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Innledning
Kvalitetsmeldingen 2017 bygger på innsendt data og tallmateriale fra den enkelte virksomhet, samt
ledelsens gjennomgang foretatt i Lukas Stiftelsens lederteam 23.01.2018
Kvalitetsmeldingen skal synliggjøre status i henhold til:
 Lukas Stiftelsens (LS) formål, virksomhetside` og verdidokument
 LS kvalitetshåndbok og ledelsesprinsipper
 Aktuelle lover og forskrifter
 Nasjonale styringsdokumenter innen aktuelle fagområder
 Oppdragsdokumenter fra aktuelle regionale helseforetak og kommuner
 Norsk standard for ledelsessystemer for kvalitet; ISO 9001:2015
Ledelsen i Lukas Stiftelsen ønsker å legge til rette for at all avtalt aktivitet skal styres etter kvalitet.
Det er en målsetting at virksomhetene ikke bare skal levere avtalt kvalitet, men også ønsket kvalitet.
Et ledd i dette, har vært ISO sertifisering i forhold til Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 9001:2015.
Skjelfoss psykiatriske senter ble sertifisert av Nemko 2015,
Betania Malvik 2016 og
Betania Sparbu 2017.
Et annet viktig ledd i vårt kvalitetsarbeid er at våre brukere skal spille hovedrollen, og vi bygger en
kultur hvor det er en selvfølge å se og utvikle tjenestene fra brukernes ståsted.
Under presenteres et utvalg av fakta, nøkkeltall og trender om aktivitetene ved de enkelte
virksomhetene i 2017, samt utviklingsarbeid og planlagte forbedringer for kommende år.
I tillegg til utvalgte nøkkeltall som presenteres i denne meldingen, har hver enkelt virksomhet, på
bakgrunn av ledelsens gjennomgang lokalt, utarbeidet mer detaljerte kvalitetsmeldinger for 2017.
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Aktivitet
Tabell 1: Beleggsprosent

2015
Skjelfoss psykiatriske senter

2016

2017

Kommentarer

Helse Sør - Øst

99 %

96 %

101,28%

Belegget kan sees på tvers av delytelsene fom 2017.
Beleggs krav = 95%

Bo- og omsorg

95 %

98 %

89,26%

Belegget er basert på 14 mulige plasser i 2017
(13,5 totalt i 2016)

87,2 %

95,6%

104,7%

Økende andel innleggelser direkte fra sykehus

Betania Malvik
Rehabilitering spesialisert
Døgntilbud
Poliklinisk
rehabilitering/dagtilbud

92,25%

Helse og arbeidsliv

141,1%
107,6%

107%

Raskere tilbake(RT)

100%

Avtale med HMN om overføring av pasienter fra
Raskere Tilbake til anbudet for å sikre pasienttilbud
når RT-rammen var utnyttet.
Aktivitet utløser økonomi og den tildelte rammen er
benyttet maksimalt

Rehabilitering Kommunal
Døgntilbud
Poliklinisk dagtilbud

99,5 %
88,2 %

105,7%
80%

Ingen
avtale

101,56 %

99,22 %

98,82 %

Betania Sparbu
Steinkjer kommune
Sykehjem

22 sykehjemsplasser i ordinær driftsavtale.
6 sykehjemsplasser ekstra til 01.12.18.

* Solgt korttidsplasser til døgnpris sporadisk i tillegg
Bofellesskap Psykiatri
Ingen registrerte avvik jfr. driftsavtalen

8 leiligheter m/ heldøgns hjemmetjenester

UDI
Sparbu mottak

30%

Ingen avtale

Konklusjon: Det er samsvar mellom avtalt aktivitet i oppdragsdokumenter og utført aktivitet ved den
enkelte virksomhet i 2017 i forhold til pasient-/brukerbelegg.

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid
Regjeringens overordnede mål for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet er:
 Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud
 Økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring
 Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser
Det er et lederansvar å legge til rette for at tilbudet som ytes er sikkert, har god kvalitet og er
tilpasset den enkelte pasient/bruker.
I kvalitetsmeldingen 2017 og ved ledelsens gjennomgang, har vi valgt å fokusere på/evaluere
følgende:
 Kvalitetsindikatorer
 Brukermedvirkning
 Kompetanse
 Analyse, evaluering og forbedring i forhold til avviksregistreringer
Vi mener dette er viktige momenter som sier noe om vår kvalitet, og om vi leverer aktivitet i henhold
til våre verdier, aktuelle lover og forskrifter samt avtaler og oppdragsdokumenter som er inngått.
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Kvalitetsindikatorer
Kvalitetsindikatorer er en av flere metoder som benyttes for å overvåke og dokumentere kvaliteten i
helsetjenesten. Indikatorene varierer ut ifra hvilket fagområde det leveres tjenester på.

Skjelfoss psykiatriske senter
Rapporterer på Helse Sør Øst sine kvalitetsindikatorer. Nye rapporteringsrutiner og
kvalitetsindikatorer er innført fra september 2016. Nedenfor er noen av disse. Se for øvrig
Kvalitetsmelding Skjelfoss.
Tabell 2: Kvalitetsindikatorer, Skjelfoss
Kvalitetsindikator
Helse Sør Øst
Bo- og omsorg
Kommentarer 2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Antall innleggelser totalt
11
18
15
7
3
1
Derav til TPH
9
14
10
5
1
Derav til frivillig opphold
2
4
5
2
2
1
Antall innlagt på TPH 31.12
16
19
16
4*
4
3*
* TPH uten døgn
Frivillig opphold pr 31.12
8
8
9
9
8
9
Bruk av tvangsmidler
7
6
Ingen
1
2
Ingen
Vedtak om tvangs7
11
12
2
2
4
(1 pas)
(1 pas)
(1pas)
behandling med legemiddel
(2pas)
(5pas)
(5pas)
Vedtak om skjerming
1
16
1
0
5
Ingen
Fristbrudd
Har søkere som er rettighetsvurdert – startet tilbud. Derav ingen fristbrudd
Inkl.
Andel pas. Med individuell
79,25% *4
100%
* Antall pasienter som er
plan ved utskrivelse (%)
*15
utskrevet med (påbegynt) IP
Epikrisetid. 7 dager etter
4,57
2,8
*
Se tabell nedenfor
utskrivelse
Bruk av tolketjenester
0
0
3
Gjennomføring av
3
3
3
2 brukerundersøkelser
brukerundersøkelser
1 pårørendeundersøkelse
Epikrisetid
ved
Utskrivelse

