunnlag og organisering (workhop m ansatte, besøk)
- Infrastruktur og økonomi
- Kvalitet og kompetanse
- Arbeidstidsordninger (heltidskultur)

Kompetanseplan
Etter tilbakemeldinger fra ansatte ble det definert fem områder som de
viktigste vi skulle jobbe med. Dette ut fra erfaringene i piloten:
•
•
•
•
•

Ledelse for tverrfaglige, selvstyrte lag
Ny rolle for alle i tverrfaglige, selvstyrte lag
Gerica og dokumentasjon
Hverdagsmestring og «hva er viktig for deg»
Velferdsteknologi

Bistand fra Utviklings -og kompetanseetaten (UKE)
• Lederutvikling

• Team/Medarbeiderutvikling

Lederutviklingsprosess med fokus på:

Team/medarbeiderutvikling med fokus på:

• Tillitsbasert styring og ledelse

• Forankring og felles forståelse for mål og hensikt
med ny organisering

• Ledelse mot selvstyrte team
• Strategisk selvledelse
• Ny lederrolle
• Endringsledelse
• Oppfølging og utvikling av medarbeidere i ny
organisasjon
• Nye strukturer og arbeidsformer- krav til ledelse
• Ledergruppeutvikling

• Krav og forventninger til arbeid i selvstyrte
team/arbeidslag
• Ny medarbeider/fag-rolle
• Tverrfaglig samarbeid

• Kommunikasjon og samhandling med brukere
• Nye strukturer og arbeidsformer

Utvikling av organisasjonskartet i prosessen

Nytt organisasjonskart 04.06.2018

Anslag er at ca 80 % av brukere kun vil få et team å forholde seg til i løpet av ett år
Søknadskontoret
Institusjonsgruppe

Tidligere

Ny organisering

1 tverrfaglig team for
nye brukere i
hjemmesykepleie
samt hverdagsrehabilitering
Til ca 60 brukere

Sykehus
KAD
Helsehus
Hjemme

4 tverrfaglige team
som har hver 2
arbeidslag og 1
arbeidslag demens
Til ca 1060 brukere

Søknadskontoret
hjemmeboende

Innsatsteam

Sykehus
KAD
Helsehus
Hjemme

Hjemmesykepleie

Ergo-/ fysioterapitjenesten

Praktisk bistand/
hjemmehjelp

Kreftkoordinator

Demensteam

1 tverrfaglig team for
alvorlig syke
m/ 2 arbeidslag
Til ca 130 brukere

Erfaringer så langt
• Ny organisering ble iverksatt 04.06.2018

• Ny måte å jobbe på og holdningsendring tar tid
• Rolleavklaringer og trygghet i nye roller
• Nye faggrupper som skal jobbe sammen og nye oppgaver for alle
• Utfordringer med forståelse av selvstyring
• Mye opplæring i starten; fordeling av arbeidslister, oppdatering av tiltaksplaner
• Tjenesteaktivitetsnivå i hjemmetjenesten økte
• Ledelse av selvstyrt team; nye faggrupper og ansvar for både hjemmetjenesten og
institusjonsplasser
• Ledere som er tett på (men ikke gjøre for)

Erfaringer så langt
• Det gjøres gode tverrfaglige vurderinger og beslutninger nært bruker
• Stor endring hos mange av de ansatte; fornøyde og motiverte og de tar mer
ansvar i arbeidslaget/teamet
• Økt forståelse for sin viktige rolle i helheten og det tverrfaglige samarbeidet
• Tilbakemeldinger om at små arbeidslag sikrer bedre systematisk oppfølging
av brukere og færre tjenesteytere
• Tydeligere mål; stor grad av felles forståelse for hva de skal få til, og
hvordan de skal jobbe for å lykkes
• Lavere sykefravær, høyere trivsel
• Samlokalisering er beste utgangspunkt for å få dette til

