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Arkivsaksnr.: 20/720-8   Arkiv: K11 &13  

 

Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

40/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

30/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 14.10.2020 

21/20 Eldrerådet 19.10.2020 

/ Integreringsrådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Ungdomsrådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 
Som vedtatt i kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2020-2023 er rådmannen i 

gang med å utarbeide forslag til revidert kommuneplanens samfunnsdel, samt parallellt 

utarbeide en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet. Strategi og plan er politisk 

styringsgruppe for arbeidet og også kommunestyret involveres i arbeidet blant annet gjennom 

et verksted 8. oktober.  

 

Underveis i arbeidet ønsker imidlertid rådmannen også å legge til rette for tidlige innspill fra 

eldrerådet, hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, hovedutvalget for oppvekst og kultur, 

integreringsrådet, råd for funkjsonshemmede og ungdomsrådet. I løpet av oktober meldes 

derfor denne orienteringssak opp til behandling i samtlige av de nevnte råd og utvalg. 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet, samt invitere 

medlemmene av de ulike rådene og utvalgene til å gi tidlige innspill til arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel. I møtene vil representanter fra prosjektgruppa informere om 

pågående arbeid og belyse særskilte utfordringer i Ringerike innen det aktuelle rådet eller 

utvalgets ansvarsområde. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og innspill om mål og 

strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med planforslaget.  
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Det tas sikte på 1. gangsbehandling av forslaget til kommuneplanens samfunnsdel i strategi og 

plan i januar 2021. I etterfølgende høringsperiode vil rådene og utvalgene kunne gi ytterligere 

innspill til planforslaget før politisk sluttbehandling i strategi og plan og kommunestyret i mars-

april 2021.  

 

 

Beskrivelse av saken 
Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument. Figuren nedenfor viser 

samfunnsdelens plass i kommunens plansystem. 

 

 

Gjeldende samfunnsdel for Ringerike kommune ble vedtatt i 2015, og har perspektivet 2015-

2030. Kommunal planstrategi for Ringerike kommune for perioden 2020-2023 ble vedtatt i 

kommunestyret 25. juni 2020 (sak 82/20). I planstrategien framgår det at kommuneplanens 

samfunnsdel skal revideres. Kommunen varsla oppstart av arbeidet med samfunnsdelen 

sammen med høring av planstrategien.  

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for 

sin virksomhet (sak 143/18) og har valgt ut ni av FNs bærekraftsmål som fokusområder for 

Ringerike kommune (sak 158/19):  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 
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En viktig føring for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 er at det for hvert 

fokusområde skal fastsettes lokale hovedmål, delmål og strategier.  Det skal også listes opp 

sentrale utfordringer knytta til de enkelte fokusområdene, som belyser bakgrunnen for valgte 

målsettinger. Administrasjonens arbeidet med samfunnsdelen er organisert som et prosjekt med 

deltakere fra alle sektorer i kommunen, samt at det legges opp til gode muligheter for 

medvirkning både fra innbyggere og politikere. Strategi og plan ble orientert om 

medvirkningsopplegget 26. august, se presentasjon fra dette.  

 

Illustrasjon av mulig kapitteloppbygning: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Samfunnsmål, resultatmål og effektmål for revideringen av 

kommuneplanens samfunnsdel 
 

Samfunnsmål 

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise vei for en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig utvikling i Ringerike.  

 

Resultatmål 

Prosjektets sluttleveranse; det konkrete resultatet av prosjektet:  
1. Ny samfunnsdel  

a. Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 skal utarbeides iht. plan- og 

bygningslovens krav, og fremmes for politisk sluttbehandling innen utgangen av 

mars 2021.  

b. I tillegg til digital og trykket versjon av selve dokumentet «Kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2033», skal det lages et underlagsdokument med 

dokumentasjon av prosess, bakgrunnsinformasjon m.m.  

 

2. Hovedmål, delmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel skal hjelpe kommunen 

å styre mot en bærekraftig utvikling:  

a. Målene skal konkretisere hva Ringerike ønsker å oppnå innenfor hvert av de ni 

fokusområdene som kommunestyret har vedtatt for Ringerike. Særlig delmålene 

skal så langt som mulig være «SMARTE»: Spesifiserte, Målbare, Aksepterte, 

Realistiske, Tidsbestemte og Enkle.  

b. Strategier for hvordan kommunen skal nå målene skal identifiseres.  
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c. Resultatindikatorer som kan brukes for å måle om delmål oppnås skal 

identifiseres. Dette for at målene skal være godt egnet til å bli fulgt opp i 

kommunens årlige budsjetter og handlingsprogram (kommuneplanens 

handlingsdel), samt tilhørende rapportering. 

 

3. Kommuneplanens samfunnsdel skal: 

a. Ivareta at FNs bærekraftsmål implementeres i kommunens planlegging, jf. 

Nasjonale forventninger og kommunestyrets vedtak i sak 143/18 og 158/19. 

b. Ivareta kommunens overordnede planlegging iht. statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, jf. kommunestyrets vedtak i sak 

35/19 

c. Gi konkrete føringer for kommende revisjon av kommuneplanens arealdel. 

d. Tilrettelegge for innbyggervekst og legge grunnlaget for et bærekraftig og 

konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet og 

menneskene. 

 

4. Forslag til tekst til bruk i saksframlegg:  

I tillegg til utarbeidelse av selve samfunnsdelen, skal prosjektet lage forslag til hvordan 

det i alle saksframlegg som fremmes til politisk behandling i Ringerike skal redegjøres for 

hvordan saken følger opp kommuneplanens mål og strategier. Etter vedtak av ny 

samfunnsdel skal dette erstatte dagens mal for redegjørelse knytta til FNs 

bærekraftsmål. 

Effektmål 

Prosjektets langsiktige virkning for kommunen og innbyggerne:  

 
1. Ny samfunnsdel skal være et godt og effektivt styringsverktøy for kommunen. Den skal gi 

et klart bilde av hva som er Ringerikes utfordringer og muligheter, og hva som er de 

viktigste målene kommunen skal styre etter framover for å oppnå en bærekraftig 

utvikling.   

2. «SMARTE» hovedmål og delmål i samfunnsdelen med tilhørende strategier, gjør at 

kommunens budsjett og handlingsprogram får en styrket rolle som kommuneplanens 

handlingsdel.  

3. Gode resultatindikatorer som brukes aktivt i kommunens rapporteringer, gir god oversikt 

over graden av måloppnåelse og behov for nye tiltak. 

4. Ny samfunnsdel er godt kjent både i kommuneorganisasjonen og eksternt, og er framstilt 

på en måte som er lett å forstå (klarspråk, bilder, illustrasjoner, kart).  

5. Samfunnsdelen har konkrete føringer som gir en effektiv og målretta prosess i 

kommende revisjon av kommuneplanens arealdel.  
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Forhold til arealstrategien 

Parallelt med samfunnsdelen utarbeides det en overordna strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet. Sentralt i denne strategien er å se samordnet på kommunens areal- og 

transportplanlegging og samferdselsinfrastruktur. Dette gjennomføres som et eget prosjekt som 

har fått navnet Arealstrategi og bærekraftig mobilitet.   

 

Hensikten med arealstrategien er å skape en kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen. 

Arealstrategien skal foreslå hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og 

bærekraftig mobilitet. Vi må underveis vurdere hvilke konkrete deler av arealstrategien som 

skal løftes og forankres i samfunnsdelen. Dette vil være sentrale prinsipper og strategiske 

arealkart/illustrasjoner. Samfunnsdelen vil sammen med arealstrategien legge føringer for 

kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

Fremdriftsplan for arbeidet: 
 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Kommunestyret 29.11.18 sak 143/18: Vedtak om at Ringerike kommune skal legge FNs 

bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. 

 

 Kommunestyret 07.03.2019 sak 17/19: Næringspolitisk strategi «Framover sammen» 

vedtatt.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  21/20 

 Side 8 av 22   

 

 Formannskapet (strategi og plan) 20.03.2019 sak 5/19: Her fikk formannskapet en 

gjennomgang av planlagt framdrift for folkehelseoversikten, kommunal planstrategi, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.  

 

 Kommunestyret 4.4.2019 sak 35/19: Vedtak om at Ringerike kommunes overordna 

planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging og 

klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen. 

 

 Kommunestyret 7.11.2019 sak 158/19: Her vedtok kommunestyret ni av FNs 

bærekraftsmål som fokusområder for Ringerike kommune.  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

 Formannskapet (strategi og plan) 12.02.2020 sak 5/20: Formannskapet behandlet forslag 

til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel. I planstrategien framgår det at samfunnsdelen skal revideres, med planlagt 

sluttbehandling innen utgangen av mars 2021. Planstrategien og planprogrammet for 

samfunnsdelen ble vedtatt 25. juni 2020 (sak 82/20). 

 

 

Spørsmål ditt råd/utvalg vil bli invitert til å gi innspill om i møtet: 
 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet om pågående 

arbeid med samfunnsdelen, samt særskilt belyse utfordringer i Ringerike innen ansvarsområde 

til ditt råd eller utvalg. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og invitere til innspill om 

mål og strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med 

planforslaget. Aktuelle spørsmål er: 
 Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i dette utvalget/rådet i året som har gått, hvilke 

mål eller tiltak savner dere i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel?  

 Hvilke strategier, ressurser osv. mener dere at skal til for å møte utfordringene 

kommunen har innen deres ansvarsområde (jf. bl.a. bakgrunnsdokument om de utvalgte 

fokusområdene (se sak 158/19 eller vedlegg her) og folkehelseoversikten, se full 

versjon eller kortversjon)?  

 Har dere innspill om delmål eller strategier/tiltak innenfor fokusområdene som er mest 

relevante for ditt råd/utvalg? 
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Vedlegg 
 FNs bærekraftsmål –fokusområder. Bakgrunnsdokument for prioriteringen av 

fokusområder i Ringerike som var vedlegg til sak 158/19. 

 Kortversjon av folkehelseoversikten 2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 
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Arkivsaksnr.: 17/3357-17   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/20 Eldrerådet 19.10.2020 

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Status rapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 
Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 
omsorg.  Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet.  En av 
hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og 
planer i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester.  Utvalget skal også bidra til at 
kommunen korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer kommunen er pålagt. 

Beskrivelse av saken 
Kvalitetsutvalget har møte en gang i måned der meldte saker tas opp og gjennomgås.  Referater 
publiseres i ESA etter hvert møte.  Kvalitetsutvalget består av: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget 

 Reni S. Odden, enhetsleder 

 Toyni Kristiansen, enhetsleder 

 Anne Marie Tomle Brager, enhetsleder 

 Annlaug Helgerud, enhetsleder 

 Anette Sulland, enhetsleder 

 Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor barn og unge 

 Anne Therese Sortebekk, jurist 

 Karin Møller, kommuneoverlege 

 Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver frem til 14.04.2020 

 Gondola H. Guttormsen, kvalitetsrådgiver fra 14.04.2020 

 Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

 Ole Johan Mala Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 
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Det har i det 1. halvår av 2020 vært avholdt fem møter. 

Saker som har vært oppe i kvalitetsutvalget første halvår 2020 er: 

Innmeldte avvik i helse og omsorg i 2019.  

Det er to hovedfokus områder hvor det er mest avvik, legemiddelhåndtering og vold og trusler.  
Bevisstheten blir stadig bedre i organisasjonen, men det skal fortsatt være fokus på bevisstgjøring og 
opplæring.  Dette gjøres på forskjellige nivåer; enhetsledersamlinger, MKS- grupper (enhet og 
sektor), personalmøter og vernedager i regi av AMU.   

Det er opprettet to arbeidsgrupper for å jobbe videre med disse to områdene. Arbeidsgruppene 
rapporterer tilbake til Kvalitetsutvalget.  

Status for samarbeid med tannhelsetjenesten  

Det gjennomføres faste samarbeidsmøter med tannhelsetjenesten og samarbeidet i «gamle» 
Buskerud er bra. Erfaringene skal videreføres inn i Viken. Noen enheter har egne kontakter om mot 
tannhelsetjenesten.  Det er også opprettet en egen ansvarlig person fra sektor familie og utdanning.  
De ser at tannhelse innenfor innvandrerbarn er dårlig og det har blitt et fokus område. 

Årshjul for kvalitetsutvalget 2020 

Det er laget et årshjul for kvalitetsutvalget for 2020.  Formålet er at det blir en naturlig sammenheng 
med saker knyttet opp mot rapporteringer og oppfølging av tilsyn, revisjoner eller politiske saker. Det 
samme gjelder oppfølging av forbedringsarbeid. Møteinnkalliinger legges i kalenderen for faste 
møter. 

Prosedyre for håndtering av mottatte klager relatert til tjenester i HO 

Formål med prosedyren er å sikre en helhetlig oppfølging av tilbakemeldinger på 
kvalitet i helse og omsorg.  Dette skal bidra til å sikre at brukerne av tjenestene får 
tilbakemelding på sin henvendelse og at kommunen blir gjort oppmerksom på de 
feil/mangler som foreligger slik at disse kan utbedres.  Prosedyren er utarbeidet og 
ligger i kvalitetssystemet.  

Kvartalsrapportering 

Helse og omsorg har egne mål som rapporteres hvert kvartal.  Dette taes opp i kvalitetsutvalget, det 
gis en gjennomgang av rapporteringen i alle utvalg. 

Digitale tavler 

Digitalisering er et fokus området i helse og omsorg.  Ved å ta i bruk digitale tavler (Ikos) 
effektiviseres tjenestene slik at rett person med rett kompetanse brukes til rett pasient.  Tavla gir en 
bra oversikt over alle oppgavene som skal gjennomføres hver dag, med tilhørende sjekklister for 
kvalitetskontroll.  Hjemmebaserte tjenesten Hønefoss har tatt i bruk disse tavler, og flere enheter 
skal ta det ibruk kommende tid.  

Risikovurdering i kvalitetssystem 

Det er laget 4 punkter på hver enhet i kvalitetssikringssystem (KS); Risikovurdering, Handlings- og 
tiltaksplaner, Drift og administrasjon og Skjemaer og vedlegg.   Den enkelte enhet legger inn sine 
dokumenter, vurderinger, planer osv. i systemet.  Dette vil være en forbedring til overordnet 
kvalitetsarbeid, og i tillegg vil dokumentene være tilgjengelig for alle ansatte ved enheten.  

 

USHT - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, (USHT) er lagt til Drammen kommune ved 

avdelingen «skap gode dager».   Det er fire USHTer i Viken fylke og tiltaket består ut 2022.  Et økt 
felles samarbeid mellom kommuner, med utdanningsmiljøene og med andre 
samarbeidspartnere bidrar til å møte fremtidens behov på en mer målrettet måte. 

Det pågår mye godt utviklingsarbeid og kompetansehevende tiltak og kommunen blir bedre 
av å dele sine erfaringer i større grad. Ressurseffektivitet og en bedre anvendelse av 
fellesskapets ressurser er et av målene. Utviklingen av kompetansebehov innen ledelse, 
helsefag og andre relevante/komplimenterende fag er også et behov kommunen har felles.  

Christine Myhre Bråthen er leder av styringsgruppa Drammensregionen.  Kommunene i regionen- 
Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og Midt Buskerud, sammen med USHT nye Drammen 
kommune deler utgiftene til en ansatt kompetansekoordinator.  

Brukerutvalg. 

Enhetsleder for Psykisk helse og rus ønsker et eget utvalg for psykisk helse og rus.  Arbeidet rundt 
dette er ikke prioritert grunnet pågående pandemi.   

Helsehjelp Kap. 4A. 

Fylkesmannen har varslet et landsomfattende tilsyn med kommunale helse og omsorgstjenester 
2020 – Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A, somatisk helsehjelp med tvang.  På bakgrunn av 
dette, er det opprettet en arbeidsgruppe som har sett på hvilke rutiner vi har, hva vi mangler og 
hvordan ansatte får økt kompetanse i kap. 4A.  Resultatet er at det vi er i ferd med å ferdigstille et 
hefte med alle rutinene, hvordan planen er for å systematisk øke kompetanse, samt milepælplan for 
gjennomføring. Dette for at lovverk og anbefalinger for tvungen somatisk helsehjelp i pasient og 
brukerrettighetsloven blir kvalitetssikret.   

Godkjente rutiner blir lagt i kommunens kvalitetssystem.  I tillegg er det laget en felles opplæring for 
ansatte og ressurspersoner.   

Pga korona situasjonen, har Fylkesmannen foreløpig utsatt tilsyn eller egen tilsyn.  

Legemiddelhåndtering  

Kommunerevisjonen ønsker at det jobbes systematisk med legemiddelhåndtering i kommunen for å 
få ned antall avvik.  Det er planlagt en gjennomgang/revisjon av retningslinjene for 
legemiddelhåndtering etter sommerferien.   

Når arbeidet er gjort bes arbeidsgruppen kommer med anbefalinger på hvilke områder det skal være 
kompetansehevende tiltak. Alle virksomhetsplaner i Helse og omsorg har målsetninger om 
legemiddellgennomgang med enhetens egne tiltak som følges opp i den enkelte enhet.  

Kap. 9 Helse og omsorgstjenester 

Det er hovedsakelig Hvelven 87, 89 og avlastning for barn og unge som har gjort seg mest erfaring 
rundt Kap. 9.  Det er mye på plass som f.eks.: e-læringskurs som den enkelte ansatte må 
gjennomføres inkl. rutiner rundt dette. 

I tillegg har vi fått erfaring/rutiner med hvordan veiledning, opplæring, refleksjoner osv. skal settes i 
system på avdelingsnivå.  Rutiner på ansvar, roller og oppgavefordeling skal utarbeides nå på 
systemnivå.  

Det er faste maler, i forhold til utarbeidelser av vedtak etter kap. 9, som melding om 
skadeavvergende tiltak, mal på å skrive vedtak og mal på søknad om disp fra utdanningskravet. 
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Det viser seg at det mest vanskelige med kap. 9 er å skrive selve vedtaket.  Spesielt i de små 
bofelleskap hvor det er 1 vernepleier/sykepleier eller der hvor man plutselig må skrive ett vedtak (og 
man har aldri gjort det), kan det by på utfordringer.  Den enkelte ansatte trenger veiledning i 
utarbeidelse av vedtaket. Dette jobber sektoren med å sette i system.   

Arbeidsgruppen jobber videre med rutiner og organisering av dette. 

Infeksjonskontrollprogram 

Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger helseinstitusjoner å ha et 
infeksjonskontrollprogram. For Ringerike kommune gjelder dette sykehjem og 
opptreningsinstitusjoner som rehabilitering på Austjord. 

Et infeksjonskontrollprogram er en plan som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge at 
infeksjoner oppstår i helseinstitusjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av infeksjoner. 

Alle nødvendige smitteverntiltak ved institusjonen skal være skriftlig nedfelt i 
infeksjonskontrollprogrammet. Programmet skal være en del av institusjonens internkontrollsystem 
og er bygd opp av to hoveddeler: infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking. 

Kommunene kartlegger risikosituasjoner i det daglige arbeidet som kan medføre smittefare, for så å 
lage tiltak i forhold til disse. Det skal også kartlegges tiltak for å beskytte personalet mot smitte. 
Programmet skal være et samlet dokument hvor prosedyrer og rutiner blir lagt i 
kvalitetssikringsprogram.  Pandemien gjorde at sluttføring av dette arbeidet ikke er ferdigstilt. 

Arbeidsgruppen jobber videre med dette i høst.  

ProAct 

ProAct er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling.  Hensikten med ProACT er å øke 
personalets kompetanse på å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette forordnede tiltak og 
forebygge sykdomsforverring.  Legevakten er ansvarlig for å undervise helsepersonell i 
samarbeidskommunene i ProAct.   

Ringerike kommune har årlig kurs og i år skulle det har vært 11. mars, men pga korona har dette 
kurset blitt utsatt til mars 2021. 

Retningslinjene for covid-19 for psykisk utviklingshemmede.  

Myndighetene i Norge har satt i gang strenge smitteverntiltak og disse ble fortløpende evaluert og 
endret.  I perioder ble det mange endringer fra myndighetene og før kommunen hadde tilpasset sine 
rutiner, kom det nye fra myndighetene.   

Retningslinjer for institusjon kunne bli tolket på samme måten som for bofelleskap med 
heldøgnsomsorg.  En for streng forvaltning av retningslinjer for bofelleskapene kan være brudd på 
pasientens rettigheter.  Pasientens aktivitet kan bli svært begrenset.   

For å unngå at dette kunne skje videre, ble det laget egen informasjon for sykehjem og for 
bofelleskap.   

Vold og trusler - avviksstatistikk 

Noen arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin.  Helse og 
omsorgstjenester setter vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt med forebygging.   

Den enkelte ansatte melder inn avvik når de er utsatt for vold og trusler via kvalitetssystemet.  Det 
taes ut regelmessig rapporter for å se utviklingen.  Fra januar til og med mars 2020, så vi en økning i 
registreringer.  Fra april og utover ble det færre registreringer.  Vi er usikre på om dette skyldes 
korona eller noe annet.  Helse og omsorg holder fokus på dette området fremover. 



  Sak 22/20 

 

 Side 14 av 22   

 

Ny anbudsprosess er i gang på kurs i høst v/HR på kroppshåndteringsteknikker og tilhørende 
instruktørkurs.  I tillegg til kurs i forebygging/håndtering av vold og trusler mot ansatte. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef Helse og Omsrg 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Arkivsaksnr.: 19/2389-9   Arkiv: 217  

 

Forvaltningsrevisjon - legemiddelhåndtering og ernæring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/20 Eldrerådet 19.10.2020 

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKS) har på oppdrag fra kontrollutvalget (sak 59/18, datert 

28.09.2018) gjennomført forvaltningsrevisjon av Ringerike kommunes arbeid med 

legemiddelhåndtering og ernæring i sykehjem og hjemmebaserte tjenester, rapport mai 2019.   

 

Deres mandat har vært å undersøke hvilke tiltak kommunen har, om tiltakene etterleves i 

praksis og eventuelt korrigeres og om tiltakene er tilstrekkelig til å sikre at lovgivningen 

overholdes.  

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune har behandlet saken i møte 12.03.2020, sak 16/20 og 

vedtok følgende: 

 Kontrollutvalget er tilfreds med tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av 

tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon om legemiddelhåndtering og ernæring. 

 Kontrollutvalget vil følge området legemiddelhåndtering og ernæring 

 Kontrollutvalget vil fortsatt fokusere på at kommunen styrker internkontroll 

 Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 

Kontrollutvalgets innstilling lå på sakslista til kommunstyrets møte 25.06.20, sak 104/20. 

Ordfører trakk saken fordi hun ønsket en bredere politisk forankring. Saken går derfor nå til 

råd og utvalg før den behandles av kommunestyret. 
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Beskrivelse av saken 

BKS slår fast at for både legemiddelhåndtering og ernæringsarbeidet har administrasjonen 

fastsatt klare retningslinjer og prosedyre/rutiner for hva som skal gjøres, hvordan det skal 

gjøres, hvem som har ansvaret for det og hvem som har ansvaret for å kontrollere at det blir 

gjort. 

 

Det er også flere andre elementer som gjør at det ligger godt til rette for å utøve systematisk 

styring og internkontroll: Det er blant annet etablert kvalitetsutvalg, fagnettverket innenfor 

ernæringsarbeid og kommunen har et godt utviklet elektronisk kvalitetssystem (med mulighet 

for å melde avvik). Helse og omsorg bruker også hendelsesbasert analyse for å lære av 

uønskede hendelser.  Administrasjonen arbeider fortløpende med kvalitetsindikatorer for hele- 

og omsorgssektoren.  På legemiddelsiden samarbeides det med tilsynsfarmasøyt. 

 

BKR’s undersøkelser viser allikevel at de mål og metoder administrasjonen selv har satt opp 

gjennom retningslinjer og prosedyre, foreløpig ikke etterleves i praksis i tilstrekkelig grad. 

 

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. juni 2019, sak 40 og i kommunestyret 

møte 05.09.2019, sak 117/19. 

 

I notatet fra rådmannen vises det til både eksisterende tiltak og tiltak under arbeid.  Av 

sistnevnte tiltak beskrives: 

 Måleindikatorer 

 Lederavtaler 

 Ledelses gjennomgang 

 Evaluering av nettverksmodell 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at det er viktig at kommunen arbeider systematisk for å etablere gode 

rutiner og systemer for internkontroll i hele kommunen.  Helse og omsorg har gjennomført en 

rekke systematiske tiltak gjennom 2019 og videre i 2020.  Utvelgelse av tiltak gjøres i 

Kvalitetsutvalget. Tiltakene realiseres i linja, og blir rapportert tilbake til Kvalitetsutvalget.  

 

Rådmann ønsker å nevne noen av tiltakene som har vært prioritert etter 

Forvaltningsrevisjonens gjennomgang. Alle enheter som har direkte pasientrettet arbeid, har 

mål om å kartlegge pasienter i ernæringsmessig risiko, og det er også tiltak knyttet til antall 

pasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste 12 mnd. Dette er rapportert i 2. kvartals 

rapport til utvalg for Helse, omsorg og velferd. I tillegg er det satt opp obligatoriske e-

læringskurs for alle ansatte. Ernæringsnettverket har hatt opplæring i ernæringskartlegging og i 

prosedyrene som beskriver oppfølging og ansvar for ernæring hos pasienter. Kvalitetsutvalget 

sammen med tilsynsfarmasøyt legger i begynnelsen av året en plan for internrevisjon og 

opplæringstiltak.  For 2020 har dette vært utfordrende å gjennomføre grunnet korona og 

pandemisituasjonen. Dette videreføres når situasjonen tillater det.  

 

Rådmannen mener at de iverksatte tiltakene som er igangsatt og videre planlagt vil være med 

på å dekke de avvik som BKR rapporter i sin revisjon innenfor tema legemiddelhåndtering og 

ernæring. 
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 Ringerike kommune, 05.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef Helse og Omsorg 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Arkivsaksnr.: 20/1829-8   Arkiv: 233 G70  

 

Arbeid, studier og trivselsundersøkelse Fontenehuset  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

24/20 Eldrerådet 19.10.2020 

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport arbeid og studier undersøkelse samt trivselsundersøkelse 2019 tas til orientering 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Fontenehusene i Norge gjennomfører hvert år to medlemsundersøkelser, nemlig arbeids-og 

studieundersøkelse og trivselundersøkelse.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er positivt å se at Fontenehuset i Hønefoss lykkes i å få 35,1% av medlemmer ut i lønnet 

arbeid.  Ikke alle har kommet ut i fulltidsjobb, men det å utnytte den arbeidsevnen som hver 

enkelt har, er viktig både for personen selv men også for samfunnet. 