Andel sendte epikriser innen 1 dag etter utskrivning
Andel sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning

1.tertial
67%
83%

2.tertial
67%
100%

3.tertial
67%
100%

Konklusjon
Bortsett fra epikrisetid (1. kvartal) har ovennevnte ingen brudd i forhold til krav fra oppdragsgiver.

Betania Malvik
Det finnes ingen spesifikke kvalitetsindikatorer for rehabilitering, men vi har valgt ut aktuelle
indikatorer.
Tabell 3: Kvalitetsindikatorer, Malvik
Kvalitetsindikator
Enhet for
Enhet for
Døgn-rehabilitering
Poliklinisk Rehabilitering
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Uavklart pga
Uavklart pga
Epikrisetid
8,8
2
8,8
6
manglende
manglende
- gjennomsnitt antall
datamateriale
datamateriale
dager
Oppdatert ventetid
Gjennomført månedlig
Gjennomført månedlig
Registrering hoved
Uaktuelt
tilstand
Fristbrudd: - rett til
Ingen fristbrudd
vurderingsfrist
- rett til helsehjelp
Brudd på
Uaktuelt
vurderingsgaranti

Enhet for
Helse og Arbeidsliv
2015
2016
Uavklart pga
5,71

manglende
datamateriale

Gjennomført månedlig
Gjennomført 100 % Ingen
brudd

Ingen fristbrudd
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2017
2

Pasienterfaringer og
Brukerundersøkelser

Gjennomføres kontinuerlig. Evalueres. Justering gjøres underveis

Konklusjon: Ingen brudd i forhold til krav fra oppdragsgiver.

Betania Sparbu
Rapporterer på kvalitetsindikatorene for kommunale helse- og omsorgstjenester via oppdragsgivers
IT-baserte fag og kvalitetssystem IPLOS.
Tabell 4: Kvalitetsindikatorer, Sparbu
Kvalitetsindikatorer:

2015

2016

2017

Gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. pasient i sykehjem
22 min.
23 min.
37 min.
Beboere på sykehjem vurdert av lege siste 12 mnd.
 Status på samtlige pasienter gjennomgås av lege ukentlig sammen med sykepleier
 Legetilsyn foretas ukentlig på pasienter med behov for dette. Dokumenteres i elektronisk legejournal
Legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem
 Tilsynslege gjennomfører årskontroll som dokumenteres i Profil
Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem
 Alle pasienter har ernæringsjournal
 Ernæringsjournal er lagret elektronisk i Profil og følger pasienten
 Kvartalsvis gjennomgang av ernæringsstatus, med oppdatering av journal gjennomføres
Beboere på sykehjem vurdert av tannhelsepersonell siste 12 mnd.
 Offentlig tannhelsetjeneste kommer til BS og besøker samtlige pasienter årlig og ved individuelle behov
 Dokumenteres i Profil i tillegg til individuell skriftlig rapport fra off. tannhelsetjeneste
 Gjennomført høsten 2017
Andel plasser i enerom i institusjon for eldre og funksjons-hemmede.
Alle 30 plasser
Alle 30/28
Alle 28
BS har kun tilrettelagte enerom med bad/WC
plasser
plasser
Prosentandel med høyskole/universitetsutdanning
37,1 %
41,7 %
41,4 %
i pasientrettede stillinger
Prosentandel med fullført relevant fagutdanning
i pasientrettede stillinger
94 %
97,3 %
94,9 %

Konklusjon
Ingen brudd i forhold til krav fra oppdragsgiver.

Brukermedvirkning
De som er berørt av en beslutning eller er brukere av tjenesten skal ha innflytelse på
beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet (jf. Pasientrettighetsloven). Det er
helsepersonell sitt ansvar å ivareta disse rettighetene. Brukermedvirkningens form tilpasses den
aktuelle situasjon og den enkeltes forutsetninger.
Brukermedvirkning skal skje både på system- og individnivå.
Systemnivå
Det er vedtatt i Lukas Stiftelsens styre at det skal være brukerutvalg ved Stiftelsens virksomheter som
driver innenfor spesialisttjenestenivå. Styret har utarbeidet egne retningslinjer for brukerutvalget og
en av brukerutvalgenes ledere har møte-, tale og forslagsrett i Styret i Lukas Stiftelsen.
Tabell 5: Oversikt over antall møter i brukerutvalg og pårørende møter
Virksomhet
Brukerutvalg
Pårørendemøter
Skjelfoss
4
2
Malvik
4
Ikke aktuelt

Betania Sparbu driver innenfor førstelinje tjenesten. Virksomheten har en selvstendig Pårørendes
gruppe som det samarbeides med.
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Individnivå
Oversikt over brukermedvirkning på virksomhetene
Virksomhet
Skjelfoss

