
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd den 12.09.2017

PS 20/17 Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss

   Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 11.09.2017

   Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss

PS 21/17 Ungdata 2017 - tiltak

   Ungdomsrådet - 22.08.2017

      Saksprotokoll - Ungdata 2017 - tiltak

   Ungdata 2017 - tiltak

      UNGDATA 2017 - Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune

PS 22/17 Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor

  

   Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor

PS 23/17 Fontenehuset i Hønefoss, - Årsmelding

   Fontenehuset i Hønefoss, - Årsmelding

      Fontenehuset i Hønefoss, - Årsmelding

      Fontenehuset i Hønefoss, - Årsberetning - Årsregnskap 2016

      Fontenehuset i Hønefoss, - Revisjonsberetning 2016

PS 24/17 Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport

   Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport

PS 25/17 Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og rutiner

   Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og rutiner

PS 26/17 Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status

  

   Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  12.09.2017  

Tid:   16:15 

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

20/17 17/693     

  Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss    

 

21/17 17/2851     

  Ungdata 2017 - tiltak    

 

22/17 17/3307     

  Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor    

 

23/17 17/3356     

  Fontenehuset i Hønefoss, - Årsmelding    

 

24/17 17/3357     

  Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport    

 



 

 

25/17 17/3358     

  Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler 

og rutiner  

  

 

26/17 17/3359     

  Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 04.09.2017 

Runar Johansen 

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  20/17 

Side 3 av 25   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/693-8   Arkiv: K23  

 

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

20/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Eldrerådet  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
i
 og svevestøvii i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret behandlet i møte 2.3.2017 sak 1/17 en interpellasjon fra representanten Lise 

Bye Jøntvedt. (H) vedrørende luftkvaliteten i Hønefoss. I ordførers svar framkom det at det 

ikke foreligger kjente målinger av luftkvaliteten i Hønefoss 

Miljødirektoratet gjennomførte i 2016 en kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte norske byer 

(Rapport M-673|2016) og utførte tilsyn i 25 kommuner for å undersøke disses evne til å 

overholde regelverket for lokal luftforurensing (Rapport M-717|2017). Tilsynet avdekket flere 

                                                

i Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 

ii Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder 

til PM2,5 er hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, 

herunder oppvirvling fra piggdekk. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  20/17 

 Side 4 av 25   

 

gjennomgående avvik i kommunene, blant annet i forhold til manglende informasjon til 

befolkningen. 

 

Beskrivelse av saken 

Rapport M-673|2016 viser at sammenlignbare byer i Norge har overskridelser av 

grenseverdiene for svevestøv og Nitrogendioksid. Det er ingen grunn til ikke å anta at 

luftkvaliteten i Hønefoss viser et annet bilde. Rv-35 gjennom byen har høy årsdøgnstrafikk 

(ÅDT)iii som er preget av lange perioder med kø-kjøring. I følge opplysninger fra NILU 

(Norsk institutt for luftforurensing) vil NO2-bidraget fra biltrafikk være dominerende ved lange 

perioder med kø-kjøring på dagtid, da støvbidraget er lavere fra veitrafikk med lav hastighet. 

Ringerike kommune har lite kunnskaper om luftforurensningssituasjonen i Hønefoss by. Kilder 

til svevestøv og mulige langsiktige tiltak ble utredet i Energi og klimaplan 2016. Det ble den 

gang foreslått tiltak som endringer i bystruktur og redusert partikkelutslipp ved bruk av 

rentbrennende ovner. 

 

Rådmannens vurdering 

Folkehelselovens kapittel 2 stiller krav om at kommunen plikter å skaffe oversikt over 

risikofaktorer i miljøet som kan påvirke helsen negativt. Høye konsentrasjoner av 

luftforurensing er helseskadelig og kan blant annet medføre alvorlige luftveislidelser. 

Det er i hovedsak riksveinettet i byen som er belastet. Hønefoss bru har en ÅDT på 22500. I 

tillegg til dette har byen mange utslipp av røykgasser fra skorsteiner med bidrag av svevestøv 

fra vedfyring. 

Alle kommuner har krav om å ha oversikt over luftkvaliteten i byer og tettsteder (jfr. 

Folkehelseloven og Forurensningsloven). Skal man kunne si noe med sikkerhet om denne 

kvaliteten, må det gjennomføres målinger, og noen utsatte byer er pålagt å ha permanente 

målestasjoner. Ringerike kommune er ikke prioritert av sentrale myndigheter (NILU) for 

gjennomføringer av målinger. 

I Hønefoss er det omtrent 2000 barn og unge i barnehager, skoler og fritidstilbud i 

nærområdene til det sterkt trafikkerte riksveinettet i byen. Risikoen for helseutfordringer er 

stor i ung alder. Langvarig eksponering for luftforurensing medfører store helseproblemer, og 

kan derfor forringe livet for mange mennesker. Kommuneoverlegen rapporterer om 

bekymringsmeldinger fra bl.a. etablissementer for barn/unge i sentrum og fra personer med 

astma- og allergiplager, som opplyser at de opplever det belastende for lungene å være 

                                                

iii Årsdøgnstrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et 

punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets 

dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde 
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utendørs vinterstid, spesielt i inversperioderiv i kombinasjon med høy luftfuktighet (frostrøyk 

fra elva). 

Rådmannen anbefaler at det gjennomføres nødvendige målinger for å vurdere om det foreligger 

fare for brudd på de fastsatte grenseverdiene for lokal luftkvalitet langs Rv-35 gjennom 

Hønefoss. Nødvendig kvalitetssikret måleutstyr og kompetanse leies inn for gjennomføring og 

evaluering av målinger over en ettårs periode.  

Rådmannen ønsker å engasjere en aktør med solid kompetanse på området, med ISO-sertifisert 

måleutstyr og som kan sørge for riktig/adekvat utplassering av utstyret. Resultatene fra 

målingene skal brukes i forhold til eventuelle tiltaksplaner og informasjon til befolkningen. 

Likeens skal de brukes som planleggingsverktøy i by- og samfunnsutviklingen. Oppdraget 

innbefatter derfor også tolking av resultatene i en oppsummert rapport, med forslag/innspill til 

eventuell tiltaksplan. Ut ifra de opplysninger rådmannen har, vil et slikt oppdrag 

kostnadsmessig kunne estimeres til ca. 1,2 mill. kroner inkl. moms. 

Resultatene fra målingen framlegges for kommunestyret sammen med en eventuell tiltaksplan, 

dersom målingene skulle tilsi at dette er nødvendig. Det skal også vurderes om det er behov for 

ytterligere målinger, eventuelt om det er behov for faste målestasjoner og befolkningsvarsling. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

Link 

Miljødirektoratets temaside: Lokal luftforurensing 

Folkehelseinstituttets temaside: Luftforurensing 

NILUs temaside: Luftkvalitet 

Befolkningsvarsling: Luftkvalitet.info    

  

 

 

 Ringerike kommune 11.8.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

Kommuneoverlege: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther, miljørettet helsevern, tlf 905 62 030 

 

                                                

iv Perioder på vinteren med stabilt kaldt luftlag under varmere luftlag og med liten eller ingen 

luftutskifting. I lengere perioden med inversjon oppkonsentreres luftforurensingene i det kalde 

luftlaget. 
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Arkivsaksnr.: 17/2851-1   Arkiv: B30  

 

Ungdata 2017 - tiltak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

21/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Den nylig gjennomførte undersøkelsen Ungdata 2017 viser at de aller fleste ungdommene i 

Ringerike kommune har det godt. 

Spørreundersøkelsen er gjennomført med 23 temaer. Dette gir et bredt bilde av hvordan 

ungdommen har det og hva de driver med, både på skolen og i fritiden. 

Svarene ungdommen gir på spørsmålene ligger nær gjennomsnitt for landet på alle temaer i 

undersøkelsen. Ut i fra folkehelseprofilen i Ringerike kommune er resultatet gjenkjennelig. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med i fritiden. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale 

kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Undersøkelsen er gjennomført i alle kommuner i Buskerud. I Ringerike en svarprosenten på 85 

%, ungdomsskoleelever fra 8. til 10. trinn deltok i undersøkelsen. De videregående skolene i 

Ringerike deltok også i undersøkelsen, men resultatene skiller mellom ungdomsskole og 

videregående.  

Ungdata dekker helheten i ungdommenes liv og omfatter et bredt spekter av 

temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, 

rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til 

bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 



  Sak 21/17 

 

 Side 7 av 25   

 

Det skal i løpet av 2017-2018 utarbeides en langsiktig plan som skal gi retning for å utvikle, 

vedlikeholde og spre kompetanse og kunnskap om Ungdata tallene og de utfordringer som 

vises. I tillegg skal det utarbeides tiltak som skal redusere helsemessige og sosiale 

konsekvenser, forebygge, skape gode lokalsamfunn og skoler samt bidra til at tjenester skal ha 

god og riktig kompetanse. 