Hvis vi ser på melemmer som har vært i aktiviteter som lønnet arbeid, ulønnet 

praksis/hospitering eller studier/kurs, er Fontenehuset Hønefoss oppe i 44,7%. 

 

Over halvparten av de som ikke var i lønnet arbeid, prakis eller studier, ønsker å komme 

tilbake til arbeidslivet eller studier. 

 

Undersøkelsene viser at en stor andel av medlemmer føler at de gjør et meningsfyllt arbeid på 

fontenehuset.  De får brukt egne ressurser og ferdigheter, de mener at det er et godt 

arbeidsmiljø og de har innflytelse på aktiviteten.  50% av medlemmene svarer at de har fått et 

større sosilat nettverk. 

 

I tillegg svarer en stor andel av medlemmene at fontenehuset har hatt en positiv innvirkning på 

deres helse og at deltagelse på huset har ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og 

for innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 
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Undersøkelsene peker på forbedringsområder, som å øke andelen unge voksne (det er et 

prosjekt i gang) å fortsette det viktige arbeidet med å støtte medlemmer til å komme ut i 

arbeid. 

 

Undersøkelsene er et godt verktøy for evaluering av fontenehuset for at de hele tiden kan gi 

best mulig tilbud til sine medlemmer.   

 

 

 

Vedlegg 

Arbeid og studier undersøkelse 2019.pdf 

Rapport trivselsundersøkelsen 2019_diagram.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Arkivsaksnr.: 20/4448-1   Arkiv: F00  

 

Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

25/20 Eldrerådet 19.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune er opptatt av å gi et godt og trygt helsetilbud. Derfor er det svært viktig 

for oss å vite hvordan våre pasienter opplever kvaliteten på våre tjenester.  Kommunen har i 

2020 engasjert Ecura for å gjennomføre en brukerundersøkelse blant beboerne på sykehjem i 

kommunen. Det ble også gjennomført en brukerundersøkelse blant pårørende til beboerne ved 

sykehjem, samt brukertilfredsheten blant brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

Kommunen har benyttet KS’ brukerundersøkelser på bedrekommune.no til gjennomføringen. 

Undersøkelsen måler tilfredsheten til brukerne, og deres subjektive opplevelse av hvor 

fornøyde eller misfornøyde de er. Deltakerne vil svare ut i fra sine personlige erfaringer, samt 

forventningene de har til tjenesten. Forventningene til tjenesten vil oppstå på forskjellige måter 

som gjennom egen erfaring, informasjon fra bekjente eller media. Forrige brukerundersøkelse 

ble gjennomført i 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Brukerundersøkelsen i institusjon omfatter alle kommunens langtidsplasser, der utvalget er 

selektert med bakgrunn i pasientens helsetilstand og ønske om å være med. I år ble beboerne 

presentert for et nytt spørreskjema som nyanserer svarene deres mer enn tidligere år. 

Hovedfunnene viser at beboernes overordnede tilfredshet med sykehjemmene er høy. 82 % av 

respondentene sier seg helt enig eller enig i at de «alt i alt, er fornøyd med sykehjemmet de bor 

i». Prosentandelen for undersøkelsen i 2017 lå på 93,1 % der man kun svarte ja eller nei på 

samme spørsmål. Høyest score får kategorien trygghet. 71.4 % av de spurte har svart helt enig 

på spørsmålet; «jeg føler meg trygg her». 64,3 % har svart helt enig på spørsmålet; «jeg er 

trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det». 
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Lavest score får kategorien brukermedvirkning, 50 % svarer at de er helt enig i eller enig i at 

de får stå opp når de vil.  39 % er enig eller helt enig i at det legges til rette slik at beboeren får 

spise når hun/han ønsker det. En annen årsak til lav score i denne kategorien er at mange svarer 

«helt uenig» og «vet ikke» på spørsmål om beboeren er med å utarbeide planer som angår 

beboeren. 

Under påstandene som omhandler legehjelp, fysioterapi og tannlege er svarandelen under 

svaralternativet «vet ikke» ganske høye, noe det kan være ulike årsaker til, men kun 15 % 

svarer at de er enig i eller helt enig i at de får fysioterapi når de trenger det. 68 % er helt enig i 

eller enig i at de opplever å få smertelindring ved behov. Et punkt under tilgjengelighet skilte 

seg sterkt ut fra de andre. 46 % har svart «vet ikke» på påstanden om de vet hvem som er 

deres kontaktperson. 

Brukerundersøkelsen blant brukere av hjemmetjenester og praktisk bistand omfatter brukere 

med begge tjenester, der det er selektert ut et tilfeldig utvalg på 200 som ble kontaktet for 

intervju per telefon. 

Hovedfunnene viser at brukernes overordnede tilfredshet med hjemmesykepleie og praktisk 

bistand er meget god. 88 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden «alt i alt, jeg er fornøyd 

med hjemmesykepleien jeg får». Tilfredsheten til praktisk bistand er litt lavere. 74 % sier seg 

helt enig eller enig i påstanden «alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden 

(hjemmehjelpen) jeg får». 

«Resultat for brukeren» og «informasjon» er kategoriene med størst tilfredshet. 85 % er enige i 

at de mottar den hjelpen de trenger slik at de kan bo hjemme. 82 % opplever at de ansatte vet 

hva de skal gjøre når de kommer hjem til brukeren. Minst fornøyd er beboerne med kategorien 

brukermedvirkning. 39 % mener de ikke kan være med å bestemme til hvilket tidspunkt de skal 

motta hjelp. 48 % er enig eller helt enig i at de får være med å bestemme hvordan hjelpen skal 

utføres. 

Den siste undersøkelsen er gjennomført blant pårørende til beboere på langtidsplass. Her 

inviteres pårørende til å delta i en spørreundersøkelse postalt. 

De pårørendes overordnede tilfredshet med sykehjemmene er nokså høy. 69 % svarer at de i 

ganske stor grad eller svært stor grad opplever at beboeren er fornøyd med sykehjemmet. I 

2017 var denne andelen 66 %. Respektfull behandling og trivsel viste størst tilfredshet i 

undersøkelsen. 81 % av de pårørende har svart at de mener beboeren blir behandlet med 

respekt fra de ansatte og 78 % har svart at de mener beboeren trives sammen med de ansatte. 

Minst fornøyde er de pårørende med kategoriene brukermedvirkning og informasjon. En stor 

del av de pårørende opplever at de ikke er med når det skal utarbeides planer for beboeren. Det 

at kategorien informasjon får liten score må sees i sammenheng med at mange velger 

alternativet «vet ikke» da brukergruppen de er pårørende for har varierende evne til å motta og 

bearbeide informasjon. Når det kommer til tilbud for beboeren sier 24,6 % av de pårørende at 

de i svært liten grad er fornøyd med fysioterapitjenesten beboeren får. 23,4 % er i svært liten 

grad fornøyd med beboerens deltakelse i ulike aktiviteter. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Resultatene fra brukerundersøkelsen har betydning for videreutvikling av helse- og 

omsorgstjenestene, dette påvirker mål 3, god helse. 
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune er opptatt av kvaliteten på de tjenestene som gis. Det er derfor svært 

viktig for oss og innhente brukerens opplevelser og erfaringer med våre tjenester. 

Brukerundersøkelsen viser at kommunen har hatt forbedringer på flere punkt de siste årene, 

selv om vi har tatt i bruk nye undersøkelsesmetoder som ikke er sammenlignbare med tidligere 

år. Undersøkelsen viser at vi fremdeles har et arbeid å gjøre med brukermedvirkning og 

informasjon. Det er viktig av våre avdelinger arbeider med å involvere brukerne inn i planer 

som omhandler dem. Riktig og tydelig informasjon er viktig for brukere av våre tjenester og 

deres pårørende. Tjenestene må derfor ha fokus på informasjon, tilgjengelighet og 

brukermedvirkning for å kunne avklare brukerens forventninger til tjenesten. God informasjon 

og tilgjengelighet er viktig for brukerens opplevde kvalitet av tjenestene som gis. 

Helse og omsorg jobber kontinuerlig med å forberede sine tjenester og tar med seg resultatet 

fra brukerundersøkelsen inn i planlegging av tjenestene på overordnet og lokalt nivå. 

Rådmannen legger med dette fram resultat fra brukerundersøkelsen i helse og omsorg 2020. 

 

Vedlegg 
Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike kommune 2020 

Brukertilfredshet blant brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand i Ringerike kommune 2020 

Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune 2020 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Taran Helene Juvet, kvalitetsrådgiver, tlf.: 409 05 693 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/720-8   Arkiv: K11 &13  

 

Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2033  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 
Som vedtatt i kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2020-2023 er rådmannen i 

gang med å utarbeide forslag til revidert kommuneplanens samfunnsdel, samt parallellt 

utarbeide en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet. Strategi og plan er politisk 

styringsgruppe for arbeidet og også kommunestyret involveres i arbeidet blant annet gjennom 

et verksted 8. oktober.  

 

Underveis i arbeidet ønsker imidlertid rådmannen også å legge til rette for tidlige innspill fra 

eldrerådet, hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, hovedutvalget for oppvekst og kultur, 

integreringsrådet, råd for funkjsonshemmede og ungdomsrådet. I løpet av oktober meldes 

derfor denne orienteringssak opp til behandling i samtlige av de nevnte råd og utvalg. 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet, samt invitere 

medlemmene av de ulike rådene og utvalgene til å gi tidlige innspill til arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel. I møtene vil representanter fra prosjektgruppa informere om 

pågående arbeid og belyse særskilte utfordringer i Ringerike innen det aktuelle rådet eller 

utvalgets ansvarsområde. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og innspill om mål og 

strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med planforslaget.  

 

Det tas sikte på 1. gangsbehandling av forslaget til kommuneplanens samfunnsdel i strategi og 

plan i januar 2021. I etterfølgende høringsperiode vil rådene og utvalgene kunne gi ytterligere 

innspill til planforslaget før politisk sluttbehandling i strategi og plan og kommunestyret i mars-

april 2021.  

 

 

Beskrivelse av saken 
Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument. Figuren nedenfor viser 

samfunnsdelens plass i kommunens plansystem. 



- 

 

 

Gjeldende samfunnsdel for Ringerike kommune ble vedtatt i 2015, og har perspektivet 2015-

2030. Kommunal planstrategi for Ringerike kommune for perioden 2020-2023 ble vedtatt i 

kommunestyret 25. juni 2020 (sak 82/20). I planstrategien framgår det at kommuneplanens 

samfunnsdel skal revideres. Kommunen varsla oppstart av arbeidet med samfunnsdelen 

sammen med høring av planstrategien.  

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for 

sin virksomhet (sak 143/18) og har valgt ut ni av FNs bærekraftsmål som fokusområder for 

Ringerike kommune (sak 158/19):  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

En viktig føring for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 er at det for hvert 

fokusområde skal fastsettes lokale hovedmål, delmål og strategier.  Det skal også listes opp 

sentrale utfordringer knytta til de enkelte fokusområdene, som belyser bakgrunnen for valgte 

målsettinger. Administrasjonens arbeidet med samfunnsdelen er organisert som et prosjekt med 

deltakere fra alle sektorer i kommunen, samt at det legges opp til gode muligheter for 

medvirkning både fra innbyggere og politikere. Strategi og plan ble orientert om 

medvirkningsopplegget 26. august, se presentasjon fra dette.  

 

Illustrasjon av mulig kapitteloppbygning: 
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Samfunnsmål, resultatmål og effektmål for revideringen av 

kommuneplanens samfunnsdel 

 

Samfunnsmål 

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise vei for en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig utvikling i Ringerike.  

 

Resultatmål 

Prosjektets sluttleveranse; det konkrete resultatet av prosjektet:  

1. Ny samfunnsdel  

a. Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 skal utarbeides iht. plan- og 

bygningslovens krav, og fremmes for politisk sluttbehandling innen 

utgangen av mars 2021.  

b. I tillegg til digital og trykket versjon av selve dokumentet 

«Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033», skal det lages et 

underlagsdokument med dokumentasjon av prosess, bakgrunnsinformasjon 

m.m.  

 

2. Hovedmål, delmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel skal hjelpe 

kommunen å styre mot en bærekraftig utvikling:  

a. Målene skal konkretisere hva Ringerike ønsker å oppnå innenfor hvert av de 

ni fokusområdene som kommunestyret har vedtatt for Ringerike. Særlig 

delmålene skal så langt som mulig være «SMARTE»: Spesifiserte, Målbare, 

Aksepterte, Realistiske, Tidsbestemte og Enkle.  

b. Strategier for hvordan kommunen skal nå målene skal identifiseres.  

c. Resultatindikatorer som kan brukes for å måle om delmål oppnås skal 

identifiseres. Dette for at målene skal være godt egnet til å bli fulgt opp i 

kommunens årlige budsjetter og handlingsprogram (kommuneplanens 

handlingsdel), samt tilhørende rapportering. 

 

3. Kommuneplanens samfunnsdel skal: 

a. Ivareta at FNs bærekraftsmål implementeres i kommunens planlegging, jf. 

Nasjonale forventninger og kommunestyrets vedtak i sak 143/18 og 158/19. 

b. Ivareta kommunens overordnede planlegging iht. statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, jf. kommunestyrets vedtak i 

sak 35/19 

c. Gi konkrete føringer for kommende revisjon av kommuneplanens arealdel. 

d. Tilrettelegge for innbyggervekst og legge grunnlaget for et bærekraftig og 

konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet 

og menneskene. 

 



- 

4. Forslag til tekst til bruk i saksframlegg:  

I tillegg til utarbeidelse av selve samfunnsdelen, skal prosjektet lage forslag til 

hvordan det i alle saksframlegg som fremmes til politisk behandling i Ringerike skal 

redegjøres for hvordan saken følger opp kommuneplanens mål og strategier. Etter 

vedtak av ny samfunnsdel skal dette erstatte dagens mal for redegjørelse knytta til 

FNs bærekraftsmål. 

Effektmål 

Prosjektets langsiktige virkning for kommunen og innbyggerne:  

 

1. Ny samfunnsdel skal være et godt og effektivt styringsverktøy for kommunen. Den 

skal gi et klart bilde av hva som er Ringerikes utfordringer og muligheter, og hva 

som er de viktigste målene kommunen skal styre etter framover for å oppnå en 

bærekraftig utvikling.   

2. «SMARTE» hovedmål og delmål i samfunnsdelen med tilhørende strategier, gjør at 

kommunens budsjett og handlingsprogram får en styrket rolle som 

kommuneplanens handlingsdel.  

3. Gode resultatindikatorer som brukes aktivt i kommunens rapporteringer, gir god 

oversikt over graden av måloppnåelse og behov for nye tiltak. 

4. Ny samfunnsdel er godt kjent både i kommuneorganisasjonen og eksternt, og er 

framstilt på en måte som er lett å forstå (klarspråk, bilder, illustrasjoner, kart).  

5. Samfunnsdelen har konkrete føringer som gir en effektiv og målretta prosess i 

kommende revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 

Forhold til arealstrategien 

Parallelt med samfunnsdelen utarbeides det en overordna strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet. Sentralt i denne strategien er å se samordnet på kommunens areal- og 

transportplanlegging og samferdselsinfrastruktur. Dette gjennomføres som et eget prosjekt som 

har fått navnet Arealstrategi og bærekraftig mobilitet.   

 

Hensikten med arealstrategien er å skape en kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen. 

Arealstrategien skal foreslå hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og 

bærekraftig mobilitet. Vi må underveis vurdere hvilke konkrete deler av arealstrategien som 

skal løftes og forankres i samfunnsdelen. Dette vil være sentrale prinsipper og strategiske 

arealkart/illustrasjoner. Samfunnsdelen vil sammen med arealstrategien legge føringer for 

kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

Fremdriftsplan for arbeidet: 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
 Kommunestyret 29.11.18 sak 143/18: Vedtak om at Ringerike kommune skal legge 

FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. 

 

 Kommunestyret 07.03.2019 sak 17/19: Næringspolitisk strategi «Framover 

sammen» vedtatt.  

 

 Formannskapet (strategi og plan) 20.03.2019 sak 5/19: Her fikk formannskapet en 

gjennomgang av planlagt framdrift for folkehelseoversikten, kommunal planstrategi, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.  

 

 Kommunestyret 4.4.2019 sak 35/19: Vedtak om at Ringerike kommunes overordna 

planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging 

og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen. 

 

 Kommunestyret 7.11.2019 sak 158/19: Her vedtok kommunestyret ni av FNs 

bærekraftsmål som fokusområder for Ringerike kommune.  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

 Formannskapet (strategi og plan) 12.02.2020 sak 5/20: Formannskapet behandlet 

forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien framgår det at samfunnsdelen skal 

revideres, med planlagt sluttbehandling innen utgangen av mars 2021. 



- 

Planstrategien og planprogrammet for samfunnsdelen ble vedtatt 25. juni 2020 (sak 

82/20). 

 

 

Spørsmål ditt råd/utvalg vil bli invitert til å gi innspill om i møtet: 
 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet om pågående 

arbeid med samfunnsdelen, samt særskilt belyse utfordringer i Ringerike innen ansvarsområde 

til ditt råd eller utvalg. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og invitere til innspill om 

mål og strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med 

planforslaget. Aktuelle spørsmål er: 
 Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i dette utvalget/rådet i året som har gått, hvilke 

mål eller tiltak savner dere i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel?  

 Hvilke strategier, ressurser osv. mener dere at skal til for å møte utfordringene 

kommunen har innen deres ansvarsområde (jf. bl.a. bakgrunnsdokument om de utvalgte 

fokusområdene (se sak 158/19 eller vedlegg her) og folkehelseoversikten, se full 

versjon eller kortversjon)?  

 Har dere innspill om delmål eller strategier/tiltak innenfor fokusområdene som er mest 

relevante for ditt råd/utvalg? 

 
 

Vedlegg 
 FNs bærekraftsmål –fokusområder. Bakgrunnsdokument for prioriteringen av 

fokusområder i Ringerike som var vedlegg til sak 158/19. 

 Kortversjon av folkehelseoversikten 2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 

 

 



FN s bærekraftsm ål

R I NGER I KE
K O M M U N E



I n n l e d n i n g
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeids -
plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen 2030. De tråd -
te i kraft i januar 2016. FNs medlemsland er eni -
ge om 17 bærekraftsmål med totalt 169 delmål.
Målene handler om store, overordnede temaer,
samtidig som de angår hver enkelt av oss. Bæ -
rekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket,
styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lo -
kalt – som også bidrar globalt. Lokal handling er
avgjørende for å nå de globale målene.

I Nasjonale forventninger til regional og kom -
munal planlegging 2019–2023 har regjeringen
fremhevet at den forventer at kommunene leg -
ger FNs bærekraftsmål til grunn for sin sam -
funns- og arealplanlegging.

Kommunestyret i Ringerike vedtok i november
2018 (sak 143/18) at kommunen skal legge FNs
bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet. Vide -
re vises det til vedtak i formannskapet (sak 7/19)
og kommunestyret (sak 35/19) om at Ringerike
kommunes overordnede planlegging innen re -
duksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig
energiomlegging og klimatilpasning skal inte -
greres i kommuneplanen.

For å prioritere og sikre fokus i planleggingen,
anbefaler rådmannen at de mest relevante bæ -
rekraftsmål velges ut som  fokusområder  for
Ringerike. Planstrategien og planprogrammet
til kommuneplanens samfunnsdel bør utpeke
disse fokusområdene. I selve kommuneplanens
samfunnsdel bør dette så følges opp ved å kon -
kretisere egne, lokale mål innen de prioriterte
områdene.

Formålet med dette dokumentet er å gi en sys -
tematisk gjennomgang av alle de 17 bærekrafts -
målene og bakgrunn for utvelgelse av hvilke av
disse som bør utpekes som særskilte fokusom -
råder i Ringerike.

Derfor utarbeider Ringerike kommune dette
bakgrunnsdokumentet som en del av sitt ar -
beid med kommunal planstrategi 2020-2023 og
planprogram for revidering av kommuneplanens
samfunnsdel.



M etod e
For å velge ut hvilke bærekraftsmål Ringerike
bør ha fokus på er alle 17 mål og 169 delmål
gjennomgått og relevans for Ringerike vurdert. I
dette dokumentet belyses så følgende spørsmål
for hvert av bærekraftsmålene:

• Nasjonale forventninger og statlige fø -
ringer. Under denne overskriften belyses
det om det er nasjonale forventninger eller
statlige føringer som tilsier at området bør
prioriteres.

• Hva er kommunens ansvar og virkemid -
ler innenfor området? Under denne over -
skriften belyses det om kommunen har vir -
kemidler eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området enn i dag.

• Belyse lokale muligheter og utfordringer;
Har Ringerike kjente muligheter eller utfor -
dringer på området, herunder utfordringer
identi sert i folkehelseoversikten?

• Helhetsvurdering

Bærekraftsmålene kobles opp mot ansvaret
kommunen har innenfor de ulike områdene,
hvilke forventninger staten har til kommunen
og hvilke virkemidler og utfordringer kommunen
har. Basert på dette gis en vurdering av områder
vi har mulighet til å påvirke, og så en helhetsvur -
dering av hvilke bærekraftsmål Ringerike bør ha
som fokusområder.

Figuren til høyre viser sammenhengen.

Globale mål og nasjonale forventninger

Kommunens ansvar og virkemidler

Lokale muligheter og utfordringer

Kan Ringerike påvirke
dette bærekraftsmålet?

Fokusområde
for Ringerike?

Planstrategi
med planprogram

Handlingsprogram
og budsjett

Kommuneplan;
• samfunnsdelen

• arealdelen

Andre planer

Helhetsvurdering



Globale mål Ringerike ikke
kan påvirke



Globale mål som overlapper
med andre mål



Globale mål som muligens
prioriteres som fokusområder



Rådmannens forslag til
fokusområder for Ringerike



Kommunens ansvar og
virkemidler
Kommunen bør legge til rette for at alle skal ha
like muligheter til å lykkes gjennom utdanning,
arbeid og støtteordninger m.m.

Oppvekst i fattigdom i Norge handler om at barn
og unge har færre valgmuligheter enn andre
barn og unge i Norge, blant annet at de ikke har
lik mulighet til å delta i lokalsamfunnets aktivite -
ter på lik linje med andre barn.

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene
legger universell utforming til grunn i planleg -
ging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar
folkehelsehensyn i planleggingen.

Kommunene ivaretar barn og unges interes -
ser gjennom en samfunns- og arealplanlegging
som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfrem -
mende by- og bomiljø.

Lokale muligheter og
utfordringer
Folkehelseoversikten
• I Ringerike er medianinntekten i husholdnin -

ger 8% lavere enn landet som helhet.
• Inntektsulikheten er lavere i Ringerike enn i

Buskerud og landet for øvrig.
• Omlag 10% av husholdningene i Ringerike

er lavinntektshusholdninger. Dette er om -
trent likt som Buskerud, mens det er 8% på
landsbasis.

• I Ringerike eie r 64% av befolkningen egen
bolig, samtidig ser vi at de som leier ofte er
aleneforeldre med små barn.

• 6,7% av barna 6-15 år i Ringerike gikk på
Kulturskolen i 2018. 0,3% står på venteliste.

• For alle gruppene, unntatt de under 30, har
det vært en jevn nedgang i arbeidsledighet
fra 2015. Men for gruppen under 30 har det
fra 2018 vært en økning. Total arbeidsledig -
het i Ringerike kommune lå på ca. 2,3% i
2018.

«Utrydde alle former for fattig -
dom i hele verden»

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde alle former for fattigdom
i hele verden handler om at den økonomiske
veksten skal være inkluderende og fordeles
jevnere blant land og befolkning.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike kommune ser vi at medianinntekten
er lavere enn landet for øvrig, og de siste årene
viser at det er en økning i økonomiske forskjel -
ler i Ringerike. Det er en høy andel barn i lavinn -
tektshusholdninger, også kalt barnefattigdom.
Dette er barn som har færre valgmuligheter,
blant annet deltagelse i lokalsamfunnets akti -
viteter. Sosiale forskjeller er en stor utfordring
for kommunen, som må arbeides med kontinu -
erlig. Dette er en utfordring som kan påvirke på
to måter. Enten gjennom tiltak som reduserer
forskjeller, eller ved å sørge for at økonomisk
svake/sårbare grupper er mindre utsatt over -
for klimarelaterte ekstreme hendelser og andre
økonomiske, sosiale og miljømessige påkjen -
ninger (f. eks. støy, luftforurensning etc.). Ved
det siste punktet er kommunens planlegging
avgjørende.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et område hvor Ringerike har utfor -
dringer. Likevel vil dette målet arbeidet med
kontinuerlig, da det er et av kommunens vik -
tigste ansvarområder. Flere FNs bærekraftsmål
henger tett sammen, og ere av utfordringene
i dette målet henger sammen med de globale
målene om god helse, god utdanning og bære -
kraftige byer og samfunn.



«Utrydde sult, oppnå matsikkerhet
og bedre ernæring, og fremme

bærekraftig landbruk»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller.

Fylkeskommunene og kommunene legger til
rette for økt verdiskaping og nye grønne nærin -
ger innenfor jord- og skogbruk.

Fylkeskommunene og kommunene sikrer vikti -
ge jordbruksområder og kulturlandskap i land -
bruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser.
Utbyggingsløsninger som kan redusere ned -
bygging av dyrka mark vurderes i samsvar med
det nasjonale jordvernmålet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Ringerike ligger over landsgjennomsnittet

når det gjelder livsstilsrelaterte sykdommer
og overvekt blant voksne og barn.

• I Ringerike har lite jordbruksareal vært om -
disponert de siste årene. Ny E16 og Ringe -
riksbane vil medføre omdisponering av dyr -
ka og dyrkbar jord, og vil også øke presset
på landbruksarealer.