Ivaretakelse av brukermedvirkning










Malvik

Sparbu















Pasienter og brukere utfordres til å sette mål for oppholdet på Skjelfoss
Tilbud om Individuell Plan, som utarbeides i samhandling med primærkontakt
Utarbeidelse av dags- og ukeplaner
Alle pasienter/ brukere fyller ut en aktivitetskartlegging med aktivitetsleder
Morgenmøter og husmøter på egen bolig
Brukerundersøkelser vår og høst
Årlig tilbud til pårørende om møte med miljøpersonalet og evt. behandler, som
kommer i tillegg til ordinære ansvarsmøter
Psykoedukativt familiearbeid
Nasjonal undersøkelse om pasienterfaringer med psykisk helsevern 2016 i regi av
Helsedirektoratet ble publisert i 2017. Jfr. kvalitetsmelding Skjelfoss 2017.
Sikre god informasjon til pasientene/ informasjonsperm
Etablering av individuell rehabiliteringsplan med pasientens egne mål for oppholdet
Hver pasient har sin faste primærkontakt/koordinator/behandler
Tverrfaglige møter gjennomføres med pasient og evt pårørende
I tillegg til noen faste behandlingstilbud velger pasienten selv ut enkelte tilbud
Faste brukerundersøkelser/pasientevalueringer gjennomføres
Faste møter i Brukerutvalget gjennomføres
Brukerundersøkelser i regi av oppdragsgiver gjennomføres
Jevnlige møter med pårørendes gruppe gjennomføres. Her diskuteres bl.a. hva vi kan
gjøre mer av og forbedringspotensial
Fokus på utarbeidede rutiner for mottak av nye pasienter. Forventnings avklarings
samtale gjennomføres. Møter med pårørende og andre ut i fra individuelle behov
Tilbud om individuell plan som utarbeides i samarbeid med pasienten
Dialog med Eldres råd i kommunen
Kundeklager registreres og behandles i elektronisk avvikssystem

Konklusjon
Brukermedvirkning ivaretas både på system- og individnivå på en god måte ved alle virksomhetene.
Resultater fra brukerundersøkelser evalueres og bidrar inn i kvalitetsarbeidet ved den enkelte
virksomhet.

Kompetanse
Kvalitet og kompetanse henger sammen.
God kvalitet på tjenestene som ytes, henger sammen med de ansattes formal- og realkompetanse og
at denne brukes i samspill med brukernes erfaringskunnskap.
Innenfor spesialisthelsetjenesten stilles det høyere krav til andel av ansatte med høyskoleutdanning
eller universitets-utdanning i pasient/brukerrettede stillinger enn det gjøres på kommunenivå.
Virksomhetene har egne kompetanseplaner som årlig evalueres. Interne og eksterne
kompetansehevingstiltak gjennomføres systematisk på bakgrunn av de enkelte planer.
Det er foretatt en kompetansevurdering ved hovedadministrasjonen (HK) opp mot de behov
stiftelsen har og som vekststrategien krever. Fra mars 2017 er HK styrket med HR-sjef og
Økonomisjef. Gjennom prosessen «Hovedkontorets rolle og funksjon» er det avdekket ytterligere
kompetansebehov, men inndekking må sees i sammenheng med Stiftelsens endrede økonomiske
situasjon.
Tabell 6: Prosentandel med høyskole-/universitets-utdanning i pasientrettede stillinger
Virksomhet
2013
2014
2015
2016
2017
Skjelfoss
68,09 %
68,45 %
69,37 %
67,1 %
58,1%
Malvik
83,20 %
81,70 %
84,7 %
84,6 %
Sparbu
45,95 %
36,10 %
37,10 %
41,7 %
41,4%
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Tabell 7: Prosentandel med fullført relevant fag- utdanning i pasientrettede stillinger for Sparbu
Virksomhet
2013
2014
2015
2016
2017
Sparbu
91,6 %
93,4 %
94 %
97,3 %
94,9%

Konklusjon
Alle virksomhetene har høy prosentandel av ansatte med formalkompetanse, og er godt innenfor de
krav som stilles i gjeldende oppdragsdokumenter.

Avvik og korrigerende tiltak
Analyse, evaluering og forbedring i forhold til avviksregistreringer.
Lukas Stiftelsen har implementert elektronisk kvalitets- og avvikskontrollsystemer som er i tråd med
internkontrollforskriften (HMS) og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 a – h.
Systemene er levert og vedlikeholdes av firmaet Datakvalitet AS.
Det gjøres jevnlig evaluering - og tilrettelegging av systemet for å tilpasse det til dagens behov.
I 2017 er avvikskategorien skade oppdatert/ endret til kategorien vold og trussel.
Kategorien skade er benyttet deler av året og beholdes derfor i 2017 for sammenligningen mot
tidligere år.
Registrering av avvik er et godt verktøy i vårt forbedringsarbeid ved at alle avvik analyseres,
årsaksforhold kartlegges og eventuelle behov for korrigerende tiltak iverksettes.
I tillegg muliggjør systemet registrering av forbedringsforslag fra ansatte.

Diagram 1: Oversikt over antall registrerte hendelser i avvikssystemet

Registrerte hendelser i avvikssystemet
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Skjelfoss

Malvik

Sparbu

Hovedadm.

Samlet

Registrerte hendelser 2015

112

82

11

1

206

Registrerte hendelser 2016

213

100

21

4

338

Registrerte hendelser 2017

207

51

51

19

328
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Diagram 2: Oversikt over type meldte hendelser i 2017

Type meldte hendelser i 2017
250
200
150
100
50
0

Skjelfoss

Malvik

Sparbu

Hovedadm

Samlet

Avvik

142

39

37

15

233

Skade/vold og trussel

22

Uønsket hendelse

19

6

4

2

Klage

3

1

3

1

8

Forbedringsforslag

21

5

7

1

34

22
25

Analyse og trender i forhold til registrerte hendelser 2017:
Virksomhet
Skjelfoss

Malvik

Sparbu

HovedAdministrasjon

Kommentarer, analyse og trender
Det er registrert 207 hendelser i Avvikssystemet i perioden
 Alle avvik er lukket

85 avvik er knyttet til medisinering og medisinhåndtering.

21 forbedringsforslag, hvor mange har ført til endringer.

88 meldte hendelser er knyttet til blant annet følgende områder; pasient- behandling
og grupper, bemanning og turnus, kjøkken, teknisk drift og installasjoner.