 

Beskrivelse av saken 

Forrige Ungdata undersøkelse ble gjennomført i Ringerike kommune i 2013. Årets resultater 

viser at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og kriminalitet.  Det 

forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og alkohol. Når det 

gjelder resultater i videregående skole vises det at de store utfordringer med psykisk helse og 

mange oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering. Resultatene vil påvirke det 

forebyggende arbeidet i grunnskolen. 

Ungdata resultatene viser at det store flertallet er fornøyd med egen helse, men det er også en 

del som ikke er spesielt fornøyd.  Generelt er jenter litt mer misfornøyde enn gutter. Det er 

også et funn at flere er misfornøyde med egen helse blant de eldste tenåringene. 

Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike type 

plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og smerter i nakke, 

skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som viser at jentene er betydelig 

mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene 

fra undersøkelsen viser at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser. 

Jenter er mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. 

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår, og handler om hvordan vi ser på oss selv, både på 

godt og vondt. Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. Fornøydhet med 

eget utseende har blant annet økt i fra 53% til 62%.  

Skolen er ikke bare et sted for læring men også en arena for sosialt samvær. Resultatene i 

Ungdata viser at de aller fleste trives på skolen. Det store flertallet mener at lærerne bryr seg 

om sine elever og at de selv passer inn blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er 

fornøyd med skolen sin. Prosentandelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de 

går på viser en nedgang. Dette må undersøkes nærmere. Forskning fra Ungdata viser at 

skoletrivsel varierer med elevenes sosiale bakgrunn. Det er flere som trives på skolen i familier 

der foreldrene har høy sosioøkonomisk status sammenlignet med de som vokser opp med færre 

ressurser i hjemmet. 

Ungdata-resultatene viser stor variasjon i hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker på 

leksearbeid. Noen bruker nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer hver dag. I Norge har 

andelen som bruker mye tid på lekser økt de senere årene, en tidstrend som har vært tydeligst 

blant jentene. Ringerike kommunes elever bruker i gjennomsnittlig noe mindre tid per dag på 

lekser og annet skolearbeid enn landet. Likevel så er Ringerike kommunes tidstrend økende. 

Motivasjon for læring er en sentral drivkraft bak skoleresultatene til den enkelte elev. Ringerike 

kommune har en tidstrend som viser noe mer skulk i 2017 enn i 2013.  
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Trygge og sunne lokalmiljøer er særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge 

kan ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I Ringerike er 

ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt. Guttene er generelt sett mer fornøyd enn 

jentene, men tendensen er at ungdommer på ungdomsskolen blir mindre fornøyd med 

lokalmiljøet sitt jo eldre de blir. Ungdommene er minst fornøyd med «lokaler for å treffe andre 

unge på i fritiden». I Ringerike er den en kommunalt drevet fritidsklubb, og den ligger på 

Hallingby.  

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for sosialt samvær med andre 

unge. Sammenliknet med skolen og det uformelle samværet ungdom imellom gir deltakelse i 

organisasjonene ungdom andre typer erfaringer. Ringerike ligger 4% under 

landsgjennomsnittet på prosentdelen av ungdommer som har vært med i eller er med i en 

organisert fritidsaktivitet. Svarene fra Ungdata tyder på en nokså hjemmekjær 

ungdomsgenerasjon. Det gjelder både gutter og jenter og på tvers av alder. Samtidig er det en 

gruppe ungdommer som faller utenfor og ikke har noen å være sammen med hverken hjemme 

oss eller via sosiale medier og internett. Tallene viser at det er nærmere 10% av ungdommene 

som sier at de ikke har en fortrolig venn å snakke med og ca. 15 % som sier at de ikke har 

noen å være sammen med eller det er nokså tilfeldig hvem de er sammen med.  

 

Rådmannens vurdering 

For Ringerike kommune er undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det forebyggende 

ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere ungdommens 

situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende arbeid de neste 

årene. 

Rådmannen er fornøyd med de mange positive trendene som undersøkelsen viser, og vil 

arbeide for at ungdommenes stemme og utfordringene som er avdekket vil arbeides med over 

tid. 

 

Resultatene fra Ungdata og analysearbeid av datamaterialet, gir retning for det forebyggende 

arbeidet. Tiltak prioriteres og vil implementeres i sektorene skole og kultur og barn og unge. 

Rådmannen anbefaler at rapporten tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 

Ungdata 2017: Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 17/3307-1   Arkiv: G10 &34  

 

Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

22/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

/ Integreringsrådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av migrasjonhelse- og smittevernkontor tas til orientering 

 

  

Innledning/bakgrunn 

 

I 2015 la Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ikke til rette nødvendig 

helsetjenester til flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift. Dette gjaldt 

nyankomne flyktninger som ikke hadde fått tildelt personnummer og som ikke hadde fastlege, 

barn som er bosatt av Ringerike omsorgssenter (flyktningmottak for mindreårige i statlig regi) 

samt helsetjenester og psykologhjelp til ordinære flyktninger som Ringerike kommune har 

forpliktet seg til å følge opp. Kapasiteten ved dagens vaksine- og smittevernkontor var også alt 

for liten. Det var heller ikke ledig fastlegekapasitet i sentrum.  

Det ble 25.11.2015 besluttet at Ringerike kommune skulle utvide smittevern og etablere et 

sentralt beliggende og faglig forsvarlig migrasjonskontor.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Helsekontor for migrasjon og smittevern åpnet 01.09.2016 i Storgata 11-13. Kontoret ble 

underlagt som en avdeling under Forebyggende helsetjenester barn og unge, sektor Barn og 

unge. Kontoret har spesialkompetanse på migrasjonshelse, vaksinasjoner og smittevern. 

Likeens kompetanse på sykdommer som er vanlige i de land flyktninger/emigranter kommer 

fra, og som kommunens helsetjenester ikke ofte er i befatning med. Problemstillinger knyttet til 

traumer, kroniske sykdommer og ikke minst livssituasjon er også innenfor fagkompetansen. 

Helsekontoret tar ansvar for og utfører vaksinering av ansatte i kommunen, det gjelder 

influensavaksiner samt andre yrkesrelaterte vaksiner. Det tilbys også blodprøvekontroll i 

etterkant der det er anbefalt. Det er også utvidet praksis med tolketjenester. Det er fast ansatt 

lege i 50% stilling. 

Kontoret har rollen som et kompetansesenter innen området, og har ansvar for 

smittevernberedskap, vaksinekontor (bortsett fra barnevaksinasjonene), tuberkulosescreening. 
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Likeens helsetilbudet i ankomstfasen (fram til personnummer og fastlege er tildelt) til 

flyktninger, familiegjenforente, Ringerike Omsorgssenter og direkte overføringsflyktninger. 

Dette gjelder både helsescreening ved ankomst og vaksinasjonstilbud. 

Kontoret har åpent hver dag fra kl. 08.00-15.30. Kontoret samarbeider med alle sektorer.  

Kontoret har deltatt i alle utbrudd av smittsomme sykdommer siden 01.09.16 i samarbeid med 

kommuneoverlegen. Andre kommuner har bedt om erfaringer fra Helsekontoret i 

opparbeidelse av egne kontor.  

 

Konsultasjoner har økt, det har også priser på konsultasjonene. Vaksiner er regnet som 

kost/nytte, men konsultasjonene er det egenandeler på. Dette regnes som en inntekt til 

kontoret.  

Ringerike kommune er pr. i dag ajour på tuberkuloseoppfølging. Dette har det i en årrekke 

vært et langt etterslep på. Helsekontoret har helseoppfølging for ROS og EMF barna (Enslige 

mindreårige flyktninger), dette er nå et systematisk arbeid.  

 

Helsekontoret har utvidet utenlands vaksinasjoner for innbyggere, dette er en ren inntekt. 

Utfordringer som er synligjort er at psykisk helseutfordringer øker. De fleste ganger er 

helsekontoret det første møte og utreder i sakene. 

 

Beskrevne må-oppgaver ut ifra lovverket er: 

 Helseundersøkelser for bosatte. 

 Smittevernarbeidet. I hovedsak tuberkulose. Utbrudd barnehage og skoler. 

 Kvalitetssikre barnevaksinasjonsprogrammet. 

 Legetilbud til alle som bor i kommunen. 

 Velkomstklassene. Opprettet tre klasser. 