• Årlig går ca. 40-90 dekar dyrka mark ut av
drift, eller brukes til annet enn matproduk -
sjon. Med begrensede arealer for matpro -
duksjon er det viktig at alle tilgjengelige are -
aler nyttes til å produsere mat på.

• Antallet dyr på utmarksbeite har vært sta -
bilt, og innen storfe har utviklingen vært
positiv fra 2003 til 2018 med 17,5% økning
(tilsvarer 238 dyr). Ringerike tåler større
beitetrykk.

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde sult i verden handler om
å tenke nytt om måten man dyker, fordeler og
bruker mat. Antall mennesker som lever i kro -
nisk sult globalt er fortsatt svært høy.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rek -
ke plager og sykdommer som overvekt og fed -
me. Kommunen kan gjennom ulike institusjoner
(barnehage, skole m.m.)skape gode vaner for
regelmessig fysisk aktivitet og matvaner i bar -
ne- og ungdomsårene som er viktig for normal
vekst og utvikling.

Fokusområde for Ringerike?
Sosiale forskjeller er en av de større utfordrin -
gene for kommunen. Dette målet knyttet til fei -
lernæring og overvekt dekkes under målet om
god helse.

Kommunen må sikre aktiv bruk av dyrka jord og
ressurser som kan brukes til å produsere mat.
Ha klare føringer når det gjelder utbygging slik
at det ikke legges unødig press på landbruks -
arealer. Få ut mer av arealene gjennom økte
avlinger og produksjon.

Kommunen gir veiledning og kostholdsråd,
gjennom helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
Kommunene har gjennom barnehager, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne gjennom et e ektivt hel -
sesystem.

Å sikre bærekraftig matproduksjon til en stadig
økende befolkning i Norge, er et felles ansvar
som kommunen må ta. Maten som produseres
på Ringerike skal være trygg, sikker og sunn.

• På Ringerike har det siden 2003 vært sta -
dig mer areal som går ut av kornproduksjon
og stadig mer jordbruksareal brukes til å
produsere grovfor (høy og gras). Store de -
ler av Ringerike er egnet til produksjon av
matkorn. Det er en utfordring at kornareale -
ne brukes til å produsere gras.



Kommunene har ansvar for å sørge for gode
og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger
det, uavhengig av alder eller helsesituasjon.
Kommunene har gjennom barnehagene, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne, og utjevne forskjeller i
helsetilstand som kan forklares med sosial og
økonomisk ulikhet.

«Sikre god helse og fremme livskvali -
tet for alle, uansett alder»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging

Kommunen e planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller (...).

K ommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god
psykisk og fysisk helse i planleggingen.

Kommunene sikrer trygge og helsefremmende
bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og
luftforurensning

Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og
helhetlig tilnærming til utvikling av aldersvennli -
ge kommuner og fylker.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Livstilsrelaterte sykdommer i Ringerike lig -

ger noe over landsgjennomsnittet. De hvor
Ringerike skiller seg mest ut er:

• Overvekt: ca. 44% (kvinner ved første
svangeskapskontroll) overvektige, noe som
er 10% høyere enn landsgjennomsnittet.

• Kols: I Ringerike er det 4,4 pasienter
per 1000 innbygger som har kols, mens i
landet som helhet er det 3.2.

• Andel personer med psykiske sympto -
mer og lidelser i alle aldre er 16,3% i Ringe -
rike mot 15,2% i landet forøvrig

• Det er 8% (kvinner ved første svangerskaps -
kontroll) som røyker i Ringerike, noe som er
2% høyere enn landsgjennomsnittet. Det er
en nedadgående trend.

• Vaksinasjonsdekningen i Ringerike er for
lav for de eldste barna. For 16-åringer er
vaksinasjondekningen 86,8%. Dette er
4,5% under landsgjennomsnittet, og under
anbefalt nivå for okkbeskyttelse.

• Mange private vann- og avløpsanlegg opp -
fyller ikke dagens krav.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om god helse handler om å leve friske
og sunne liv som er en forutsetning for å oppnå
bærekraf tig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
God arealplanlegging er viktig for å gjøre det
enkelt og trygt å bevege seg for alle og frem -
me økt fysisk aktivitet i hverdagen, f.eks. gjen -
nom tilrettelegging for gående og syklende og
god tilgjengelighet til nærfriluftsområder. Også
tilrettelegging for friluftsliv som gir variasjon,
stillhet og ro er viktig for folkehelse. I Ringeri -
ke er sosiale forskjeller en utfordring, noe som
har en klar sammenheng med livstilsrelaterte
sykdommer. Her er kommunens helse- og om -
sorgstiltak sentralt.

Fokusområde for Ringerike?
Forventningen om befolkningsvekst og økt ut -
bygging i årene fremover gjør det særlig viktig
at en gjennom sin arealplanlegging og annen
myndighetsutøvelse tilrettelegger for at inn -
byggerne kan leve sunne og aktive liv, samt at
helsebelastende forurensning til luft, vann og
jord forebygges. God helse er et fokusområde i
alt kommunen foretar seg, og vurderes dermed
som et fokusområde.

• Økt aktivitet innen utbygging samt økende
utfordringer med om og overvannshåndte -
ring som følge av klimaendringer, kan øke
risikoen for forurensing til luft, vann og jord.

• På landsbasis, og antakelig også i Rin -
gerike, er det et tydelig fall i andelen som
oppfyller minimumsanbefalingene til fysisk
aktivitet fra 6 år til 15 år. Kun 30% av den
voksne befolkning oppfyller anbefalingene.



Kommunen har ansvar for drift av barnehager
og grunnskoler. Alle barn og unge skal ha et
trygt og godt barnehage- og skolemiljø som
fremmer trivsel og læring. Utdanningsarenaer
som barnehager, grunnskoler, videregående
skoler og universitet/høyskole, er en av de vik -
tigste faktorene som bidrar til utjevning av sosi -
ale forskjeller i befolkningen.

«Sikre inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremme muligheter for

livslang læring for alle»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går
svært ofte gjennom frivillig virksomhet og opple -
velser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred
deltakelse er et middel for å sikre tillit, felleskap,
beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i lo -
kalsamfunnene. Det er viktig at kommunene leg -
ger til rette for dette.»

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er full barnehagedekning.
• 93 % av alle barn i førskolealder har barne -

hageplass, mens 74 % av barn med mino -
ritetsbakgrunn har barnehageplass.

• Ringerikselevene scorer læringsmiljøet likt
med eller høyere enn landet forøvrig.

• Andelen elever som opplever mobbing er
nær landsgjennomsnittet.

• 8 % av elevene i grunnskolen i Ringerike
mottar spesialundervisning.

• Ringerikselevens grunnskolepoeng er i
snitt noe lavere enn landsgjennomsnittet.

• Ringerike har ere innbyggere med kun
grunnskole som høyeste fullførte utdanning
(31 %) og færre med universitets- /høgsko -
leutdanning (27%) enn landet for øvrig.

• Flere i Ringerike tar høyere utdanning, og
dette følger trenden til resten av landet.

Helhetsvurdering
Målet om god utdanning handler om å skape
grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jen -
ter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med
god kvalitet, og den skal være gratis.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike har gutter og jenter lik tilgang til gra -
tis utdanning med god kvalitet. Barnehage og
skole har likevel utfordringer. Flere barn med
minoritetsbakgrunn bør ha barnehageplass,
læringsmiljøet spesielt på ungdomstrinnet må
bli bedre og andelen elever som opplever mob -
bing må reduseres. Godt tilpasset undervisning
kan redusere antall elever som mottar spesial -
undervisning.

Gode barnehager, skoler, bibliotek og kulturtil -
bud sammen med et mangfold av frivillige or -
ganisasjoner bidrar til like muligheter, bygger
kompetanse for fremtiden og skaper holdninger
som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling. Å
innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk
aktivitet og riktig kosthold i barne- og ungdoms -
årene er viktig for god vekst og utvikling. Dette
er med på å utjevne sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Skoler og barnehager er viktige arenaer hvor
elever utvikler kunnskap og holdninger så de
kan mestre livene sine og delta i arbeid og fel -
lesskap i samfunnet. Dette skal bidra til å utjev -
ne sosiale forskjeller legge til rette for at alle får
like muligheter og utgangspunkt for fremtiden.
Ved dette prioriteres det som et fokusområde.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune



I Norge er likestilling mellom menn og kvinner
en helt sentral samfunnsverdi. Gutter og jenter,
kvinner og menn, har like evner og skal ha like
muligheter til å delta i samfunnet vårt. I Norge
er det kjønnslikestilling som er sentralt innen te -
maer som arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

En av kommunens verktøy for å sikre likestilling
er å integrere kjønnsperspektivet i overordende
styringsdokumenter. Her kan en kartlegge ut -
fordringene, og eventuelt vie et satsingområde
til likestilling.

«Oppnå likestilling og styrke jenter og
kvinners stilling»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen er opptatt av at kommunene utvikler
gode virkemidler for å sikre at alle inkluderes i
skole, arbeids- og samfunnsliv. God inkludering
på sentrale livsarenaer bidrar til å opprettholde
et samfunn med små forskjeller, høy tillitt og god
livskvalitet. Kulturlivet og andre former for fritids -
aktiviteter er viktige arenaer for hverdagsintegre -
ring og fellesskap basert på mangfold, likestilling,
ytringsfrihet og toleranse.

(...) Bred deltakelse er et middel for å sikre tillit,
felleskap, beredskap, likestilling, kompetanse og
velferd i lokalsamfunnene. Det er viktig at kom -
munene legger til rette for dette. »

Lokale muligheter og
utfordringer
• 20% av elevene i vgs i Buskerud melder

om at de har vært utsatt for seksuell tra -
kassering. Dette er representative tall for
Ringerike kommune.

• 44.2% av kommunestyretrepresentantene i
Ringerike er kvinner.

• Andel i Ringerike med høyere utdanning er
30.2% kvinner og 22.5% menn.

• Netto bruttoinntekt er 346.000 kr. for kvin -
ner og 482.000 kr. for menn.

• Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller
mer av foreldrepengeperioden er 71,7%.

• Andel sysselsatt (20-66 år) som jobber del -
tid er 11.6% menn og 40.1% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i o entlig sek -
tor er 71.4% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i privat sektor
er 36.2% kvinner.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om likestilling mellom kjønnen handler
om å gi begge kjønn like rettigheter og mulig -
heter til å bestemme over eget liv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Norge reguleres likestilling mellom kjønnen
av likestillings- og diskrimineringsloven. Det er
likevel avjørende at kommunen tar ansvar, og
sikrer likeverd i kommunen. Gjennom å benytte
seg av overordnede styringdokumenter vil en
rette fokus mot et område det kan være utfor -
dringer på, sikre en kartlegging og gjennomføre
tiltak hvis dette er et behov. Dette kan for ek -
sempel handle om holdningsendringer.

Likestilling handler også om like muligheter
uavhengig av etnisk tilhørighet, funksjonsevne,
seksuell orientering, alder og religion.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et sentralt tema for å opprettholde et
likeverdig samfunn. Ut fra statistikken ser en at
Ringerike fortsatt har utfordringer på dette fel -
tet, og det må arbeides med kontinuerlig. I dag
er dette ikke implementert i Ringerikes plan -
verk.

• Andel kvinner blant ledere (20-66 år) er
33.1%.



Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til
og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging,
slik at behovet for rensing ved produksjon av drik -
kevann reduseres.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Drikkevannkvaliteten og vannforsyningen

er veldig god i Ringerike.
• Ringerike kommune har i dag 9 kommuna -

le vannverk som totalt forsyner ca 26000
mennesker. Alle vannverk har grunnvann
som kilde og har en veldig god kvalitet.
Minst 2 hygieniske barrierer er oppfylt på
alle anlegg. Vannet tilfredsstiller alle krav
i drikkevannsforskriften og har gode hygi -
eniske og bruksmessig kvalitet.

• Det er et større antall private vannverk i
Ringerike som forsyner 2 boliger eller e -
re med varierende hygieniske barrierer og
vannkvalitet.

• På det kommunale ledningsnettet er de
største utfordringene kvaliteten på led -
ningsnettet, ringforbindelser til større områ -
der og brannvannsbehov.

Kommunen har et overordnet ansvar for at de
sanitære forholdene i kommunen er tilfredsstil -
lende. Kommunen har ansvar for å sikre rent
drikkevann til sine abonnenter.

Det er også et kommunalt ansvar å forebygge
sykdom relatert til forurensning av luft, vann og
jord. Kommunen har myndighet på ere områ -
der som påvirker vannmiljøet og vannkvalite -
ten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning,
miljø, forurensning og arealplanlegging.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og
tilgang til vann og gode sanitærforhold

for alle»

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om rent vann og gode sanitærforhold
handler om å ha tilgang til rent vann.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er drikkevannskvaliteten og vann -
forsyningen veldig god, og over landsgjennom -
snittet. Utfordringene knyttet til drikkevann er
kvaliteten på ledningsnettet, ringforbindelser og
brannvannsbehov.

I kommuneplanens arealdel sikres vann med
sikringssoner for nedslagfelt for drikkevann og
områder for grunnvannsforsyning. Her tillates
det ikke tiltak som kan forurense.

Fokusområde for Ringerike?
På bakgrunn av den forventede befolknings -
veksten og økt utbygging i årene fremover er
det særlig viktig at Ringerike gjennom sin are -
alplanlegging og annen myndighetsutøvelse
forebygger vannforurensning. Rent vann og
gode santiærforhold anses ikke som en utfor -
dring i Ringerike i dag. Dette er dermed et mål
som ikke har behov for ekstra fokus.



I Norge er det ikke en utfordring at man ikke
har tilgang til energi, men delmål om økt ener -
gie ektivisering og økt andel fornybar energi er
høyst relevante.

Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Særlig gjennom sin are -
alplanlegging kan kommunen påvirke energi -
bruken i transportsektoren. Andre viktige virke -
midler er krav i innkjøp, energie ektivisering og
-omlegging i egne bygg og eiendom, myndig -
heten til å pålegge tilknytningsplikt til fjernvar -
me, tilsynsmyndighet med forbudet mot bruk av
fossil olje til oppvarming av bygg og samarbeid
med energiselskap og andre næringsaktører.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig
og moderne energi til en overkommelig

pris for alle»

Dette målet prioriteres ikke et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging

Fylkeskommunene og kommunene vektlegger ar -
beidet med å redusere utslipp av klimagasser, in -
kludert utslipp fra arealbruksendringer, mer e ektiv
energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Opp -
datert kunnskap om forventede klimaendringer og
konsekvenser brukes i planleggingen.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplan -
legging og klimatilpasning har som del av sitt for -
mål å sikre mer e ektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i kommunene.

Lokale muligheter og
utfordringer
• I fastlands-Norge er fornybarandelen av

vår energibruk rundt 70 prosent. I Ringeri -
ke, som ellers i Norge, blir overgang til for -
nybar energibruk særlig viktig innen trans -
portsektoren i årene som kommer. 51% av
klimagassutslippene i Ringerike kommer
fra veitra kk.

• Mer e ektiv gjenbruk av overskuddsvarme
fra eksisterende og potensielle fremtidige
datasentre og annen kraftintensivindustri
er en utfordring i Ringerike.

• Enovas energie ektiviseringskalkulator an -
slår at Ringerike kommune kan spare 2.79
GWh til en verdi av 1.95 mill. kr. hvert år
innen drift av egne bygg. En kartlegging
av energie ektiviseringspotensialet i kom -

Helhetsvurdering
Bruk av fossil energi er den største bidragsyte -
ren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2
og andre klimagasser. Videre bør også fornybar
energi brukes så e ektivt som mulig, både for å
muliggjøre at fossilt energibruk erstattes og for
å redusere naturinngrep og kostnader knyttet til
kraftproduksjon og nettutbygging.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Mer e ektiv bruk av energi
og omlegging til fornybar energi er avgjørende
for at Ringerike skal klare å nå mål om reduk -
sjon av klimagassutslipp. For at det samlede
energisystemet i Ringerike skal være så bære -
kraftig som mulig er også e ektutjevning samt
fornuftig ”arbeidsdeling” mellom kraftsystemet,
fjernvarmenett og lokal energiproduksjon viktig.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet henger tett sammen med mål 13
Stoppe klimaendringene. Mål 7 Ren energi for
alle prioriteres derfor ikke som eget fokusom -
råde, men vil inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres.

munale bygg i Ringerike i 2018 konkluder -
te med at lønnsomme tiltak kunne gi ca. 5
GWh i årlig reduksjon i energibruken. Det
er også potensiale for energie ektivisering
knyttet til kommunale vann- og avløpsan -
legg.



Kommunen må legge til rette for et variert næ -
ringsliv med arbeidsplasser som sysselset -
ter befolkningen og hvor enda ere kommer i
arbeid. Kommunen må tilrettelegge for at nye
bedrifter kan etablere seg, og at eksisterende
bedrifter og arbeidsplasser videreføres.

Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling, kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. ede arbeidsplasser og næringer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling, inno -
vasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et inklude -
rende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer
som ivaretar samfunnets behov.

Kommunene legger til rette for økt verdiskaping og
nye grønne næringer innenfor jord- og skogbruk.

Kommunene sikrer viktige mineralforekomster i
sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn
og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lag -
ring av, byggeråsto er ses i et regionalt perspektiv.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er store grus- og sandressurser av na -

sjonal betydning i kommunen, samt en stor
skogkommune og med ere massedeponi -
er.

• Ringerike spisser næringsarbeidet og fo -
kuserer på etablering av verdiskapende ar -
beidsplasser

• Ringerike setter i gang prosjekter som for
eksempel ”spillvarme-prosjektet”

• Den private sysselsettingsandelen er lav i
Ringerike.

• I Ringerike er ca. 10% av husholdningene
lavinnteksthusholdninger. Dette er 1% er
enn i landet forøvrig.

• Arbeidsledigheten har hatt en jevn nedgang
de siste årene i alle aldersgrupper, og i 2018
lå den på 2,3%. Blant personer under 30 år

Helhetsvurdering
Målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst
handler om å skape økonomisk vekst og nye
arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid, noe
som er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en høyere andel med lav inn -
tekt enn landet for øvrig. I tillegg er den private
sysselsettingen lav. Det er også en utfordring
at høyt utdannede ikke nner relevant arbeid i
kommunen, og dermed pendler ut. Kommunen
kan gjennom arealplanlegging legge til rette
for utvikling av for eksempel næringsområder,
som kan bli fremtidige arbeidsplasser.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kommune satser på vekst i arbeids -
plasser og har som mål om å skape 1 ny ar -
beidsplass per 2. netto nye innbygger. Dette
målet er del av de overordnede målene for næ -
ringspolitikken i Ringeriksregionen, og viktig for
verdiskapningen og for å beholde og trekke til
å seg mennesker som ønsker å bo og arbei -
de i kommunen. For at disse arbeidsplassene
skal bli bærekraftige og fremtidsrettede er det
sentralt at kommunen bruker sin myndighet og
pådriverrolle til å stimulere til grønn næringsut -
vikling, innovasjon og samarbeid som gir e ek -
tiv ressursutnyttelse.

«Fremme varig, inkluderende og bære -
kraftig økonomisk vekst, full sysselset -

ting og anstendig arbeid for alle»

har økt det siste året i Ringerike.
• Det er mange som pendler ut av Ringerike

kommune. I 2018 var det 4795 personer.
Én av grunnene til dette kan være at man -
ge med høy utdanning ikke nner relevant
arbeid i Ringerike.



Kommunen har et ansvar for å legge til rette for
innovatove næringer og sikre infrastruktur lokalt
som bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling av
Hønefoss og i lokalsamfunnene. En robust in -
frastruktur tåler klimaendringer og sikrer grønn
mobilitet. Ringerike kommune må sikre at ny in -
frastruktur ikke har like stort vedlikeholdsbehov
som dagens løsninger, og er tilpasset et våtere
og villere klima

Det vil bli økende behov for økt tilgang og til -
rettelegging av informasjons- og kommunika -
sjonsteknologi.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling,
innovasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et in -
kluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige
arealer som ivaretar samfunnets behov.

(...) Lokalisering av boliger, service, handel og
andre arbeidsplass- og besøksintensive virk -
somheter vurderes i sammenheng med eksis -
terende eller framtidige kollektivknutepunkt.

(...) Planene fastsetter regionalt utbyggings -
mønster, senterstruktur og hovedtrekk i trans -
portsystemet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Begrenset kollektivtransport – 4% benytter

kollektivtilbudet til daglige reiser, 76% med
bil. Ungdom ønsker hyppigere avganger.

• Ringerike yter indirekte nansielle tjenester
til innovasjon gjennom å gi tilskudd til vårt
virkemiddelapparat, utviklingsaktører og
prosjektstøtte.

• Mange høyt utdannede nner ikke relevant
arbeid i Ringerike. Dette medfører at de må
pendle ut av kommunen.

• Tilgjengeligheten til lekeplasser og idretts -
anlegg er begrenset blant annet på grunn
av manglende tilrettelegging på gang- og
sykkelveier.

Helhetsvurdering
Målet om innovasjon og infrastruktur er den
underliggende strukturen som må være på
plass for at et samfunn skal fungere. Investe -
ringer i transport, vanningssystemer, energi og
informasjonsteknologi er helt avgjørende for å
skape en bærekraftig utvikling. Teknologi, inn -
ovasjon og god arealplanlegging kan bidra til
å løse miljømessige utfordringer som følger ut -
byggingen av infrastruktur.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. Kommunen kan bidra til dette målet
både gjennom sin arealplanlegging og som in -
itiativtaker og pådriver for samarbeid mellom
næringsaktører som gir mer e ektiv ressursut -
nyttelse, f.eks. mer e ektiv utnyttelse av over -
skuddsvarme fra industri til annen næringsut -
vikling.

Fokusområde for Ringerike?
Innovative næringer og god infrastruktur er es -
sensielt for utviklingen av et bærekraftig sam -
funn. Ringerike arbeider kontinuerlig med god
samfunnsutvikling, men har stort forbedrings -
potensial på dette målet. Ved ny byplan er Hø -
nefoss godt rustet for fremtidig planlegging,
men Ringerike har fortsatt behov for bedre
planlegging av samfunnet, samt tilrettelegging
og samarbeid for innovative næringer. Dette
prioriteres som et fokusområde for Ringerike.

«Bygge robust infrastruktur, fremme
inkluderende og bærekraftig industria -

lisering og bidra til innovasjon»



Kommunen har mulighet gjennom ulike kom -
munale støtteordninger å hjelpe vanskeligstilte
mennesker og familier inn i arbeidsmarkedet
og på boligmarkedet. Kommunen må planleg -
ge for varierte boområder som sikrer likeverdi -
ge oppvekstvilkår og gjennom kjøp av kommu -
nale boliger i boligprosjekter bidra til å utjevne
bomiljøene.

Utdannings arenaer som barnehage, skole og
universitet/høyskole, er en av de viktigste fakto -
rene som bidrar til utjevning av sosiale forskjel -
ler i befolkningen. Barnehage og grunnskole
danner grunnlaget for å lykkes i utdanningslø -
pet og er dermed en viktig ressurs for helse og
livskvalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og
forebygge levekårsutfordringer og bidrar til utjev -
ning av sosiale forskjeller (...)

Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal og
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstør -
relse og nærområder, og ved å regulere nok bolig -
tomter.

Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger
for vanskeligstilte i boligmarkedet.

Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelag -
te boliger for eldre og personer med nedsatt funk -
sjonsevne.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Hønefoss sentrum er ikke godt nok univer -

selt utformet. Blant annet tilfredsstiller kun
10% av inngangspartiene kravene om til -
gjengelighet til rampe. Kun 63% av de kart -
lagte strekningene tilfredsstiller kravene til
stigningstall, og kun 55% av veiene har le -
delinje med god kontrast.

• Ungdoms deltakelse i frivillige organisasjo -
ner er lavere i Ringerike enn på landsbasis.
I Ringerike er det 61%, mens i Norge som
helhet er det 66% av ungdom som deltar i
frivillige organisasjoner.

• Ringerike kommune bruker mindre på kul -
tur og idrett enn sammenliknbare kommu -
ner. I 2017 brukte kommunene i Buskerud

Helhetsvurdering
Målet om mindre ulikhet handler om den øko -
nomiske veksten som har ført til at ere land
har blitt rikere, men dette fører ikke automatisk
til mindre fattigdom. En rettferdig fordeling av
et lands ressurser er nødvendig for å redusere
fattigdom og skape stabile samfunn.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en større andel med grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning enn
landet som helhet. Å redusere utdanningsfor -
skjeller kan bidra til å redusere ulikheter i folks
helse. Barnehage, skole og universitet/høgsko -
le er en av de viktigste faktorene som bidrar til
mindre sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet har en klar sammenheng med mål
om god helse og god utdanning, og prioriteres
dermed ikke som et fokusområde.

«Redusere ulikhet i og mellom land»

i snitt 2,088 millioner, mens Ringerike kom -
mune brukte 1,215 millioner. Dette beløpet
er både private organisasjoner og kommu -
nens drift.

• Valgdeltakelsen på 52.8%, noe som er un -
der landsgjennomsnittet på 60%.

• I Ringerike opplever ca. 20% av ungdom -
mene ensomhet.

• 31% av Ringerikes befolkning har grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning, 27%
har høyskole/universitetsutdanning. Dette
e r lavere enn landet for øvrig.

• Det er full barnehagedekning, hvor 93% går
i barne hagen. 74% av de med minoritets -
bakgrunn går i barnehagen.



By- og tettstedsutviklingen gjennom målret -
tet by-, areal og transportplanlegging må ret -
te seg mot både de miljømessige, sosiale og
økonomiske dimensjonene i bærekraften. Den
miljømessige dimensjonen handler om å sikre
hensynet til miljøet, satse på innovasjon og ny
teknologi. Den økonomiske dimensjonen hand -
ler om å skape økonomisk livsgrunnlag i et
langsiktig perspektiv. Den sosiale dimensjonen
handler om å fortsette innsatsen for å skape
sosial balanse i lokalsamfunnene.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for vekst og utvikling
i kompakte og klart avgrensede byområder gjen -
nom regionale bolig-, areal- og transportplaner (...)

Kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse
i byområder gjennom fortetting og transformasjon
med kvalitet i omgivelsene (...)

Kommunene legger til rette for sykling og gange
i byer og tettsteder, blant annet gjennom trygge
skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling
fra kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder,
og for transportløsninger for grupper som er min -
dre mobile.

Lokale muligheter og
utfordringer
• 86% av Ringeriksboligene er en-, tom anns -

boliger og rekkehus, og 14% boligblokk er.
• Ringerike seg ikke ut fra sammenlignbare

kommuner når det gjelder antall kommunalt
disponerte boliger.

• Kollektivtilbudet er ikke godt nok i kommu -
nen, særlig ut i distrikte ne.

• 76% av d e daglige reisene er med bil, og
4% ko llektiv.

• Løsm asseskred, om og overvann er de
største utfordringene når det gjelder natur -
fare, som følge av klimaendringer.

• Ringerike vannverk har en score på 99,8%
på god drikkevannskvalitet og leveringsta -
bilitet.

• Kommunen er ikke godt nok universelt ut -
formet, og tilgjengeligheten til sosiale møte -
plasser er noe begrenset. Mangelfull inklu -
dering på sosiale arenaer, blant annet på

Helhetsvurdering
Målet handler om å skape attraktive og bære -
kraftige by og tettsteder i kommunen, samt sik -
re allmenn tilgang til grunnleggende behov som
trygg bolig, trygge møteplasser, trygg transport
og grøntområder på en bærekraftig måte og til
en overkommelig pris.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike skal by 10.000 nye innbyggere vel -
kommen fram mot 2030. Når 70% skal bo i
Hønefoss og 30% i tettstedene må det sikres
at kommunen henger sammen både sosialt og
fysisk. I tett dialog med innbyggerne må det
sikres gode bomiljøer for alle, adgang til rekre -
ative arealer, samtidig som vi arbeider mot en
grønnere utvikling gjennom holdningsskapen -
de arbeid og innovasjon. Plan- og bygnings -
loven er det viktigste verktøyet i arbeidet med
dette bærekraftsmålet.

Fokusområde for Ringerike?
Fremtidige samferdselsprosjekter gir forvent -
ninger om befolkningsvekst og økt utbygging i
kommunen. Ringerike har en unik mulighet til å
gjennom sin samfunns- og arealplanlegging å
styre samfunns- og byutviklingen i bærekraftig
retning i årene som kommer. Derfor prioriteres
dette som et fokusområde for Ringerike.

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende,
trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»

grunn av mangel på universell utforming,
kan føre til redusert psykisk helse og redu -
sert livskvalitet.

• I kommunens overordnede planarbeid er
det satt et mål om å planlegge for 70% av
befolkningsveksten i Hønefoss-området,
og 30% i de prioriterte lokalsamfunna.



I dag forbrukes det mer enn hva som er miljø -
messig bærekraftig. For å sikre gode levekår
for nåværende og fremtidige generasjoner må
også hver enkelt forbruker endre livsstil for å
imøtekomme fremtidens utfordringer. Bære -
kraftig forbruk og produksjon handler om å gjø -
re mer med mindre ressurser.

Oppfordre til bio- og sirkulærøkonomi;
bygg i tre, emballasje, nye innovasjoner, gjen -
bruk og bruk av gjenbrukte materialer, repara -
sjon istedenfor nykjøp, delingingsøkonomi (bil
etc.), redusere bruk av jomfruelig materiale og
redusere forbruk.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen legger vekt på fortetting, transforma -
sjon og gjenbruk av eksisterende bygningsmas -
se .»

« Fylkeskommuner og kommuner har en viktig rolle
i arbeidet med å ivareta kulturarven som ressurs
for kunnskap, opplevelse, bruk og gjenbruk. »

” Fylkeskommunal og kommunal planlegging er
viktig for å redusere utslipp av klimagasser og
energiforbruk. Beslutninger om lokalisering, byg -
gemåte og utforming av bebyggelse, infrastruktur
og tjenester, kan påvirke utslipp og energiforbruk i
lang tid framover ”.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Forurensning i form av støy og luft. Andre

typer forurensning som kan påvirke helse
inkluderer forurensning fra avløp, avfall,
forurenset grunn, nedgravde oljetanker,
landbruket og akutt forurensning.

• Utslippsfrie bygggeplasser
• Klimavennlige byggningsmaterialer, mas -

sivtre, jordvarme, solfangere.
• Kulturminneplan for å ivareta og oppfordre

til aktivt bruk av vern.
• Transformere og fortette eksisterende be -

byggelse istedenfor å bygge ut over dyrka
mark og lnf. Legge opp til kommundelpla -
ner som legger opp til fortetting og trans -
formasjon i eksisterende bebygde områder.

Helhetsvurdering
Målet om ansvarlig forbruk og produksjon
handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
Bærekraftig produksjon innebærer å minske
ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassut -
slipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre
til økonomisk vekst, begrense klimaendringer
og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Det er mange utfordringer på dette, og et stort
behov for nytekning og endring av vaner. Kom -
munen har ere virkemidler for å påvirke denne
utviklingen. For å sikre gode levekår for nå -
værende og fremtidige generasjoner må også
hver enkelt forbruker endre livsstil.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kan gjennomføre små og store tiltak
som vil ha en stor gevinst globalt på dette feltet.
Det vil kunne være en utfordring å implemen -
tere nytekning i et samfunn, og en må arbeide
strategisk for å gjennomføre slike endringer.

«Sikre bærekraftig forbruks- og produk -
sjonsmønstre»

• Ressursbank - store industribedrifter - be -
tong, sement

• Oppfordre til bedre resursutnyttelse i eksis -
terende produksjon



For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet kreves handling både globalt, na -
sjonalt og lokalt. Kommunen har et ansvar for
å sikre at kommunens areal og innbyggere er
best mulig rustet for å redusere klimagassut -
slipp og konsekvensene av klimaendringene.

Kommunen har mange virkemidler og roller
som kan brukes for å redusere klimagass -
utslipp, herunder rollen som planmyndighet,
tje¬nesteyter, innkjøper, myndighetsutøver,
eien-domsutvikler og holdningsskaper. Også
hver enkelt innbygger og forbruker må endre
vaner, men kommunen kan være en tilretteleg -
ger innen de områder vi har virkemidler. Kom -
munene skal gjennom planlegging også bidra
til at samfunnet forberedes på og tilpasses kli -
maendringene (klimatilpasning), herunder unn -
gå eller begrense risiko, sårbarhet og ulemper.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene vektlegger arbeidet med å redusere
utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra areal -
bruksendringer, mer e ektiv energibruk og miljø -
vennlig energiomlegging. Oppdatert kunnskap om
forventede klimaendringer og konsekvenser
brukes i planleggingen.

Kommunene legger vekt på klimatilpasning og
samfunnssikkerhet i sin planlegging, og legger
de høye alternativene fra nasjonale klimafram -
skrivinger til grunn for arbeidet. Risiko- og sårbar -
hetsanalyser legges til grunn for plan- og bygge -
saksbehandlingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Direkte klimagassutslipp i Ringerike var

snaut 100 000 tonn CO2-ekvivalenter i
2017. De største utslippskildene er veitra -
kk (over 50 % av utslippene), fra indus -

tri (14%) og fra jordbruk (21 %). I tillegg
kommer indirekte utslipp som fysisk skjer
utenfor kommunen, men som forårsakes
av Ringerike kommune og Ringerikssam -
funnets forbruk av varer og tjenester. I følge
FNs klimapanel må verdens utslipp være
netto null innen 2050 for å begrense den
globale oppvarmingen til 1,5 grader.

• Klimaendringer gjør at det i årene frem -
over er forventet kraftigere og hyppigere

Helhetsvurdering
Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har utfordringer innen både klima -
gassutslipp og klimatilpasning. Samtidig har
kommunen mange virkemidler og roller som
kan brukes for å redusere klimagassutslipp,
fremme miljøvennlig energiomlegging og ener -
gie ektivisering og klimatilpasning.

Fokusområde for Ringerike?
For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet har vi dårlig tid til å omstille oss. I
tillegg må vi systematisk planlegge for bli best
mulig rustet for konsekvensene av de klima -
endringene vi ikke lenger kan forhindre. Mye
må gjøres samtidig og alle må bidra. Kommu -
nen må ta sin del av ansvaret og bruke sine vir -
kemidler for å redusere klimagassutslipp både
fra egen virksomhet og fra Ringerikssamfun -
net for øvrig. Dette målet henger tett sammen
med ere mål, spesielt mål 7 Ren energi for
alle som kan inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres. Ved dette
prioriteres dette målet som et fokusområde.

«Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av

dem»

styrtregnepisoder og større og hyppigere
regn ommer. Dette øker også risikoen for
løsmasseskred. Mange områder i Ringe -
rike kommune har marin leire som stedvis
er sensitiv (kvikkleire). Flere steder er boli -
ger plassert i omsone for 200-års om med
fare for oversvømte kjellere eller oversvøm -
te hus. Videre vil klimaendringer øke utfor -
dringer med overvannshåndtering.



Ringerike kommune har ikke hav eller marine
ressurser, og kan ved dette ikke påvirke målet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene vurderer
arealbruken i strandsonen langs sjøen
og i og langs vassdrag i et helhetlig og
langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser.

Lokale muligheter og
utfordringer
Ingen utfordringer på dette målet, da Ringerike
ikke grenser til hav og marine ressurser.

Helhetsvurdering
Målet om liv under vann handler om verdens -
havene – deres temperatur, kjemi, strømninger
og liv – som driver de globale systemene som
gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Dette er ikke et mål Ringerike kan påvirke, da
komunnen ikke grenser til hav eller marine res -
surser.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet prioriteres ikke som et fokusområ -
de.

«Bevare og bruke hav og marine
ressurser på en måte som fremmer

bærekraftig utvikling alle»



Kommunen har et ansvar som planmyndighet
og landbruksmyndighet for å sikre bærekraftig
forvaltning av arealer, arter og økosystemer.
Dette er viktig for å redusere tap av naturlige
habitater og biologisk mangfold. Kommunen
forvalter tilskuddsordninger i jordbruket som
stimulerer til miljøtiltak som å; ivareta kultur -
landskapet, bedre jordstrukturen, minske av -
renning til vassdrag og redusere bruk av plan -
tevernmidler.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for gode leveområder
for ville, pollinerende insekter gjennom planleggin -
gen og drift av arealer.

Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og
kulturlandskap i landbruket gjennom langsiktige ut -
byggingsgrenser. (...) dyrka mark vurderes i sam -
svar med det nasjonale jordvernmålet.

Fylkeskommunene og kommunene identi serer og
tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområ -
der, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske ver -
dier, kulturmiljø og landskap i planleggingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Over 2000 arter er utrydningstruet i Nor -

ge, hovedgrunnen er endret arealbruk. Kli -
maendringer gjøre mange av disse artene
enda mer sårbare. Geologiske forhold gir
Ringerike høy tetthet av viktige naturtyper
og høyt biologisk mangfold i ere områder.
Ringerike har mange forekomster av rødlis -
tearter, bl.a. arten dragehode. Kartlegging
og registrering av arter og naturtyper er
mangelfull eller utdatert i deler av kommu -
nen.

• Det er mange forekomster av fremmede ar -
ter i kommunen, og ere av disse er klassi -
sert som arter med svært høy og høy øko -

logisk risiko.
• Antallet pollinerende insekter har gått dras -

tisk ned i Europa de siste tiårene, og i Nor -
ge er 25% av alle pollinerende insekter på
rødlista. I Ringerike kan mangel på pollina -
torer bli en utfordring både for det biologiske
mangfoldet og for frukt- og bærproduksjon.

Helhetsvurdering
Målet om liv på land handler om å redusere tap
av naturlige habitater og biologisk mangfold
som er en del av vår felles arv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har store skogområder hvor bære -
kraftig forvaltning blir viktig fremover av hensyn
til både naturmangfold, klima og næring. Vide -
re har kommunen viktige økosystemer både i
høyfjellet og i og langs vassdrag. Kompakt by -
utvikling og fortetting fremfor utbygging av nye
områder, kan redusere press for å bygge ut na -
turområder og bidra til å bevare livet på land.

Fokusområde for Ringerike?
Utbygging av ny E16, Ringeriksbanen, nye bro -
er og veier samt tilhørende befolkningsvekst,
må forventes å gi økt press på omdisponering
av habitater som er viktige for naturmangfold.
Det er kommunens ansvar å hensynta livet på
land gjennom arealplanlegging og andre tiltak
som sikrer bærekraftig forvaltning av arealer,
arter og økosystemer. Gode rutiner, tilstrekke -
lig kunnskap og klare prioriteringer innen areal -
planlegging blir viktig.

«Beskytte, gjenopprette og fremme bære -
kraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraf -
tig skogforvaltning, bekjempe ørkenspred -
ning, stanse og reversere landforringelse

samt stanse tap av artsmangfold»

• Forurensning til vann og vassdrag kan
komme fra grave- eller byggearbeider i for -
urenset grunn, nær vassdrag, avrenning fra
landbruk, lekkasjer fra avløpsanlegg, indus -
tri m.m. Forurensning av vann og vassdrag
kan ha konsekvens både for planter og dyr
i vassdraget og for folkehelse, for eksempel
ved bading, konsum av sk fra ferskvann,
spredning til drikkevann mm.



Kommunen har et ansvar for bygge et velfun -
gerende, ansvarlig og en inkluderende organi -
sasjon i alle sektorene. Virkemidler kan være
samarbeidsavtaler, samarbeidsarenaer og
partnerskap. Innbyggerne har for eksempel
god mulighet til å påvikre beslutninger om ut -
viklingen av Ringerike gjennom utarbeidelse av
planer og politikk. Kommunen har også ansvar
for at innbyggerne føler seg trygge, ved å fore -
bygge blant annet kriminalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene stimulerer til
grønn omstilling, innovasjon, vekst i nye arbeids -
plasser og et inkluderende arbeidsliv og setter av
tilstrekkelige arealer som ivaretar samfunnets be -
hov.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• Traumatiske opplevelser, som alvorlige

ulykker eller vold mot en selv eller ens
nærmeste, kan gi varige psykiske skader.
Daglige og vedvarende belastninger er vel
så viktige som traumatiske hendelser. Fle -
re belastningsfaktorer som virker sammen
over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende
høyere enn summen av risiko knyttet til
hver enkelt faktor.

• Det var totalt 26 sedelighetsforhold i 2016.
Under familieforhold er det registrert 50 sa -
ker totalt i 2016.

Helhetsvurdering
Målet om fred og rettferdighet handler om å
skape fredelige og inkluderende samfunn. Å
sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid
vært FNs hovedoppgave.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Velfungerende, ansvarlige og inkulderende in -
stitusjoner er avgjørende for å drive god sam -
funnsutvikling. Gjennom blant annet arealplan -
legging er målet å utarbeide arealer tilrettelagt
for innbyggere med ulike behov, og ved dette
skape et mangfoldig samfunn. Ved dette er
deltakelse og medvirkning fra ulike instanser
avgjørende for å drive god samfunnsutvikling.
Kommunen har i samarbeid med ere, mulig -
het for å skape samarbeidsareaner.

Fokusområde for Ringerike?
Informasjonsutveksling og adgang til å påvirke
utviklingen av samfunnet er avgjørende for å få
en mangfoldig utvikling, og dermed et samfunn
tilrettelagt for innbyggere med ulike behov.

«Fremme fredelige og inkluderende sam -
funn med sikte på bærekraftig utvikling,
sørge for tilgang til rettsvern for alle og
bygge velfungerende, ansvarlige og inklu -

derende institusjoner på alle nivåer»



For å skape et godt og inkluderende samfunn
er det viktig i kommunen å ha et godt samar -
beid innad organisasjonen, ut mot næringsak -
tører, mot overordnede myndigheter og innbyg -
gerne forøvrig.

Grunnleggende handler det også om hvem
som skal betale for de investeringer som skal
til for å betale for at vi kan gjennomføre de bæ -
rekraftsmålene kommunen prioriterer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av
sentrum og legger vekt på et langsiktig og forplik -
tende samarbeid med private aktører og innbyg -
gere.

By- og omlandskommuner, sammen med fylkes -
kommunene, videreutvikler samarbeidet om trans -
port på tvers av administrative grenser der dette
bidrar til e ektiv ressursbruk, næringsutvikling, bo -
setting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• Godt samarbeid mellom skolene og skole -

helsetjenesten og NAV.
• Kommunen har også samarbeid med over -

ordnede myndigheter og nabokommuner
på prioriterte områder som bør ses i en
større sammenheng.

• Å fremme Ringerikes utvikling gjennom
partnerskap, og andre former for privat of -
fentlig samarbeid.

• Måle hvordan det går med kommunen
innenfor de valgte innsatsområdene.

• Lav valgdeltakelse i kommunen. 58% ved
valget i 2019.

Helhetsvurdering
Målet om samarbeid for å nå målene handler
om at for å lykkes med bærekraftsmålene så
er det behov for nye og sterke partnerskap.
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet
må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvik -
ling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike må en ha et godt samarbeid inn -
ad i organisasjonen, ut mot næringsaktører,
mot overordnede myndigheter og innbyggerne
forøvrig. Dette kan gjøres på ere områder, og
på ere måter som for eksempel medvirkning i
planprosesser.

Det viktigste partnerskapet er med innbygger -
ne. Bærekraftsmålene gir innbyggerne enda en
mulighet til å bidra til en bedre verden. Dialog
og kommunikasjon er viktig for å involvere rin -
gerikingene lokalt.

Fokusområde for Ringerike?
Ved å samarbeide for å nå de samme målene
vil en styrke gjennomføringsmulighetene, og
får også sett utfordringene i en større sammen -
heng. Ved dette prioriteres dette målet som et
fokuesområde.

«Styrke gjennomføringsmidlene og for -
nye globale partnerskap for bærekraftig

utvikling»



R I N G E R I K E
K O M M U N E

FOLKEH ELSEOVERSI KT 2019

Kortversjon



Forord
Ringerike kommune startet opp arbeidet med å lage en oversikt over
helsetilstanden (folkehelseoversikt) i desember 201 8. Alle kommuner
i Norge er lovpålagt å ha en slik oversikt.

Dette dokumentet gir en samlet oversikt over helsetilstanden til
befolkninge n. Oversikten gir en detaljert beskrivelse av
folkehelseutfordringene i Ringerike kommune, og sammenlikner
dette med Buskerud, landet som helhet og sammenliknbare
kommuner. På denne måten utarbeides et oppdatert
grunnlagsdokument for videre planarbeid i ko mmunen.

Figur 1 : Sammenhengen mellom de lovpålagte prosessene og overordnet planarbeid

Oversikten omhandler temaene befolkningssammensetning,
oppvekst, levekår, skader og ulykker, fysisk, biologisk og sosialt miljø,
helsetilstand og helserelatert atferd. Ved dette identifiseres
utfordringene og ressursene i kommunen.

Under følger helsetilstanden i Ringerike kommune.

Positiv utvikling Negative funnPositive funn Andre funn



Sam m en d rag av h ovedfu n n

Befolkningssammensetning
Befolkningsvekst
Levealder
Utdanning

Levekår
Eier egen bolig
Privat sysselsetting
Arbeidsledighet
Leier bolig
Sykefravær
Næringsvirksomhet
Inntektsulikhet
Bor alene
Uføretrygd
Pendling
Lavinntekt

Miljøfaktorer
Vannkvalitet
Ungdomskriminalitet
Universell utforming
Kollektivtilbud
Ensomhet (ungdom)
Deltakelse i frivillige
organisasjoner
Valgdeltakelse

Helserelatert atferd
Bruk av rusmidler
Røyker
Vaksinasjonsdekning
Forbruk av antibiotika
Seksuell trakassering
(vgs . )

Oppvekst
Barnehagedek ning
Trivsel (barneskole)
Læringsmiljø
(grunnskole)
Minoritetsbakgrunn
i barnehage

Skader og ulykker
Dødsfall (brann)
Sykehusbehandling

Helsetilstand
Tannhelse
Kols
Psykiske lidelser
Livsstilsrelaterte
sykdommer



I Ringerike er det 30 442
innbyggere (per 01 .01 .201 9).
Det har vært en befolknings -
vekst på 0,5% årlig de siste
1 0 årene.

Med en levealder på 82,5 år
for kvinner og 78,8 år for
menn er f orventet levealder i
Ringerike litt lavere enn både
landet og fylket som helhet .
Levealderen i Ringerike har
en positiv utvikling, i tråd med
utviklingen i resten av landet.Flere i Ringerike tar høyere

utdanning, og dette følger
trenden til resten av landet.
Ringerike har allikevel flere
innbyggere med kun
grunnskole som høyeste
fullførte utdanning (31 %), og
færre med universitets -
/høgskoleutdanning (27%)
enn landet for øvrig .

I 201 8 var det 4 577
innvandrere i Ringerike. Det
har vært en gradvis økning av
innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre de
siste 1 0 årene. De aller fleste
kommer fra Europa, i likhet
med trenden i Norge for
øvrig.

.

B efol kn i n g ssam m en setn i n g



64,3% av innbyggerne i
Ringerike kommune eier
egen bolig.

Arbeidsledigheten har hatt en

jevn nedgang de siste årene i
alle aldersgrupper, og i 201 8 lå

arbeidsledigheten på 2,3%,
men for aldersgruppen under

30 har det i det siste året vært
en liten økning

Det har vært en økende
tilvekst i privat sysselsetting.

Den største gruppen i
befolk ningen som leier bolig
er eneforeldre med små
barn.

I Ringerike er det flere som bor
alen e enn i landet for øvrig.

Ringerike har en høyere andel
mottakere av uføretrygd enn
Buskerud for øvrig.Sykefravær ligger noe

høyere enn landsgjennom -
snittet. Høyest er det i helse -
og sosialtjenester. Dette i
likhet med resten av landet.

Det er flere som pendler ut enn
inn av kommunen.

Ringerike kommune ligger
over landsgjennomsnittet på
andel med lavinntekt, og det er
en økende andel barn som
vokser opp i familier med
vedvarende lavinntekt.
Gruppen barn med innvandre -
rbakgrunn som har foreldre
med lav utdanning og svak
yrkestilknytning har også økt.

Bortfallet av et stort antall
industriarbeidsplasser har
ikke i tilstrekkelig grad blitt
erstattet av nærings -
vi r ksomhet med tilsvarende
høy ve rdiskapning.

Inntektsulikheten i Ringerike
er lav, men dette må sees i
sammenheng med at
kommunen ligger noe lavere
enn landsgjennom snittet på
inntekt generelt.

Levekår



I Ringerike kommune er det

full barnehagedekning.

Andelen av barn med minoritets bakgrunn
som går i barnehage er lav i Ringerike.

Ringerike kommune scorer

over land s gjennomsnittet

på trivsel i barneskolen.

Ringerike har flere barn i barnevernstiltak

enn sammenliknbare kommuner.

Læringsmiljø på barneskolene i Ringerike
ligger over landsgjennomsnittet, mens på
ungdomsskolene er læringsmiljøet litt lavere
enn landsgjennomsnittet.

Oppvekst



Vannkvaliteten og vann -

forsyningen er veldig god

i Ringerike kommune.

Ungdomskri minaliteten i

Ringerike komm une er

historisk lav, i likhet med

landet for øvrig.
Ringerike kommune er

ikke godt nok universelt

utformet, og

tilgjengeligheten til

sosiale møteplasser i

Hønefoss sentrum er noe

begrenset.

I Ringerike er det lavere

deltakelse i frivillige

organisasjoner. I tillegg får

organisa sjonene mindre

tilskudd enn sammen liknbare

kommuner.

I Ringerike kommune er

valgdeltakelsen lavere enn

landet for øvrig.

Ungdom er spesielt

opptatt av at

kollektivtilbudet ikke er

godt nok i kommunen,

særlig ut i distriktene.

M i l jøfaktorer

I Ringerike kommune

opplever ca. 20% av

ungdommene ensomhet.



Det er få dødsfall som følge av brann i Ringerike kommune.

Ringerike brann og redning har gode forebyggende tiltak

for hjemmeboende risikoutsatte grupper.

Ringerike ligger høyere enn landsgjennomsnittet på

personer behandlet i sykehus.

Skader og ulykker



I Ringerike bruker færre ungdom

rusmidler enn landet for øvrig.

Andelen voksne i

Ringerike som røyker har i

likhet med landet for øvrig

gått ned, m en kommunen

ligger fortsatt høyere enn

landsgjennomsnittet.

20% av elevene i

videregående skole i

Buskerud melder om at de

har vært utsatt for seksuell

trakassering.

Tall fra 201 6 viser at

vaksinasjonsdekningen i

barnevaksinasjonsprogram

met har god deknings grad

for 2 - åringer mens det er

lavere vaksinasjons dekning

for 1 6 - åringer.

Forbruket av antibiotika i

Ringerike har gått

nedover de siste årene,

og følger nasjonal trend.

Forbruket i Ringerike

ligger allikevel noe høyere

enn landet for øvrig.

H el serel atert atferd



Tannhelseresultatene i Ringerike kommune viser at

tannhelsen jevnt over er god hos barna.

Ringerike skiller seg

vesentlig ut fra landet, i

negativ retning, når det

gjelder andel tilfeller av

kols.

Ringerike ligger litt over
landsgjennomsnittet i
forbindelse med omfang
av psykiske lidelser i alle
aldersgrupper.

Når det kommer til livsstilsrelaterte sykdommer ligger

Ringerike noe over landsgjennomsnittet. Det samme

gjelder overvekt blant voksne og barn.

H el setil stan d
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Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 
Status rapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 
Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 
omsorg.  Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet.  En av 
hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og 
planer i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester.  Utvalget skal også bidra til at 
kommunen korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer kommunen er pålagt. 