Alle medisinavvik er fulgt opp individuelt, og de involverte er snakket med. Sakene
har vært oppe i kvalitetsutvalg og i lederteam. Det er satt inn fysiske tiltak i form av
nytt rom for medisinhåndtering på en bolig. Tiltaket medførte en betydelig reduksjon
av medisinavvik i dette teamet.

Alle tiltak er fulgt opp med tiltak og trendanalyse.
Det er registrert 51hendelser i Avvikssystemet i perioden; en reduksjon på 50% fra 2016.
Tapt anbud med avvikling av tilbud og oppsigelse av 85% av personalet har påvirket hele
driften av virksomheten høsten 2017, også registreringer i Avvikssystemet.
 Alle avvik er lukket.
 I tillegg er det registrert 42 avvik mellom Malvik kommune og Betania Malvik i
forbindelse med middagslevering, hvorav 29 avvik fra kommunen og 13 fra Betania
Malvik. Disse avvikene følges opp i direkte kontakt mellom kommunen og kjøkkensjef
 Trendanalyse 2017 er utarbeidet
Det er registrert 51hendelser i Avvikssystemet i perioden (+ 2 meldte testavvik)
 Alle avvik er lukket.
 Antallet meldte hendelser er mer enn fordoblet i 2017. En positiv utvikling.
 Det antas at økningen har en sammenheng meg økt fokus pga sertifiseringsprosess.
Dette viser at terskelen for å melde nå er lavere enn før og at implementerings
arbeidet har virket positivt.
 Positivt at kundeklager registreres i avvikssystemet.
 Ingen avvik har i 2017 vært meldt til HF Nord-Trøndelag jfr. rutinebeskrivelse.
 Trendanalyse 2017 er utarbeidet
Totalt 19 meldte hendelser, noe som er en mangedobling fra tidligere år
Alle avvik er lukket.
17 hendelser er knyttet til lønn/Evry/agresso/økonomi
2 til eiendom/IT
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Konklusjon
I forbindelse med ISO sertifiseringen av virksomhetene har det vært et økende fokus på
avvikssystemet. Registreringer i systemet er samlet sett litt redusert, jfr. diagram 1.
Positiv økning i meldte hendelser ved hovedadministrasjonen.
Meldte skader/ vold og trussel er relatert til Skjelfoss. Forekomsten er mer enn halvert i 2017.
Forebyggende tiltak er iverksatt jfr. kvalitetsmelding Skjelfoss.
Positivt at vi har 34 meldte forbedringsforslag mot 24 i 2016.
Det ser også ut til at vi er bedre til å dokumentere klager i avvikssystemet. 8 meldte i år mot 3 i 2016.
Alle meldte avvik i 2017 er behandlet og lukket.

Revisjoner, kontroller og tilsyn
Formålet med revisjon, kontroller og tilsyn er å verifisere at Lukas Stiftelsens aktiviteter utføres i
henhold til:
 Stiftelsens vedtekter, formål og verdigrunnlag
 Faglig forsvarlighet og gjeldene lover og forskrifter
 Oppdragsdokumenter fra aktuelle regionale helseforetak og kommuner
 Identifisere forbedringsområder, internt og eksternt
Virksomhetene har utarbeidet egne revisjonsplaner, som skal sørge for at alle områder av
kvalitetssystemet er revidert i løpet av en 3 års periode.
Disse revisjonene er gjennomført etter oppsatt plan og referater er arkivert ved de enkelte
virksomhetene.

Internrevisjon
Tabell 8: Oversikt over interne revisjoner i 2017
Virksomhet

Vernerunde

Brann

Teknisk
drift

Skjelfoss
X
X
Malvik
X
X
Sparbu
X
X
*planlagt utskrivelse til kommune/bydel

Vedlike
hold

X
X
X

X
X

IA
HMS

Bruker
Unders.

Kompe
tanse

Pasientforløp

Tariff
avtale

X
X

X*
X
X

X
X

X
X

X
X

IK mat

Avviks
håndte
ring
X

X
X

Eksterne kontroller – avtaler
Tabell 9: Oversikt over eksterne kontroller/avtaler i 2017
Virksomhet

Heis og
løftepl. Form

Elektrisk
anlegg

Teknisk anlegg og
Ventilasjon

Brann

Noklus

Basseng

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

Skjelfoss
Malvik
Sparbu
Lukas stiftelsen

Nemko

Stamina

X
X

Eksterne revisjoner /tilsyn
Tabell 10: Oversikt over eksterne revisjoner/offentlige tilsyn
Brann

Teknisk

Virksomhet
Skjelfoss
Malvik
Sparbu

X
X*

Helsetilsyn
Fylkesmann
Helsedir.
X

Noklus

Kontroll
komm.
X

Nemko
Revisjon
X

Med.
håndtering/
farm.tilsyn
X

X

X

Avtalepart

Mattilsyn

X
X

X

X

*Under arbeid pga tilsyn 15.12.17
Konklusjon
Alle mottatte merknader og avvik fra tilsyn i 2017 er i all hovedsak fulgt opp og lukket.
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Risiko- og mulighetsvurderinger
I forhold til ny standard; ISO 9001:2015 er det økt fokus på en risikobasert tilnærming til all aktivitet.
Lukas Stiftelsen har utarbeidet en egen prosedyre med skjema for risikovurdering samt en treårig
plan for «Risiko- og mulighetsvurderinger».
Det gjøres kontinuerlig risikovurderinger i forhold til våre kjerne- og støtteprosesser.
I forhold til ledelsesprosesser er dette fortsatt noe mangelfullt.
Oversikt over utførte risiko- og mulighetsvurderinger utført i 2017
Virksomhet
Skjelfoss
Malvik
Sparbu

Utførte risiko- og mulighetsvurderinger
Vernerunder, Elektrisitet, Brann, Botilbud
Basseng, Anbudsrunde helse Midt-Norge, Vernerunder, Matproduksjon og mathåndtering
Vernerunder, Avvikshåndtering, Prosjekt «geriatri», Teknisk tilsyn

Konklusjon
Virksomhetene har i 2017 stort sett fulgt oppsatt plan for risiko- og mulighetsanalyser. I tillegg til
nevnte analyser har virksomhetene i sine referatmaler satt inn et punkt i forhold til risiko. Dette
medfører at behovet for en risiko- mulighetsanalyse vurderes i forhold til hver enkelt sak.