 Ekstraordinære vaksineprogrammet. HPV vaksine og meningokokk for russen 

 

Beskrevne kan-oppgaver: 

 Forebyggende arbeid 

 Avlaste legevakten 

 Ungdomsoppfølging  

 

Konsultasjoner og kontroller ved Helsekontoret 2016-2017  

Konsultasjoner lege, pålagte (flyktninger ROS- og EMF barn)  208 

Konsultasjoner lege, andre. Studenter, arbeidsinnvandrere, turister m 

mm. 

 145 

Tuberkulosekontroller 2016  228 

Tuberkulosekontroller 2017   94 

Tuberkulosekontroller ikke møtt. Ekstra arbeide med innkallinger og 

etterlysning av folk. Kontrollen er pålagt. 

  54 

Etterarbeid med gamle TB saker Ikke tallfestet 

    

Vaksinekonsultasjoner 2014 1420 

Vaksinekonsultasjoner 2015 1607 

Vaksinekonsultasjoner 2016 1977 
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Vaksinekonsultasjoner 2017 til og med 10. mai   940 

Konsultasjoner velkomstklasse Hønefoss og nye flyktningbarnefamilier 

fra oppstart 

 449 

Konsultasjoner i forhold til ROS barn fra oppstart   476 

Telefoner i forhold til ROS barn   227 

Konsultasjoner psykisk helse psykiatrisk sykepleier Tall materiell er 

under bearbeiding  

 

Kapasiteten ved dagens vaksine og smittevernkontor er tilfredsstillende, det tilbys også i 

økende grad vaksinasjonsprogram til ansatte og alle innbyggere i Ringerike kommune. 

Legekapasiteten har økt i sentrum noe som avlaster blant annet legevakten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmann er opptatt av at Ringerike kommune legger til rette og tilbyr helsetjenester til 

flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift og er fornøyd med at Ringerike per 

i dag tilbyr dette tilfredsstillende. Rådmann anbefaler at Migrasjonshelse- og 

smittevernkontoret videreføres som dagens praksis. Rådmann er av den oppfatning av at hvis 

mulig og kapasitet skal ungdom prioriteres. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 17/3356-1   Arkiv: 233 G70  

 

Fontenehuset i Hønefoss, - Årsmelding  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

/ Eldrerådet  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken: 

Fontenehuset Hønefoss mottar hvert å et betydeling tilskudd fra Ringerike kommune til driften, 

og kommunen ser tilbudet som et viktig og nyttig supplement til tjenestetilbudet for aktuell 

brukergruppe. 

Ringerike kommune krever årlig årsrapport, årsberetning m/regnskap og revisjonsberetning i 

forbindelse med utbetaling av tilskudd fra kommunen. 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen legger i henhold til avtalen med dette fram årsrapport, årsberetning m/regnskap og 

revisjonsberetning for 2016 til politisk orientering. 

Årsberetningen viser en stor og målrettet aktivitet fra Fontenehuset, i særdeleshet rettet mot 

mestring og arbeid. 
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Vedlegg: 

 Fontenehuset Hønefoss, - Årsrapport 2016 

 Revisjonsberetning 

 Regnskap m/årsberetning 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/3357-1   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

/ Eldrerådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar redegjørelsen for Kvalitetsutvalgets arbeid 

for 1. halvår til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting presiserer at kommunene 

skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne 

kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett 

tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes. Likeens presiserer forskriften at det skal gis 

et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten, og at 

brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker 

ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i 

forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. 

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. 
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Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune etablerte tidlig et eget kvalitetsutvalg for helse og omsorgstjenester. 

Kvalitetsutvalget består for tiden av: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget 

 Reni S. Odden, enhetsleder 

 Toyni Kristiansen, enhetsleder 

 Vigdis Jægerborg, enhetsleder 

 Anette Sulland, enhetsleder 

 Kari G. Henriksen, jurist 

 Karin Møller, kommuneoverlege 

 Torgunn Homme, kvalitetsrådgiver 

 Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

Det har i 1. halvår 2017 vært arbeidet med følgende saker: 

 Nye lover og forskrifter fra 01.01.17. 

 Legemiddelgjennomgang i sykehjem. Fra 01.01.2017 er det i forskrift om 

legemiddelhåndtering nå krav om legemiddelgjennomgang for pasienter med 

langtidsplass i sykehjem. 

 Endring i forskrift - Vold og trusler om vold. De nye reglene stiller tydelige krav 

til at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan 

medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trusler. 

 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud for rus og psykisk helse 

 Nye krav om politiattest. 

 Hendelsesanalyse - Eget prosjekt. Håndbok for hendelser er utarbeidet. 

 Innføring av kjernejournal 

 Vikar for kvalitetsrådgiver ut 2017 - Taran Helen Juvet er tilsatt og tiltrådt. 

 Pasient og brukerombudet ble invitert til fagdag/MBM i mai  

 Status etter revisjon Helsenett 

 Status master avansert klinisk sykepleie- tre kandidater 

 Lovendring fra 1. oktober for pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver 

Hva betyr dette for Ringerike kommune? Lovendringen vil bli forberedes som egen sak 

til hovedutvalget høsten 2017. 

 Legemiddelhåndtering. Tilsynsfarmasøyt Kari Lies Bjodland deltok i møtet. 

 Gjennomgang av årsrapport 2016 

 Gjennomgang av legemiddeltilsynet ved Austjord  

 Utarbeidelse av et infeksjonskontrollprogram  

 Revisjoner i Helse og omsorg 2017. Utpekelse av ansvarspersoner 

 Hvordan prosedyrer skal godkjennes i den nye kvalitetssystemet for Helse og omsorg 

 Bruk av Sampro. 
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 Gjennomgang og revidering av mandat for Kvalitetsutvalget. Ferdig i august. 

 Gjennomgang av Veilederen.no. 

 Gerica-prosjektet -  Kvalitetsutvalget er styringsgruppe for prosjektet. 

 De ulike utdanningsstipendene i Helse og omsorg fra høsten 2017 

 Introduksjonssystemet - sett i lys av fylkesmannens tilsyn i TTF 

 Infeksjonskontroll-smittevernprogrammet revideres – det benyttes prosedyrer fra PPS 
- ferdigstilles i august/september   

 Helsetilsynets rapporter-Hva kan vi lære av disse? 

 Status hendelsesanalyse-prosjektet 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/3358-1   Arkiv: 201 G27  

 

Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler 

og rutiner  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

/ Eldrerådet  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i 

kommunens regi fra 1.1.2018. 

2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk 

Fysioterapeutforbund.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I Norge har en rekke sykdommer utløst retten til gratis fysioterapibehandling. Disse diagnosene 

var samlet på en såkalt sykdomsliste, også kalt «diagnoselisten». Til sammen inneholdt 

sykdomslisten til enhver tid ca 100 diagnoser som utløste retten til gratis behandling. 

Sykdomslisten (diagnoselisten) ble av Stortinget vedtatt fjernet fra 1. januar 2017. Dette 

innebærer at pasienter som tidligere har hatt rett på gratis fysioterapi, fra samme tidspunkt må 

betale egenandel for fysioterapi fra privatpraktiserende fysipterapeuter. Barn under en viss 

alder og personer med godkjent yrkesskade har fortsatt fritak.  

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester gir hjemmel for at 

kommunen kan kreve egenandeler for enkelte helse- og omsorgstjenester. Kommunen har nå 

mulighet for å vedta at man kan kreve inn egenandel fra pasienter som behandles av 

kommunalt ansatt fysioterapeut. Kommunen har ikke anledning til å kreve egenandel ved 

forebyggende arbeid, formidling av tekniske hjelpemidler, behandling av pasienter på 

rehabilitering, korttids-, og langtidsopphold, tverrfaglig samarbeid, veiledning og opplæring. 

Egenandel kan kun innkreves ved individuell undersøkelse og behandling som et individuelt 

tiltak til hjemmeboende pasienter. 
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Beskrivelse av saken 

De fleste brukere av kommunal fysioterapi har diagnoser som tidligere stod på sykdomslisten. 

Bortfall av sykdomslisten gir dermed kommunene en mulighet til å vurdere innføring av 

egenandel ved fysioterapi utført av kommunale fysioterapeuter. Stortinget har samtidig i 

statsbudsjettet redusert rammeoverføringen til kommunene ut fra en teoretisk modell basert på 

kommunenes mulighet til å kreve egenandel for fysioterapi utført av kommunalt tilsatte 

fysioterapeuter. Dette inntektspotensiale er ment å dekke opp for reduksjonen i 

rammeoverføringen.  

Kommunen mottar et fastlønnstilskudd for fysioterapeuter (fastsettes i forhold til stillingens 

omfang). Dette tilskuddet berøres ikke av avviklingen av sykdomslisten, slik at kommunen 

fortsatt ikke kan kreve refusjon fra Helfo for behandlingsutgifter på lik linje med 

privatpraktiserende når pasienten når «taket» i forhold til egenandeler. 