Beskrivelse av saken 
Kvalitetsutvalget har møte en gang i måned der meldte saker tas opp og gjennomgås.  Referater 
publiseres i ESA etter hvert møte.  Kvalitetsutvalget består av: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget 

 Reni S. Odden, enhetsleder 

 Toyni Kristiansen, enhetsleder 

 Anne Marie Tomle Brager, enhetsleder 

 Annlaug Helgerud, enhetsleder 

 Anette Sulland, enhetsleder 

 Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor barn og unge 

 Anne Therese Sortebekk, jurist 

 Karin Møller, kommuneoverlege 

 Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver frem til 14.04.2020 

 Gondola H. Guttormsen, kvalitetsrådgiver fra 14.04.2020 

 Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

 Ole Johan Mala Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

 

Det har i det 1. halvår av 2020 vært avholdt fem møter. 



- 

Saker som har vært oppe i kvalitetsutvalget første halvår 2020 er: 

Innmeldte avvik i helse og omsorg i 2019.  

Det er to hovedfokus områder hvor det er mest avvik, legemiddelhåndtering og vold og trusler.  
Bevisstheten blir stadig bedre i organisasjonen, men det skal fortsatt være fokus på bevisstgjøring og 
opplæring.  Dette gjøres på forskjellige nivåer; enhetsledersamlinger, MKS- grupper (enhet og 
sektor), personalmøter og vernedager i regi av AMU.   

Det er opprettet to arbeidsgrupper for å jobbe videre med disse to områdene. Arbeidsgruppene 
rapporterer tilbake til Kvalitetsutvalget.  

Status for samarbeid med tannhelsetjenesten  

Det gjennomføres faste samarbeidsmøter med tannhelsetjenesten og samarbeidet i «gamle» 
Buskerud er bra. Erfaringene skal videreføres inn i Viken. Noen enheter har egne kontakter om mot 
tannhelsetjenesten.  Det er også opprettet en egen ansvarlig person fra sektor familie og utdanning.  
De ser at tannhelse innenfor innvandrerbarn er dårlig og det har blitt et fokus område. 

Årshjul for kvalitetsutvalget 2020 

Det er laget et årshjul for kvalitetsutvalget for 2020.  Formålet er at det blir en naturlig sammenheng 
med saker knyttet opp mot rapporteringer og oppfølging av tilsyn, revisjoner eller politiske saker. Det 
samme gjelder oppfølging av forbedringsarbeid. Møteinnkalliinger legges i kalenderen for faste 
møter. 

Prosedyre for håndtering av mottatte klager relatert til tjenester i HO 

Formål med prosedyren er å sikre en helhetlig oppfølging av tilbakemeldinger på 
kvalitet i helse og omsorg.  Dette skal bidra til å sikre at brukerne av tjenestene får 
tilbakemelding på sin henvendelse og at kommunen blir gjort oppmerksom på de 
feil/mangler som foreligger slik at disse kan utbedres.  Prosedyren er utarbeidet og 
ligger i kvalitetssystemet.  

Kvartalsrapportering 

Helse og omsorg har egne mål som rapporteres hvert kvartal.  Dette taes opp i kvalitetsutvalget, det 
gis en gjennomgang av rapporteringen i alle utvalg. 

Digitale tavler 

Digitalisering er et fokus området i helse og omsorg.  Ved å ta i bruk digitale tavler (Ikos) 
effektiviseres tjenestene slik at rett person med rett kompetanse brukes til rett pasient.  Tavla gir en 
bra oversikt over alle oppgavene som skal gjennomføres hver dag, med tilhørende sjekklister for 
kvalitetskontroll.  Hjemmebaserte tjenesten Hønefoss har tatt i bruk disse tavler, og flere enheter 
skal ta det ibruk kommende tid.  

Risikovurdering i kvalitetssystem 

Det er laget 4 punkter på hver enhet i kvalitetssikringssystem (KS); Risikovurdering, Handlings- og 
tiltaksplaner, Drift og administrasjon og Skjemaer og vedlegg.   Den enkelte enhet legger inn sine 
dokumenter, vurderinger, planer osv. i systemet.  Dette vil være en forbedring til overordnet 
kvalitetsarbeid, og i tillegg vil dokumentene være tilgjengelig for alle ansatte ved enheten.  

 

USHT - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 



- 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, (USHT) er lagt til Drammen kommune ved 

avdelingen «skap gode dager».   Det er fire USHTer i Viken fylke og tiltaket består ut 2022.  Et økt 
felles samarbeid mellom kommuner, med utdanningsmiljøene og med andre 
samarbeidspartnere bidrar til å møte fremtidens behov på en mer målrettet måte. 

Det pågår mye godt utviklingsarbeid og kompetansehevende tiltak og kommunen blir bedre 
av å dele sine erfaringer i større grad. Ressurseffektivitet og en bedre anvendelse av 
fellesskapets ressurser er et av målene. Utviklingen av kompetansebehov innen ledelse, 
helsefag og andre relevante/komplimenterende fag er også et behov kommunen har felles.  

Christine Myhre Bråthen er leder av styringsgruppa Drammensregionen.  Kommunene i regionen- 
Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og Midt Buskerud, sammen med USHT nye Drammen 
kommune deler utgiftene til en ansatt kompetansekoordinator.  

Brukerutvalg. 

Enhetsleder for Psykisk helse og rus ønsker et eget utvalg for psykisk helse og rus.  Arbeidet rundt 
dette er ikke prioritert grunnet pågående pandemi.   

Helsehjelp Kap. 4A. 

Fylkesmannen har varslet et landsomfattende tilsyn med kommunale helse og omsorgstjenester 
2020 – Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A, somatisk helsehjelp med tvang.  På bakgrunn av 
dette, er det opprettet en arbeidsgruppe som har sett på hvilke rutiner vi har, hva vi mangler og 
hvordan ansatte får økt kompetanse i kap. 4A.  Resultatet er at det vi er i ferd med å ferdigstille et 
hefte med alle rutinene, hvordan planen er for å systematisk øke kompetanse, samt milepælplan for 
gjennomføring. Dette for at lovverk og anbefalinger for tvungen somatisk helsehjelp i pasient og 
brukerrettighetsloven blir kvalitetssikret.   

Godkjente rutiner blir lagt i kommunens kvalitetssystem.  I tillegg er det laget en felles opplæring for 
ansatte og ressurspersoner.   

Pga korona situasjonen, har Fylkesmannen foreløpig utsatt tilsyn eller egen tilsyn.  

Legemiddelhåndtering  

Kommunerevisjonen ønsker at det jobbes systematisk med legemiddelhåndtering i kommunen for å 
få ned antall avvik.  Det er planlagt en gjennomgang/revisjon av retningslinjene for 
legemiddelhåndtering etter sommerferien.   

Når arbeidet er gjort bes arbeidsgruppen kommer med anbefalinger på hvilke områder det skal være 
kompetansehevende tiltak. Alle virksomhetsplaner i Helse og omsorg har målsetninger om 
legemiddellgennomgang med enhetens egne tiltak som følges opp i den enkelte enhet.  

Kap. 9 Helse og omsorgstjenester 

Det er hovedsakelig Hvelven 87, 89 og avlastning for barn og unge som har gjort seg mest erfaring 
rundt Kap. 9.  Det er mye på plass som f.eks.: e-læringskurs som den enkelte ansatte må 
gjennomføres inkl. rutiner rundt dette. 

I tillegg har vi fått erfaring/rutiner med hvordan veiledning, opplæring, refleksjoner osv. skal settes i 
system på avdelingsnivå.  Rutiner på ansvar, roller og oppgavefordeling skal utarbeides nå på 
systemnivå.  

Det er faste maler, i forhold til utarbeidelser av vedtak etter kap. 9, som melding om 
skadeavvergende tiltak, mal på å skrive vedtak og mal på søknad om disp fra utdanningskravet. 



- 

Det viser seg at det mest vanskelige med kap. 9 er å skrive selve vedtaket.  Spesielt i de små 
bofelleskap hvor det er 1 vernepleier/sykepleier eller der hvor man plutselig må skrive ett vedtak (og 
man har aldri gjort det), kan det by på utfordringer.  Den enkelte ansatte trenger veiledning i 
utarbeidelse av vedtaket. Dette jobber sektoren med å sette i system.   

Arbeidsgruppen jobber videre med rutiner og organisering av dette. 

Infeksjonskontrollprogram 

Forskrift om smittevern i helsetjenesten pålegger helseinstitusjoner å ha et 
infeksjonskontrollprogram. For Ringerike kommune gjelder dette sykehjem og 
opptreningsinstitusjoner som rehabilitering på Austjord. 

Et infeksjonskontrollprogram er en plan som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge at 
infeksjoner oppstår i helseinstitusjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av infeksjoner. 

Alle nødvendige smitteverntiltak ved institusjonen skal være skriftlig nedfelt i 
infeksjonskontrollprogrammet. Programmet skal være en del av institusjonens internkontrollsystem 
og er bygd opp av to hoveddeler: infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking. 

Kommunene kartlegger risikosituasjoner i det daglige arbeidet som kan medføre smittefare, for så å 
lage tiltak i forhold til disse. Det skal også kartlegges tiltak for å beskytte personalet mot smitte. 
Programmet skal være et samlet dokument hvor prosedyrer og rutiner blir lagt i 
kvalitetssikringsprogram.  Pandemien gjorde at sluttføring av dette arbeidet ikke er ferdigstilt. 

Arbeidsgruppen jobber videre med dette i høst.  

ProAct 

ProAct er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling.  Hensikten med ProACT er å øke 
personalets kompetanse på å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette forordnede tiltak og 
forebygge sykdomsforverring.  Legevakten er ansvarlig for å undervise helsepersonell i 
samarbeidskommunene i ProAct.   

Ringerike kommune har årlig kurs og i år skulle det har vært 11. mars, men pga korona har dette 
kurset blitt utsatt til mars 2021. 

Retningslinjene for covid-19 for psykisk utviklingshemmede.  

Myndighetene i Norge har satt i gang strenge smitteverntiltak og disse ble fortløpende evaluert og 
endret.  I perioder ble det mange endringer fra myndighetene og før kommunen hadde tilpasset sine 
rutiner, kom det nye fra myndighetene.   

Retningslinjer for institusjon kunne bli tolket på samme måten som for bofelleskap med 
heldøgnsomsorg.  En for streng forvaltning av retningslinjer for bofelleskapene kan være brudd på 
pasientens rettigheter.  Pasientens aktivitet kan bli svært begrenset.   

For å unngå at dette kunne skje videre, ble det laget egen informasjon for sykehjem og for 
bofelleskap.   

Vold og trusler - avviksstatistikk 

Noen arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin.  Helse og 
omsorgstjenester setter vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt med forebygging.   

Den enkelte ansatte melder inn avvik når de er utsatt for vold og trusler via kvalitetssystemet.  Det 
taes ut regelmessig rapporter for å se utviklingen.  Fra januar til og med mars 2020, så vi en økning i 
registreringer.  Fra april og utover ble det færre registreringer.  Vi er usikre på om dette skyldes 
korona eller noe annet.  Helse og omsorg holder fokus på dette området fremover. 



- 

Ny anbudsprosess er i gang på kurs i høst v/HR på kroppshåndteringsteknikker og tilhørende 
instruktørkurs.  I tillegg til kurs i forebygging/håndtering av vold og trusler mot ansatte. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef Helse og Omsrg 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Hovedutvalget HO 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2389-9   Arkiv: 217  

 

 

Forvaltningsrevisjon - legemiddelhåndtering og ernæring  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKS) har på oppdrag fra kontrollutvalget (sak 59/18, datert 

28.09.2018) gjennomført forvaltningsrevisjon av Ringerike kommunes arbeid med 

legemiddelhåndtering og ernæring i sykehjem og hjemmebaserte tjenester, rapport mai 2019.   

 

Deres mandat har vært å undersøke hvilke tiltak kommunen har, om tiltakene etterleves i 

praksis og eventuelt korrigeres og om tiltakene er tilstrekkelig til å sikre at lovgivningen 

overholdes.  

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune har behandlet saken i møte 12.03.2020, sak 16/20 og 

vedtok følgende: 

 Kontrollutvalget er tilfreds med tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av 

tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon om legemiddelhåndtering og ernæring. 

 Kontrollutvalget vil følge området legemiddelhåndtering og ernæring 

 Kontrollutvalget vil fortsatt fokusere på at kommunen styrker internkontroll 

 Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar saken om legemiddelhåndtering og ernæring til orientering. 

 

Kontrollutvalgets innstilling lå på sakslista til kommunstyrets møte 25.06.20, sak 104/20. 

Ordfører trakk saken fordi hun ønsket en bredere politisk forankring. Saken går derfor nå til 

råd og utvalg før den behandles av kommunestyret. 



- 

 

Beskrivelse av saken 

BKS slår fast at for både legemiddelhåndtering og ernæringsarbeidet har administrasjonen 

fastsatt klare retningslinjer og prosedyre/rutiner for hva som skal gjøres, hvordan det skal 

gjøres, hvem som har ansvaret for det og hvem som har ansvaret for å kontrollere at det blir 

gjort. 

 

Det er også flere andre elementer som gjør at det ligger godt til rette for å utøve systematisk 

styring og internkontroll: Det er blant annet etablert kvalitetsutvalg, fagnettverket innenfor 

ernæringsarbeid og kommunen har et godt utviklet elektronisk kvalitetssystem (med mulighet 

for å melde avvik). Helse og omsorg bruker også hendelsesbasert analyse for å lære av 

uønskede hendelser.  Administrasjonen arbeider fortløpende med kvalitetsindikatorer for hele- 

og omsorgssektoren.  På legemiddelsiden samarbeides det med tilsynsfarmasøyt. 

 

BKR’s undersøkelser viser allikevel at de mål og metoder administrasjonen selv har satt opp 

gjennom retningslinjer og prosedyre, foreløpig ikke etterleves i praksis i tilstrekkelig grad. 

 

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. juni 2019, sak 40 og i kommunestyret 

møte 05.09.2019, sak 117/19. 

 

I notatet fra rådmannen vises det til både eksisterende tiltak og tiltak under arbeid.  Av 

sistnevnte tiltak beskrives: 

 Måleindikatorer 

 Lederavtaler 

 Ledelses gjennomgang 

 Evaluering av nettverksmodell 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at det er viktig at kommunen arbeider systematisk for å etablere gode 

rutiner og systemer for internkontroll i hele kommunen.  Helse og omsorg har gjennomført en 

rekke systematiske tiltak gjennom 2019 og videre i 2020.  Utvelgelse av tiltak gjøres i 

Kvalitetsutvalget. Tiltakene realiseres i linja, og blir rapportert tilbake til Kvalitetsutvalget.  

 

Rådmann ønsker å nevne noen av tiltakene som har vært prioritert etter 

Forvaltningsrevisjonens gjennomgang. Alle enheter som har direkte pasientrettet arbeid, har 

mål om å kartlegge pasienter i ernæringsmessig risiko, og det er også tiltak knyttet til antall 

pasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste 12 mnd. Dette er rapportert i 2. kvartals 

rapport til utvalg for Helse, omsorg og velferd. I tillegg er det satt opp obligatoriske e-

læringskurs for alle ansatte. Ernæringsnettverket har hatt opplæring i ernæringskartlegging og i 

prosedyrene som beskriver oppfølging og ansvar for ernæring hos pasienter. Kvalitetsutvalget 

sammen med tilsynsfarmasøyt legger i begynnelsen av året en plan for internrevisjon og 

opplæringstiltak.  For 2020 har dette vært utfordrende å gjennomføre grunnet korona og 

pandemisituasjonen. Dette videreføres når situasjonen tillater det.  

 

Rådmannen mener at de iverksatte tiltakene som er igangsatt og videre planlagt vil være med 

på å dekke de avvik som BKR rapporter i sin revisjon innenfor tema legemiddelhåndtering og 

ernæring. 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 05.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef Helse og Omsorg 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1829-9  Arkiv: 233 G70  

 

Sak: 30/20 

 

Saksprotokoll - Arbeid, studier og trivselsundersøkelse Fontenehuset  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Rapport arbeid og studier undersøkelse samt trivselsundersøkelse 2019 tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Råd for funksjonshemmede 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1829-8   Arkiv: 233 G70  

 

 

Rapport arbeid og studier undersøkelse samt trivselsundersøkelsen 2019 - 

Fontenehuset  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport arbeid og studier undersøkelse samt trivselsundersøkelse 2019 tas til orientering 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Fontenehusene i Norge gjennomfører hvert år to medlemsundersøkelser, nemlig arbeids-og 

studieundersøkelse og trivselundersøkelse.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er positivt å se at Fontenehuset i Hønefoss lykkes i å få 35,1% av medlemmer ut i lønnet 

arbeid.  Ikke alle har kommet ut i fulltidsjobb, men det å utnytte den arbeidsevnen som hver 

enkelt har, er viktig både for personen selv men også for samfunnet. 

Hvis vi ser på melemmer som har vært i aktiviteter som lønnet arbeid, ulønnet 

praksis/hospitering eller studier/kurs, er Fontenehuset Hønefoss oppe i 44,7%. 

 

Over halvparten av de som ikke var i lønnet arbeid, prakis eller studier, ønsker å komme 

tilbake til arbeidslivet eller studier. 

 

Undersøkelsene viser at en stor andel av medlemmer føler at de gjør et meningsfyllt arbeid på 

fontenehuset.  De får brukt egne ressurser og ferdigheter, de mener at det er et godt 

arbeidsmiljø og de har innflytelse på aktiviteten.  50% av medlemmene svarer at de har fått et 

større sosilat nettverk. 

 

I tillegg svarer en stor andel av medlemmene at fontenehuset har hatt en positiv innvirkning på 

deres helse og at deltagelse på huset har ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og 

for innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 

 



- 

Undersøkelsene peker på forbedringsområder, som å øke andelen unge voksne (det er et 

prosjekt i gang) å fortsette det viktige arbeidet med å støtte medlemmer til å komme ut i 

arbeid. 

 

Undersøkelsene er et godt verktøy for evaluering av fontenehuset for at de hele tiden kan gi 

best mulig tilbud til sine medlemmer.   

 

 

 

Vedlegg 

Arbeid og studier undersøkelse 2019.pdf 

Rapport trivselsundersøkelsen 2019_diagram.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Arbeid og studier undersøkelse 2019

DELTAKELSE I 2019

Antall medlemmer som gjennomførte undersøkelsen

Antall medlemmer som ikke gjennomførte undersøkelsen

a) Medlemmer som ble kontaktet men ikke deltok

Medlemmer som delvis gjennomførte undersøkelsen

Medlemmer som ble kontaktet men ikke startet
undersøkelsen

Medlemmer en ikke kom i kontakt med

Medlemmer med spørreskjema uåpnet

114

32

5

b) Medlemmer en ikke fikk kontakt med 27

Antall mulig deltakere i undersøkelsen

Medlemmer som oppgir ikke å ha vært innom huset

Antall medlemmer i utvalget til undersøkelsen

-

= 146

150

4

0

0

0

27

100%

78 %

22 %

5 Medlemmer som ikke ønsket å delta i undersøkelsen

28.02.2020 15:46:30



51

M E D LE M M E R I LØN N E T ARB EI D, P RAKSI S E LLE R STU DI E R I
2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

44,7%

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

Medlemmer i lønnet arbeid, praksis
eller studier i 2019

Lønnet arbeid 40 35,1%

Ulønnet praksis/hospitering 7 6,1%

Studier 5 4,4%

114 medlemmer er 100% i grafen*

Når kategoriene splittes vises antall og prosentandel av medlemmer som var i lønnet arbeid, praksis eller
studier, men siden noen medlemmer var i flere kategorier, blir det ikke riktig å summere tallene i 100%.

I grafen telles ett medlem kun én gang. Medlemmer som kombinerte lønnet arbeid, praksis eller
studier har fått sin egen kategori. Derfor blir det i denne grafen riktig å summere tallene i 100 %

*

28.02.2020 15:46:30



M EDLEM M ER SOM I KKE VAR I LØN N ET ARBEI D, PRAKSI S
ELLER STU DI ER I 2019

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

30

33

Ønsker ikke å komme i arbeid eller
studier

63

Ønsker å komme i arbeid eller studier

Medlemmer som ikke var i lønnet
arbeid, praksis eller studier

26,3%

28,9%

55,3%

114 medlemmer er 100% i grafen

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

28.02.2020 15:46:30
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M E D LE M M E R SOM STARTE T OP P I LØN N E T ARB EI D,
P RAKSI S E LLE R STU DI E R I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

23,7%

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

Medlemmer som startet opp i lønnet
arbeid, praksis eller studier i 2019

Lønnet arbeid 21 18,4%

Ulønnet praksis/hospitering 6 5,3%

Studier 2 1,8%

114 medlemmer er 100% i grafen*

Når kategoriene splittes vises antall og prosentandel av medlemmer som var i lønnet arbeid, praksis eller
studier, men siden noen medlemmer var i flere kategorier, blir det ikke riktig å summere tallene i 100%.

I grafen telles ett medlem kun én gang. Medlemmer som kombinerte lønnet arbeid, praksis eller
studier har fått sin egen kategori. Derfor blir det i denne grafen riktig å summere tallene i 100 %

*

28.02.2020 15:46:30



M EDLEM M ER FORD ELT PÅ TYPE ARB EI D/PRAKSI S I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

Ordinært arbeid 29 25,4%

Arbeid med støtte 1 0,9%

Dagsjobber 2 1,8%

Overgangsarbeid 9 7,9%

Varig tilrettelagt arbeid 3 2,6%

Hospitering/praksis (ulønnet) 7 6,1%

Tallene forteller hvor mange unike medlemmer som var i de forskjellige typene arbeid. Det vil ikke være korrekt å
summere typene arbeid siden et medlem kan ha hatt flere arbeid i løpet av perioden.

28.02.2020 15:46:30



LØN N ET ARBEI D - JOBBVARI GH ET I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

14 Mindre enn 4 måneder

Fra 4 måneder til 12 måneder

Mer enn 12 måneder

114Antall deltakere i undersøkelsen

100%Total antall jobber 50

42%

30%

28%

15

21

I denne rapporten telles antall jobber medlemmer har hatt i løpet av 2019.Ett
medlem kan ha hatt flere jobber i løpet av 2019.

Jobbvarighet

28.02.2020 15:46:30



LØN N E T ARB EI D - STI LLI N GSSTØRRE LSE I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

Total antall jobber

Stillingsstørrelse

23 0 - 25%

26 - 50%

51 - 99%

114Antall deltakere i undersøkelsen

100%50

16%

36%

46%

18

8

100% 1 2%

I denne rapporten telles antall jobber medlemmer har hatt i løpet av 2019.Ett
medlem kan ha hatt flere jobber i løpet av 2019.

28.02.2020 15:46:30



I N N TEKT I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

Totalt stønadsmottakere

75 Kun stønad

36 Lønn + stønad

Stønadsmottakere

3 Kun lønn

114 Antall deltakere i undersøkelsen 100%

Ingen stønad eller lønn 1,1e-17

Total 114

111 97,4%

0,0%

2,6%

31,6%

65,8%

28.02.2020 15:46:30



I N N TEKT - FORDELI N G AV STØN ADEN E I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

AAP 24 21,1%

Uføretrygd 73 64,0%

Sykepenger 2 1,8%

Sosialstønad/kvalifiseringsstønad 5 4,4%

Alderspensjon 6 5,3%

Annet 11 9,6%

Tallene forteller hvor mange unike medlemmer som mottok de forskjellige
typene stønad. Det vil ikke være korrekt å summere typene stønad siden et

medlem kan ha motatt flere typer stønad i løpet av perioden.

28.02.2020 15:46:30



VEDLEGG OM U FØRETRYGD OG LØN N ET ARBEID I 2019

Antall medlemmer som mottok uføretrygd og
var i lønnet arbeid i 2019

114Antall deltakere i undersøkelsen 100%

22  19,3%

Antall medlemmer som mottok uføretrygd og
startet opp i lønnet arbeid i 2019

11  9,6%

Printed 28.02.2020 13:16:56
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Trivselsundersøkelsen 2019 1

Trivsel sundersøkelse n 2019 - ved F ontenehuset Hønefoss

Kort oppsummering :
God deltagelse på undersøkelsen. I hovedtrekk så viser undersøkelsen at en stor andel av
medlemmene føler de gjør et meningsfullt arbeid på fontenehuset, får brukt egne ressurser og
ferdigheter, at det er et godt arbeidsmiljø der de har innflytelse på aktiviteten. I tillegg svarer en stor
andel av medlemmene at fontenehuset har hatt en positiv innvirkning på dere s helse og at deltagelse
på fontenehuset har ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og mindre behov for
innleggelser.

Undersøkelsen peker også ut forbedringsområder som øke andelen unge voksne (her er et prosjekt
allerede i gang), bli enda bedr e til å gi hverandre tilbakemeldinger , ha flere og mer varierte
arbeidsoppgaver og fortsette det viktige arbeidet med å støtte medlemmer til å komme ut i arbeid.

Antall aktive medlemmer i gjeldende periode: 89

Svarprosent: 86,5 %



Trivselsundersøkelsen 2019 2



Trivselsundersøkelsen 2019 3



Trivselsundersøkelsen 2019 4



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4448-1   Arkiv:   

 

Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020 tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune er opptatt av å gi et godt og trygt helsetilbud. Derfor er det svært viktig 

for oss å vite hvordan våre pasienter opplever kvaliteten på våre tjenester.  Kommunen har i 

2020 engasjert Ecura for å gjennomføre en brukerundersøkelse blant beboerne på sykehjem i 

kommunen. Det ble også gjennomført en brukerundersøkelse blant pårørende til beboerne ved 

sykehjem, samt brukertilfredsheten blant brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

Kommunen har benyttet KS’ brukerundersøkelser på bedrekommune.no til gjennomføringen. 

Undersøkelsen måler tilfredsheten til brukerne, og deres subjektive opplevelse av hvor 

fornøyde eller misfornøyde de er. Deltakerne vil svare ut i fra sine personlige erfaringer, samt 

forventningene de har til tjenesten. Forventningene til tjenesten vil oppstå på forskjellige måter 

som gjennom egen erfaring, informasjon fra bekjente eller media. Forrige brukerundersøkelse 

ble gjennomført i 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Brukerundersøkelsen i institusjon omfatter alle kommunens langtidsplasser, der utvalget er 

selektert med bakgrunn i pasientens helsetilstand og ønske om å være med. I år ble beboerne 

presentert for et nytt spørreskjema som nyanserer svarene deres mer enn tidligere år. 