Ansatte
År

Tabell 11: Oversikt over nøkkeltall ansatte de tre siste årene
Årsverk GJ. snitt. Fast
Midl.
Gj. snitts
st. %
ansatte ansatt
alder

Skjelfoss psykiatriske senter
2015
55,50
55,50 %
2016
56,62
57,2 %
2017
51,12
50,85%
Betania Malvik
2015
76,13
76,13 %
2016
74,78
75,30 %
2017
64,12
70,19%
Betania Sparbu
2015
32,33
78,80 %
2016
31,26
74,40%
2017
31,1
77,7%
LS hovedadministrasjon
2015
3,36
84%
2016
4,20
84 %
2017
5,20
86,67%


Ansatte over
60 år

Antall med
100 % st.

Kvinner

Menn

100
99
105

0
0
0

48,41
49,2
48,49

20
21
23

21
25
19

78
75
83

22
24
22

100
92
81

0
0
0

49,50
47,80
46,35

31
23
20

44
46
37

89
81
72

11
11
9

40
38
39

0
2
1

47,60
46,40
45,6

7
4
3

11
11
11

35
32
36

6
6
4

4
5
6

0
0
0

62,50
61,00
54,17

3
3
2

3
4
5

3
3
4

1
2
2

Antall ansatte pr. 31.12 er redusert på grunn av avvikling av rehabiliteringstilbud fom 2018.

Konklusjon
Sammenligner en utviklingen fra 2016 til 2017 i tabellen ovenfor ser vi en nedgang i antall årsverk
ved virksomhetene samlet, og en styrking av Hovedadministrasjonen med funksjonene HR-sjef og
Økonomisjef.
Nedgangen i antall årsverk for Skjelfoss skyldes delvis midlertidige vakante stillinger ved årsskiftet
p.g.a. omorganiseringen.
Gjennomsnittsalderen på ansatte ved virksomhetene varierer fra ca. 45 – 48 år, mens den ved
Hovedadministrasjonen ligger på 54 år.
Målet om i all hovedsak benyttelse av faste ansettelser nås.
I forhold til gjennomsnittlig stillings prosent varierer dette fra 51-78 % ved virksomhetene,
Ved Skjelfoss er forklaringen mange helge-stillinger grunnet ansatte arbeider 4. hver helg.
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Skjelfoss har gjennomført en undersøkelse i forhold til ufrivillig deltid i 2017 blant faste ansatte med
stilling over 50%. 35% av de deltidsansatte (21 personer) ønsket å øke stillingen sin. Det ble
utarbeidet forslag til tiltak, og flere ansatte har fått større stilling som følge av dette.
Vi ser at ansatte med 100 % stilling ved virksomhetene har blitt noe redusert det siste året.
Ved Betania Malvik avsluttes avtale om rehabilitering pr. 31. desember 2017 og arbeidsforhold
avsluttes for de fleste ansatte.

Sykefravær
Diagram 3: Oversikt over sykefravær på de enkelte virksomhetene de tre siste årene

Sykefravær ( lege-og egenmeldt)
14
12
10
8
6
4
2
0

Skjelfoss

Malvik

Sparbu

Hovedadm.

Samlet

2015

8,16

5,15

10

0

7,02

2016

9,29

7,81

11,29

2,9

9,34

2017

12,3

6,43

6,5

2,8

9,35

Diagram 4: Oversikt over korttidsfravær

Korttidsfravær i %
Egenmeldt og sykemeldt fravær under 16 dager
6
5
4
3
2
1
0

Skjelfoss

Malvik

Sparbu

Hovedadm.

Samlet

2015

4,62

4,3

2016

4,51

2,5

4,34

0

4,31

2,41

1,4

3,36

2017

5,1

2,8

2

1

3,79

Alle helsevirksomhetene i Lukas stiftelsen er IA virksomheter.
LS har avtale med Stamina som vår samarbeidspartner innen bedriftshelsetjeneste (BHT).
Alle virksomhetene opplever godt partssamarbeid og god dialog med tillitsvalgte/VO, samt et godt
samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten.
Det er gjennomført medarbeidersamtaler ved alle virksomhetene.
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Oversikt over aktiviteter i forhold til sykefraværsarbeid ved den enkelte virksomhet
Virksomhet