Det er opp til kommunene selv å innføre egenandel for fysioterapi. Kommunenes samlede 

ramme er kuttet med 175 millioner kroner og Ringerike kommunes ramme er tilsvarende 

redusert med ca. 1 mill. kroner. Denne reduksjonen må dekkes inn i rammen til helse og 

omsorg, som også har inntekstspotensialet ved en eventuell innføring av egenandel. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringene i forskriften som muliggjør innkreving av egenandel, har flere positive elementer, 

både for kommune og pasient, - men også forhold som kan virke negativt. Rådmannen vil 

derfor redgjøre for følgende: 

 Sykdomslisten ga en rekke pasienter med spesifikke diagnoser rett til gratis 

fysioterapibehandling, mens pasienter med andre diagnoser måtte betale egenandel. 

Dette var også diagnoser som krever fysikalsk behandling, - bl.a. så sto ikke 

fibromyalgi, flere kreftdiagnoser og nakke/ryggproblematikk på denne listen. Ved å 

fjerne listen innebærerer dette at de som tidligere hadde gratis fysioterapi nå må betale 

en egenandel fra første behandling, mens de som ikke sto på listen nå får lavere utgifter. 

Dette vil være gunstig for de pasientene som hadde en diagnose som ikke var 

representer på tidligere liste. 

 I forbindelse med denne nye ordningen ble egenandelstak 2 senket med 680 kroner (fra 

kr. 2670,- til 1990,-). Dette er positivt for pasienter med høye sykdomsutgifter. 

 I samme forbindelse ble aldersgrensen for fritak fra egenadel for fysikalsk behandling 

hevet fra 12 år til 16 år. På landsbasis innebærer dette at ca 9000 pasienter i denne 

aldersgruppen som tidligere betalte egenandel, nå slipper dette. 

 Registreringen av når pasientene når egenandelstaket automatiseres. Pasientene slipper 

da å sende inn kvitteringer for betalt egenandel, men vil automatisk få frikortet tilsendt i 

posten innen tre uker etter at taket er nådd. Med andre ord; tilsvarende ordning som 

egenandelstak 1. Dette forenkler ordningen for pasientene, og spesielt de som glemmer, 

eller ikke bryr seg med å sende inn refusjonskrav vil nå automatisk få frikort. Dette 

gjelder ca 17 000 pasienter på landsbasis, som tidligere gikk glipp av frikort. 

 Men, - denne ordningen vil føre til mer administrativt og tidkrevende arbeid for 

kommunen. Dette gjelder i hovedsak følgende forhold: 

 Fakturagrunnlag og utsendelse av egenandelskrav. Ringerike kommune benytter 

Gerica som pasientadministrativt system. Gerica arbeider med å utvikle en modul 
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som kan håndtere dette, men vil ikke ha dette klart til oppstart. Utfordringen blir 

også større i og med at systemet er slik at det må behandle hele 15 ulike 

takstordninger, alt etter hvilken behandling som gis. Den løsning som derfor 

midlertidig må benyttes i kommunen, er at fysioterapeuten manuelt legger aktuelle 

egenandeler inn i fakturagrunnlaget i Gerica. 

 Innrapportering til helsedirektoratet om innkrevde egenandeler. Dette er 

avgjørende for at man skal kunne registrere når den enkelte pasient oppnår fritak. 

Gerica har heller ikke foreløpig noen modul som håndterer dette automatisk. Igjen 

utøser dette en manuell håndtering fra fysioterapeutens side. Direktoratet krever 

helt spesielle rutiner for dette. Opplysningene må sendes senest 14 dager etter at 

egenandelen er betalt, på eget skjema og sendes elektronisk over linje på det 

format helsedirektoratet bestemmer (Behandlerkravmelding (BKM)). Kommunen 

må gjøre en rekke tilpasninger, både praktisk og teknisk for å håndtere dette. 

Helsedirektoratet antyder at det i en periode vil bli nødvendig med 

overgangsordninger. Det vil lette problematikken dersom slike realiseres. 

 Skal fysioterapitjenesten makte og kompensere det nedtrekket kommunen har fått i 

rammetilskuddet, må det innkreves egenandeler for 1 mill. kroner/år. Dette 

representerer 5 236 behandlinger med egenandel. Rådmannen ser at dette kan være 

urealistisk. Dette fordi: 

 Mange av disse pasientene når egenandelstaket (kr. 1990,-) lenge før behandlingen 

er sluttført. Dette skjer etter ti behandlinger. Mange behandlingstimer vil derfor 

ikke utløse egenandel. 

 Mange pasienter når taket svært fort, og vil dermed være fritatt for egenandel. 

Dette fordi at egenandelstaket ikke kun nåes på grunn av egenandeler til fysikalsk 

behandling, men også til enkelte former for tannbehandling, opphold ved 

opptreningsinstitusjoner, private rehabiliteringsinstitusjoner m/avtale opp i mot 

regionale helseforetak samt behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo 

universitetssykehus. 

 Et antall behandlinger som utløser egenandelsbetaling i nødvendig størrelseorden, 

vil alene kreve over tre årsverk. Det er usikkert om det er faglig riktig å prioritere 

en så stor del av den kommunale fysioterapiressursen til individuell kurativ 

behandling.  

 Helsereformen legger store oppgaver på kommunen når det gjelder forebyggende 

helsearbeid og ikke minst rehabilitering av pasienter som fortsatt er svært syke ved 

utskrivning fra helseforetak. Oppgaver og tjenester som tverrfaglige 

mestringsteam, deltagelse i basisgrupper, forebyggende hjemmebesøk, forebygging 

av fallskader, fysikalsk behandling ved Austjord behandlingssenter, tilbud om 

fysioterapi ved sykehjemmene, fysioterapitjenester til barn under 16 år, veiledning 

og undervisning, velferdsteknologi og tjenester til hjelpemiddellager samt 

oppfølging og tilrettelegging i hjemmet, utløser ikke egenandel. Dette er oppgaver 

det er vanskelig og lite ønskelig å nedprioritere til fordel for kurative tjenester som 

utløser egenandel, og vil dersom dette gjøres være i strid med alle lokale og 

nasjonale føringer. Samtidig vil slik prioritering utløse kostnader andre steder i 

organisasjonen. 

 Kommunens tjenester er i stor grad innrettet mot vanskeligstilte i samfunnet. Mange av 

disse er økonomisk vanskeligstilte, og har allerede prioritert bort f.eks. 
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tannhelsetjenester. Det er en reell fare for at denne gruppen vil prioritere bort 

fysioterapitjenester dersom også det kommunale tilbudet blir belagt med egenandeler. 

Ringerike kommune har 5,1 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter, organisert i de 

forskjellige driftsenheter. To årsverk er øremerket insitusjon (Austjord behandlingssenter) som 

ikke gir grunnlag for innkreving av egenandeler. 3,1 årsverk er utadrettet, og det disse som vil 

være disponible for individuell kurativ behandling. Rådmannen har innhentet opplysninger om 

hvor stor del av arbeidsoppgavene som i dag utføres av disse 3,1 årsverkene som vil kunne 

utløse egenandeler.  

Det viser seg at dette er helt marginalt. Fysioterapeutene praktiserer et strengt regime, der 

enhver pasient som er i stand til å frekventere et privat fysioterapitilbud, blir henvist hit. Det 

hender av og til (på grunn av ressursmangel) at privat fysioterpeut blir benyttet til 

hjemmeboende, men da kun i en kort avgrenset periode. Dette også fordi kommunen må dekke 

transportutgifter o.l. Det hender at når en pasient fra sykehuset blir utskrevet til hjemmet og er 

i behov av fysikalsk behandling i påvente av tilbud fra et privat institutt, så får vedkommende 

hjelp av en kommunal fysioterapeut. Dette er kasus som nå vil kunne utløse egenbetaling 

dersom vedkommende ikke allerede har frikort. Innføring av egenandel vil derfor ikke være i 

nærheten av å kunne kompensere for de reduksjoner som er foretatt i rammetilskuddet.  

Dersom man skal forvente at de tilgjengelige kommunale fysioterapeutene skal ha en 

inntjeningsevne ved å hente inn egenandeler i en størrelsesorden som kompenserer for trekket i 

rammetilskuddet, må faktisk samtlige fysioterapeutressurser (3,1 årsverk) som i dag arbeider 

tverrfaglig og forebyggende prioritere individuelt kurativt arbeid. Da mange pasienter ikke 

nødvendigvis vil foretrekke en kommunalt ansatt fysioterapeut nå når betingelsene er like, er 

effekten av dette høyst usikker. Effekten av å prioritere bort forebyggende arbeid og 

hverdagsrehabilitering er derimot rimelig sikker. 