Hovedfunnene viser at beboernes overordnede tilfredshet med sykehjemmene er høy. 82 % av 

respondentene sier seg helt enig eller enig i at de «alt i alt, er fornøyd med sykehjemmet de bor 

i». Prosentandelen for undersøkelsen i 2017 lå på 93,1 % der man kun svarte ja eller nei på 

samme spørsmål. Høyest score får kategorien trygghet. 71.4 % av de spurte har svart helt enig 

på spørsmålet; «jeg føler meg trygg her». 64,3 % har svart helt enig på spørsmålet; «jeg er 

trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det». 

Lavest score får kategorien brukermedvirkning, 50 % svarer at de er helt enig i eller enig i at 

de får stå opp når de vil.  39 % er enig eller helt enig i at det legges til rette slik at beboeren får 

spise når hun/han ønsker det. En annen årsak til lav score i denne kategorien er at mange svarer 



- 

«helt uenig» og «vet ikke» på spørsmål om beboeren er med å utarbeide planer som angår 

beboeren. 

Under påstandene som omhandler legehjelp, fysioterapi og tannlege er svarandelen under 

svaralternativet «vet ikke» ganske høye, noe det kan være ulike årsaker til, men kun 15 % 

svarer at de er enig i eller helt enig i at de får fysioterapi når de trenger det. 68 % er helt enig i 

eller enig i at de opplever å få smertelindring ved behov. Et punkt under tilgjengelighet skilte 

seg sterkt ut fra de andre. 46 % har svart «vet ikke» på påstanden om de vet hvem som er 

deres kontaktperson. 

Brukerundersøkelsen blant brukere av hjemmetjenester og praktisk bistand omfatter brukere 

med begge tjenester, der det er selektert ut et tilfeldig utvalg på 200 som ble kontaktet for 

intervju per telefon. 

Hovedfunnene viser at brukernes overordnede tilfredshet med hjemmesykepleie og praktisk 

bistand er meget god. 88 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden «alt i alt, jeg er fornøyd 

med hjemmesykepleien jeg får». Tilfredsheten til praktisk bistand er litt lavere. 74 % sier seg 

helt enig eller enig i påstanden «alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden 

(hjemmehjelpen) jeg får». 

«Resultat for brukeren» og «informasjon» er kategoriene med størst tilfredshet. 85 % er enige i 

at de mottar den hjelpen de trenger slik at de kan bo hjemme. 82 % opplever at de ansatte vet 

hva de skal gjøre når de kommer hjem til brukeren. Minst fornøyd er beboerne med kategorien 

brukermedvirkning. 39 % mener de ikke kan være med å bestemme til hvilket tidspunkt de skal 

motta hjelp. 48 % er enig eller helt enig i at de får være med å bestemme hvordan hjelpen skal 

utføres. 

Den siste undersøkelsen er gjennomført blant pårørende til beboere på langtidsplass. Her 

inviteres pårørende til å delta i en spørreundersøkelse postalt. 

De pårørendes overordnede tilfredshet med sykehjemmene er nokså høy. 69 % svarer at de i 

ganske stor grad eller svært stor grad opplever at beboeren er fornøyd med sykehjemmet. I 

2017 var denne andelen 66 %. Respektfull behandling og trivsel viste størst tilfredshet i 

undersøkelsen. 81 % av de pårørende har svart at de mener beboeren blir behandlet med 

respekt fra de ansatte og 78 % har svart at de mener beboeren trives sammen med de ansatte. 

Minst fornøyde er de pårørende med kategoriene brukermedvirkning og informasjon. En stor 

del av de pårørende opplever at de ikke er med når det skal utarbeides planer for beboeren. Det 

at kategorien informasjon får liten score må sees i sammenheng med at mange velger 

alternativet «vet ikke» da brukergruppen de er pårørende for har varierende evne til å motta og 

bearbeide informasjon. Når det kommer til tilbud for beboeren sier 24,6 % av de pårørende at 

de i svært liten grad er fornøyd med fysioterapitjenesten beboeren får. 23,4 % er i svært liten 

grad fornøyd med beboerens deltakelse i ulike aktiviteter. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Resultatene fra brukerundersøkelsen har betydning for videreutvikling av helse- og 

omsorgstjenestene, dette påvirker mål 3, god helse. 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Ringerike kommune er opptatt av kvaliteten på de tjenestene som gis. Det er derfor svært 

viktig for oss og innhente brukerens opplevelser og erfaringer med våre tjenester. 

Brukerundersøkelsen viser at kommunen har hatt forbedringer på flere punkt de siste årene, 

selv om vi har tatt i bruk nye undersøkelsesmetoder som ikke er sammenlignbare med tidligere 

år. Undersøkelsen viser at vi fremdeles har et arbeid å gjøre med brukermedvirkning og 

informasjon. Det er viktig av våre avdelinger arbeider med å involvere brukerne inn i planer 

som omhandler dem. Riktig og tydelig informasjon er viktig for brukere av våre tjenester og 

deres pårørende. Tjenestene må derfor ha fokus på informasjon, tilgjengelighet og 

brukermedvirkning for å kunne avklare brukerens forventninger til tjenesten. God informasjon 

og tilgjengelighet er viktig for brukerens opplevde kvalitet av tjenestene som gis. 

Helse og omsorg jobber kontinuerlig med å forberede sine tjenester og tar med seg resultatet 

fra brukerundersøkelsen inn i planlegging av tjenestene på overordnet og lokalt nivå. 

Rådmannen legger med dette fram resultat fra brukerundersøkelsen i helse og omsorg 2020. 

 

Vedlegg 
Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike kommune 2020 

Brukertilfredshet blant brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand i Ringerike kommune 2020 

Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune 2020 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Taran Helene Juvet, kvalitetsrådgiver, tlf.: 409 05 693 

 



Rap por t Ringerike kommune 2020

Brukertilfredshet blant
beboere ved sykehjem i
Ringerike kommune 2020



Denne rapporten beskriver resultatet fra en
brukerundersøkelse gjort blant beboere ved Hønefoss,
H velven, Sokna, Tyribo og Nes omsorgssenter.

Undersøkelsen bl e gjennomført i februar 2020.

Oslo. Mars 2020
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Datainnsamling
Datainnsamlingen har foregått ved personlig intervju med
hver enkelt respondent. Intervjuerne var eksterne
konsulenter fra Ecura. I forkant av intervjuene mottok
respondentene et informasjonsbrev om undersøkelsen og
sykehjemmene var informert om når og hvordan intervjuene
skulle gjennomføres. Hver enkelt respondent ble intervjuet på
sitt eget rom uten forstyrrelser fra andre. Det ble gjort slik for
å sikre respondentens anonymitet og at svarene ble så
upåvirket som mulig. Intervjuerne var informert om at de
helst skulle ha selve intervjuet alene med respondentene,
unntak fra dette kunne gjøres dersom respondenten ønsket å
ha noen andre tilstede.

Utvalg
I Ringerike kommune var det 132 personer som hadde
langtidsplass da brukerundersøkelsen ble gjennomført i
februar 2020. Av disse ble 50 personer ansett som i stand til å
besvare undersøkelsen, dette utgjør 38 % av beboerne på
langtidsplass i kommunen. Av de som var i stand til å besvare
var det 28 beboere som deltok, dette gir oss svar fra 56 % av
utvalget.

Respondentene ble valgt ut etter en faglig vurdering foretatt
på hvert enkelt sykehjem. Kriteriene var at respondenten
skulle være i stand til å gjennomføre et strukturert personlig
intervju med en varighet på 15-20 minutter, og at de frivillig
ønsket å delta.

Kvinner er den største gruppen i undersøkelsen og utgjør
76 % av de som deltok i undersøkelsen, og menn utgjør 24 %.
Aldersmessig er 78 % av respondentene 80 år eller eldre.

Om u n dersøkel sen
Oppsummering og hovedfunn

P å oppdrag fra Ringerike kommune har Ecura gjennomført en
brukerundersøkelse blant beboerne på sykehjemmene i
kommunen. Kommunen har fem sykehjem. Undersøkelsen
omfatter beboere på langtidsavdelinger.

Brukerundersøkelsen viser at beboernes overordnede
tilfredshet med sykehjemmet/omsorgsboligen er meget høy.
82 % sier at de er helt enig, eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg
er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor”.

Trivsel og vurdering av respektfull behandling var kategoriene
med størst tilfredshet i undersøkelsen. De aller fleste
beboerne i undersøkelsen føler at de blir behandlet med
respekt, de føler seg trygge og de trives sammen med de
ansatte.

Kategorien med lavest score er brukermedvirkning. 39 % er
enig eller helt enig i at det legges til rette slik at beboeren får
spise når hun/han ønsker det.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for undersøkelsen i Ringerike kommune har
vært kvalitetsrådgiverTaran Helen Juvet , plan- og
prosessrådgiver Tom Morten Nilsen.Prosjektleder i Ecura har
vært Johan Christian Tønnesen.

Metode og utvalg

Målgruppe
Målgruppen for denne undersøkelsen var beboere på
sykehjemmene i Ringerike kommune i februar 2020.
Målgruppen var beboere på langtidsavdelinger som var i
stand til å delta i et strukturert personlig intervju, og som har
sagt seg villige til å delta i undersøkelsen. Utvalget er foretatt
på et faglig grunnlag av ledere i kommunen som kjenner
respondentgruppen. I denne rapporten omtaler vi de som har
deltatt i undersøkelsen for respondenter for å tydeliggjøre at
det er snakk om deltakerne i denne undersøkelsen og ikke alle
beboerne.

Kjønn Kvinne 76 %

24 %

BAKGRUNNSINFORMASJON

Mann

Under 67 år 3 ,7%Alder

67 - 79 år

80 - 90 år

Eldre enn 90 år

18,5 %

33,3 %

44,4 %
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Spørreskjema

Spørreskjemaet er designet slik at det skal være svært lett for
beboerne å være med på undersøkelsen. De fleste spørsmål
er formulert slik at beboerne blir bedt om å svare “Helt
uenig”, “Uenig”, “Litt uenig”, “Litt enig”, “Enig”, “Helt Enig”
eller “Vet ikke/ikke aktuelt” på spørsmålene.

Spørreskjemaet består av noen bakgrunnsspørsmål, et
fritekstfelt og 34 påstander fordelt på 7 ulike kategorier:

Resultat for beboeren

Trivsel

Brukermedvirkning

Respektfull behandling

Tilgjengelighet

Informasjon

Helhetsvurdering

Tolkning av resultater

I en slik undersøkelse måler vi tilfredsheten til beboerne.
Det vil si at vi måler beboernes subjektive opplevelse av
hvor fornøyde eller misfornøyde de er.

Det er viktig å ha i bakhodet at respondentene vil svare ut i
fra sine personlige erfaringer, samt forventningene de har til
tjenesten. Det vil si at om erfaringene er lik forventningene
eller bedre enn forventningene, vil respondenten være
tilfreds. I motsatt tilfelle vil man ha utilfredse respondenter.

Forventningene vil oppstå på ulike måter. For eksempel hva
man har hørt hos venner, bekjente, media og hvilken
kjennskap en har til tjenestene.

Siden resultatet av en slik undersøkelse er avhengig av både
erfaringer og forventninger vil også arbeidet i etterkant bestå
av å håndtere begge disse dimensjonene. Kvalitetsutvikling
betyr ikke bare å jobbe med å forbedre beboernes
erfaringer. I mange tilfeller vil det være like aktuelt å
håndtere og påvirke beboernes forventinger. Dette kan
gjøres gjennom å ha en aktiv dialog samt å kommunisere og
informere beboerne om tjenestens innhold og tilbud.

Hva er et tilfredsstillende nivå?
I en slik subjektiv undersøkelse er det ikke lett å definere
eksakt hva som er et tilfredsstillende nivå, høyt nivå eller
dårlig nivå. Oslo bystyre behandlet 21.4.1999 bystyresak
204/99 “Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og
omsorgstjenestene”. Der ble det lagt til grunn at dersom
færre enn 80 % svarer “fornøyd” eller “svært fornøyd” så
skal det iverksettes nærmere vurdering av forholdene. Dette
nivået anser vi som tilfredsstillende for kvalitetsmåling.

Resultater

Generell vurdering

Respondentens vurdering av generell tilfredshet med sykehjemmet sitt i kommunen er høy; 82 % av
respondentene sier seg helt enig i eller enig i at de alt i alt, er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der de
bor.

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen
der jeg bor 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt e nig ....... ........ .....................................................................
Litt u e nig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ................ ......... ..... ................... . .
Vet ikke .....................................................................................

42,9 %

39,3 %

3,6 %

0,0 %

0,0 %

14,3 %

0,0 %

Utvikling over tid
Kommunen har tidligere år gje nnomført denne undersøkelsen i forenklet form hvor det kun gis mulighet til å svare ja/nei, og
dette gir ikke et så godt sammenlikningsgrunnlag for utvik ling over tid. Av den grunn har vi utelatt utvikling over tid i denne
rapporten og vi gjengir kun resultatene for 2020.
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Vurdering av resultat for beboeren

Denne kategorien måler beboernes tilfredshet med de ulike medisinske, omsorgsfaglige, ernæringsmessige og kulturelle
tilbudene sykehjemmet har. Undersøkelsen viser at beboerne stort sett er godt fornøyd med maten som serveres; 79 % av
respondentene har sagt seg enig i eller helt enig i at de er fornøyd med maten de får. 64 % av respondentene svarer at de
opplever at måltidene er hyggelige. En gruppe på 14 % har svart at de er helt uenig i at de synes måltidene er hyggelige. 64 %
er helt enig i eller enig i at de opplever å få nok mat om kvelden/natten. 75 % er helt enig i eller enig i at de får den hjelpen de
trenger til personlig hygiene. Kun 43 % har svart at de er helt enig i eller enig i at de har mulighet til å komme ut i frisk luft, og
54 % har svart at de er helt enig i eller enig i at de har muligheten til privatliv.

Under påstandene som omhandler legehjelp, fysioterapi og tannlege er svarandelen under svaralternativet «vet ikke» ganske
høye, noe det kan være ulike årsaker til, men kun 15 % svarer at de er enig i eller helt enig i at de får fysioterapi når de trenger
det. 68 % er helt enig i eller enig i at de opplever å få smertelindring ved behov.

Andelen som sier at de deltar i kulturtilbudet er relativ lav. 46 % forteller at de er helt uenig i, uenig i eller litt uenig i at de
deltar i aktivitets/kulturtilbudet, og 50 % er litt enig, enig eller helt enig i at de er fornøyde med kultur/
underholdningstilbudet. 25 % er uenig eller helt uenig i dette.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Jeg synes måltidene er hyggelige

Jeg får nok mat om kvelden/natten

Jeg får den hjelpen jeg trenger til personlig hygiene

57,1 %

21,4 %

3,6 %

3,6 %

10,7 %

3,6 %

0,0 %

46,4 %

17,9 %

7,1 %

3,6 %

0,0 %

14,3 %

10,7 %

60,7 %

3,6 %

3,6 %

0,0 %

3 , 6 %

21,4 %

7,1 %

57,1 %

17,9 %

7,1 %

0,0 %

0,0 %

17,9 %

0,0 %

46, 4 %

7,1 %

10,7 %

3,6 %

3,6 %

17,9 %

10,7 %

Jeg er fornøyd med maten jeg får

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig .. .... ............................ ................ ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig ... .... ........................... ................ ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig ................. .... ............. ................ ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig .............................. . .... ............... ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Jeg har mulighet til privatliv

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig .............................. ...... .... .......... ..............................
Vet ikke .....................................................................................
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

35,7 %

7,1 %

7,1 %

17,9 %

3,6 %

14,3 %

14,3 %

53,6 %

10,7 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

14,3 %

17,9 %

14,8 %

0,0 %

0,0 %

14,8 %

25,9 %

7,4 %

37,0 %

32,1 %

10,7 %

3,6 %

0,0 %

7,1 %

14,3 %

32,1 %

57 ,1 %

10,7 %

0,0 %

3,6 %

3 ,6 %

14,3 %

10, 7 %

25,0 %

10,7 %

1 4,3 %

10,7 %

21,4 %

14,3 %

3,6 %

Jeg får legehjelp når jeg trenger det

Jeg får fysioterapi når jeg trenger det

Jeg får mulighet til å komme til tannlege

Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... ......... .... ..... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ... .... ............. ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ............ .... .... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ..... .... ........... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Jeg får smertelindring ved behov

H elt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... ....... .... ....... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Jeg deltar i aktivitetstilbudet

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .... .... ............ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................
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Jeg er fornøyd med kultur/underholdningstilbudet
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .. .... .............. ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

28,6 %

10,7 %

10,7 %

0,0 %

14,3 %

10,7 %

25,0 %

Vurdering av trivsel

Denne kategorien tar for seg beboernes opplevelse av trivsel på sykehjemmet, herunder på rommet sitt, sammen de ansatte
og sammen de andre beboerne. Sykehjemsbeboere er ofte avhengig av hjelpemidler og derfor er det også tatt med en
påstand om baderommet er godt tilrettelagt for beboerens behov eller ikke. Trivsel var en av kategoriene som lå høyest i
forhold til tilfredshet. 79 % er helt enig eller enig i at de føler seg trygge på sykehjemmet sitt. 64 % sier at de er enig i eller helt
enig i at de trives godt på rommet/i leiligheten sin. 68 % svarer at de er enig i eller helt enig i at de trives med de ansatte. 25 %
har svart at de er helt uenig, uenig eller litt uenig at de trives med de andre beboerne og 68 % forteller at de er enig i eller helt
enig i at baderommet er tilrettelagt for deres behov.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%

53 ,6 %

10,7 %

10,7 %

0,0 %

0,0 %

17,9 %

7,1 %

71,4 %

7,1 %

3,6 %

0,0 %

0,0 %

17,9 %

0,0 %

57,1 %

10,7 %

10,7 %

3,6 %

3,6 %

10,7 %

3,6 %

Jeg trives på rommet/i leiligheten

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... ........... .... ... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Jeg føler meg trygg her

H elt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
Helt uenig. ............... ........ .... ...... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Jeg trives sammen med de ansatte

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .... .... ............ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%

28,6 %

14,3 %

3,6 %

3,6 %

14,3 %

7,1 %

28,6 %

46 ,4 %

21,4 %

3,6 %

7,1 %

7,1 %

10,7 %

3,6 %

Jeg trives sammen med de andre beboerne

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... ............................ ........ . ..............
H e lt uenig . ............... ......... .... ..... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Baderommet er tilrettelagt for m ine behov

H elt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .... .... ............ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................
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Liker ikke å gå på kinoliker ikke å gå på ski og skøyter, er ikke glad i fart og spenningJeg liker alt jeg gjørJeg liker ikke lange turer og ikke når det regnerJeg liker ikke å kranglestryke og tørke støvÅ vaskeÅ bli presset til ting, som å lage mat og stå opp

Vurdering av brukermedvirkning

Denne kategorien måler beboernes opplevelse av å kunne bestemme selv i sin egen hverdag på sykehjemmet. Den måler
sykehjemmets evne til å tilpasse tjenestene den enkeltes behov og ønsker. 50 % av respondentene er helt enig i eller enig i at de får
stå opp når de selv vil og 61 % svarer det samme om påstanden «jeg får legge meg når jeg vil». 39 % av de spurte er helt enige eller
enige i at de får spise når de vil. Når det gjelder om beboerne får være med å utarbeide de tiltaksplaner og/eller individuell plan har
54 % svart «vet ikke».

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg får legge meg når jeg vil

Det legges til rette slik at jeg får spise når jeg ønsker det

Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg.
(som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

39,3 %

10,7 %

10,7 %

17,9 %

7,1 %

10,7 %

3,6 %

50,0 %

10,7 %

3,6 %

14,3 %

3,6 %

17,9 %

0,0 %

25,0 %

14,3 %

3,6 %

3,6 %

14,3 %

17,9 %

21,4 %

14,3 %

10,7 %

3,6 %

0,0 %

0,0 %

17,9 %

53,6 %

Jeg får stå opp når jeg vil

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .......... .... .... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .... .... .......... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ................ . .... ............................ .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ..... .... ........... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................
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Vurdering av respektfull behandling

Denne kategorien måler beboernes opplevelse av å bli respektert og tatt på alvor av de ansatte. 75 % av respondentene har
svart at de er helt enig i eller enig i at de ansatte behandler de med respekt, og 75 % svarer det samme om at deres verdighet
blir ivaretatt. 39 % har svart «vet ikke» på denne påstanden da mange svarer at de ikke «har noe behov for å klage».

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

5 7,1 %

17,9 %

7,1 %

0,0 %

3,6 %

1 4,3 %

0,0 %

53,6 %

21,4 %

7,1 %

0,0 %

3,6 %

14,3 %

0,0 %

25,0 %

7,1 %

7,1 %

3,6 %

3,6 %

14,3 %

39,3 %

De ansatte behandler meg med respekt

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . . ............................ ... . . .... ........... .............. . . . . ............
Vet ikke .....................................................................................

Min verdighet blir ivaretatt

H elt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .......... .... ...... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ........... .... ..... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................
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Vurdering av tilgjengelighet

Denne kategorien måler beboernes tilfredshet når det gjelder tilgangen på hjelp når de trenger den. 57 % sier seg helt enig eller enig i at
de fikk sykehjemsplass/leilighet når de trengte det og 18 % svarer «vet ikke» på den påstanden. 71 % sier seg helt enig eller enig i at de er
trygge på at de ansatte kommer når de trenger det. 61 % er enig i eller helt enig i at de har muligheten til å snakke med pleiepersonalet,
57 % sier det samme om muligheten for å snakke med noen på sykehjemmet om det som er vi ktig for en. Et punkt under tilgjengelighet
skilte seg sterkt ut fra de andre. 46 % har svart «vet ikke» på påstanden om de vet hvem som er deres kontaktperson.

Jeg fikk plass i sykehjemmet/leiligheten da jeg trengte det 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det

46,4 %

10,7 %

0,0 %

7,1 %

3,6 %

14,3 %

7,9 %

64,3 %

7,1 %

0,0 %

10,7 %

3, 6 %

10,7 %

3,6 %

H e lt e nig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

Jeg vet hvem som er min kontaktperson

17,9 %

7,1 %

0,0 %

0,0 %

7,1 %

21,4 %

46,4 %

H e lt e nig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

Jeg har mulighet til å snakke med pleiepersonalet

46,4 %

14,3 %

7,1 %

3,6 %

7,1 %

17,9 %

3,6 %

H e lt e nig .................. ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

Jeg har mulighet til å snakke med noen her om det
som er viktig for meg

35,7 %

21,4 %

3,6 %

0,0 %

10,7 %

17,9 %

10,7 %

H e lt e nig .................. ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................
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Vurdering av informasjon

Denne kategorien måler beboernes tilfredshet når det gjelder det å få informasjon fra tjenesten og de ansatte og kategorien tar også for
seg kommunikasjonen mellom beboerne og tjenesteapparatet.

50 % svarer at de er helt enig i eller enig i at de får god informasjon om tjeneste n de mottar. 18 % har svart «vet ikke» på den påstanden.
64 % av respondentene er helt enig i eller enig i at de ansatte snakker klart og tydelig slik at de forstår dem. 46 % svarer «vet ikke  /ikke
aktuelt » på påstanden om de er kjent med hvordan de skal gå fram hvis de har noe å klage på. 46 % er helt enig i eller enig i at de får god
informasjon om aktivitets- og kulturtilbudet.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har
noe å klage på

3 5,7 %

14,3 %

7,1 %

7,1 %

7,1 %

10,7 %

17,9 %

32,1 %

14,3 %

10,7 %

7,1 %

3,6 %

1 4,3 %

17,9 %

57,1 %

7,1 %

3,6 %

14,3 %

3,6 %

14,3 %

0,0 %

17,9 %

7,1 %

3,6 %

3,6 %

0,0 %

21,4 %

46,4 %

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
Helt uenig.............................. ...... .... .......... ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e l t uenig .......................... .... .... ................ ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e l t uenig .............................. . .... ............... ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e l t uenig .............................. ................ .. .... ............................
Vet ikke .....................................................................................
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Oppsummering

Brukerundersøkelsen viser at respondentenes
overordnede til fredshet med sykehjemmet/
omsorgsboligen er svært høy. 82 % sier at de er helt
enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med
sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor”.

Trivsel og respektfull be handling er kategoriene med
størst tilfredshet i undersøkelsen. 79 % svarer at de er
enig/helt enig i at de føler seg trygge og 75 % svarer at
de er helt enig i eller enig i de ansatte behandl er dem
med respekt.

Lavest score får kategorien brukermedvirkning, 50 %
svarer at de er helt enig i eller enig i at de får stå opp når
de vil.Enannenårsak til lav score i denne kategoriener
at mange svarer «vet ikke / ikke aktuelt» pådette med
tiltaksplaner.

F eilmarginer

I alle statistiske undersøkelser vil det være en viss
usikkerhet rundt resultatene siden vi kun har svar fra
et utvalg av populasjonen. Nøyaktig fastsettelse av
feilmarginen vil basere seg på hvor stor usikkerhet vi
er villige til å akseptere. Normalt sett er det vanlig å
basere seg på 95 prosents sannsynlighet for at
resultatet er riktig.

For denne undersøkelsen, som har en total
populasjon på 132 beboere på langtidsplass, har vi
fått svar av 28 beboere . På 95 % konfidensnivå gir
det oss en feilmargin på 16 %.

Vi kan da si at vi er 95 % sikker på at dersom alle
brukerne hadde avgitt svar, så ville svarene falle
innenfor +/- 16 % av svarene i denne undersøkelsen.
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PLO Institusjon - Beboere

Ringerike
Engangspassord:

http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 27.01.20 til 17.02.20

Bakgrunnsspørsmål

I NFORM ASJON TI L UNDERSØKELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del påstander om hva du synes om tjenesten du får.

Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på skala fra 1 til 6

1 er helt uenig 2 uenig, 3 litt uenig, 4 litt enig, 5 enig og 6 er helt enig.

Sett kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.

Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at påstandene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke

Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål.
Hvor gammel er du?