Mål og gjennomførte aktiviteter i forhold til forebygging av sykefravær

Skjelfoss

IA målet for sykefravær er dessverre ikke nådd.
Økningen i sykefraværet er sammensatt og har også sammenheng med forhold som ikke
er arbeidsrelatert, knyttet til planlagte behandlinger og alvorlig sykdom.
I prosessen med avslutningen av prosjektet «12 doble trinn» var det også sykefravær
første del av året. BHT var involvert i denne prosessen. Det er gjennomført en rekke tiltak i
2017 med hensikt å redusere sykefraværet:
 Dialogmøter og tett oppfølging av sykemeldte
 Fysisk trening. Rett til ½ times trening i arbeidstiden pr. uke, og det tilbys ukentlig
trening i regi av aktivitetsleder.
 Bedriftshelsetjenesten er benyttet overfor enkeltansatte.
 Gjennomført tilretteleggingstiltak overfor ansatt
 Jevnlig trening i hvordan ivareta egen sikkerhet (samhandlingskurs)
 Alle som har vært ute for uønskede hendelser blir kontaktet av sin leder og får tilbud
om oppfølging av psykolog
 Ukentlig veiledning med psykolog for miljøpersonalet
 AKAN følger opp ved aktuelle hendelser
 Fokus på samhold gjennom deltagelse i Holmenkollstafetten, sosiale aktiviteter samt
felles jule- og påskelunsj
Det har vært høy fokus på individuell tilretteleggings- og oppfølgingstiltak samt dialog
mellom leder og ansatt. IA og BHT er også trukket inn både som rådgiver og i aktuelle
prosesser. Dette arbeidet fortsetter i 2018 i samhandling mellom lederne, verneombud og
tillitsvalgte. Det planlegges et prosjekt i samhandling med AMU i 2018 med bistand fra HR
med sikte på reduksjon av sykefraværet.
IA-målet ift sykefravær (7 %) er nådd.
Omstillinger, endringer og nedbemanning har preget virksomheten denne høsten. I tillegg
til å følge gjeldende lover og regler for nedbemanning har virksomheten hatt fokus på å
ivareta ansatte på en best mulig måte i tråd med våre verdier.
 Gjennomført personalsamling «når forandring ikke fryder», bedriftsintern dugnad for
kirkens bymisjon og ulike sosiale arrangement med quiz, utstilling, aktivitetstilbud,
kaffe mm.
 Individuell tilrettelegging; dialog med nærmeste leder og tett oppfølging, etablerte
prosedyrer følges
 Handlingsplan for Helse, Miljø og Sikkerhet er fulgt opp.
 Bedriftshelsetjenesten er benyttet som ekstern veileder i forbindelse med
utfordringer i arbeidsmiljøet; både som hjelp og forebygging overfor enkeltansatte og
ledere.
 Bedriftsidrettslaget er spesielt aktivt med tilbud om ulik type trening og sosiale turer,
noe som er svært positivt for arbeidsmiljøet.
Kvalitetsmål om å stabilisere sykefraværet på under 8 %. 2017 er det første året vi har
oppnådd dette med god margin.
 Ansatte er fulgt tett opp med kontinuerlig fokus på dialogen omkring
Restarbeidsevne mellom leder og ansatt.
 Tett oppfølging med individuelle samtaler/tilbakemeldinger gjennom hele året.
 Ansatte inviteres / involveres i alle prosesser.
 Arbeidsmiljø og trivselsfokus, gjennom ulike sosiale arrangement
 Handlingsplan for IA/HMS er fulgt opp
 Nærværsfokus / Fravær følges tett av kvalitetsutvalget.
 Har i 2017 hatt avtale med både NAV / andre samarbeidspartnere om varig tilrettelagt
tiltaksplass / tiltaksplass for flere personer
Hovedadministrasjonen har lavt fravær. Fra foregående år er både langtids sykefravær og
korttidsfravær ytterligere redusert.

Malvik

Sparbu

Hovedadm.
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Konklusjon
Samlet sykefravær ved alle virksomhetene og hovedadministrasjonen er 9,35.
Dette er tilsvarende nivå som 2016.
Virksomhetenes målsettinger i forhold til sykefravær er i varierende grad oppnådd.
Som oversikten viser, følges fraværet tett og tiltak iverksettes.

Diakoni og verdiarbeid
Verdiarbeidet i LS er knyttet til vårt daglige arbeid med oppfølging av pasienter og brukere.
Vi forstår vårt diakonale oppdrag i lys av de holdninger og handlinger vi møter dem med.
Gjennom behandling, pleie og omsorg møtes pasienter/brukere med respekt og hjelp.
Vi er åpen for å samtale om eksistensielle spørsmål når det ønskes.
LS verdidokument benyttes som utgangspunkt for samtale og refleksjon i personalet.
LS er med i det diakonale fellesskap gjennom; å delta på arrangement knyttet til diakoni,
medlemskap i Diakoniledermøtet og øke kunnskapen om diakoni i egen organisasjon.
LS er i tillegg medeier i Trondheim samtalesenter.
Oversikt over aktiviteter i forhold til tro og verdiarbeid ved den enkelte virksomhet
Virksomhet

Aktiviteter knyttet til tro og verdiarbeid

Skjelfoss







Malvik







Sparbu









Hver måned løftes en verdi og presenteres i allmøtet. Her inviteres det til refleksjon i
forhold til praktisk handling i møter med både kollegaer og brukere. Dette tas også
opp på personalmøtene hver 2. måned.
Tilbud om andakt/samtale med prest hver 4. uke
” Søndagstanker” legges tilgjengelig på «Stille rom» og i fellesrom
«Skjelfoss søndag» med gudstjeneste i Hobøl kirke og påfølgende kirkekaffe på
Skjelfoss
Prosedyrer for hvordan vi ønsker høytider skal markeres på Skjelfoss
«Søndagstanker» lages og sendes ut hver uke til alle Stiftelsens virksomheter
Betanias Dag gjennomføres årlig – med gudstjeneste i Malvik kirke og kirkekaffe
Andakter/gudstjenester i forbindelse med høytidene og ved aktuelle samlinger
forøvrig
«Diakonalt forum» har til oppgave å arbeide for å bevisstgjøre, synliggjøre og
videreutvikle den diakonale identitet ved virksomheten.
Gjennomført samarbeidsmøte med Trondheim Samtalesenter
Drøfting av verdiene våre i lederteam
Regelmessig samarbeid med Mære prestegjeld / sokneprest/organist. Månedlige
sangstunder samt gudstjenester/ andakter jevnlig og i høytider
«Søndagstanker» legges tilgjengelig i fellesareal
Prosedyrer for hvordan høytider skal markeres på Betania Sparbu
Lesing, sang og bønn ut i fra individuelle ønsker/behov
Fokus på/ drøfting av verdier i praktisk handling i alle møtefora
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Utviklingsarbeid og anbefalinger
Gjennomført utviklingsarbeid 2017
Lukas Stiftelsen har i 2017 videreført et strategisk utviklingsarbeid for virksomhetene i tråd med
styrevedtak.
Virksomhet