Rådmannen er informert om at en rekke kommuner, deriblant Oslo kommune, har av samme 

ressonnement som ovenfor valgt å ikke innføre egenandel for fysioterapitjenester utført av 

kommunalt ansatte fysioterapeuter. Med bakgrunn i de vedtak stortinget har fattet i denne 

saken anbefaler rådmannen allikevel at det innføres egenandel på kommunal 

fysioterapibehandling i Ringerike kommunes regi fra 1.1.2018 Takstene følger takstplakaten 

som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. 

Rådmannen vil følge utviklingen nøye, både i egen kommune og i landet for øvrig, med 

henblikk på hvordan de enkelte kommuner makter den inndekning Stortinget legger opp til ved 

bruk av egenandeler. Rådmannen vil ikke på nåværende tidspunkt anbefale å pålegge 

tjenesteområde å nedprioritere forebyggende arbeid, hverdagsrebabilitering og arbeidet med 

velferdsteknolgi. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil fortløpende bli orientert om 

hvilken effekt innføringen av egenandeler har på inntjening og på tjenestetilbudet ved en 

videreføring av dagens praksis og prioriteringer. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Vigdis Jægersborg/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/3359-2   Arkiv: 505  

 

Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Eldrerådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

26/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Syke, unge og eldre pasienter i kommunehelsetjenesten har ofte sammensatte og komplekse 

behov for helsehjelp. Disse pasientene er avhengige av helsepersonell med høy kompetanse for 

å gi rett helsehjelp til rett tid. Samhandlingsreformen har medført at sykepleierne i kommunen 

vår nå utfører oppgaver og prosedyrer i hjemmene og på sykehjemmet som for ikke så lenge 

siden kun ble utført på sykehus.  

Et spørsmål som reiser seg er om ressursinnsatsen har vært tilstrekkelig, sett i forhold til de 

økte og nye oppgavene. En stor andel av helsepersonell i Ringerike kommune er personell med 

relativ lav eller ingen utdanning i helsefag. Det er et behov for døgnkontinuerlig sykepleier- 

eller vernepleierdekning i alle kommunens avdelinger. Pr. i dag er dette ikke gjennomførbart 

med den sammensetning av personell og profesjonsgrupper vi har.  

NOVA Rapport 6/16 viser en klar og signifikant sammenheng mellom mangel på 

sykepleiere (vansker med å rekruttere og fravær) og opplevd kvalitet på grunnleggende 

sykepleie, behandling og forebygging og aktivisering. Resultatene er 

påfallende like for sykehjem og hjemmesykepleien. 

I samme rapport fremkommer det at analysene viser en klar og signifikant sammenheng mellom 

mangel på sykepleiere (problem med å rekruttere og problem med høyt fravær) og 

arbeidsmiljøet. 

 

Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for 

kompetanseheving er en del av arbeidet med strategisk kompetansestyring som ble 

startet høsten 2016.  
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I november- 16 ble det innhentet tall i forhold til 

antall årsverk for ansatte med tre-årig høgskole-

utdanning innen Helse og omsorg. Ledere med tre-

årig profesjonsutdanning inngår ikke i dette tall-

materialet.  

Det er i alt 716 årsverk i sektoren. Sykepleiere og 

vernepleiere ansatt i sektor for Barn og unge er ikke 

medregnet her. 

Av innhentet tallmateriale utgjør sykepleier/-

spesialsykepleier 103,2 årsverk og vernepleier 24,6 

årsverk. Det er ønskelig med en sykepleierdekning på 

rundt 30%. Mange kommuner har satt 50% 

sykepleierdekning som et mål. I Helse og omsorg er 

det ca. 15% sykepleierdekning. Medregnet 

vernepleierne blir dekningen noe høyere; ca. 18%. 

Tall fra februar 2017 viser at aldersfordeling på sykepleierne samlet sett utgjør 21 årsverk over 

55 år. Av disse utgjør 10 årsverk sykepleiere som har passert 60 år. Det er mulig å gå av ved 

fylte 62 år- og mange ønsker dette. Alderssammensetning for vernepleierne er 7 mellom 55-59 

år. Ingen eldre enn 60 år. 

 

Beskrivelse av saken 

Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i 

utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil 

50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver 

kunne utføres på et høyere nivå.  

Høsten 2016 ble det gjennomført en kartlegging av hvor mange ansatte som ønsker å starte på 

en bachelorgrad i sykepleie. Det kom svar fra 15 personer som alle oppgir at de har 

studiekompetanse.  For vernepleierutdanningen meldte det seg fire kandidater. Det var stor 

usikkerhet ved tallmaterialet da det ikke er sikkert at man nådde alle aktuelle kandidater. En 

annen usikkerhetsfaktor er om den enkelte ønsket å dele sine utdanningsplaner med 

kommunen.  

Om våre ansatte som søker studieplass ved selvvalgt høgskole blir tildelt plass er den tredje og 

kanskje høyeste usikkerhetsfaktor. Antall ansatte som er aktuelle for et utdanningsløp kunne 

derfor bli enten høyere eller lavere. 

Ringerike kommune har mange dedikerte og dyktige ansatte innen helse og omsorgstjenesten. 

Flere av disse er hjelpepleierne/helsefagarbeiderne/assistenter som har vært ansatt i en årrekke. 

Ønske om ytterligere profesjonalisering har gjort at flere har startet på høyskoleutdanning på 

eget initiativ. Rådmannen er kjent med at noen av disse er tilbudt arbeidsavtaler i 

spesialisthelsetjenesten. Dermed har vi har mistet meget verdifull, fremtidig arbeidskraft.   

Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i 

utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil 

50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver 

kunne utføres på et høyere nivå.  

 

 

Stillingskategori 

(November 2916) 

Antall 

personer 

Års-

verk 

Ergoterapeut 7 5 

Fysioterapeut 6 5,1 

Sykepleier 119 83,7 

Spesialsykepleier 25 19,5 

Vernepleier 39 24,6 
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Rådmannens vurdering 
 

Kvalifisering av egne ansatte er antagelig det sterkeste virkemiddelet for å øke humankapitalen 

i Ringerike kommune, og Ringerike kommune har derfor valgt å implementere en 

stipendordning for egne ansatte som ønsker slik kvalifisering. Kommunen styrker med dette 

også sitt omsdømme som en attraktiv arbeidsgiver som satser på kompetanse, noe som igjen vil 

kunne virke rekrutteringsfremmende. 

Stipend følges opp med en 100% arbeidsavtale samt bindingstid på to år. I en 

overgangsperiode vil det være riktig også å tilgodese arbeidstakere som på egen hånd har 

påbegynt studier. 

Rådmannen er kjent med at slike ordninger fungerer svært godt både i Krødsherad-, Hole- og 

Jevnaker kommune. Ringerike kommune har tidligere hatt svært gode erfaringer med 

tilsvarende ordninger.  

Rådmannen vil med denne saken orientere om at ordningen fram til nå har medført at det er 

tildelt stipend pålydene kr. 100 000,- til fire vernepleiestudenter og seks sykepleiestudenter 

som allerede er igang med utdanning. 

Det er videre tildelt kr. 250 000,- i stipend til to ansatte som starter vernepleieutdanning, samt 

ti ansatte som starter sykepleieutdanning nå i høst. Kommunen har på denne måten knyttet 

verdifull kompetanse til seg for de kommende år. Etter utdanning har de alle en bindingstid på 

to år, og vil i utdanningsperioden kunne arbeide i helger og ferier.  

 

Andre videreutdanninger som gis støtte fra høsten 2017 

 Master i avansert klinisk sykepleie-deltidsutdanning over fire år. En startet i 2016, tre er 

tilbudt støtte fra høsten 2017, hvorav en har takket nei 

 Videreutdanning i velferdsteknologi, (15 studiepoeng). To medarbeidere er tilbudt støtte, 

hvorav en har takket nei pga overgang til annen stilling 

 Viderutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming, (30 studiepoeng). To medarbeidere 

starter 

 Videreutdanning i frivillighetskoordinering 

 Videreutdanning i palliasjon, (60 studiepoeng). Tre sykepleier har startet 

 Videreutdanning i smertebehandling (30 studiepoeng). En sykeplier har startet 

 

Finansiering 

Helsedirektoratet gir et tilskudd til masterutdanningen.   

Resten av utdanningene finansieres gjennom de sentrale midlene og søkte kompetansemidler 

fra Fylkesmannen. 

