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Arkivsaksnr.: 16/1414-1   Arkiv: 033  

 

Årsrapport 2015 og handlingsplan 2016 forflytning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Arbeidsmiljøutvalget 28.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2015 og handlingsplan 2016 tas til orientering. 

 

 

Sammendrag 

Forflytningsutvalgets årsrapport 2015 og handlingsplan for 2016 

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til prosedyre forflytning vedtatt i AMU har forflytningsutvalget utarbeidet årsrapport 

2015 og handlingsplan for 2016.  

 

Beskrivelse av saken 

Årsrapport 2015: Det er i 2015 gjennomført: 

Kollegaveiledning 

Grunnkurs forflytning x1 

Samling forflytningsveiledere x2  

Opplæring av helsefagarbeidere x1 

Erfaringsdeling med ledere i helse og omsorg i Kongsberg kommune, et IA samarbeid. 

Møter i forflytningsutvalget x2 

Innføring av egen prosedyre på elektromedisinsk utstyr (EMU). 

Opprettet nytt prosjekt som er beskrevet i handlingsplan sykefravær 2016 saksnr.16/2928-1:  

Innovasjon og utvikling i helse og omsorg, en videreføring av prosjekt forflytning. 

 

 

  

2016 HANDLINGSPLAN FORFLYTNING 

 

  

GJELDER FOR: Ringerike kommune, helse, omsorg og velferd 

 

              

  

AKTIVITET 

  

ANSVARLIG 

  

NÅR 

  

KOMMENTAR 
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Møte forflytningsutvalget Rune Faksvåg Mars 2016   

Kollegaveiledning jamfør 

prosedyre 

 

Forflytningsveiledere (FV) 

Enhetsledere (EL) 

2016 Enhetsledere jamfør 

prosedyre sørge for 

at enheten har en 

plan for utvikling på 

området.  

Elektromedisinsk utstyr 

(EMU) 

Rune Faksvåg Våren 

2016 

Kvalitetssikre 

innføring EMU perm 

på institusjonene 

  

Grunnkurs nye 

forflytningsveiledere jamfør 

prosedyre 

Nye flotte praksis lokaler 

Hønefoss videregående 

skole benyttes. 

 

Bedriftshelsetjenesten og 

leder forflytningsutvalget 

Vår og 

høst 2016 

Tilbud 2x/ år jamfør 

prosedyre. Kun ved 

flere enn 6 

kursdeltagere. 

Prosjekt innovasjon og 

utvikling i helse og omsorg, 

en videreføring av 

forflytningsarbeidet. 

Rune Faksvåg 2016-2017 Innføring i bruk av 

Raizer. Se 

prosjektbeskrivelse 

  

Samling alle 

forflytningsveiledere 

  

Forflytningsutvalget 

  

Vår og 

høst 2016 

Kan erstattes med 

fagdag med aktuelle 

tema for FV 

Innføring ny 

serviceerklæring 

  ILA 2016   

Kurs for lærlinger på 

Hønefoss videregående 

skole 

Rune Faksvåg 2016 Ble gjennomført i 

2015, sikter på 

samarbeid i 2016 

Møte forflytningsutvalget Rune Faksvåg August 

2016 

  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Prosedyre forflytning vedtatt i AMU 

Handlingsplan sykefravær 2016
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Økonomiske forhold 

Det er søkt tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT 

honorar jamfør prosjektbeskrivelse som er vedlagt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at det utarbeides egen handlingsplan for forflytning.  

  

Vedlegg 

 

Prosjektplan innovasjon og utvikling i helse og omsorg, en videreutvikling av 

forflytningsarbeidet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Arkivsaksnr.: 16/2927-1   Arkiv: G30 &38  

 

Bedriftshelsetjenestens  2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Arbeidsmiljøutvalget 28.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det ble enighet i Arbeidsmiljøutvalgets møte 25. mai at bedriftshelsetjenesten skal orientere muntlig 

om status leveranse bedriftshelsetjeneste til Ringerike kommune. Arbeidsmiljøutvalget ønsker med 

dette å sikre en god informasjon til utvalgets medlemmer med muligheter til å komme med 

spørsmål og innspill i forhold til leveransene fra bedriftshelsetjenesten (Stamina helse). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser dette informasjonsarbeidet som en viktig del i arbeidet med å holde 

arbeidsmiljøutvalget fortløpende orientert om bedriftshelsetjenestens arbeid og leveranser til 

Ringerike kommune. 

 

 

 Ringerike kommune, 14.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 16/4874-1   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudet  2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det ble enighet i Arbeidsmiljøutvalgets møte 25. mai at hovedverneombudet skal orientere om det 

som er aktuelle saker innenfor hovedverneombudets ansvarsområde. Arbeidsmiljøutvalget ønsker 

med dette å sikre en god informasjon til utvalgets medlemmer med muligheter til å komme med 

spørsmål og innspill.  

 

Denne orienteringen vil være fast post på møtene i arbeidsmiljøutvalget og vil være i tillegg til 

aktuelle saker som fremkommer av sakslisten. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser dette informasjonsarbeidet som en viktig del i arbeidet med å holde 

arbeidsmiljøutvalget orientert om arbeidsmiljøsituasjon i Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 11.9.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 16/4875-1   Arkiv: 461  

 

Sykefravær  2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/16 Arbeidsmiljøutvalget 28.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær 2. kvartal 2016 til orientering 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Sykefravær  

Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i juni sammenlignet med fjoråret. I 2. kvartal 

2016 er det registrert et sykefravær på 8,6 % mot 8,8 % i 2015. Trenden fortsetter i juni som 

viser 8,4 % i 2016 mot 8,6 % i 2015.  

 

    
2.kvartal 

2015 
2. kvartal 

2016 
jun.15 jun.16 

Hele kommunen 
Totalt 8,8 8,6 8,6 8,4 

Egenmeldt 0,9 0,8 0,7 0,8 

Administrasjon 

og fellesutgifter 

Totalt 5 4,5 5,3 5,6 
Egenmeldt 0,7 0,6 0,4 1,1 

Barnehage 
Totalt 8,8 10,3 8,8 10 

Egenmeldt 1,3 1,1 1,4 1 

Grunnskole 
Totalt 6,4 6,7 5 5,4 

Egenmeldt 0,7 0,6 0,3 0,3 

Spesielle tiltak 

barn og unge 

Totalt 6,6 10,9 6,8 12,6 
Egenmeldt 1 1,1 1 1 

Kulturtjenesten 
Totalt 7,9 1,4 5,8 0,3 

Egenmeldt 0,2 0,5 0,2 0,2 

Helse og omsorg  
Totalt 11,7 11 12,2 11,1 

Egenmeldt 1 1 0,9 1 

Samfunn 
(Tekniske 

områder) 

Totalt 6,3 4,8 6,3 4,2 

Egenmeldt 0,8 0,6 0,7 0,8 

Det er fortsatt store variasjoner på sykefraværet mellom sektorer og innad i sektorene. Det 

arbeides med å følge opp spesielt der det er stort sykefravær. 