¡ Under 67 år ¡ 67-79 år ¡ 80-89 år ¡ 90 år og over

Kjønn

¡ Kvinne ¡ Mann



1 6

Resultat for beboeren

Jeg er fornøyd med maten jeg får

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg synes måltidene er hyggelige

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får nok mat om kvelden/natten

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får den hjelpen jeg trenger til personlig hygiene

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg har mulighet til privatliv

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får legehjelp når jeg trenger det

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får fysioterapi når jeg trenger det

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får mulighet til å komme til tannlege

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får smertelindring ved behov

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg deltar i aktivitetstilbudet

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med kultur/underholdningstilbudet

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke
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Trivsel

Jeg trives på rommet/i leiligheten

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg føler meg trygg her

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg trives sammen med de ansatte

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg trives sammen med de andre beboerne

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Baderommet er tilrettelagt for mine behov

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Brukermedvirkning

Jeg får stå opp når jeg vil

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får legge meg når jeg vil

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Det legges til rette slik at jeg får spise når jeg ønsker det

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Respektfull behandling

De ansatte behandler meg med respekt

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Min verdighet blir ivaretatt

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke
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Tilgjengelighet

Jeg fikk plass i sykehjemmet/leiligheten da jeg trengte det

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg vet hvem som er min kontaktperson

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg har mulighet til å snakke med pleiepersonalet

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg har mulighet til å snakke med noen her om det som er viktig for meg

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Informasjon

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Helhetsvurdering

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Har du noen andre kommentarer til tjenesten du mottar på sykehjemmet/ i omsorgsboligen?

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid

¡ Ja ¡ Nei

Kommentarer







Ecura Care AS – Jernbanetorget 4A , 015 4 Oslo
T elefon: 22 41 17 02 – e post : care@ecura.no

ecuracare.no



Rap por t Ringerike kommune 2020

B ruke rtilf re dshet bla n t bru kere a v
h j emm es y ke pleie og p rakti sk
b i st an d i Rin gerike kom mune 2 0 2 0



Denne rapporten beskriver r e s ultatet fra
brukerundersøkelser gjort blant brukere av hjemmebaserte
t jenester i Ringerike kommune.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2020.

O s lo, Februar 2020
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Metode og utvalg

Målgruppe
Målgruppen for denne undersøkelsen var brukere av
hjemmebaserte tjenester, herunder hjemmesykepleie og
praktisk bistand/hjemmehjelp i februrar 2020.

Datainnsamling
Datainnsamlingen skjedde i form av personlig telefonintervju
av respondentene. Respondentene mottok et brev to uker
før intervjuene om at de var tatt ut i et tilfeldig utvalg blant
brukere av hjemmetjenesten og at de ville bli kontaktet av en
intervjuer over telefon i uke 6 og 7. Respondentene ble ringt
opp av intervjuere hos Ecura Care. Alle respondentene i
utvalget ble ringt opp, og de ble oppringt minimum 3 ganger
i de tilfellene vi ikke fikk noen kontakt. Konsulentene førte
svarene rett inn i bedrekommune under intervjuene med
respondentene.

Utvalg
I Ringerike kommune var det 403 personer som mottok
hjemmebaserte tjenester i februar 2020 da
brukerundersøkelsen ble gjennomført. Av disse ble det gjort
et utvalg på 200 respondenter fordelt på de ulike
omsorgsdistriktene i kommunen. Av disse var det 92 brukere
som svarte, dette gir en svarprosent på 46, noe som ansees
som akseptabelt for å kunne danne et representativt utvalg.
Kvinner er den største gruppen og utgjør 69 % av
respondentene og menn utgjør 31 %. Aldersmessig er den
største gruppen representert mellom 67-79 år og utgjør 34 %
av de som deltok i undersøkelsen.

Om undersøkelsen

Oppsummering og h ovedfunn

På oppdrag fra Ringerike kommune har Ecura gjennomført en
brukerundersøkelse blant brukere av hjemmebaserte
tjenester.

Hjemmebaserte tjenester vil si hjemmesykepleie og
hjemmehjelp/praktisk bistand. Noen mottar én av tjenestene
og andre mottar begge tjenestene, og dette er basert på
individuelle behov.

Brukerundersøkelsen viser at brukernes overordnede
tilfredshet med hjemmesykepleie og hjemmehjelp er veldig
god. 88 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt,
jeg er fornøyd med hjemmesykepleien jeg får". 74 % sier seg
helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med
den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får.”

“Resultat for brukeren” er kategorien med størst tilfredshet i
undersøkelsen. Hele 85 % sier seg enig i at de mottar den
hjelpen de trenger slik at de kan bo hjemme, og 82 % er helt
enig, eller enig i at de ansatte vet hva de skal gjøre når de
kommer hjem til respondenten.

Minst fornøyde er brukerne med kategorien
brukermedvirkning. Kun 39 % er enige i at de får være med å
bestemme når (hvilket tidspunkt) de skal motta hjelp, og 48 %
er enig eller helt enig i at de får være med å bestemme
hvordan hjelpen skal utføres.

Totalt snitt på 4,76 ligger litt over landsgjennomsnittet. Dette
landsgjennomsnittet er beregnet på kun  3 av totalt 356
kommuner i landet, altså kun et lite utvalg. Det vil si at det er
tilsammen 3 kommuner som per februar i 2020 har
gjennomført undersøkelsen PLO Hjemmetjeneste i
bedrekommune.no.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for undersøkelsen i hjemmebaserte tjenester
i Ringerike kommune har vært kvalitetsrådgiver Taran Helen
Juvet , plan- og prosessrådgiver Tom Morten Nilsen og
prosjektleder i Ecura Care har vært Johan C. Tønnesen.

Kjønn Kvinne 6 9 %

3 1 %

1 6,3 %

BAKGRUNNSINFORMASJON

Mann

Under 67 år

67 - 79 år 33,7 %

Alder

Eldre enn 90 år 23,9 %

26,1 % 80 - 90 år
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Spørreskjema

Spørreskjemaet er designet slik at det skal være svært lett for
brukerne å være med på undersøkelsen. Påstandene er
formulert slik at brukerne blir bedt om å svare “Helt uenig”,
“Uenig”, “Litt uenig”, “Litt enig”, “Enig”, “Helt Enig” eller “Vet
ikke” på påstandene. Spørreskjemaet er utarbeidet av
Kommuneforlaget.

Spørreskjemaet består av noen bakgrunnsspørsmål, et
fritekstfelt og 29 påstander fordelt på 6 ulike kategorier:

Resultat for brukeren

Brukermedvirkning

Respektfull behandling

Tilgjengelighet

Informasjon

Helhetsvurdering

T o l kning a v r esultater

I en slik undersøkelse måler vi tilfredsheten til brukerne. Det
vil si at vi måler brukernes subjektive opplevelse av hvor
fornøyde eller misfornøyde de er.

Det er viktig å bemerke seg at brukerne vil svare ut i fra sine
personlige erfaringer, samt forventningene de har til
tjenesten. Det vil si at om erfaringene er lik forventningene
eller bedre enn forventningene, vil brukeren være tilfreds. I
motsatt fall vil man ha utilfredse brukere.

Forventningene vil oppstå på forskjellige måter. For eksempel
hva man har hørt hos venner, bekjente, media og hvilken
kjennskap en har til tjenestene.

S iden resultatet av en slik undersøkelse er avhengig av både
erfaringer og forventninger vil også arbeidet i etterkant bestå
av å håndtere begge disse dimensjonene. Kvalitetsutvikling
betyr ikke bare å jobbe med å forbedre brukernes erfaringer. I
mange tilfeller vil det være like aktuelt å håndtere og påvirke
brukernes forventinger. Dette kan gjøres gjennom å ha en
aktiv dialog samt å kommunisere og informere brukerne om
tjenestens innhold og tilbud.

Hva er et tilfredsstillende nivå?
I en slik subjektiv undersøkelse er det ikke lett å definere
eksakt hva som er et tilfredsstillende nivå, høyt nivå eller
dårlig nivå. O slo bystyre behandlet 21.4.1999 bystyresak
204/99 “Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og
omsorgstjenestene”. Der ble det lagt til grunn at dersom
færre enn 80 % svarer “fornøyd” eller “svært fornøyd” så skal
det iverksettes nærmere vurdering av forholdene. Dette
nivået anser vi som tilfredsstillende for kvalitetsmåling.
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Resultater
G e n e rell vu rdering

Brukerundersøkelsen viser at brukernes overordnede tilfredshet med hjemmebaserte tjenester er meget god.
Respondentene er mest fornøyd med hjemmesykepleien 88 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg
er fornøyd med hjemmesykepleien jeg får”. 74 % sier seg helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med den
praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får.”

Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske
bistanden (hjemmehjelpen) jeg får

63,6 %

23,9 %

6,8 %

1,1 %

0,0 %

0,0 %

4,5 %

47,7 %

26,7 %

10,5 %

3,5 %

5, 8 %

0,0 %

5,8 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................



7

U t v ikling over tid

Kommunen har gjennomført fire brukerundersøkelser i hjemmebaserte tjenester i senere tid (2013, 2015, 2017 og nå
2020.) Dette gjør at vi k an følge tendenser over tid når det gjelder brukertilfredshet blant brukere av hjemmebaserte
tjenester. T endensen viser at tilfredsheten generelt har gradvis gått litt ned fra 2013 til 2017, men at den har økt igjen
fra 2017-2020.

Påstand - Resultat for brukeren 2013 | 2015 | 2017 | 2020

De ansatte vet hva de skal gjøre når de kommer hjem til meg

De a nsatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte 5,2 4,9 4, 4 5, 1

De a nsatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg 4,4 4,3 3 , 4 4,4

De a nsatte er omsorgsfulle 5,3 5, 1 4, 7 5,3

Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme 5,1 4,9 4, 4 5,3

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til personlig hygiene 4,8 4,8 4, 2 5, 1

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til å ta medisiner 5,1 5, 2 4, 9 5, 6

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til matlaging 4,2 4,2 4, 0 4,7

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til rengjøring av boligen 4,3 4,0 3,5 4,4

5,2 5,0 4,6 5,3

Utvikling over tid 201 2013 | 5 | 2017 | 2020

Resultat f or brukeren

Br u k er med v ir k n ing

Res p ek tful l b eha n d li n g

Ti lg j eng el ig h e t

I n f o rm asjon

Helhe tsvurdering

Totalt snitt

4. 8

4 . 3

4 . 3

4 . 5

4 . 7

4 . 8

4 .6

4.9

4.2

4.5

4.7

5 ,0

5 ,0

4.8

4. 2

3,7

4. 0

4. 0

4. 4

4. 1

5,0

4. 2

4. 7

4. 6

4.7

5,4

4. 8

4. 4
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Påstand - Informasjon 2013 | 2015 | 2017 | 2020

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

5,4 4,9 4,8 4 , 4

4,7 4,6 4,2 4,8

Jeg vet hva som står i vedtaket mitt

Jeg får god informasjon om hva de ansatte skal gjøre

4,7 4,5 4,3 4,6

5,3 5,1 4,7 5,3

4,8 4,5 4,3 4, 5

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på

Påstand - Helhetsvurdering 2013 | 2015 | 2017 | 2020

Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får

4,8 4,5 4,2 5,1 Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får

5,1 5,0 4,6 5,6

Påstand - Respektfull behandling

2,7 2,8 2,8 3,4

5,0 4, 7 4,3 5,1

De ansatte behandler meg med respekt

Nye, ukjente ansatte viser legitimasjon når de kommer

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

5,6 5,1 4,9 5,5

Påstand - Tilgjengelighet 2013 | 2015 | 2017 | 2020

4 ,7 4 , 4 3 , 7 4 , 6

4,3 4,2 3,6 4,3

5, 3 4,8 4, 6 4,8

3,8 3,6 3,2 3,5

5, 3 5,0 4,3 4,9

5,0 4,9 4,6 5,2

Det tok kort tid fra jeg søkte om hjelp til jeg fikk det

Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp

De ansatte kommer til avtalt tid

De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser

Jeg er fornøyd med muligheten for å få kontakt med tjenesten pr telefon

Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg

Påstand - Brukermedvirkning 2013 | 2015 | 2017 | 2020

4,0 4, 0 3 , 4 3,8

4, 7 4, 7 3 , 9 4 ,4

3,5 3,8 3,3 3 , 8

Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta

Jeg får være med å bestemme når (til hvi lket tidspunkt) jeg skal motta hjelp

Jeg får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres

Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg

4,6 4,8 4,1 4,4

2 013 | 2015 | 2017 | 2020
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V u rdering a v resultat for b rukeren

85 % av respondentene er helt enig i eller enig i at de får den hjelpen de trenger slik at de kan bo hjemme. De aller fleste svarer
at de opplever at de ansatte er omsorgsfulle og ingen er direkte uenig i dette utsagnet. 82 % opplever at de ansatte vet hva de
skal gjøre når de kommer hjem til dem, og mange er helt eller delvis enige at de ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god
måte. Respondentene er mer eller mi ndre enig i at de ansatte har nok tid til å utføre oppgavene sine. Flere av påstandene i
denne kategorien går inn på tjenester som ikke alle mottar. Derfor har flere av påstandene et høyt antall avkrysninger på «vet
ikke».

De ansatte vet hva de skal gjøre når de kommer hjem til meg 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte

52 ,2 %

29,3 %

9,8 %

8,7 %

0,0%

0,0 %

0,0%

52,2 %

21,7 %

16,3 %

7,6 %

1,1 %

1,1 %

0,0 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg

22,8 %

31,5 %

19,6 %

16,3 %

4,3 %

5,4 %

0,0 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte er omsorgsfulle

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

52,8 %

27, 0 %

14,6 %

3,4 %

0,0 %

0,0 %

2,2 %



10

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

J eg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme

54,3 %

30,4 %

5,4 %

4,3 %

1,1 %

1,1 %

3,3 %

H e lt e nig . ................................................................................ .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til personlig hygiene

33,3 %

18,9 %

6,7 %

3,3 %

1,1 %

2,2 %

34,4 %

H e lt e nig . ................................................................................ .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til å ta medisiner

49,5 %

13,2 %

6,6 %

1,1 %

0,0 %

0,0 %

29,7 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til matlaging

11,0 %

12,1 %

3,3 %

0,0 %

1,1 %

3,3 %

69,2 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til rengjøring
av boligen
He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

22,8 %

20,7 %

7,6 %

6,5 %

7,6 %

5,4 %

29, 3 %
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RESULTATER

V urdering a v b rukermedvirkning

Dette var kategorien med lavest score. 39 % er enig i, eller helt enig i at de får være med å bestemme når (til hvilket tidspunkt)
de skal motta hje lp. 48 % sier seg enige i at de får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres. 54 % er enig i eller helt
enig i at de får være med å bestemme hvilken hjelp de skal motta.

Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt e nig ................. ................................................................ .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke .............................................................................. ..........

Jeg får være med å bestemme når (til hvilket tidspunkt) jeg
skal motta hjelp

16,3 %

38,0 %

12,0 %

5,4 %

3,3 %

7,6 %

17,4 %

10,9 %

28,3 %

12,0 %

14,1 %

8,7 %

10,9 %

15,2 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

J eg får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres

22,0 %

26,4 %

14,3 %

5,5 %

6,6 %

5,5 %

19,8 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

J e g er med når det utarbeides planer som angår meg
( som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

6,5 %

13,0 %

6,5 %

12,0 %

6,5 %

4,3 %

51,1 %

H e lt e nig . ................................................................................ .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................
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Liker ikke å gå på kinoliker ikke å gå på ski og skøyter, er ikke glad i fart og spenningJeg liker alt jeg gjørJeg liker ikke lange turer og ikke når det regnerJeg liker ikke å kranglestryke og tørke støvÅ vaskeÅ bli presset til ting, som å lage mat og stå opp

Vurdering av respektfull behandling

Kategorie n respektfull behandling er en av de kategoriene som scorer høyest i undersøkelsen. Hele 92 % som
har svart på denne påstanden er helt enig eller enig i at de ansatte behandler dem med respekt. 65 % er helt
enig i, eller enig i at de bli r hørt om de har noe å klage på. 41 % sier seg hel t uenig, uenig eller litt uenig i at
nye, ukjente ansatte viser legitimasjon når de kommer.

De ansatte behandler meg med respekt 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt e nig .................. ................................................. .............. .. ...
E nig ................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Nye, ansatte viser legitimasjon når de kommer

59,3 %

29,7 %

7,7 %

2,2 %

0,0 %

0,0 %

1,1 %

18,7 %

15,4 %

8,8 %

7,7 %

16,5 %

20,9 %

12,1 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

30,4 %

33,7 %

12,0 %

2,2 %

1,1 %

0,0 %

20,7 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................
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Det tok kort tid fra jeg søkte om hjelp til jeg fikk det 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vurdering a v t i l gjengelighet

66 % sier seg enig eller helt enig i at det tok kort tid fra de søkte om hjelp til de fikk det. 65 % har svart enig eller helt enig i at de er fornøyd
med antall timer de får hjelp og 68 % av de spurte er godt fornøyd med muligheten til å få kontakt med tjenesten over telefon. 76 % sier at
hjemmetje nesten de mottar gjør dem trygg.

0%

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp

31,5 %

34,8 %

8,7 %

3,3 %

5,4 %

4,3 %

12,0 %

30,8 %

34,1 %

12,1 %

6,6 %

7,7 %

6,6 %

2,2 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte kommer til avtalt tid

19,8 %

27,5 %

19,8 %

12,1 %

6,6 %

4,4 %

9,9 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser

14,1 %

18,5 %

10,9 %

13,0 %

15,2 %

15,2 %

13,0 %

H e lt e nig .. ................ ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

J e g er fornøyd med muligheten for å få kontakt med
tjenesten over telefonen

38,0 %

30,4 %

6,5 %

8,7 %

3,3 %

3,3 %

9,8 %

H e lt e nig .. ................ ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................
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Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt e nig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

47,3 %

28,6 %

6,6 %

4,4 %

2,2 %

1,1 %

9,9 %
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Vurdering av informasjon

De aller fleste av brukerne synes at de ansatte snakker klart og tydelig slik at de forstår de, 83 % har svart helt enig eller enig på dette. 52 %
svarer at de vet hvordan de skal gå frem dersom de har noe å klage på. 50 % av respondentene er helt enig i, eller enig i at de vet hva som
står i vedtaket deres og 61 % mener at de får god i nformasjon om tjenesten de mottar. 66 % er enig i eller helt enig i at de får god
informasjon om hva de ansatte skal gjøre.

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg vet hva som står i vedtaket mitt

17 ,4 %

43,5 %

9,8 %

7,6 %

5,4 %

3,3 %

13,0 %

25,3 %

25,3 %

6,6 %

5,5 %

13,2 %

3,3 %

20,9 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg får god informasjon om hva de ansatte skal gjøre

30,3 %

36,0 %

10,1 %

5,6 %

6,7 %

2,2 %

9,0 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

53,3 %

30,0 %

8,9 %

6,7 %

0,0 %

0,0 %

1,1 %

H e lt e nig .. ................ ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg
har noe å klage på

27,5 %

24,2 %

6,6 %

7,7 %

6,6 %

6,6 %

20,9 %

H e lt e nig .. ................ ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................
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Oppsummering

Brukerundersøkelsen viser at brukernes overordnede
tilfredshet med hjemmesykepleien og hjemmehjelp/
praktisk bistand er meget god. 88 % sier seg helt enig i,
eller enig i at de er fornøyde med hjemmesykepleien
og 74 % har svart at de er enig i, eller helt enig i at de
er fornøyde med den praktiske bistanden.

“Resultat for brukeren er kategorien med størst
tilfredshet i undersøkelsen. Hele 85 % av de som
svarte på påstanden “de ansatte er omsorgsfulle” sa
seg enig eller helt enig i dette.

Minst fornøyde er brukerne med kategorien
brukermedvirkning. Kun 49 % er enige i, eller helt
enige i at de får være med å bestemme når (hvilket
tidspunkt) de skal motta hjelp.

Når vi ser på den historiske utviklingen ser vi at
tjenesten har hatt en tende ns med gradvis lavere
score fra 2013 til 2017, men at denne utviklingen har
snudd fra 2017-2020 med en tendens mot høyere
score og høyere grad av tilfredshet.

F eilmarginer

I alle statistiske undersøkelser vil det være en viss
usikkerhet rundt resultatene siden vi kun har svar fra
et utvalg av populasjonen. Nøyaktig fastsettelse av
feilmarginen vil basere seg på hvor stor usikkerhet vi
er villige til å akseptere. Normalt sett er det vanlig å
basere seg på 95 prosents sannsynlighet for at
resultatet er riktig.

For denne undersøkelsen, som har en total
populasjon på 403 brukere av hjemmebaserte
tjeneste r, har vi fått svar av 92 brukere. På 95 %
konfidensnivå gir det oss en feilmargin på 9 %.
Vi kan da si at vi er 95 % sikker på at dersom alle
brukerne hadde avgitt svar, så ville svarene falle
inne nfor +/- 9 % av svarene i denne undersøkelsen.
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PLO Hjemmetjenesten - Bruker

Ringerike
Engangspassord:

http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 20.01.20 til 20.02.20

Bakgrunnsspørsmål

I NFORMASJON TI L UNDERSØKELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del påstander om hva du synes om tjenesten du får.

Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på en skala fra 1 til 6

1 er helt uenig 2 uenig, 3 litt uenig, 4 litt enig, 5 enig og 6 er helt enig.

Sett kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.

Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at påstandene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke

Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål.
Hvor gammel er du?

¡ Under 67 år ¡ 67-79 år ¡ 80-89 år ¡ 90 år og over

Kjønn

¡ Kvinne ¡ Mann

Sett kryss ved den/de tjenesten(e) du mottar
Hjemmesykepleie

¡ Ja ¡ Nei

Tjenesten er:

¡ Kommunal ¡ Privat

Praktisk bistand til hjelp i hjemmet (hjemmehjelp)

¡ Ja ¡ Nei

Tjenesten er:

¡ Kommunal ¡ Privat
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Resultat for brukeren

De ansatte vet hva de skal gjøre når de kommer hjem til meg

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte er omsorgsfulle

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til personlig hygiene

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til å ta medisiner

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til matlaging

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til rengjøring av boligen

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Brukermedvirkning

Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får være med å bestemme når (til hvilket tidspunkt) jeg skal motta hjelp

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke
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Respektfull behandling

De ansatte behandler meg med respekt

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Nye, ansatte viser legitimasjon når de kommer

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Tilgjengelighet

Det tok kort tid fra jeg søkte om hjelp til jeg fikk det

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte kommer til avtalt tid

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med muligheten for å få kontakt med tjenesten over telefonen

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Informasjon

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg vet hva som står i vedtaket mitt

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får god informasjon om hva de ansatte skal gjøre

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke
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Helhetsvurdering

Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Har du noen andre kommentarer om hjemmesykepleien og/eller den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) du får?

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.

Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid

¡ Ja ¡ Nei

Kommentarer



Ecura Care AS – Jernbanetorget 4A , 015 4 Oslo
T elefon: 22 41 17 02 – e post : care@ecura.no

ecuracare.no



Rap por t Ringerike kommune 2020

Tilfredshet blant pårørende av
beboere ved Sykehjem i
Ringerike Kommune 2020



Brukerundersøkelsen er utført av Ecura Care AS på vegne
av Ringerike kommune og er en kvalitetsmåling av
kommunens fem sykehjem.

Må lgruppen for undersøkelsen var alle pårørende av
beboere ved kommunens sykehjem.

Spørreskjemaet som ble benyt tet i undersøkelsen er
utarbeidet av Kommuneforlaget AS.

Oslo, februar 2020
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Metode og utvalg

Målgruppe
Målgruppen for denne undersøkelsen var pårørende til
beboere på Hønefoss, Hvelven, Sokna, Tyribo og Nes
sykehjem februar 2020.

Datainnsamling
Datainnsamlingen har foregått postalt. Hver enkelt
pårørende har svart på et spørreskjema som ble sendt ut
sammen med et informasjonsskriv og en ferdig frankert
returkonvolutt. Respondentene fikk muligheten til å levere
besvarelsen over internett på www.bedrekommune.no
Spørreskjemaene ble levert over internett eller sendt i retur
til Ecura .  Invitasjonene til deltakelse og spørreskjemaene ble
sendt ut i uke 3 og svarfrist var 7.februar 2020. Ecura har
vært ansvarlig for utsending, innhenting av svar og
implementering av alle svar i bedrekommune.no sin
elektroniske løsning basert på lister fra kommunen, samt
utarbeidelse av faglig sluttrapport.

Utvalg
I Ringerike Kommune var det 123 pårørende som ble invitert
til å delta i undersøkelsen. Av disse var det 65 som svarte på
undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 53. Dette gir
et godt representativt utvalg. Antall respondenter per
sykehjem varierer. Vi mottok 10 besvarelser i retur fra
posten som ikke nådde fram til respondentene.

Om undersøkelsen
Oppsummering og hovedfunn

På oppdrag fra Ringerike Kommune har Ecura gjennomført en
brukerundersøkelse blant pårørende av beboerne på
sykehjemmene i kommunen. Kommunen har fem sykehjem
som dekker hele kommunen; Hønefoss, Hvelven, Tyribo,
Sokna og Nes omsorgssenter. Samtlige pårørende ble invitert
til å delta.

Brukerundersøkelsen viser at de pårørendes overordnede
tilfredshet med sykehjemmet/omsorgsboligen er relativt høy.
69 % svarer at de i ganske stor grad eller svært stor grad
opplever at beboeren er fornøyd med sykehjemmet/
omsorgsboligen. Den overordnede tilfredsheten har gått opp
fra 66 % til 69 % siden sist undersøkelse ble gjennomført i
2017.

Spørreundersøkelsen er delt opp i seks ulike kategorier med
tilhørende spørsmål samt en helhetsvurdering. Respektfull
behandling og trivsel var kategoriene med størst tilfredshet i
undersøkelsen. 81 % av de pårørende har svart at de mener
beboeren blir behandlet med respekt av de ansatte og 78 %
har svart at de mener beboeren trives sammen med de
ansatte.

Kategorien brukermedvirkning har lavest score. Kun 17 % har
svart i ganske stor grad eller i stor grad at de får være med når
det utarbeides planer som angår beboeren.