Helse og omsorg dekker innleie av vikar, reiseutgifter og lønnsøkningene etter endt utdanning. 
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Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
i
 og svevestøvii i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret behandlet i møte 2.3.2017 sak 1/17 en interpellasjon fra representanten Lise 

Bye Jøntvedt. (H) vedrørende luftkvaliteten i Hønefoss. I ordførers svar framkom det at det 

ikke foreligger kjente målinger av luftkvaliteten i Hønefoss 

Miljødirektoratet gjennomførte i 2016 en kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte norske byer 

(Rapport M-673|2016) og utførte tilsyn i 25 kommuner for å undersøke disses evne til å 

overholde regelverket for lokal luftforurensing (Rapport M-717|2017). Tilsynet avdekket flere 

                                                
i Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 
ii Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder til PM2,5 er 

hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, herunder oppvirvling fra 

piggdekk. 



- 

gjennomgående avvik i kommunene, blant annet i forhold til manglende informasjon til 

befolkningen. 

 

Beskrivelse av saken 

Rapport M-673|2016 viser at sammenlignbare byer i Norge har overskridelser av 

grenseverdiene for svevestøv og Nitrogendioksid. Det er ingen grunn til ikke å anta at 

luftkvaliteten i Hønefoss viser et annet bilde. Rv-35 gjennom byen har høy årsdøgnstrafikk 

(ÅDT)iii som er preget av lange perioder med kø-kjøring. I følge opplysninger fra NILU 

(Norsk institutt for luftforurensing) vil NO2-bidraget fra biltrafikk være dominerende ved lange 

perioder med kø-kjøring på dagtid, da støvbidraget er lavere fra veitrafikk med lav hastighet. 

Ringerike kommune har lite kunnskaper om luftforurensningssituasjonen i Hønefoss by. Kilder 

til svevestøv og mulige langsiktige tiltak ble utredet i Energi og klimaplan 2016. Det ble den 

gang foreslått tiltak som endringer i bystruktur og redusert partikkelutslipp ved bruk av 

rentbrennende ovner. 

 

Rådmannens vurdering 

Folkehelselovens kapittel 2 stiller krav om at kommunen plikter å skaffe oversikt over 

risikofaktorer i miljøet som kan påvirke helsen negativt. Høye konsentrasjoner av 

luftforurensing er helseskadelig og kan blant annet medføre alvorlige luftveislidelser. 

Det er i hovedsak riksveinettet i byen som er belastet. Hønefoss bru har en ÅDT på 22500. I 

tillegg til dette har byen mange utslipp av røykgasser fra skorsteiner med bidrag av svevestøv 

fra vedfyring. 

Alle kommuner har krav om å ha oversikt over luftkvaliteten i byer og tettsteder (jfr. 

Folkehelseloven og Forurensningsloven). Skal man kunne si noe med sikkerhet om denne 

kvaliteten, må det gjennomføres målinger, og noen utsatte byer er pålagt å ha permanente 

målestasjoner. Ringerike kommune er ikke prioritert av sentrale myndigheter (NILU) for 

gjennomføringer av målinger. 

I Hønefoss er det omtrent 2000 barn og unge i barnehager, skoler og fritidstilbud i 

nærområdene til det sterkt trafikkerte riksveinettet i byen. Risikoen for helseutfordringer er 

stor i ung alder. Langvarig eksponering for luftforurensing medfører store helseproblemer, og 

kan derfor forringe livet for mange mennesker. Kommuneoverlegen rapporterer om 

bekymringsmeldinger fra bl.a. etablissementer for barn/unge i sentrum og fra personer med 

astma- og allergiplager, som opplyser at de opplever det belastende for lungene å være 

utendørs vinterstid, spesielt i inversperioderiv i kombinasjon med høy luftfuktighet (frostrøyk 

fra elva). 

Rådmannen anbefaler at det gjennomføres nødvendige målinger for å vurdere om det foreligger 

fare for brudd på de fastsatte grenseverdiene for lokal luftkvalitet langs Rv-35 gjennom 

Hønefoss. Nødvendig kvalitetssikret måleutstyr og kompetanse leies inn for gjennomføring og 

evaluering av målinger over en ettårs periode.  

                                                
iii Årsdøgnstrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 

vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall 

for daglig trafikkmengde 
iv Perioder på vinteren med stabilt kaldt luftlag under varmere luftlag og med liten eller ingen luftutskifting. I 

lengere perioden med inversjon oppkonsentreres luftforurensingene i det kalde luftlaget. 
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Rådmannen ønsker å engasjere en aktør med solid kompetanse på området, med ISO-sertifisert 

måleutstyr og som kan sørge for riktig/adekvat utplassering av utstyret. Resultatene fra 

målingene skal brukes i forhold til eventuelle tiltaksplaner og informasjon til befolkningen. 

Likeens skal de brukes som planleggingsverktøy i by- og samfunnsutviklingen. Oppdraget 

innbefatter derfor også tolking av resultatene i en oppsummert rapport, med forslag/innspill til 

eventuell tiltaksplan. Ut ifra de opplysninger rådmannen har, vil et slikt oppdrag 

kostnadsmessig kunne estimeres til ca. 1,2 mill. kroner inkl. moms. 

Resultatene fra målingen framlegges for kommunestyret sammen med en eventuell tiltaksplan, 

dersom målingene skulle tilsi at dette er nødvendig. Det skal også vurderes om det er behov for 

ytterligere målinger, eventuelt om det er behov for faste målestasjoner og befolkningsvarsling. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

Link 

Miljødirektoratets temaside: Lokal luftforurensing 

Folkehelseinstituttets temaside: Luftforurensing 

NILUs temaside: Luftkvalitet 

Befolkningsvarsling: Luftkvalitet.info    

  

 

 

 Ringerike kommune 11.8.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

Kommuneoverlege: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther, miljørettet helsevern, tlf 905 62 030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-2  Arkiv: B30  

 

Sak: 11/17 
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Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 
 

Behandling i Ungdomsrådet 22.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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UNGDATA 2017  
 

Forslag til vedtak: 
 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Den nylig gjennomførte undersøkelsen Ungdata 2017 viser at de aller fleste ungdommene i Ringerike 

kommune har det godt. 

Spørreundersøkelsen er gjennomført med 23 temaer. Dette gir et bredt bilde av hvordan ungdommen har 

det og hva de driver med, både på skolen og i fritiden. 

Svarene ungdommen gir på spørsmålene ligger nær gjennomsnitt for landet på alle temaer i 

undersøkelsen. Ut i fra folkehelseprofilen i Ringerike kommune er resultatet gjenkjennelig. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og hva de 

driver med i fritiden. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale 

kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Undersøkelsen er gjennomført i alle kommuner i Buskerud. I Ringerike en svarprosenten på 85 %, 

ungdomsskoleelever fra 8. til 10. trinn deltok i undersøkelsen. De videregående skolene i Ringerike 

deltok også i undersøkelsen, men resultatene skiller mellom ungdomsskole og videregående.  

Ungdata dekker helheten i ungdommenes liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og 

venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

Det skal i løpet av 2017-2018 utarbeides en langsiktig plan som skal gi retning for å utvikle, 

vedlikeholde og spre kompetanse og kunnskap om Ungdata tallene og de utfordringer som vises. I tillegg 



- 

skal det utarbeides tiltak som skal redusere helsemessige og sosiale konsekvenser, forebygge, skape 

gode lokalsamfunn og skoler samt bidra til at tjenester skal ha god og riktig kompetanse. 

 

Beskrivelse av saken 
Forrige Ungdata undersøkelse ble gjennomført i Ringerike kommune i 2013. Årets resultater viser at det 

arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet 

fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og alkohol. Når det gjelder resultater i videregående 

skole vises det at de store utfordringer med psykisk helse og mange oppgir å ha vært utsatt for seksuell 

trakassering. Resultatene vil påvirke det forebyggende arbeidet i grunnskolen. 

Ungdata resultatene viser at det store flertallet er fornøyd med egen helse, men det er også en del som 

ikke er spesielt fornøyd.  Generelt er jenter litt mer misfornøyde enn gutter. Det er også et funn at flere 

er misfornøyde med egen helse blant de eldste tenåringene. 

Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike type plager i 

hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og 

muskeltur. Det er en tendens i resultatene som viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene fra 

undersøkelsen viser at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser. Jenter er mer 

plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. 

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår, og handler om hvordan vi ser på oss selv, både på godt og 

vondt. Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. Fornøydhet med eget utseende har 

blant annet økt i fra 53% til 62%.  

Skolen er ikke bare et sted for læring men også en arena for sosialt samvær. Resultatene i Ungdata viser 

at de aller fleste trives på skolen. Det store flertallet mener at lærerne bryr seg om sine elever og at de 

selv passer inn blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin. 

Prosentandelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på viser en nedgang. Dette må 

undersøkes nærmere. Forskning fra Ungdata viser at skoletrivsel varierer med elevenes sosiale 

bakgrunn. Det er flere som trives på skolen i familier der foreldrene har høy sosioøkonomisk status 

sammenlignet med de som vokser opp med færre ressurser i hjemmet. 