Utførte utviklingsarbeid på den enkelte virksomhet

Skjelfoss



Malvik

Sparbu

Vekst og nybygg. Styret for LS godkjente finansiering av nytt bygg i 2 plan med 6
leiligheter, 1 forsterket leilighet, 2 skjermingsenheter, kurslokale, kontorer og
fellesområder (totalt 1.078m2). Nybygget er planlagt ferdigstilt sommeren 2018.
Skjelfoss har sett på flere vekstmuligheter, både innenfor spesialist- og
kommunehelsetjenesten, samt privatmarkedet.
 Konkurranser og endringskompetanse. I deltakelse i konkurranser om nye avtaler er
det tydelig større fokus på pris og det er samtidig større konkurranse fra flere aktører,
inkl. private/kommersielle. I forbindelse med organisasjonsutviklingen har Skjelfoss
også sett nærmere på hva som er riktig kvalitet, kostnadseffektivitet og hva som gjør
oss konkurransedyktig i helsemarkedet. Vilje og evne til å omstille seg og fleksibilitet
har blitt en viktig kompetanse. Det ble besluttet å delta i flere
anskaffelseskonkurranser hvor den mest omfattende var HSØ konkurranse om 10 ROP
pasienter innen TSB.
 Teamutvikling. Med midler fra OU-fondet og med bistand av TeamCfart, ble det
gjennomført teamutvikling for en stor andel av de ansatte på tvers av team og
funksjoner med hovedtema «fra jeg til vi».
 Fagutvikling. I prosessen med utvikling av tverrfaglig arbeid og gjensidig informasjon
ble det etablert felles teammøte og felles treårigmøte. ROP tilbudet er utviklet med
oppdatert pasientforløp, prosedyrer og gruppetilbud.
 Skjelfossløpet. Ble etablert og gjennomført første gang med stor suksess, bred
deltakelse fra andre virksomheter/kommuner i nærmiljøet med mye mestring og
verdifull profilering.
 Organisasjonsendringer. Prosessen fra 2016 med utviklingen av Skjelfoss fortsatte i
2017. Det ble foretatt en endring fra fire til tre team fra 01.05.17. I tillegg ble det
opprettet en stilling som «teamleder fagkoordinator» med ansvar for fagfunksjonene
p.t. under team stab. Stillingen har også ansvar for bl.a. fagutvikling,
internundervisning, kursutvikling, tverrfaglig arbeide, mulige forskningsprosjekter.
Ved slutten av året ble det besluttet å foreta en endring fra tre til to team med støtte
fra to assisterende teamledere. Dette som en prøveordning og med evaluering etter 1
år. Prosessene er gjennomført i god dialog med tillitsvalgte og verneombud.
Det vises for øvrig til kvalitetsmelding 2017 Skjelfoss.
 Gjennomført FoU-prosjekt ved Enhet for Helse og Arbeidsliv
 Deltar i felles FOU-enhet i Virke Rehab sammen med øvrige private
rehabiliteringssentra
 Samarbeid med Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, Muritunet,
Namdal Rehabilitering og Røros Rehabiliteringssenter om utvikling av kjernedata som
grunnlag for evidensbasert videreutvikling av tjenestetilbudet.
 Sikret pasientforløp på flere pasient- og diagnosegrupper
 Utarbeidet nytt tilbud innenfor arbeidsrettet rehabilitering
 Utleie av ledig areal til hybelhus Mære landbruksskole skoleåret 2017-2018
 Alternativ arbeidstidsordning ble startet i 2013, og er siden evaluert og videreført.
Ordningen innebærer bl.a. Inntil 13 timers vakter på helg. Målet er økt
tjenestekvalitet og større stillinger/ bedre arbeidstidsordning / helse. Vi ser at
gjennomsnittlig stillingsandel har økt, samt økt nærvær. Kan ATO være medvirkende?
 Deltatt i forskningsprosjekt i regi av Senter for helsefremmende forskning
HIST/NTNU: «effekten av strukturerte fagmøter på nevro psykiatriske symptom og
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Hovedadm.















kvalitet i sykehjem». Vært intervensjonssykehjem. Prosjektet skulle evalueres og
avsluttes i 2017. Rapport foreligger ikke p.t
Arbeidet målrettet med Iso-sertifisering av Betania Sparbu. Gjennomført revisjon i
mars/mai 2017 og ble godkjent ISO 9001:2015 sertifisert 5.mai 2017.
Strategisk utviklingsarbeid har i tillegg til daglig drift vært satsningsområde også i år.
Det arbeides i tråd med styrevedtak og etter vedtatte strategiplan for vekst og
utvikling. Har startet arbeidet med «prosjekt geriatri» jfr. styrevedtak 35/17.
Hovedkontoret er styrket med kompetanse innenfor økonomi og personalarbeid
Tydeligere tilstede med støtte og beslutning i krevende situasjoner for virksomhetene
og lokal ledelse
Lagt til rette for mer tydelig og enhetlig stiftelse gjennom å være tettere på
virksomhetene. Forsterket felles retning, enhetlig tenking, felles mål, rutiner og policy
–internt beskrevet som «vi-følelsen», VI i Lukas Stiftelsen.
Etablert flere «Lukas-standarder» for forenkling og standardisering av
personalprosesser, økonomiske og administrative prosesser basert på beste
praksistenking.
Aktiv pådriver i søken etter nye forretnings- og behandlingsområder i eksisterende
organisasjonsstruktur og i eventuell nyetablering.
Videreført og foredlet arbeidet med å sikre informasjon, samarbeid og
medbestemmelse for tillitsvalgte og verneombud på overordnet nivå.
Arbeidet bevisst med å gjøre Lukas Stiftelsens størrelse og mangfold kjent i lokalmiljø,
i næringsforening og offentlig forvaltning.
Vi er en tydelig stemme i Diakoniledermøtet, i Virkerådet og i Virkes politiske
prosesser.
«Masterplan for eiendomsforvaltning» er i prosess ved Skjelfoss gjennom oppføring
av nytt behandlingsbygg på 1000 kvm som ferdigstilles sommeren 2018. Det er
fortsatt ingen politisk avklaring for videre utvikling av Ringvoll Næringspark, men
dette følges tett fra hovedadministrasjonen. Prosess med tomteregulering og nybygg
ved Betania Malvik er lagt på is etter tap av anbud sommeren 2017.
Forsikret tjenestepensjon Virke er valgt fra 1.juli 2017. Alle nyansatte og ansatte født
etter 1.juli 1965 (unntatt sykepleierne) er over på denne ordningen. Øvrige ansatte
står fortsatt i KLP.

