
Dette er en brukerreise basert på 8 intervjuer av brukere, pårørende og saksbehandlere i Oslo kommune. Dokumentet er under utvikling (21.05.2013)!
Brukerreise, eldretjenester i Oslo

Akutt sykehusoppholdhendelse

Mange søknadsprosesser 
starter med en hendelse, som 
lårhalsbrudd etc. hvor bruker 
havner på sykehus i en kort 

periode.

Oppfølging hjemme el. sykehjem

Sykehuset tar kontakt 
med bydelskontoret for å 
utrede hva slags oppfølg-

ing pasienten trenger.

Vurderingen av oppfølging av de 
som er på sykehus går raskt. Vi må 
betale for hvert døgn fra og med 
8.døgn, så vi ønsker rask saksgang.
- saksbehandler, bestillerkontor

Bydelen sender et team fra 
bestillerkontoret for å evaluere 
pasientens oppfølgingsbehov.

Evalueringsteamet
skriver en rapport
som lagres i Gerica.

Bestillerkontoret skaffer oppfølging med en gang ved akutte tillfeller. 
Dette kan være hjemmehjelp eller korttidssykehjemsplass.

Opplysninger om 
pasienten blir 
registrert i Gerica 
fortløpende (?)
av hjemmehjelp/
sykehjem

Vedtaket sendes i 
posten til brukeren. 
Det opplyses om
klagemuligheter.

I løpet av en brukerreise er det 
ikke uvanlig at det skjer nye 

akutte hendelser som fører til 
nye søknadsprosesser.

hendelse
Informasjonsinnhenting
Hvis brukeren ikke trenger akutt hjelp, er det ofte pårørende 
som begynner å samle inn informasjon om de ulike behandling-
salternativene. 

“Det er veldig vanskelig å vite 
hvilke sykehjem som er bra og 
ikke. Man hører vel mest på 
andres erfaringer. Tilgjengelige 
kvalitetsundersøkelser på nett 
hadde vært bra”
-eldre bruker

Informasjon på nettet

Eldre borger i Oslo

Bestillerkontor i bydel

Støttesystemer

Kritisk punkt: 
Informasjon på nettet

Informasjon om alle kommunens
tilbud er mangelfull og vanskelig å
finne fram i på nettet:
• Brukerne blir kastet fram og tilbake mellom
bydel og etat.
• Ikke alle linker fungerer
• Det er ingen totaloversikt over tilbudene
• Enkelttilbud kommer ikke opp på Google
(som enkelt-sykehjem)
• Liten/ingen informasjon om saksgang
• Vanskelig å finne + lite konkret informasjon
om de enkelte sykehjemmene
• Vanskelig å finne telefonnummere

Drøfting
Mange (?) pårørende 
ringer bestillerkontoret 
for å drøfte saken.

Selv om søknadsskjemaet
finnes på nett, sender 
bestillerkontoret ut mange 
skjema i posten til brukere.

Skjemautfylling
Man kan fylle ut skjema 
på nett og skrive ut, 
eller få tilsendt i posten. 

Kritisk punkt:
Søknadsskjema

• Vanskelig å finne på nettsidene
• Tung pdf-fil
• Kan ikke sendes elektronisk, 
bruker må ha printer
• Ingen opplysninger om at man 
skal legge ved medisinsk infor-
masjon

Sende Vente Ettersending av 
informasjon. 

Jeg fikk ikke noe svar 
på flere uker, så da 
måtte jeg ringe.
- eldre bruker

Bestillerkontoret skal 
sende et brev innen 3 
uker om at søknaden 
er mottatt.

Bestillerkontoret må ofte ta 
kontakt med bruker for å få 
tak i medisinsk dokumentas-
jon fra fastlegen.

Etter å ha fått tak i epikrise e.l. fra 
lege, sender bruker dette til
bestillerkontoret.

Vurdering

Bestillerkontoret avtaler en
tid med bruker hvor de kan
komme og ta en evaluering
av brukerens behov.

Bestillerkontoret send-
er et team hjem til 
brukeren for å evalu-
ere brukerens behov. 

Evalueringsteamet 
skriver en rapport som 
lagres i Gerica.

Vente Mottar vedtak 
eller avslag

Brukeren mottar 
vedtak, evt. avslag 
på søknad. 

Bestillerkontoret fatter et vedtak om 
tilbud, evt. avslag.