 

Det vil presenteres mer detaljerte tall i AMU-møtet. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at sykefraværet fortsetter å synke. Det gjøres en god innsats i 

alle sektorer med å følge opp de sykemeldte i tillegg til å arbeide forebyggende. Gjennom økt 

ledertetthet ser vi resultater av tettere oppfølging fra leder i arbeidet. Det er videre positivt at 

samarbeidet med NAV og arbeidslivsenteret fungerer bra og gir resultater i flere saker.  

 

Det må fortsatt arbeides med tiltak for å redusere sykefravær. Spesiell oppmerksomhet til de 

enheter som har høyt sykefravær skal prioriteres.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 16/4877-1   Arkiv: 440 &31  

 

Avvik  2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/16 Arbeidsmiljøutvalget 28.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar aktuell aviksstatistikk til orientering 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det var enighet i Arbeidsmiljøutvalgets møte 25. mai 2016 at status avvikshåndtering skal være en 

fast sak på alle AMU-møter. Arbeidsmiljøutvalget ønsker med dette å sikre god informasjon til 

utvalgets medlemmer med muligheter til å komme med spørsmål og innspill til arbeidet med avvik i 

Ringerike kommune. Samtidig vil arbeidsmiljøutvalget ha en god oversikt over hvor avvik skjer 

innen ulike områder og sektorer i kommunen.  

 

Avvikssystemet er under innføring i hele Ringerike kommune og målsettingen er at systemet skal 

være ferdig implementert i alle sektorer 1. januar 2017. Statistikken vil derfor være ufullstendig 

inntil systemet er fullt implementert. Ved nåværende tidspunkt er det imidlertid mulig at hente ut 

nyttig og viktig informasjon om status ved de enhetene der systemet er innført.  

 

Arbeidsmiljøutvalget vil med denne saken få presentert et eksempel på tall som avvikssystemet kan 

levere. Utvalget bes komme med innspill og ønsker om hva statistikken skal inneholde i fremtidige 

rapporteringer.  

 

Kort om avviksflyt 

Avvik kan meldes av alle ansatte i Ringerike kommune. Avviket går automatisk til nærmeste leder 

som har 10 dager til å behandle avviket. Hvis ikke avviket behandles innen frist går avviket 

automatisk til leder over som i tillegg har 10 dager på seg. Innmelder får tilbakemelding på mail når 

behandler har behandlet avviket. Avvik kan i tillegg flyttes på tvers i organisasjonen hvis det er 

hensiktsmessig at det er andre en nærmeste leder som skal behandle avviket.  

 

Alle ansatte får opplæring i hvordan de finner retningslinjer, lover, forskrifter og interne rutiner og 

prosedyrer som beskriver arbeidet. Samtidig med denne opplæringen får de ansatte opplæring i 

hvordan de melder avvik.  
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Tilgang til avviksstatistikk 

Alle leder har tilgang til sine statistikker meldt på egen avdeling og kan lese innholdet i sine avvik. 

Kommunalsjefer og Rådmann har tilgang til statistikk for hele kommunen. Hovedtillitsvalgte kan 

tilgang til å lese statistikk, men ikke innholdet i selve avviket. I tillegg har delprosjektledere tilgang 

til avviksstatistikk for hele kommunen for å kunne følge opp og gi støtte. 

 
Status avvik januar-august 2016 
 
Utvikling over tid for avvik gruppert på status 
 
 

 
 

Figur. 1 Diagrammet viser utvikling av avvik per måned.  

 

Kommentarer: 

Statistikken viser at til tross for at antall avvik øker jevn og i takt med implementering av 

systemet øker ikke forfalte avvik. Videre ser vi av statistikken at avvik lukkes kontinuerlig.  
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Figur 2. Diagrammet viser hvilke områder som rapporterer avvik.  
 
Tabellen under viser totaloversikt over hva som er mulig å hente ut fra systemet. Oversikten viser 
hvilke muligheter som ligger i systemet.  

    

Statistikkrapport for 01.01.2016 til 31.08.2016   

    

    

Generert 09.09.2016 

    

Gjelder for periode   

Fra 01.01.2016 

Til 31.08.2016 

    

Status på avvik innmeldt i perioden per i dag   

Åpne i dag 11 

Lukket i dag 319 

Gj.sn. behandlingstid per i dag 13d:18h:40m 

    

Avvik gruppert på status   

Alle avvik 330 

Innmeldte avvik 330 

Lukkede avvik 309 

Forfalte avvik 34 

    

Avvik gruppert på innmeldt alvorlighetsgrad   

Lite alvorlig 113 
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Alvorlig 140 

Meget alvorlig 77 

    

Endret alvorlighetsgrad   

Økt alvorlighetsgrad 7 

Senket alvorlighetsgrad 21 

    

Avvik gruppert på område   

Barnehage 9 

Barnevern/sosiale tjenester 2 

Brann og redning 2 

Dagaktivitetstilbud 1 

Eiendom 13 

Hjemmetjeneste 88 

HMS 4 

Informasjonssikkerhet 4 

Institusjon 98 

Krisesenter 5 

Skole 7 

Sykehjem 86 

Tildelingskontor 4 

Tjenester til funksjonshemmede 5 

Vann og avløp 2 

    

Avvik gruppert på område og avviktype   

Barnehage - Annet 3 

Barnehage - Personskader 4 

Barnehage - Spesialpedagogisk hjelp ikke gjennomført 1 

Barnehage - Utbrudd av smittsom sykdom 1 

Barnevern/sosiale tjenester - Ansatte utsatt for vold/trusler av foreldre, 
pårørende, barnet eller ungdommen 1 

Barnevern/sosiale tjenester - Manglende rutiner 1 

Brann og redning - Avlyste aktiviteter i forbindelse med feiing 1 

Brann og redning - Manglende/feil på teknisk utstyr 1 

Dagaktivitetstilbud - Pasienttransport 1 

Eiendom - Helseskadelige forhold ved bygning/eiendom 2 

Eiendom - Hærverk/ødeleggelse på bygning/eiendom 1 

Eiendom - Ikke utført/mangelfullt arbeide 1 

Eiendom - Mangel på vedlikehold/bygning i dårlig stand 4 

Eiendom - Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom 3 

Eiendom - Renhold ikke gjennomført 2 

Hjemmetjeneste - Annet 14 

Hjemmetjeneste - Avlyste besøk praktisk bistand/sykepleie 5 

Hjemmetjeneste - Avvik fra behandlingsprosedyre 2 

Hjemmetjeneste - Avvik fra bemanningsplan 4 
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Hjemmetjeneste - Avvik i henhold til vedtak  5 