Mål for utviklingsarbeid 2018
Oppfølging av utvikling og tiltak vedtatt av styret i LS.
Virksomhet

Mål for utviklingsarbeid 2018

Skjelfoss

Hovedmål i 2018
 Å gjennomføre organisering i to team, inkl. virksomhet i nybygget Eika og TSB-enhet.
 Å etterleve avtalene med helse Sør-øst innen psykisk helsevern og TSB, samt
videreutvikle avtaler med bo- og omsorgsplasser.
 Å fokusere på kvalitetssikring, tverrfaglighet og fagutvikling
Det vises for øvrig til Kompetanseplan 2018-19 og Handlingsplan 2018 for nærmere
beskrivelse av satsningsområder og tiltak innen hovedområdene KOMPETANSE/DAGLIG
UTVIKLING/PROSJEKTER, ARBEIDSMILJØ/KULTUR/HOLDNING/SAMARBEID, BEHANDLINGS/PASIENTRELATERT, BRUKERMEDVIRKNING, samt MARKEDSFØRING/IT
KVALITETSMÅL: Videreutvikle, etablere og kvalitetssikre behandlingstilbudene
- Etablere og videreutvikle nytt behandlingstilbud innenfor arbeidsrettet rehabilitering
- Sikre nye behandlingstilbud for å styrke virksomhetens faglige og økonomiske ståsted
- Etablere og bygge team innenfor nye behandlingstilbud
- Utarbeide pasientforløp for alle tilbud
- Sikre fagutvikling og forskning i alle behandlingstilbud
- Videreutvikle Hovedkjøkkenets arbeid og organisering internt og med eksterne oppgaver
- Sikre at sykefraværet ikke er høyere enn 7, 0 %
Strategi 2018

Malvik
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Sparbu

Hovedadm.

All behandling skal gjennomføres med forankring i kunnskapsbasert praksis
Alle behandlingstilbud kvalitetssikres og pasientforløp dokumenteres
Videreutvikle BM med flere enheter - vekststrategi
Videreutvikle BM til en virksomhet med felles visjon og ståsted. Inkludert å utnytte
synergieffekt / benytte ressurser felles.
 Fagutviklings- og forskningsprosjekt gjennomføres
 Etablere plan for markedsføring og gjennomføre denne
 Sikre godt tilrettelagte og god utnyttelse av våre lokaler for alle behandlingstilbud
 Benytte digital teknologi i utvikling av våre tjenester
 Sikre hensiktsmessig bruk av EPJ inkludert forsvarlig dokumentasjon og journalføring
KVALITETSMÅL: Utvikle og kvalitetssikre behandlingstilbudet ut fra samfunnets til
enhver tid gjeldende krav.
-Tilby nye pasienter en strukturert innkomst samtale innen 2 uker etter innleggelse
-Stabilisere sykefraværet på under 8 %
-Sikre at alle ansatte kan bruke kvalitets og dokumentasjonssystemet.
Strategi 2018
 Etterleve avtalen med Steinkjer kommune, samt salg av korttidsplasser.
 Tilpasse driften til varslet reduksjon i antall sykehjemsplasser fra 1. des.2018.
 Resertifisering ISO 9001:2015
 Vekst og nyutvikling: Fortsette arbeidet ift «vekst ut over dagens situasjon» Kartlegge
mulig satsningsområde jfr. handlingsplan.
 Videreutvikle prosjekt geriatri- Betania assistanse?
 Deltakelse i FOU-prosjektet Helsefremmende sykehjem i regi av Friskgården i
samarbeid med NTNU og BI Handelshøyskolen
 IA og HMS: Fokus på nærværsarbeid – forebygging- stabilisere sykefraværet jfr.
kvalitetsmål.
 Fag og kompetanseutvikling: Fokus på kvalitetssikring og fagutvikling jfr. kvalitetsmål
og vekststrategi
 Utøve tydelig ledelse, gi fagstøtte og sentralisere flere prosesser og beslutninger.
 På den måten sikre at det frispilles tid for lokal ledelse til fokus på kjernevirksomhet,
drift og virksomhetsledelse.
 Forvalte og utvikle fagområdene IT, eiendom, HR/personal, økonomi og prosjekt.
 Vurdere ansettelse av prosjektkoordinator samt kommunikasjon- og markedsressurs.
 Jobbe videre med felles overordnet strategi for Lukas Stiftelsen for å sikre vekst og
utvikling, og implementere denne i alle virksomhetene.
 Jobbe videre med vi-følelsen, også økonomisk og ressursmessig.
 Jobbe videre med effektivisering og synergier på tvers innen konsernet.
 Videreføre utviklingen av «Lukas-standarder» for forenkling og standardisering av
personalprosesser, økonomiske og administrative prosesser basert på beste praksistenking.
 Utvikle bedre modeller for kostnadsstyring og økonomisk kontroll i et stadig mer
krevende regime av anbud og sviktende avtaler
 Fortsatt aktiv pådriver i søken etter nye forretnings- og behandlingsområder i
eksisterende organisasjonsstruktur og i eventuell nyetablering.
 Sikre informasjon, samarbeid og medbestemmelse gjennom å etablere HAMU (AMU
og representant for tillitsvalgte i felles organ).

31.januar 2018
Elisabeth Fossum
Kvalitetsleder Lukas Stiftelsen
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