Velger 
tilbyder

Jeg ble litt oppgitt da jeg så alle bro-
sjyrene moren min hadde fått i pos-
ten om alle de ulike leverandørene. 
Det var altfor mye informasjon for 
en gammel dame å forholde seg til
- pårørende

Jeg vil anslå at 70-80% av mottatte søknadsskjemaer
har vi sendt i posten til brukeren først.
- saksbehandler, bestillerkontor

Eldre borger i Oslo

Pårørende

Brukere av søknad om eldretjenester i Oslo Kommune

Saksbehandlere i bydel

Eldre i Oslo er, ikke overraskende, en svært divers gruppe med 
hensyn til alder, bakgrunn og funksjonsevne. Den teknologiske 
kompetansen er nok i gjennomsnitt lavere enn i yngre aldersgrup-
per, men mange kan mer og mer om hvordan finne informasjon 
på internett. Likevel er telefonen det primære kontaktmediet for 
eldre, evt. å møte saksbehandlere fysisk. Mange eldre kommer 
først i kontakt med eldreomsorgen i Oslo ved en akutt hendelse, 
og så deretter gjennom oppfølging hjemme eller på sykehjem. 

Pårørende - ofte barn av en eldre person - er den gruppen som nok 
bruker nettet mest aktivt for å finne informasjon om tilbudene i Oslo 
kommune. Pårørende bruker ofte mye tid og energi på at den eldre 
skal få et tilbud som ivaretar fysiske og psykiske behov på en god 
måte. Mange av de intervjuede pårørende uttrykker frustrasjon over 
søknadsprosessen i bydelene. 

Saksbehandlere i de ulike bydelene er førstelinje ut mot 
pårørende og brukere. De bruker mye tid på å svare på 
spørsmål på telefon, dra på befaring hos brukere og på syke-
hus, og skrive rapporter og vedtak. Tiden på telefon kunne 
sannsynligvis vært redusert med bedre nettløsning med 
informasjon om søknadsprosess og tilbud, som mange av 
spørsmålene dreier seg om. 

Moren min ble akutt svimmel i 2009. Behandling hjalp litt, men hun hadde 
senere et tilbakefall som resulterte i at legene sa at “intet kunne gjøres”.

Høsten 2010 ga moren min uttrykk for at hun klarte seg dårlig hjemme og “op-
pdaget” tilbudet “Trygghetsavdeling” tilfeldig via bekjente.

Det ble gjentatte opphold på Trygghetsavdeling, for det var et bedre alternativ til 
det å være hjemme alene, helt uten tilsyn og mens man står i sykehjemskø. 

Det har også vært gjentatte opphold på Diakonhjemmet Sykehus, enten etter 
fall eller dehydrering. 

Da sykehuset skrev henne ut det siste året og det ikke var forsvarlig at hun kom 
hjem (jeg nektet) ble hun sendt til Majorstukrysset Sykehjem på korttidsplass. 
De vurderte henne kjapt og sendte henne ut, etter én uke. 

De fleste brukerreiser gjennom Oslos omsorgstjenester 
for eldre er ikke lineære. Dette skyldes flere ting, som at 
brukeren ofte får nye behov som følge av ny sykdom/
skader, lange ventelister og derav midlertidige løsninger, 
og bytte av saksbehandlere. Her er en historie fortalt av 
en pårørende om henne og hennes mor reise. 

Leiligheten hennes var under totalrenovasjon og ikke beboelig. Vi fikk henne 
til slutt inn på et annet sykehjem hvor hun delte rom med en annen dame i 3 
uker. 

Etter gjentatte telefoner og brev til bydelen kom jeg til ny saksbehandler. Det 
var positivt, for nå ble vi tatt på alvor. Mor fikk tildelt midlertidig sykehjemsplass 
ved årsskiftet 2012/13. 

Vi søkte om fast plass på et sykehjem nærmere hennes kjente trakter, men ble 
tildelt en plass på et sykehjem hun hadde vært på tidligere. Vi trakk søknaden 
om det første sykehjemmet, og valgte å bli her. 

Hun hadde et stygt fall under oppholdet og ble sendt på legevakten uten at de 
fant brudd. Hun ble sengeliggende i 2 uker etter dette. 

Min erfaring fra prosessen gjennom disse 4 årene er at man må kjempe for 
sine pårørendes rettigheter. Jeg føler at det avgjørende er hvilke personer man 
kommer i kontakt med. Det er alfa og omega. 

En pårørendehistorie