Hjemmetjeneste - Avvik i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten 1 

Hjemmetjeneste - Avvik interne samhandlingsrutiner 7 

Hjemmetjeneste - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 3 

Hjemmetjeneste - Fall 4 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 5 

Hjemmetjeneste - Legemiddel gitt av ufaglært/faglært uten bemyndigelse 6 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 2 

Hjemmetjeneste - Legemiddelhåndteringsfeil som medførte pasientskade 1 

Hjemmetjeneste - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 1 

Hjemmetjeneste - Medisinering/medikamenthåndtering 8 

Hjemmetjeneste - Mottatt klage skriftlig/muntlig 1 

Hjemmetjeneste - Personalmangel 2 

Hjemmetjeneste - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 16 

Hjemmetjeneste - Tjenesten utsatt /endret dag 1 

HMS - Annet  1 

HMS - Mobbing/trakassering 2 

HMS - Stikk/kutt  1 

Informasjonssikkerhet - Nedetid på fagsystemer 4 

Institusjon - Annet 41 

Institusjon - Avvik E-link 1 

Institusjon - Avvik fra behandlingsprosedyre 1 

Institusjon - Avvik fra bemanningsplan 6 

Institusjon - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 1 

Institusjon - Bruk av tvang uten hjemmel/vedtak 6 

Institusjon - Fall (pasienter) 16 

Institusjon - Legemiddel annet 8 

Institusjon - Legemiddel feil i dosett/multidose 1 

Institusjon - Legemiddel gitt etter seponering 1 

Institusjon - Legemiddel gitt til feil pasient 1 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 6 

Institusjon - Mangelfull opplæring ansatte 1 

Institusjon - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 3 

Institusjon - Manglende samtykkevurdering 1 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 4 

Krisesenter - Annet 1 

Krisesenter - Brudd på intern rutine 2 

Krisesenter - Fysisk sikring 1 

Krisesenter - Ikke fastmontert utstyr 1 

Skole - Annet 5 

Skole - Manglende opplæring ansatte 1 

Skole - Personalmangel 1 

Sykehjem - Annet 28 

Sykehjem - Avvik fra behandlingsprosedyre 3 
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Sykehjem - Avvik interne samhandlingsrutiner 6 

Sykehjem - Bruk av tvang (der det ikke foreligger vedtak) 1 

Sykehjem - Fall 12 

Sykehjem - Feilernæring 2 

Sykehjem - Medisinering/medikamenthåndtering 7 

Sykehjem - Personalmangel  13 

Sykehjem - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 5 

Sykehjem - Trykksår 2 

Sykehjem - Uhell med alvorlig skade 2 

Sykehjem - Voldstilfeller fra pasienter ovenfor ansatte/andre pasienter 5 

Tildelingskontor - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 1 

Tildelingskontor - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 3 

Tjenester til funksjonshemmede - Bruk av tvang uten hjemmel/vedtak 1 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel gitt til feil pasient 1 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 1 

Tjenester til funksjonshemmede - Mangellfull samtykkevurdering 1 

Tjenester til funksjonshemmede - Tjenesten avlyst - hjemmesykepleie 1 

Vann og avløp - Brudd i ledningsnett/ødelagte rør 1 

Vann og avløp - Vannkvalitet 1 

    

Avvik gruppert på tjenestested   

  39 

Austjord avlastning FG 14 

Austjord barn og unge 16 

BPA 1 

Eikli barnehage 1 

F/G 2 

HR-avdelingen 1 

Hallingby barnehage 1 

Hallingby hjemmetjenester 26 

Haug barnehage 5 

Helse og omsorg 5 

Heradsbygda barnehage 4 

Heradsbygda dagavdeling 1 

Hov allè bofellesskap 2 

Hov gård bofellesskap 1 

Hvelven 87 barnebolig 3 

Hï¿½nefoss omsorgssenter 1 

Hønefoss barnehage 1 

Hønefoss oms avd 1 3 

Hønefoss oms avd 2 3 

Hønefoss oms avd 3 1 

Krisesenteret 4 

Nes hjemmetjenester 7 
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Nes institusjon 20 

Renhold 1 

Sokna hjemmetjenester 30 

Sokna institusjon 10 

Sokna skole 1 

Tildelingskontoret 32 

Tyribo dagavdeling 1 

Tyribo institusjon 75 

Tyristrand hjemmetjenester 1 

Veien barnehage 13 

sokna omsorgssenter 3 

tyribo 1 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært positiv til at kommunen har innført et kvalitetssystem og som en del av dette et 

avvikssystem.  

 

En viktig del av arbeidet med å implementere et avvikssystem er å innføre gode rutiner som sikrer 

at avvik meldes når de oppstår. Videre er det nødvendig å trygge ansatte i at avvik som rapporteres 

følges opp. Som en del av oppfølgingsarbeidet med avvik er det sentralt at vi lærer av de feil som 

gjøres slik at kommunen kontinuerlig forbedrer tjenestene, både på et overordnet nivå, på den 

enkelte enhet og for den ansatte.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 9.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 16/4878-1   Arkiv: 440  

 

Tilsyn kulturskolen 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/16 Arbeidsmiljøutvalget 28.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar tilsyn ved kulturskolen til orientering 

 

 

Beskrivelse av saken 

Beskrivelse av saken 
Arbeidstilsynet gjennomførte varslet tilsyn ved Kulturskolen 25.8.2016. 
 
Hensikten med tilsynet 
I tilsynet kontrollerte Arbeidstilsynet enkelte utvalgte organisatoriske arbeidsbetingelser, 
samt undersøkte hvordan virksomheten jobber systematisk og forebyggende med helse, 
miljø og sikkerhet (HMS). De var spesielt opptatt av hvilke tiltak arbeidsgiver, sammen med 
sine arbeidstakere, har iverksatt for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. 
 
Vurderte momenter  
Tilsynet vurderte følgende momenter ved tilsynet: 

 Virksomhetens HMS-arbeid for å forebygge sykefravær og fremme inkludering 

 Virksomhetens oppfølging av sykemeldte arbeidstakere 

 
Eksempler på dokumentasjon som arbeidsgiver skal legge fram: 

 Oversikt hvordan virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

 Myndighet er fordelt med hensyn til HMS-arbeidet 

 Siste gjennomførte kartlegging og risikovurdering med tilhørende tiltaksplan 

 Leders og verneombuds helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring 

 Møter og medvirkningsarenaer 

 Rutiner for sykefravær 

 En oversikt over virksomhetens fraværsstatistikk 

 Kopi av mal for oppfølgingsplan 
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Rapport etter tilsyn 
Kulturskolen kunne ved tilsynet ikke fremlegge en aktuell risikokartlegging og risikovurdering 
av virksomheten og ble derfor varslet om pålegg med frist for tilbakemelding til 
arbeidstilsynet satt til den 16.9.16. 
 