Ungdata-resultatene viser stor variasjon i hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker på leksearbeid. 

Noen bruker nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer hver dag. I Norge har andelen som bruker 

mye tid på lekser økt de senere årene, en tidstrend som har vært tydeligst blant jentene. Ringerike 

kommunes elever bruker i gjennomsnittlig noe mindre tid per dag på lekser og annet skolearbeid enn 

landet. Likevel så er Ringerike kommunes tidstrend økende. Motivasjon for læring er en sentral drivkraft 

bak skoleresultatene til den enkelte elev. Ringerike kommune har en tidstrend som viser noe mer skulk i 

2017 enn i 2013.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan ha 

andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I Ringerike er ikke alle like godt 

fornøyd med lokalmiljøet sitt. Guttene er generelt sett mer fornøyd enn jentene, men tendensen er at 

ungdommer på ungdomsskolen blir mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt jo eldre de blir. Ungdommene 

er minst fornøyd med «lokaler for å treffe andre unge på i fritiden». I Ringerike er den en kommunalt 

drevet fritidsklubb, og den ligger på Hallingby.  

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for sosialt samvær med andre unge. 

Sammenliknet med skolen og det uformelle samværet ungdom imellom gir deltakelse i organisasjonene 

ungdom andre typer erfaringer. Ringerike ligger 4% under landsgjennomsnittet på prosentdelen av 
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ungdommer som har vært med i eller er med i en organisert fritidsaktivitet. Svarene fra Ungdata tyder 

på en nokså hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Det gjelder både gutter og jenter og på tvers av alder. 

Samtidig er det en gruppe ungdommer som faller utenfor og ikke har noen å være sammen med hverken 

hjemme oss eller via sosiale medier og internett. Tallene viser at det er nærmere 10% av ungdommene 

som sier at de ikke har en fortrolig venn å snakke med og ca. 15 % som sier at de ikke har noen å være 

sammen med eller det er nokså tilfeldig hvem de er sammen med.  

 

Rådmannens vurdering 
For Ringerike kommune er undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det forebyggende 

ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere ungdommens 

situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende arbeid de neste årene. 

Rådmannen er fornøyd med de mange positive trendene som undersøkelsen viser, og vil arbeide for at 

ungdommenes stemme og utfordringene som er avdekket vil arbeides med over tid. 

 

Resultatene fra Ungdata og analysearbeid av datamaterialet, gir retning for det forebyggende arbeidet. 

Tiltak prioriteres og vil implementeres i sektorene skole og kultur og barn og unge. Rådmannen 

anbefaler at rapporten tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 
Ungdata 2017: Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir
et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de
driver med i fritida. I denne rapporten presenteres
hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble
gjennomført blant ungdomsskoleelever i Ringerike
kommune våren 2017.

Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av
ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert
tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har
besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom
ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultatene i
rapporten er oppgitt i prosent.

I rapporten sammenliknes resultatene i 2017 med
eventuelle tidligere ungdataundersøkelser som er
gjennomført i kommunen. Resultatene fra 2017 blir
også sammenliknet med landsrepresentative tall,
basert på ungdataundersøkelser fra mer enn 300
kommuner gjennomført over hele landet i perioden
2014 - 2016.

Om rapporten

Ungdata kartlegger
ungdommenes livssituasjon

Hva kan Ungdata si noe om?

Intensjonen med Ungdata er å kartlegge
hvordan ungdom har det og hva de driver
med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter
temaer knyttet til familie, vennskap, skole,
lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og
deltakelse i fritidsaktiviteter.

Gjennom å spørre ungdom direkte om disse
temaene kan Ungdata gi en oversikt over
hvor mange som for eksempel trives i
lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett.
Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en
pekepinn på hvilke områder det kan være
verdt for kommunen å satse videre på.

Ungdata brukes nå av de fleste kommunene
i landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag
for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk og i
arbeidet med å bedre unges
folkehelsesituasjon. Resultatene fra Ungdata
kan også brukes til å bevisstgjøre ungdom
på hvordan andre ungdommer har det og
hva som er vanlige fritidsaktiviteter.
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Bakerst finnes en oversikt over nøkkeltall på tvers av
ulike temaområder, der man kan se hvordan ungdom
i kommunen har det sammenliknet med ungdom i
fylket og i andre typer av kommuner.

På nettsiden ungdata.no finnes resultater fra
ungdataundersøkelser gjennomført i andre
kommuner. Her finnes mer informasjon om
undersøkelsen og om metodene som er brukt. Her
finner man også forskningsresultater basert på
Ungdata.

Denne rapporten er en del av gratistilbudet som gis
til alle kommuner som ønsker å delta i Ungdata. Alle
tall er hentet fra den lokale undersøkelsen, mens
tekstene er utformet slik at de skal passe i alle
kommuner. Det er derfor ikke foretatt egne
vurderinger av hva de konkrete resultatene betyr for
den enkelte kommune.



Ungdata gjennomføres ved at skoleelever
over hele landet svarer på et elektronisk
spørreskjema som omfatter ulike sider ved
deres livssituasjon. Undersøkelsen
gjennomføres i skoletiden med en voksen til
stede i klasserommet . De fleste bruker
mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle
spørsmålene.

Undersøkelsen er anonym og det er frivillig
for ungdommene om de ønsker å være
med eller ikke. Alle foreldre blir informert
om undersøkelsen i forkant, og de kan si fra
til skolen dersom de ikke ønsker at barnet
deres skal delta.

Spørreskjemaet som brukes i Ungdata er
tilpasset elever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring. Denne rapporten
omfatter kun ungdomstrinnet. Kommuner
som gjennomfører undersøkelsen på
videregående får egne rapporter som viser
resultater fra den delen av undersøkelsen.

Ungdataundersøkelsen

8 1 3

Antall gutter og jenter
på ulike klassetrinn som besvarte
undersøkelsen i Ringerike

129 127
133

120
126

118

Gutter Jenter

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvor mange deltok i
undersøkelsen?

8 5 %
Hva er svarprosenten?

Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved
Høgskolen i Oslo og Akershus og sju
regionale kompetansesentre innen
rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid
med kommunen, som står for den
praktiske gjennomføringen på skolene.

Data fra alle kommuner samles i den
nasjonale Ungdatabasen. Databasen
inneholder svar fra mer enn 300.000
ungdommer som har deltatt i Ungdata
siden de første undersøkelsene ble
gjennomført i 2010.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som
et gratistilbud til alle kommuner i Norge.

3

I tolkningen av resultater kan det være lurt å ta
hensyn til at det alltid er noe statistisk usikkerhet
knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten
er størst i undersøkelser der det er relativt få
ungdommer som har svart på undersøkelsen.



71

12

6

5
5

Norge

I følge barneloven har foreldrene plikt til å
sørge for økonomisk underhold og omsorg,
de skal sikre en forsvarlig oppdragelse og at
barnet får en utdanning. Foreldrenes
ressurser – økonomisk, kulturelt og sosialt –
danner grunnlaget for barn og unges
levekår og utvikling. Selv om mange
ungdom opplever at foreldrene går fra
hverandre, bor om lag to av tre tenåringer
sammen med begge foreldrene sine.

Etter hvert som barn blir eldre blir egne
meninger og interesser tydeligere. En del av
det å være ung handler også om løsrivelse
og det å bli en selvstendig person. Her kan
det ligge kimer til konflikter mellom unge og
foreldre. Likevel vedvarer som regel den
emosjonelle nærheten til foreldrene utover i
ungdomstiden og for mange unge er
foreldrene deres de viktigste støttespillerne
når det oppstår problemer av ulik art .

Ungdata viser at de færreste ungdommer
opplever stadige krangler med foreldrene,

og at det store flertallet er svært godt
fornøyd med foreldrene sine.

Svært mange ungdommer har i dag et
tillitsfullt og nært forhold til sine foreldre, og
mye tyder på at den generasjonskløften
som preget en del av de tidligere
ungdomsgenerasjonene ikke lenger er til
stede. At båndene mellom dagens ungdom
og foreldre er preget av tillitt understrekes
av at svært mange opplever at foreldrene
har god oversikt over hva de gjør i fritiden
og hvem de er sammen med.