Gjennomsnittlig tilfredshet måles på en skala fra 1-6 der 1 er
lavest score og 6 er høyest mulig score. Totalt snitt på 4,55
ligger omtrent likt med landsgjennomsnittet på 4,64. Dette
landsgjennomsnittet er beregnet på 8 av totalt 356
kommuner i landet som har gjennomført denne
brukerundersøkelsen per februar 2020, altså et relativt lite
utvalg. Om dette utvalget er et representativt
sammenlikningsgrunnlag er en vurderingssak.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for undersøkelsen blant pårørende til
beboere på sykehjem i Ringerike Kommune har vært
kvalitetsrådgiver Taran Helene Juvet , prosess- og
systemrådgiver Tom Morten Nilsenog Prosjektleder i Ecura
har vært Johan C. Tønnesen.

Slektsmessig tilknytning Ektefelle/samboer av beboer 20,6%

66,7%

BAKGRUNNSINFORMASJON

Barn av beboer

Annen tilknytning 12,7%
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Spørreskjema

Spørreskjemaet er designet slik at det skal være svært lett for
den pårørende å være med på undersøkelsen. De fleste
spørsmålene er formulert slik at den pårørende blir bedt om
å svare; “I hvor stor grad er du fornøyd med…” “I hvilken
grad opplever du at…”. Deretter blir respondenten bedt om å
krysse av i et de 6 alternativene som skal si noe om
respondentens opplevelse av tilfredshet. Fra “svært liten
grad” og opp til “svært stor grad” eller alternativet “vet
ikke”. Respondentene blir bedt om å krysse av for “vet ikke”
dersom de ikke vet hva de skal svare eller når spørsmålene
ikke passer for vedkommende. I noen tilfeller vil kanskje
pårørende til beboere med demenssykdom oppleve at
spørsmålene i skjemaet ikke er relevant for dem og da ble de
bedt om å krysse av på ”vet ikke”. Spørreskjemaet som ble
benyttet i undersøkelsen er utarbeidet av Kommuneforlaget.

Spørreskjemaet består av ett bakgrunnsspørsmål, et
fritekstfelt og 36 påstander fordelt på 7 ulike kategorier:

Resultat for brukeren
Trivsel
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering

Tolkning av resultater

I en slik undersøkelse måler vi tilfredsheten til de
pårørende. Det vil si at vi måler de pårørendes subjektive
opplevelse og vurdering av hvor fornøyde eller misfornøyde
de er med tjenesten.

Dersom man spør om den pårørendes vurdering av maten
som serveres beboeren, er vurderingen basert på egne
observasjoner/opplevelser og/eller samtaler med beboeren.
Samtidig veies dette opp mot de forventningene de
pårørende har til tilbudet.

Det vil si at om erfaringene er lik forventningene eller bedre
enn forventningene, vil de pårørende være tilfreds. I motsatt
fall vil man ha utilfredse pårørende.

Forventningene vil oppstå på forskjellige måter; blant annet
hva man har hørt hos venner, bekjente, informasjon fra
media og ut fra hvilken kjennskap en har til tjenestene.

Siden resultatet av en slik undersøkelse er avhengig av både
erfaringer og forventninger vil også arbeidet i etterkant bestå
av å håndtere begge disse dimensjonene. Kvalitetsutvikling
betyr ikke bare å jobbe med å forbedre de pårørendes
erfaringer. I mange tilfeller vil det være like aktuelt å
håndtere og påvirke de pårørendes forventinger. Dette kan
gjøres gjennom å ha en aktiv dialog samt å kommunisere og
informere alle om tjenestens innhold og tilbud.

Hva er et tilfredsstillende nivå?
I en slik subjektiv undersøkelse er det ikke lett å definere
eksakt hva som er et tilfredsstillende nivå, høyt nivå eller
dårlig nivå. Oslo bystyre behandlet 21.4.1999 bystyresak
204/99 “Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og
omsorgstjenestene”. Der ble det lagt til grunn at dersom
færre enn 80 % svarer “fornøyd” eller “svært fornøyd” så skal
det iverksettes nærmere vurdering av forholdene. I dette
tilfellet tilsvarer det punktene “ganske stor grad” og “svært
stor grad”. Dette nivået anser vi som tilfredsstillende for
kvalitetsmåling.

Resultater

Generell vurdering

På generelt nivå er tilfredsheten relativt god blant pårørende av beboere på sykehjem i Ringeri ke kommune. Av
alle pårørende som har svart har 69 % svart at de i ganske stor grad eller i svært stor grad er enig i påstanden “alt i
alt, opplever du at beboeren er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen?”

A lt i alt, opplever du at beboeren er fornøyd
med sykehjemmet/omsorgsboligen? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ............. ..................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

26,2 %

43,1 %

12,3 %

10,8 %

0,0 %

1,5 %

6,2 %
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Historisk utvikling

Kommunen har gjennomført denne brukerundersøkelsen systematisk over flere år. Nedenfor presenteres en historisk
utvikling over resultatene fra undersøkelsene som er blitt gjennomført. Rapporten viser at tilfredsheten totalt sett har
gått noe opp de senere år, mens flere av enkeltpåstandene har ganske stabil score over årene.

Utvikling ove r tid

Resultat for beboeren

Trivsel

Brukermedvirkning

Respektfull behandling

Tilgjengelighet

Informasjon

Helhetsvurdering

Totalt snitt

4,2 4,3 4,1 4,2

4,8 4,7 4,7 4,6

3,9 4,1 3,9 3,8

5,0 5,0 5,0 4,8

4,4 4,6 4,3 4,2

4,1 4,4 4,3 4.0

4,9 4,8 4,7 4,6

4,4 4,5 4,3 4,3

202 0 2 0 1 7 2015 2013

Påstand - Res u l t a t f or b eboeren 201 2013 5 2017 2020

Maten som serveres beboeren

Den sosiale rammen rundt beboe re ns måltid

Tilbudet om matservering til beboeren på kveld/natt Hjelpen

be boeren får til personlig hygiene

M uligheten beboeren har til privatliv

M uligheten beboeren har til å komme ut i frisk luft

Lege hjelpen beboeren får når det er behov for det

Fysioterapitjenesten beboeren får når det er behov for det

Beboerens mulighet til å komme til tannlege

Smertelindringen beboeren får når det er behov for det

Beboerens deltakelse i aktiviteter

Det kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren

Snitt resultat for beboeren

4,6 4,7 4,6 4,4

4,2 4,1 4,5 4,4

4,0 4,3 4,4 4,3

4,6 4,7 4,8 5,0

4,9 4,8 5,1 5,0

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

4,7 4,3 4,7 5,1

2,6 2,1 2,6 2,0

4,3 4,1 4,2 4,1

4,6 4,7 4,7 5,0

3,4 3,5 3,5 3,1

3,9 3,7 4,1 3,7

4,2 4,1 4,3 4,2

Hver påstand starte r  med: «I hvor stor grad opplever du at  /er du fornøyd med ...»
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Påstand - Trivsel 201 2013 5 2017 2020

Beboeren trives på rommet/leiligheten Beboeren

føler seg trygg

Beboeren trives sammen med de ansatte

Beboeren trives sammen med de andre beboerne

Baderommet er tilrettelagt for beboeren

Snitt trivsel

4,4 4,4 4,5 4,7

4,6 4,9 4,7 4,9

5,0 5,2 5,1 5,2

3,6 3,9 4,0 3,7

5,3 5,2 5,2 5,2

4,6 4,7 4,7 4,8

Påstand - B rukermedvirkning 201 2013 5 2017 2020

Beboeren får stå opp når han/hun vil

Beboeren får legge seg når han/hun vil

Det legges til rette for beboeren slik at han/hun
får spise når han/hun ønsker

Beboeren får være med når det utarbeides
planer som tjenesten planlegger for ham/henne

Du (pårøre nde) er med når det utarbeides planer
som angår beboeren

Snitt brukermedvirkning

4,7 4,5 4,7 4,7

4,9 4,7 5,0 5,0

4,3 4,2 4,4 4,4

2,3 2,0 2,5 1,7

2,3 2,3 2,5 2,3

3,8 3,9 4,1 3,9

Påstand - R espektfull behandling 201 2013 5 2017 2020

De a nsatte behandler beboeren med respekt

B eboeren opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt

De ansatte hører på beboeren hvis det er noe å klage på

Snitt respektfull behandling

5,1 5,2 5,2 5,3

4,8 5,0 5,0 5,0

4,4 4,6 4,9 4,6

4,8 5,0 5,0 5,0

Påstand - Tilgjengelighet 201 2013 5 2017 2020

Beboeren fikk plass på sykehjemmet /i omsorgsbolige n da
ha n/hun trengte det

Beboeren e r trygg på at de ansatte kommer når han/hun
t renger det

Beboeren vet hvem som er hans/hennes kontaktperson

Beboeren har mulighet til å snakke med pleiepersonalet

Beboeren har mulighet til å snakke med noen om det som
er viktig for han/henne

Snitt tilgjengelighet

4,3 4,4 4,9 4,8

4,6 4,6 4,6 4,7

2,7 2,9 3,4 2,8

4,6 4,8 4,8 4,7

4,3 4,3 4,7 4,3

4,2 4,3 4,6 4,4
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Påstand - Informasjon 20 1 201 3 5 2017 2020

Beboeren får god informasjon om tjenesten han/hun får

Beboeren får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud

De ansatte snakker klart og tydelig med beboeren

Beboeren er kjent med muligheten til å klage når han/hun
har behov for det

Snitt informasjon

3,5 3,7 4,1 3,7

3,8 4,1 4,4 3,8

4,8 5,0 5,0 4,9

3,3 3,8 3,8 3,4

4,0 4,3 4,4 4,1

Påstand - Helhetsvurdering 20 1 201 3 5 2017 2020

Alt i alt, opplever du at beboeren er fornøyd
med sykehjemmet/omsorgsboligen

4,6 4,7 4,8 4,9

TOTAL 20 1 201 3 5 2017 2020

Snitt totalt 4,3 4,3 4,5 4,4

Maten som serveres beboeren? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ...... ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

13,8 %

41,5 %

16,9 %

9,2 %

7,7 %

1,5 %

9,2 %

Vurdering av resultat for beboeren

55 % er i ganske stor grad eller i svært stor grad fornøyd med maten som serveres beboeren og 46 % mener at i ganske stor
grad eller svært stor grad at måltidene har en hyggelig ramme. Under punktet om tilbud om matservering på kveld/natt har
en andel på 51 % svart “vet ikke/ikke aktuelt”. 69 % opplever at beboerne får den hjelpen de trenger til personlig hygiene,
mens 72 % svarer at de mener beboeren har god mulighet for privatliv. Svarene er mer spredte når det gjelder oppfatningen
om beboerne har mulighet til å komme ut i frisk luft; 42 % har svart innenfor svaralternativene svært liten grad og ganske liten
grad på denne påstanden. En relativt stor andel på 26 % oppleve r at beboeren i liten grad får muligheten til fysioterapi ved
behov og 60 % har svart vet ikke på denne påstanden. Påstanden om beboernes deltakelse i aktivitetstilbudet og tilfredsheten
med kultur/underholdningstilbudet ga en del spredte svar. 36 % er i ganske liten grad enig i eller i liten grad enig i at beboeren
deltar i aktivitetstilbudet. Likedan er det en del spredte svar på spørsmålet om de er fornøyd med kultur/
underholdningstilbudet, samt at  20  % av de spurte har svart «vet ikke».

I hvor stor grad er du fornøyd med:
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Den sosiale rammen rundt beboerens måltid?

Tilbudet om matservering til beboeren på kveld/natt?

Hjelp beboeren får til personlig hygiene?

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Muligheten beboeren har til privatliv?

Muligheten beboeren har til å komme ut i frisk luft?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..... .........................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..... .........................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..... .........................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

I hvor stor grad er du fornøyd med:

2 1,5 %

24,6 %

13,8 %

12,3 %

7,7 %

1,5 %

18,5 %

9,2 %

18,5 %

9,2 %

7,7 %

1,5 %

3,1 %

50,8 %

33,8 %

35,4 %

18,5 %

3,1 %

1,5 %

1,5 %

6,2 %

27,7 %

44,6 %

9,2 %

3,1 %

1,5 %

1,5 %

12,3 %

3,1 %

20,0 %

9,2 %

15,4 %

24,6 %

16,9 %

10,8 %

Legehjelpen beboeren får når det er behov for det?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

29,7 %

37,5 %

15,6 %

4,7 %

0,0 %

0,0 %

12,5 %
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboerens mulighet til å komme til tannlege?

Smertelindringen beboeren får når det er behov for det?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

0,0 %

3,1 %

3,1 %

7,7 %

1,5 %

24,6 %

60,0 %

13,8 %

20,0 %

9,2 %

7,7 %

6,2 %

7,7 %

35,4 %

24,6 %

35,4 %

7,7 %

4,6 %

1,5 %

1,5 %

24,6 %

Beboerens deltakelse i aktiviteter?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

7,8 %

17,2 %

9,4 %

10,9 %

12,5 %

23,4 %

18,8 %

Det kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

4,7 %

26,6 %

18,8 %

10,9 %

9,4 %

9,4 %

20,3 %

I hvor stor grad er du fornøyd med:

Fysioterapitjenesten beboeren får når det
er behov for det?
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Vurdering av trivsel

63 % av respondentene har inntrykk av at beboeren trives i ganske stor grad eller i svært stor grad på rommet/leiligheten og
72 % mener at beboeren i ganske stor grad eller svært stor grad føler seg trygg på sykehjemmet. 78 % opplever at beboeren
trives godt sammen med de ansatte. Det er noe mer spredte svar på om beboeren trives med de andre beboerne og kun 28 %
mener at de i ganske stor grad eller i svært stor grad trives med de andre beboerne. Hele 80 % mener at baderommet er godt
tilpasset beboerens behov.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboeren føler seg trygg?

Beboeren trives sammen med de ansatte?

Beboeren trives sammen med de andre beboerne?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

26,6 %

35,9 %

14,1 %

10,9 %

6,3 %

0,0 %

6,3 %

32,3 %

40,0 %

7,7 %

9,2 %

3,1 %

1,5 %

6,2 %

42,2 %

35,9 %

10,9 %

3,1 %

1, 6 %

0,0 %

6,3 %

7,8 %

20,3 %

18,8 %

17,2 %

15,6 %

3,1 %

17,2 %

Baderommet er tilrettelagt for beboeren?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ....................... .........................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

46,2 %

33,8 %

9,2 %

6,2 %

1,5 %

0,0 %

3,1 %

Beboeren trives på rommet/i leiligheten?

I hvor stor grad opplever du at:
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Liker ikke å gå på kinoliker ikke å gå på ski og skøyter, er ikke glad i fart og spenningJeg liker alt jeg gjørJeg liker ikke lange turer og ikke når det regnerJeg liker ikke å kranglestryke og tørke støvÅ vaskeÅ bli presset til ting, som å lage mat og stå opp

Vurdering av brukermedvirkning

56 % av respondentene føler at beboerne får stå opp når de selv vil og 62 % sier at de i ganske stor grad eller svært stor grad
opplever at beboerne får legge seg når de selv vil. 59 % av de spurte mener at det i litt stor grad, i ganske stor grad eller i svært stor
grad legges til rette for at beboerne får spise når de selv vil. 59 % har svart “vet ikke/ikke aktue lt” om beboeren får være med når det
utarbeides plane r for ham/henne. Merk at påstanden ikke alltid vil være aktuell for beboe re som ikke er i stand til å delta i slikt
planarbeid. 55 % har svart at de i liten grad eller svært liten grad er med når det utarbeides planer som angår beboeren. Alle
respondentene er blitt spurt om de har hatt en planlagt samtale med pleiepersonalet om tjenestetilbudet til be boeren. Av alle som
svarte på denne påstanden var det 34 % som svarte ja på at de h ar hatt e n slik planlagt samtale og 59 % svarte nei på dette. Av de
som har svart ja er det 64 % som i ganske stor grad eller svært stor grad opplevde denne samtalen som nyttig.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboeren får legge seg når han/hun vil?

Det legges til rette for beboeren slik at han/hun får spise
når han/hun ønsker?

Beboeren får være med når det utarbeides planer (som
for eksempel pleieplan, tiltaksplan, individuell plan) som
tjenesten planlegger for ham/henne?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

2 0 ,6 %

34,9 %

7,9 %

7,9 %

1,6 %

3,2 %

23,8 %

27,9 %

34,4 %

9,8 %

1,6 %

1,6 %

3,3 %

21,3 %

17,5 %

20,6 %

20,6 %

6,3 %

3,2 %

4,8 %

27,0 %

0,0 %

1,6 %

4,7 %

1,6 %

4,7 %

28,1 %

59,4 %

Du er med når det utarbeides planer som angårbeboeren.
(som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)
Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

7,8 %

7,8 %

7,8 %

7,8 %

4,7 %

50 ,0 %

14,1 %

Beboeren får stå opp når han/hun vil?

I hvor s tor grad opplever du at:
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Hvis du har svart ja, I hvor stor grad opplevde du at
samtalen var nyttig for deg som pårørende? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ...... ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

36,4 %

27,3 %

13,6 %

22,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Har du det siste året hatt en planlagt samtale med
pleiepersonale om tjenestetilbudet til beboeren? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

J a .......................... ........................ ............................................
Nei ....... ......................... .............................................................

Vet ikke .......................................... .......... ..................................

3 4 ,4 %

59,4 %

6,3 %
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De ansatte behandler beboeren med respekt? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vurdering av respektfull behandling

Hele 81 % har svart i ganske stor grad eller svært stor grad at de ansatte behandler beboeren med respekt. 69 % av respondentene svarer
at beboeren i ganske stor grad eller i svært stor grad opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt. 32 % har svart «vet ikke» på om de
ansatte hører på dersom beboeren har noe å klage på, noe som kan sees i sammenheng med at mange beboere ikke er i den fysiske eller
kognitive tilstanden til å klage.

0%

Beboeren opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt?

47,6 %

33,3 %

9,5 %

1,6 %

0,0 %

1,6 %

6,3 %

32,3 %

37,1 %

11,3 %

3,2 %

1,6 %

1,6 %

12,9 %

De ansatte hører på beboeren hvis det er noe å klage på?

12,7 %

33,3 %

11,1 %

7,9 %

0,0 %

3,2 %

31,7 %

I hvor stor grad opplever du at:

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................
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Vurdering av tilgjengelighet

68 % av respondentene er i ganske stor grad eller i svært stor grad enig i at beboeren fikk plass på sykehjemmet da hun/han trengte det.
56 % mener at de ansatte kommer når de trenger det og 19 % har svart vet i kke på denne påstanden. 64 % opplever at beboeren i ganske
stor grad eller i svært stor grad kan snakke med pleiepersonal et. 42 % har svart vet ikke/ikke aktuelt på påstanden om beboeren vet hvem
som er dens kontaktperson. Dette må sees i sammenheng med at mange i kke har forutse tning for å vite dette. Det samme gjelder for
svarene når det gjelder påstanden om beboerens mulighet til å snakke med noen om det som er viktig. Her er det 28 % som har svart
«vet ikke».

Beboeren fikk plass på sykehjemmet/ i omsorgsboligen
da han/hun trengte det? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboeren er trygg på at de ansatte kommer når han/
hun trenger det?

40,0 %

27,7 %

10 ,8 %

10,8 %

3,1 %

4,6 %

3,1 %

23,4 %

32,8 %

15,6 %

1,6 %

3,1 %

4,7 %

18,8 %

Beboeren vet hvem som er hans/hennes kontaktperson?

6,2 %

9,2 %

7,7 %

3,1 %

6, 2 %

26,2 %

41,5 %

Beboeren har mulighet til å snakke med pleiepersonalet?

29,7 %

34,4 %

10,9 %

4,7 %

4,7 %

4,7 %

10,9 %

Beboeren har mulighet til å snakke med noen
om det som er viktig for ham/henne?

15,4 %

24,6 %

13,8 %

7,7 %

4,6 %

6,2 %

27,7 %

I h vor st o r gr ad o pp lev er du a t:

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................
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Vurdering av informasjon

Det er en ganske stor andel respondentene som har svart vet ikke / ikke aktue lt på spørsmålene om beboeren får god informasjon om
tjenesten (46 %) og informasjon om aktivitetstilbudet (41 %). 69 % mener at de ansatte i ganske stor grad eller i svært stor grad
snakke r klart og tydelig med beboeren.

Beboeren får god informasjon om
tjenesten han/hun får? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboeren får god informasjon om aktivitets-
og kulturtilbud?

4,8 %

22,2 %

7,9 %

0,0 %

7,9 %

11,1 %

46,0 %

9,4 %

17,2 %

7,8 %

12,5 %

3,1 %

9,4 %

40,6 %

De ansatte snakker klart og tydelig med beboeren?

28,1 %

40,6 %

14,1 %

7,8 %

1,6 %

1,6 %

6,3 %

Beboeren er kjent med muligheten til å klage når han/
hun har behov for det?

9,4 %

15,6 %

7,8 %

3,1 %

3,1 %

20,3 %

40,6 %

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

I h vor st o r gr ad o pp lev er du a t:
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Oppsummering

69 % av respondentene svarer at de opplever at
beboeren er i ganske stor grad eller svært stor grad
fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen. Den
generelle tilfredsheten med sykehjemmene har siden 2013
hatt en jevn stigning fra en gjennomsnittlig score på 4,6 i
2013 til 4,9 i 2020.

Trivsel og vurdering av respektfull behandling var
kategoriene med størst tilfredshet i undersøkelsen. De
pårørende opplever at beboerne trives godt sammen
med de ansatte. Flesteparten mener beboerne føler
seg trygge og at de ansatte behandler den ansatte med
respekt.

Minst fornøyde er de pårørende med kategoriene
brukermedvirkning og informasjon. En stor del av de
pårørende opplever at de ikke er med når det skal
utarbeides planer for beboeren. Det at kategorien
informasjon får liten score må sees i sammenheng
med at mange velger alternativet «vet ikke» da
brukergruppen har varierende evne til å motta og
bearbeide informasjon.

F eilmarginer

I alle statistiske undersøkelser vil det være en viss
usikkerhet rundt resultatene siden vi kun har svar fra
et utvalg av populasjonen. Nøyakti g fastsettelse av
feilmarginen vil base re seg på hvor stor usikkerhet vi
er villige til å akseptere. Normalt sett er det vanlig å
basere seg på 95 prosents sannsynlighet for at
resultatet er riktig.

For denne undersøkelsen, som har en total
populasjon på 123 pårørende av beboere på
sykehjem, har vi fått svar fra 65 pårørende. På 95 %
konfidensnivå gir det oss en feilmargin på 8,3 %.
Vi kan da si at vi er 95 % sikker på at dersom alle
brukerne hadde avgitt svar, så ville svarene falle
inne nfor +/- 8,3 % av svarene i denne undersøkelsen.



1 6

PLO Institusjon - Pårørende

Ringerike
Engangspassord:

http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 16.01.20 til 25.02.20

Bakgrunnsspørsmål

I NFORM ASJON TI L UNDERSØKELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hva du synes om tjenesten beboeren på sykehjemet / i omsorgsboligen får.

Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på skala fra 1 (er svært liten grad) til 6 (er svært stor grad). Sett kryss i den ruta du mener
stemmer best med din oppfatning.

Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at spørsmålene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke

Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål.
Slektmessig tilknytning

¡ Jeg er barn av beboer ¡ Jeg er ektefelle/samboer til beboer

¡ Annen tilknytning
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Resultat for beboeren

I hvor stor grad er du fornøyd med:
Maten som serveres beboeren?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Den sosiale rammen rundt beboerens måltid?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Tilbudet om matservering til beboeren på kveld/natt?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Hjelpen beboeren får til personlig hygiene?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Muligheten beboeren har til privatliv?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Muligheten beboeren har til å komme ut i frisk luft?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Legehjelpen beboeren får når det er behov for det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Fysioterapitjenesten beboeren får når det er behov for det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboerens mulighet til å komme til tannlege?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Smertelindringen beboeren får når det er behov for det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboerens deltakelse i aktiviteter?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Det kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke
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Trivsel

I hvor stor grad opplever du at
Beboeren trives på rommet/i leiligheten?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren føler seg trygg?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren trives sammen med de ansatte?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren trives sammen med de andre beboerne?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Baderommet er tilrettelagt for beboeren?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke
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Brukermedvirkning

I hvor stor grad opplever du at
Beboeren får stå opp når han/hun vil?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren får legge seg når han/hun vil?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Det legges til rette for beboeren slik at han/hun får spise når han/hun ønsker?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren får være med når det utarbeides planer (som for eksempel pleieplan, tiltaksplan, individuell plan) som tjenesten
planlegger for ham/henne?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Du er med når det utarbeides planer som angår beboeren. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Planlagt samtale med pleiepersonale
Har du det siste året hatt en planlagt samtale med pleiepersonale om tjenestetilbudet til beboeren?

¡ Ja ¡ Nei ¡ Vet ikke

Hvis du har svart ja,
I hvor stor grad opplevde du at samtalen var nyttig for deg som pårørende?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Respektfull behandling

I hvor stor grad opplever du at
De ansatte behandler beboeren med respekt?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

De ansatte hører på beboeren hvis det er noe å klage på?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke
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Tilgjengelighet

I hvor stor grad opplever du at
Beboeren fikk plass på sykehjemmet/ i omsorgsboligen da han/hun trengte det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren er trygg på at de ansatte kommer når han/hun trenger det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren vet hvem som er hans/hennes kontaktperson?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren har mulighet til å snakke med pleiepersonalet?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren har mulighet til å snakke med noen om det som er viktig for ham/henne?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Informasjon

I hvor stor grad opplever du at
Beboeren får god informasjon om tjenesten han/hun får?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

De ansatte snakker klart og tydelig med beboeren?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren er kjent med muligheten til å klage når han/hun har behov for det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Helhetsvurdering

Til slutt vil vi stille deg et generelt spørsmål om hvordan du opplever sykehjemmet / omsorgsboligen der beboeren bor
Alt i alt, opplever du at beboeren er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Har du noen andre kommentarer om tjenesten du mottar på sykehjemmet/omsorgsboligen der beboeren bor?

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid

¡ Ja ¡ Nei
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