Endelig frist for tilbakemelding om utført risikokartlegging og risikovurdering ble satt til 
18.11.16 
 
Oppfølging i kommunen 
Risikokartlegging, vurdering og plan utarbeides av kulturskolen 20.9.16 og dokumentasjon fra 
arbeidet sendes deretter til arbeidstilsynet.  
 

Rådmannens vurdering 

Tilsyn er meget viktig for kontinuerlig læring og utvikling av enhetene i Ringerike kommune. 

Det er positivt at Kulturskolen med dette tilsynet får en gjennomgang av HMS-internkontroll. 

Kulturskolen vil iverksette de tiltakene som blir pålagt av arbeidstilsynet.  
 

 

Vedlegg: Tilsynsrapport fra arbeidstilsynet datert 26.8.16 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 16/4950-2   Arkiv: 431  

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2015  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/16 Arbeidsmiljøutvalget 28.09.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelse for alle ansatte høsten 2015. 

Hensikten med medarbeiderundersøkelsen er å få tilbakemelding fra alle ansatte på hvordan de 

opplever ulike sider ved arbeidsmiljøet.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte.  

 

I 2016 er det arbeidet med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Ledere på alle enheter 

har presentert resultatene for sine ansatte og arbeidet med utarbeidelse av handlingsplaner med 

tiltak knyttet til arbeidsmiljø.  

 

Gjennom kommunalsjefenes ledersamtaler har oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen vært 

tema. Det er gjennomført en kartlegging som viser hvordan oppfølgingsarbeidet har vært i de 

ulike enhetene. Gjennomgående rapporteres det at alle enheter/avdelinger har arbeidet med 

resultatene. Mange har benyttet anbefalt metodikk i oppfølgingsarbeidet og det er i stor grad 

utarbeidet handlingsplaner på den enkelte enhet. Flere ledere har involvert miljø- og 

kvalitetssikringsgruppene (MKS) i arbeidet.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at lederne i de ulike enhetene har fulgt opp 

medarbeiderundersøkelsen. Spesielt er det positivt at lederne sammen med sine ansatte har 

utarbeidet handlingsplaner som følges opp gjennom året.  

 

 

 

 

Vedlegg 
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 Ringerike kommune, 14.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arkivsaksnr.: 16/1414-1   Arkiv:   

 

Årsrapport 2015 og handlingsplan 2016 forflytning  

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2015 og handlingsplan 2016 tas til orientering. 

 

Sammendrag 

Forflytningsutvalgets årsrapport 2015 og handlingsplan for 2016 

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til prosedyre forflytning vedtatt i AMU har forflytningsutvalget utarbeidet 

årsrapport 2015 og handlingsplan for 2016.  

 

Beskrivelse av saken 

Årsrapport 2015: Det er i 2015 gjennomført: 

Kollegaveiledning 

Grunnkurs forflytning x1 

Samling forflytningsveiledere x2  

Opplæring av helsefagarbeidere x1 

Erfaringsdeling med ledere i helse og omsorg i Kongsberg kommune, et IA samarbeid. 

Møter i forflytningsutvalget x2 

Innføring av egen prosedyre på elektromedisinsk utstyr (EMU). 

Opprettet nytt prosjekt som er beskrevet i handlingsplan sykefravær 2016 saksnr.16/2928-1:  

Innovasjon og utvikling i helse og omsorg, en videreføring av prosjekt forflytning. 

 

 

 

2016 HANDLINGSPLAN FORFLYTNING 

 

 

GJELDER FOR: Ringerike kommune, helse, omsorg og velferd 

 

              



 

AKTIVITET 

 

 

ANSVARLIG 

 

NÅR 

 

KOMMENTAR 

Møte forflytningsutvalget Rune Faksvåg Mars 2016  

Kollegaveiledning jamfør 

prosedyre 

 

Forflytningsveiledere (FV) 

Enhetsledere (EL) 

2016 Enhetsledere jamfør 

prosedyre sørge for 

at enheten har en 

plan for utvikling på 

området.  

Elektromedisinsk utstyr 

(EMU) 

Rune Faksvåg Våren 

2016 

Kvalitetssikre 

innføring EMU perm 

på institusjonene 

 

Grunnkurs nye 

forflytningsveiledere jamfør 

prosedyre 

Nye flotte praksis lokaler 

Hønefoss videregående 

skole benyttes. 

 

Bedriftshelsetjenesten og 

leder forflytningsutvalget 

Vår og 

høst 2016 

Tilbud 2x/ år jamfør 

prosedyre. Kun ved 

flere enn 6 

kursdeltagere. 

Prosjekt innovasjon og 

utvikling i helse og omsorg, 

en videreføring av 

forflytningsarbeidet. 

Rune Faksvåg 2016-2017 Innføring i bruk av 

Raizer. Se 

prosjektbeskrivelse 

 

Samling alle 

forflytningsveiledere 

 

Forflytningsutvalget 

 

Vår og 

høst 2016 

Kan erstattes med 

fagdag med aktuelle 

tema for FV 

Innføring ny 

serviceerklæring 

 ILA 2016  

Kurs for lærlinger på 

Hønefoss videregående 

skole 

Rune Faksvåg 2016 Ble gjennomført i 

2015, sikter på 

samarbeid i 2016 

Møte forflytningsutvalget Rune Faksvåg August 

2016 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Prosedyre forflytning vedtatt i AMU 

Handlingsplan sykefravær 2016



Økonomiske forhold 

Det er søkt tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT 

honorar jamfør prosjektbeskrivelse som er vedlagt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er tilfreds med at det utarbeides egen handlingsplan for forflytning.  

  

Vedlegg 

 

Prosjektplan innovasjon og utvikling i helse og omsorg, en videreutvikling av 

forflytningsarbeidet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Prosjektnavn: lnnovasjon og utvikling i

helse og omsorg

Videreutvikling av forflytningsarbeidet

Dokid:
15128210
(1 5/1 03ee-1 )

Videreutvikling av



Planlagt startdato: 01.11.15 Planlagt sluttdato: oL.o4.L7

Oppdragsgiver: Kommunalsjef i helse og omsorg Christine Myhre Bråthen

Rune Faksvåg

Ringerike kommune helse og omsorg har i lengertid hatt fokus på god forflytningsteknikk. Fra den

senere tid kan nevnes:

Systematiske opplæring
System på opplæring av forflytningsveiledere i form av grunnkurs og samlinger.

Lærlinger
Det er opprettet samarbeid med Hønefoss videregående skole om deling av lokaler og

kunnskap/ kursing innen forflytning.

Økt grad av samarbeid med leverandører forflytningshielpemidler

Elektromedisinsk utstyr (EMU l
Ny prosedyre (perm) i2015 for bedre kompetanse og kvalitetssikring innen EMU

Ny serviceerklæring høsten 2015

Økt kompetanse på området forflytning vil kunne bidra til bedre å takle de utfordringer og

muligheter som ny teknologi og utvikling innen området medfører.

a

a

a

a

a

Oppdragstaker:

Prosjektgruppen

Høringsgruppe

Navn

Rune Faksvåg

NAV arbeidslivssenterKnut Kirkaune

Tittel

Faglig rådgiver

Hovedvernombud Arne Skuterud

Rådgiver

Fossetorget, natt

Fossetorget

Pilot 1 (av 4)

Forflytningsveileder

Toyni Marie Kristiansen

Annett Klöpfel

Kvalitetsutvalget for

helse og omsorg

Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse

B. Problembeskrivelse og prosjektmål

A. Organisering

Problembeskrivelsen:



a Hvordan sikre at Ringerike kommune er innovativ i sin tilnærming til nye arbeidsmetoder

iamfør den teknologiske utviklingen. Dette i s¡tt møte med fremtidens mottakere av

helsetjenester for å sikre de ansattes helse, engasjement og arbeidsglede.

Overordnet mål:

Legge til rette for innovativ tilnærming til nye arbeidsmetoder og ny teknologi innen
forflytning i Ringerike kommune, gjennom utprøving itre enheter.

Effektmål:

o @kt kvalitet i tjenesten, herunder bedre brukeropplevelse ved forflytning.

Enhetsleder:

. Sørge for dette som tema ved ledersamling i helse og omsorg kvartalsvis.

Avde lingsledere/ en hetsledere :

Forflytningsarbeidet (se prosedyre for forflytning) er kartlagt, planlagt, iverksatt,
dokumentert og evaluert.

Forflytn i ngsveilederne :

. Støtter og samarbeider med avdelingsleder i ovennevnte må1.

o Bidrar til opplæring og utvikling av forflytningskunnskap innen avdelingen jamfør

avdelingsleder sitt effektmå1.
o Fungere som superbruker ved innføring av innovative løsninger

Medarbeidere:
o @kt kunnskap om det siste innen metoder og utstyr
o @kL nærvær
o Mindre frafall
o Stå lengre ijobb
o Kunne selvstendig løse oppgaver som tidligere krevde to medarbeidere/ bistand fra brann og

redning.

a

Resultatmål

lnnkjøp, utprøving og opplæring i bruk av raizer i pilotenhetene (Fossetorget, natt-tjenesten og

Krokenveien 17 /t9 med Ullerål) innen 30.03 .2OL6.

Kurs for avdelingsledere i helse og omsorg, i forflytning, ¡ løpet av første kvartal 2016.

E-læring gjennomført av alle forflytningsveiledere ¡ løpet av 2016.

Kvalitetssikring



a

Tiltak

Enhetsleder etterspør forflytningsarbeidet både hos avdelingsleder og forflytningsvei leder(e)

jamfør prosedyre (se interkontroll helse og omsorg) forflytning.

o Forankring kommunalsjef, ledergruppe, kvalitetsutvalget og kvalitetsforum.

o Forflytningsveiledere i enhetene rapporterer om utført opplæring (Raizer og e-læring) til

Rune Faksvåg

o Kommunalsjef legger til rette for økt kompetanse i velferdsteknologi.

o Prosedyre forflytning revideres oB gjøres kjent i ulike lederfora.

a Avde får opplæri

Tidspunkt U{ørtlkommentarDeltagereAktivitet:
Nov.201 5Des.2015Toyni KristiansenForankring

toppledelsen
03. L2.t5Toyni Kristiansen Des-jan 2OL5/2OL6Få aksept i tre enhet

som pilot
Des. - 15Des.201 5Toyni KristiansenBestille fire raizer til

tre enheter
Des. - 15Des.201 5Rune FaksvågStatusrapport til

prosjektgruppe

medlemmer
Jan. 201 6Toyni KristiansenForankring i

kvalitetsutvalget
lrnr¡r-fahrt nr )O1 â Tnrrni Vricliancanrvyrrr r\¡¡ JrrsrrJ!¡r1^-^^1,-i^^ i¡-(,I dl lnr il rEr r

kvalitetsforum
Januar 201 6Prosjektgruppemøte
Feb. 201 6Rune FaksvågOpplæring tre enheter
I løpet av mars 201 6Forflytningsveileder i

pilotenhetene
Kollegaveiledning

1 .kvartal201 6Rune FaksvågKurs i forflytning for
avdelingsledere i helse

og omsorg
Mars 201 6Rune FaksvågEvaluere effekt ¡ de tre

enhetene
Mars 201 6ProsjektgruppeProsjektgruppemøte
Mars 201 6 Forutsatt positiv

evaluering i første tre
enheter

Toyni KristiansenPlan for utvidelse til
alle natt og hj.tj.

enheter.
April201 6Rune FaksvågOpplæring

forflytni ngsveiledere

utvida (alle) enheter
Juni 201 6ForflytningsveiledereKollegaveiledning

utvida (alle) enheter
Juni 20L6ProsjektgruppaProsjektgruppemøte

Rune Faksvåg 30 Juni 201 6Evaluering prosjekt
Gjelder EMU

personløftere og

senger

¡nnen utgangen av

201 6.
Alle aktuelle
forflytningsveiledere

kunnskapsbanken.net

e-læringsprogram

innen utgangen av

20t6.
Alle aktuelle
forflçningsveiledere

Bekreftelse
gjennomført e-

læringsprogram t¡l

Rune Faksvåg



Sluttevaluering Rune Faksvåg ot.o4.r7
C. Ressursrammer/økonomi

iBudsjettramme 201 6

Kostnader ¡ 1 000 I nntekter/finansiering

Tekst Beløp Egne midler (beløn)
Eksterne midler

qbeløR)

LøNNSMIDLER m/sosiale kostnader

Prosje ktlede r/ faglig rådgive r

8 dagsverk 20 000,- 20 000,-

Prosjektgruppa

1 2 dagsverk 30 000,- 30 000,-

Medarbeidere i tjenesten (pilot)

t rigjaring til opplæ ring

fo rflytn i ngsveiledere :

4 dagsverk

FrigjØring til praktisk trening i

enheten (arbeide to og to):

85 dagsverk

L0 000,-

21 2 500,-

8760,-

1 85 840,-

7240,-

26 660.-

Avdelingsleder kurs

20 dagsverk 50 000,- 6200,-

Medarbeidere i tjenesten (alle)

Frigjøring til opplæring

forflytn i ngsvei ledere:

5 dagsverk

Frigjøring til praktisk trening i

enheten (arbeide to og to):

298 dagsverk

1 2500,-

745 000i

Sum lønnsmidler drift prosjekt L 080 000,- 34 tOO,-



20L6

35 000,-420 000,- 385 000,-Tilbud om Raizer x 12

15 000,-

2600,-

L7 600,-Leie underuisningslokaler x3

Bevertning avdelingsledere 40 à

65,- stk.

69100,-1517 600,-Sum budsjett

t:

D. Rapportering

Sluttrapport Ansvarlig Rune Faksvåg

Frist: oL.o4.t7

Sluttevaluering Ansvarlig: Rune Faksvåg

Frist: oL.o4.t7

F

E. Underskrifter

Oppd ragsgiver: Kommu na lsjef Christine My

Oppdragstaker: Rune Faksvåg

hre Bråthen

Ú¡n,ùlt¡nn- hqû-.6¡^$t

Statusrapportering Ansvarlig avsender: Rune Faksvåg

Mottaker Christine Myhre Bråthen

Statusrapport 01.06.r"6

, Z



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2927-1   Arkiv: G30 &38  

 

Orientering fra bedriftshelsetjenesten  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra bedriftshelsetjenesten til orientering 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

Det ble enighet i Arbeidsmiljøutvalgets møte 25. mai at bedriftshelsetjenesten skal orientere 

muntlig om status leveranse bedriftshelsetjeneste til Ringerike kommune. Arbeidsmiljøutvalget 

ønsker med dette å sikre en god informasjon til utvalgets medlemmer med muligheter til å komme 

med spørsmål og innspill i forhold til leveransene fra bedriftshelsetjenesten (Stamina helse). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser dette informasjonsarbeidet som en viktig del i arbeidet med å holde 

arbeidsmiljøutvalget fortløpende orientert om bedriftshelsetjenestens arbeid og leveranser til 

Ringerike kommune. 

 

 

 Ringerike kommune, 14.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4874-1   Arkiv: 440  

 

Hovedverneombudet  2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Arbeidsmiljøutvalget tar informasjon fra hovedverneombudet til orientering 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

Det ble enighet i Arbeidsmiljøutvalgets møte 25. mai at hovedverneombudet skal orientere om det 

som er aktuelle saker innenfor hovedverneombudets ansvarsområde. Arbeidsmiljøutvalget ønsker 

med dette å sikre en god informasjon til utvalgets medlemmer med muligheter til å komme med 

spørsmål og innspill.  

 

Denne orienteringen vil være fast post på møtene i arbeidsmiljøutvalget og vil være i tillegg til 

aktuelle saker som fremkommer av sakslisten. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser dette informasjonsarbeidet som en viktig del i arbeidet med å holde 

arbeidsmiljøutvalget orientert om arbeidsmiljøsituasjon i Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 11.9.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4875-1   Arkiv: 461  

 

Sykefravær  2016  

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Arbeidsmiljøutvalget tar sykefravær 2. kvartal 2016 til orientering 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

Beskrivelse av saken 

 

Sykefravær  

Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i juni sammenlignet med fjoråret. I 2. kvartal 

2016 er det registrert et sykefravær på 8,6 % mot 8,8 % i 2015. Trenden fortsetter i juni som 

viser 8,4 % i 2016 mot 8,6 % i 2015.  

 

 
  

2.kvartal 
2015 

2. kvartal 
2016 

jun.15 jun.16 

Hele kommunen 
Totalt 8,8 8,6 8,6 8,4 

Egenmeldt 0,9 0,8 0,7 0,8 

Administrasjon 

og fellesutgifter 

Totalt 5 4,5 5,3 5,6 
Egenmeldt 0,7 0,6 0,4 1,1 

Barnehage 
Totalt 8,8 10,3 8,8 10 

Egenmeldt 1,3 1,1 1,4 1 

Grunnskole 
Totalt 6,4 6,7 5 5,4 

Egenmeldt 0,7 0,6 0,3 0,3 

Spesielle tiltak 

barn og unge 

Totalt 6,6 10,9 6,8 12,6 
Egenmeldt 1 1,1 1 1 

Kulturtjenesten 
Totalt 7,9 1,4 5,8 0,3 

Egenmeldt 0,2 0,5 0,2 0,2 

Helse og omsorg  
Totalt 11,7 11 12,2 11,1 

Egenmeldt 1 1 0,9 1 

Samfunn 
(Tekniske 

områder) 

Totalt 6,3 4,8 6,3 4,2 

Egenmeldt 0,8 0,6 0,7 0,8 



Det er fortsatt store variasjoner på sykefraværet mellom sektorer og innad i sektorene. Det 

arbeides med å følge opp spesielt der det er stort sykefravær. 

 

Det vil presenteres mer detaljerte tall i AMU-møtet. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at sykefraværet fortsetter å synke. Det gjøres en god innsats 

i alle sektorer med å følge opp de sykemeldte i tillegg til å arbeide forebyggende. Gjennom 

økt ledertetthet ser vi resultater av tettere oppfølging fra leder i arbeidet. Det er videre 

positivt at samarbeidet med NAV og arbeidslivsenteret fungerer bra og gir resultater i flere 

saker.  

 

Det må fortsatt arbeides med tiltak for å redusere sykefravær. Spesiell oppmerksomhet til de 

enheter som har høyt sykefravær skal prioriteres.  

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4877-1   Arkiv: 440 &31  

 

Avvik  2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Arbeidsmiljøutvalget tar aktuell aviksstatistikk til orientering 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det var enighet i Arbeidsmiljøutvalgets møte 25. mai 2016 at status avvikshåndtering skal være en 

fast sak på alle AMU-møter. Arbeidsmiljøutvalget ønsker med dette å sikre god informasjon til 

utvalgets medlemmer med muligheter til å komme med spørsmål og innspill til arbeidet med avvik 

i Ringerike kommune. Samtidig vil arbeidsmiljøutvalget ha en god oversikt over hvor avvik skjer 

innen ulike områder og sektorer i kommunen.  

 

Avvikssystemet er under innføring i hele Ringerike kommune og målsettingen er at systemet skal 

være ferdig implementert i alle sektorer 1. januar 2017. Statistikken vil derfor være ufullstendig 

inntil systemet er fullt implementert. Ved nåværende tidspunkt er det imidlertid mulig at hente ut 

nyttig og viktig informasjon om status ved de enhetene der systemet er innført.  

 

Arbeidsmiljøutvalget vil med denne saken få presentert et eksempel på tall som avvikssystemet 

kan levere. Utvalget bes komme med innspill og ønsker om hva statistikken skal inneholde i 

fremtidige rapporteringer.  

 

Kort om avviksflyt 

Avvik kan meldes av alle ansatte i Ringerike kommune. Avviket går automatisk til nærmeste leder 

som har 10 dager til å behandle avviket. Hvis ikke avviket behandles innen frist går avviket 

automatisk til leder over som i tillegg har 10 dager på seg. Innmelder får tilbakemelding på mail 

når behandler har behandlet avviket. Avvik kan i tillegg flyttes på tvers i organisasjonen hvis det er 

hensiktsmessig at det er andre en nærmeste leder som skal behandle avviket.  

 



Alle ansatte får opplæring i hvordan de finner retningslinjer, lover, forskrifter og interne rutiner og 

prosedyrer som beskriver arbeidet. Samtidig med denne opplæringen får de ansatte opplæring i 

hvordan de melder avvik.  

 

Tilgang til avviksstatistikk 

Alle leder har tilgang til sine statistikker meldt på egen avdeling og kan lese innholdet i sine avvik. 

Kommunalsjefer og Rådmann har tilgang til statistikk for hele kommunen. Hovedtillitsvalgte kan 

tilgang til å lese statistikk, men ikke innholdet i selve avviket. I tillegg har delprosjektledere tilgang 

til avviksstatistikk for hele kommunen for å kunne følge opp og gi støtte. 

 
Status avvik januar-august 2016 
 
Utvikling over tid for avvik gruppert på status 
 
 

 
 

Figur. 1 Diagrammet viser utvikling av avvik per måned.  

 

Kommentarer: 

Statistikken viser at til tross for at antall avvik øker jevn og i takt med implementering av 

systemet øker ikke forfalte avvik. Videre ser vi av statistikken at avvik lukkes kontinuerlig.  
 



 
 
Figur 2. Diagrammet viser hvilke områder som rapporterer avvik.  
 
Tabellen under viser totaloversikt over hva som er mulig å hente ut fra systemet. Oversikten viser 
hvilke muligheter som ligger i systemet.  

  
Statistikkrapport for 01.01.2016 til 31.08.2016   

    

    

Generert 09.09.2016 

    

Gjelder for periode   

Fra 01.01.2016 

Til 31.08.2016 

    

Status på avvik innmeldt i perioden per i dag   

Åpne i dag 11 

Lukket i dag 319 

Gj.sn. behandlingstid per i dag 13d:18h:40m 

    

Avvik gruppert på status   

Alle avvik 330 

Innmeldte avvik 330 

Lukkede avvik 309 

Forfalte avvik 34 

    

Avvik gruppert på innmeldt alvorlighetsgrad   



Lite alvorlig 113 

Alvorlig 140 

Meget alvorlig 77 

    

Endret alvorlighetsgrad   

Økt alvorlighetsgrad 7 

Senket alvorlighetsgrad 21 

    

Avvik gruppert på område   

Barnehage 9 

Barnevern/sosiale tjenester 2 

Brann og redning 2 

Dagaktivitetstilbud 1 

Eiendom 13 

Hjemmetjeneste 88 

HMS 4 

Informasjonssikkerhet 4 

Institusjon 98 

Krisesenter 5 

Skole 7 

Sykehjem 86 

Tildelingskontor 4 

Tjenester til funksjonshemmede 5 

Vann og avløp 2 

    

Avvik gruppert på område og avviktype   

Barnehage - Annet 3 

Barnehage - Personskader 4 

Barnehage - Spesialpedagogisk hjelp ikke gjennomført 1 

Barnehage - Utbrudd av smittsom sykdom 1 

Barnevern/sosiale tjenester - Ansatte utsatt for vold/trusler av foreldre, 
pårørende, barnet eller ungdommen 1 

Barnevern/sosiale tjenester - Manglende rutiner 1 

Brann og redning - Avlyste aktiviteter i forbindelse med feiing 1 

Brann og redning - Manglende/feil på teknisk utstyr 1 

Dagaktivitetstilbud - Pasienttransport 1 

Eiendom - Helseskadelige forhold ved bygning/eiendom 2 

Eiendom - Hærverk/ødeleggelse på bygning/eiendom 1 

Eiendom - Ikke utført/mangelfullt arbeide 1 

Eiendom - Mangel på vedlikehold/bygning i dårlig stand 4 

Eiendom - Manglende sikkerhetstiltak bygning/eiendom 3 

Eiendom - Renhold ikke gjennomført 2 

Hjemmetjeneste - Annet 14 

Hjemmetjeneste - Avlyste besøk praktisk bistand/sykepleie 5 



Hjemmetjeneste - Avvik fra behandlingsprosedyre 2 

Hjemmetjeneste - Avvik fra bemanningsplan 4 

Hjemmetjeneste - Avvik i henhold til vedtak  5 

Hjemmetjeneste - Avvik i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten 1 

Hjemmetjeneste - Avvik interne samhandlingsrutiner 7 

Hjemmetjeneste - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 3 

Hjemmetjeneste - Fall 4 

Hjemmetjeneste - Legemiddel annet 5 

Hjemmetjeneste - Legemiddel gitt av ufaglært/faglært uten bemyndigelse 6 

Hjemmetjeneste - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 2 

Hjemmetjeneste - Legemiddelhåndteringsfeil som medførte pasientskade 1 

Hjemmetjeneste - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 1 

Hjemmetjeneste - Medisinering/medikamenthåndtering 8 

Hjemmetjeneste - Mottatt klage skriftlig/muntlig 1 

Hjemmetjeneste - Personalmangel 2 

Hjemmetjeneste - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 16 

Hjemmetjeneste - Tjenesten utsatt /endret dag 1 

HMS - Annet  1 

HMS - Mobbing/trakassering 2 

HMS - Stikk/kutt  1 

Informasjonssikkerhet - Nedetid på fagsystemer 4 

Institusjon - Annet 41 

Institusjon - Avvik E-link 1 

Institusjon - Avvik fra behandlingsprosedyre 1 

Institusjon - Avvik fra bemanningsplan 6 

Institusjon - Avvik samhandlingsrutine internt/eksternt 1 

Institusjon - Bruk av tvang uten hjemmel/vedtak 6 

Institusjon - Fall (pasienter) 16 

Institusjon - Legemiddel annet 8 

Institusjon - Legemiddel feil i dosett/multidose 1 

Institusjon - Legemiddel gitt etter seponering 1 

Institusjon - Legemiddel gitt til feil pasient 1 

Institusjon - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 6 

Institusjon - Mangelfull opplæring ansatte 1 

Institusjon - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 3 

Institusjon - Manglende samtykkevurdering 1 

Institusjon - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 4 

Krisesenter - Annet 1 

Krisesenter - Brudd på intern rutine 2 

Krisesenter - Fysisk sikring 1 

Krisesenter - Ikke fastmontert utstyr 1 

Skole - Annet 5 

Skole - Manglende opplæring ansatte 1 

Skole - Personalmangel 1 



Sykehjem - Annet 28 

Sykehjem - Avvik fra behandlingsprosedyre 3 

Sykehjem - Avvik interne samhandlingsrutiner 6 

Sykehjem - Bruk av tvang (der det ikke foreligger vedtak) 1 

Sykehjem - Fall 12 

Sykehjem - Feilernæring 2 

Sykehjem - Medisinering/medikamenthåndtering 7 

Sykehjem - Personalmangel  13 

Sykehjem - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 5 

Sykehjem - Trykksår 2 

Sykehjem - Uhell med alvorlig skade 2 

Sykehjem - Voldstilfeller fra pasienter ovenfor ansatte/andre pasienter 5 

Tildelingskontor - Manglende rutine/prosedyre/retningslinjer 1 

Tildelingskontor - Teknisk utstyr fungerer ikke/mangel på utstyr 3 

Tjenester til funksjonshemmede - Bruk av tvang uten hjemmel/vedtak 1 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel gitt til feil pasient 1 

Tjenester til funksjonshemmede - Legemiddel ikke gitt (svikt i rutiner) 1 

Tjenester til funksjonshemmede - Mangellfull samtykkevurdering 1 

Tjenester til funksjonshemmede - Tjenesten avlyst - hjemmesykepleie 1 

Vann og avløp - Brudd i ledningsnett/ødelagte rør 1 

Vann og avløp - Vannkvalitet 1 

    

Avvik gruppert på tjenestested   

  39 

Austjord avlastning FG 14 

Austjord barn og unge 16 

BPA 1 

Eikli barnehage 1 

F/G 2 

HR-avdelingen 1 

Hallingby barnehage 1 

Hallingby hjemmetjenester 26 

Haug barnehage 5 

Helse og omsorg 5 

Heradsbygda barnehage 4 

Heradsbygda dagavdeling 1 

Hov allè bofellesskap 2 

Hov gård bofellesskap 1 

Hvelven 87 barnebolig 3 

Hï¿½nefoss omsorgssenter 1 

Hønefoss barnehage 1 

Hønefoss oms avd 1 3 

Hønefoss oms avd 2 3 

Hønefoss oms avd 3 1 



Krisesenteret 4 

Nes hjemmetjenester 7 

Nes institusjon 20 

Renhold 1 

Sokna hjemmetjenester 30 

Sokna institusjon 10 

Sokna skole 1 

Tildelingskontoret 32 

Tyribo dagavdeling 1 

Tyribo institusjon 75 

Tyristrand hjemmetjenester 1 

Veien barnehage 13 

sokna omsorgssenter 3 

tyribo 1 

 



 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært positiv til at kommunen har innført et kvalitetssystem og som en del av dette 

et avvikssystem.  

 

En viktig del av arbeidet med å implementere et avvikssystem er å innføre gode rutiner som sikrer 

at avvik meldes når de oppstår. Videre er det nødvendig å trygge ansatte i at avvik som 

rapporteres følges opp. Som en del av oppfølgingsarbeidet med avvik er det sentralt at vi lærer av 

de feil som gjøres slik at kommunen kontinuerlig forbedrer tjenestene, både på et overordnet nivå, 

på den enkelte enhet og for den ansatte.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 9.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4878-1   Arkiv: 440  

 

Tilsyn kulturskolen 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

Arbeidsmiljøutvalget tar tilsyn ved kulturskolen til orientering 

 

 

Beskrivelse av saken 

Beskrivelse av saken 
Arbeidstilsynet gjennomførte varslet tilsyn ved Kulturskolen 25.8.2016. 
 
Hensikten med tilsynet 
I tilsynet kontrollerte Arbeidstilsynet enkelte utvalgte organisatoriske arbeidsbetingelser, 
samt undersøkte hvordan virksomheten jobber systematisk og forebyggende med helse, 
miljø og sikkerhet (HMS). De var spesielt opptatt av hvilke tiltak arbeidsgiver, sammen med 
sine arbeidstakere, har iverksatt for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. 
 
Vurderte momenter  
Tilsynet vurderte følgende momenter ved tilsynet: 

 Virksomhetens HMS-arbeid for å forebygge sykefravær og fremme inkludering 

 Virksomhetens oppfølging av sykemeldte arbeidstakere 
 
Eksempler på dokumentasjon som arbeidsgiver skal legge fram: 

 Oversikt hvordan virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver 
og 

 Myndighet er fordelt med hensyn til HMS-arbeidet 

 Siste gjennomførte kartlegging og risikovurdering med tilhørende tiltaksplan 

 Leders og verneombuds helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring 

 Møter og medvirkningsarenaer 

 Rutiner for sykefravær 

 En oversikt over virksomhetens fraværsstatistikk 

 Kopi av mal for oppfølgingsplan 



  
Rapport etter tilsyn 
Kulturskolen kunne ved tilsynet ikke fremlegge en aktuell risikokartlegging og 
risikovurdering av virksomheten og ble derfor varslet om pålegg med frist for 
tilbakemelding til arbeidstilsynet satt til den 16.9.16. 
 
Endelig frist for tilbakemelding om utført risikokartlegging og risikovurdering ble satt til 
18.11.16 
 
Oppfølging i kommunen 
Risikokartlegging, vurdering og plan utarbeides av kulturskolen 20.9.16 og dokumentasjon 
fra arbeidet sendes deretter til arbeidstilsynet.  
 

Rådmannens vurdering 

Tilsyn er meget viktig for kontinuerlig læring og utvikling av enhetene i Ringerike kommune. 

Det er positivt at Kulturskolen med dette tilsynet får en gjennomgang av HMS-internkontroll. 

Kulturskolen vil iverksette de tiltakene som blir pålagt av arbeidstilsynet.  
 

 

Vedlegg: Tilsynsrapport fra arbeidstilsynet datert 26.8.16 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4950-2   Arkiv: 431  

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelse for alle ansatte høsten 2015. 

Hensikten med medarbeiderundersøkelsen er å få tilbakemelding fra alle ansatte på hvordan 

de opplever ulike sider ved arbeidsmiljøet.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte.  

 

I 2016 er det arbeidet med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Ledere på alle enheter 

har presentert resultatene for sine ansatte og arbeidet med utarbeidelse av handlingsplaner 

med tiltak knyttet til arbeidsmiljø.  

 

Gjennom kommunalsjefenes ledersamtaler har oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 

vært tema. Det er gjennomført en kartlegging som viser hvordan oppfølgingsarbeidet har vært 

i de ulike enhetene. Gjennomgående rapporteres det at alle enheter/avdelinger har arbeidet 

med resultatene. Mange har benyttet anbefalt metodikk i oppfølgingsarbeidet og det er i stor 

grad utarbeidet handlingsplaner på den enkelte enhet. Flere ledere har involvert miljø- og 

kvalitetssikringsgruppene (MKS) i arbeidet.  

 

 

 



Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært tilfreds med at lederne i de ulike enhetene har fulgt opp 

medarbeiderundersøkelsen. Spesielt er det positivt at lederne sammen med sine ansatte har 

utarbeidet handlingsplaner som følges opp gjennom året.  

 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  
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