Foreldre

De fleste er
svært godt fornøyd
med foreldrene sine

4

Hvor fornøyd er du med foreldrene dine ?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

73
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Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd
Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med foreldrene sine
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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13

41

1
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4

37

Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og
hvem jeg er sammen med i fritida

Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene
jeg er sammen med i fritida

Jeg liker å være sammen med foreldrene mine

Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene
mine

Jeg krangler ofte med foreldrene mine

Passer svært godt Passer nokså godt Passer nokså dårlig Passer svært dårlig

Hvordan ungdom opplever foreldrene sine

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine

84 84

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Norge

Ungdomstiden beskrives gjerne som en
fase i livet der de jevnaldrende er særlig
viktige. Venner er for de fleste en kilde til
lek, glede, støtte, samhørighet og
bekreftelse. På lengre sikt har samspillet
med de jevnaldrende betydning for utvikling
av selvbilde og sosial kompetanse. Mange
knytter også vennskap som varer livet ut i
denne perioden.

I overgangen fra barn til tenåring endrer
vennene betydning. Mens leken står i
sentrum blant de yngste, blir det etter hvert
like betydningsfullt hvem man er sammen
med som hva man gjør.

Hvilken rolle de jevnaldrende vennene
spiller i hver enkelt ungdoms liv vil variere .
Mens noen trives godt med én eller to
venner, er andre opptatt av å ha en stor
vennegjeng og flest mulig «likes» på
Facebook. For mange vil kvaliteten på
vennskapene likevel bety mer enn antallet.

Med økt bruk av sosiale medier har ungdom

fått en ny arena å være sammen på.
Ungdom deler informasjon og opplysninger
om sine liv, hva de gjør, og hvem de er
sammen med, på en annen måte enn
tidligere.

Å ha venner betyr at man er godtatt, det
markerer tilhørighet og det sier noe om
hvem man er. Det er derfor positivt når
Ungdata viser at de aller fleste ungdommer
har venner å være sammen med. Det er
samtidig bekymringsfullt at hver tiende
ungdom i Norge mangler venner de kan
stole på og som de kan snakke med om alt
mulig.

Venner

De aller fleste
har venner de kan stole

på

6

Har du minst en venn som du kan stole fullstendig på og
kan betro deg til om alt mulig?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

66

25

8 2

Ringerike

Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden
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Prosentandel som har en fortrolig venn
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Når du er sammen med venner, hvem er du da
som oftest sammen med?

25
15

45
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29

13

45

10
3

En eller to faste En eller to faste
som ofte er med i
en gruppe andre

ungdommer

En vennegjeng
som holder

sammen

Nokså tilfeldig
hvem jeg er

sammen med

Er ikke så ofte
sammen med
jevnaldrende

Gutter Jenter

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som minst har én fortrolig venn
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Norge

Dagens ungdom vokser opp i en globalisert
verden der mennesker, meninger og
inntrykk vandrer på tvers av landegrenser
og sosiokulturelle skiller. Samtidig har det
lokale og tilhørigheten til nærmiljøet
fremdeles stor betydning i menneskers liv.

Å vokse opp betyr å vokse opp på et
bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan
gi ulike muligheter for utfoldelse og sosialt
samvær. Tilbudet av organisa - sjoner ,
fritidstilbud og kulturtilbud påvirker hvordan
den enkelte kan utfolde seg og bidrar
samtidig til å skape identitet og tilhørighet i
et lokalmiljø. Det samme gjelder tilgangen
på åpne møteplasser, rekreasjonsområder
og urørt natur. Opp - levelsen av lokalmiljøet
vil også være preget av utsiktene til
utdanning, arbeid og familieetablering på
sikt.

Barn og unge bruker lokalmiljøet i større
grad og på en annen måte enn foreldrene.
Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor

særlig viktig for denne aldersgruppas
velferd. Barn og unge kan også ha andre
meninger enn voksne om hva som gir
livskvalitet på hjemstedet .

Ungdata viser at de fleste ungdommer er litt
eller svært godt fornøyd med lokalmiljøet
sitt. Men det er også en del som ikke er så
godt fornøyd. Hva ungdom er fornøyd med
og misfornøyd med varierer mye fra
kommune til kommune. Dette viser at
kommunene kan gjøre mye for å
tilrettelegge for ungdommers trivsel.

Lokalmiljøet

Ikke alle er like godt
fornøyd med

lokalmiljøet sitt

8

Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever tilbudet der de bor
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14

36

36

31

33

23

28

17

40

Kollektivtilbudet

Kulturtilbudet

Lokaler for å treffe andre unge på
fritida

Idrettsanlegg

Svært dårlig Nokså dårlig Verken bra eller dårlig Nokså bra Svært bra

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet de bor i

68 67

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Skolen er ikke bare et sted for læring, men
også en arena for sosialt samvær. Den
sosiale siden ved skolen blir kanskje ekstra
viktig i en tid der digitale
kommunikasjonsformer preger mye av
fritiden til ungdom.

Nasjonale studier fra de siste 20 - 30 årene
viser at norske ungdomsskoleelever i
økende grad trives på skolen og at det er
færre som kjeder seg eller som gruer seg til
å gå på skolen. Sammenliknet med elever i
mange andre land, er trivselen i norsk skole
høy.

Også svarene fra Ungdata viser at de aller
fleste trives på skolen . Det store flertallet
mener at lærerne bryr seg om dem og like
mange føler at de passer inn blant skolens
elever. Svarene tyder på at den norske
skolen har lykkes med å skape et
læringsmiljø som oppleves som positivt av
det store flertallet av elevene.

Selv om jenter i gjennomsnitt oppnår en god
del bedre karakterer enn gutter, er det ikke
noen vesentlige kjønnsforskjeller i
skoletrivsel.

Likevel er det ikke alle som er fornøyd med
skolen sin. På landsbasis gjelder dette
nærmere to av ti elever. Forskning fra
Ungdata viser at skoletrivselen varierer med
elevenes sosiale bakgrunn. Det er flere som
trives på skolen i familier der foreldrene har
høy sosioøkonomisk status sammenliknet
med de som vokser opp med færre
ressurser hjemme.

Skoletrivsel

Skolen et godt
sted å være

– men ikke for alle

1 0

Hvor fornøyd er du med skolen du går på?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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11
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Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever skolen
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Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

Jeg kjeder meg på skolen

Jeg føler at jeg passer inn blant
elevene på skolen

Lærerne mine bryr seg om meg

Jeg trives på skolen

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på

68
57

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Lekser har lang tradisjon i norsk skole.
Opprinnelig ble det gitt for at elevene skulle
pugge seg fram til kunnskap, der presten
eller læreren gjennom høringer kontrollerte
hva elevene kunne. Selv om pugging i dag
anses som en mindre relevant
læringsstrategi, er lekser likevel noe de aller
fleste skoler velger å pålegge elevene.

Lekser kan bidra til økt selvdisiplin og gode
arbeidsvaner, og det kan være en effektiv
måte for skolen å få involvert foreldrene i
skolearbeidet på. Den viktigste
begrunnelsen ligger likevel i forventningen
om at lekser bidrar til økt læring.

Forskning tyder imidlertid ikke på at
leksearbeid i seg selv har særlig store
læringseffekter. Det vil blant annet avhenge
av under hvilke betingelser leksene gis og
skolearbeidet foregår på, men også av
tilbakemeldingene fra lærerne i etterkant.

Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor
mye tid ungdomsskoleelevene bruker på

leksearbeid. Noen bruker nesten ingen tid,
mens andre bruker flere timer hver dag. I
Norge har andelen som bruker mye tid på
lekser økt de senere årene, en tidstrend
som har vært tydeligst blant jentene.

Mange ungdommer gir gjennom Ungdata
uttrykk for at de har mer skolearbeid enn de
klarer å gjøre. For noen bidrar lekser og
karakterpress til å gjøre skolehverdagen
stressende.

Skolearbeid

Det er stor variasjon i
hvor mye tid ungdom

bruker på lekser

1 2

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og
annet skolearbeid (utenom skoletiden)?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Mindre enn en halv time En halv til en time En til to timer To timer eller mer
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Prosentandel som bruker mer enn én time daglig på lekser
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene?
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Jeg blir stresset av skolearbeidet

Jeg føler meg utslitt på grunn av
skolearbeidet

Jeg har mer skolearbeid enn jeg
klarer å gjøre

Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker mer enn én time daglig på lekser

47 49
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Motivasjon for læring er en sentral drivkraft
bak skoleresultatene til den enkelte elev.
Dette kommer til syne på ulike måter, både
gjennom de utdanningsvalgene elevene
gjør, den innsatsen de legger ned og
elevenes oppslutning om skolens formål og
regler. Skolemotivasjon på ungdomstrinnet
har også betydning for i hvor stor grad den
enkelte klarer å gjennomføre videregående
utdanning.

Å skulke skolen – særlig når dette skjer
gjentatte ganger – kan være et uttrykk for
enkeltelevers manglende motivasjon for
læring.

Lite tyder imidlertid på at norske
ungdomsskoleelever slutter mindre opp om
skolens hovedformål i dag enn tidligere.
Flere undersøkelser viser tvert imot at
elevene på mange måter er mer
pliktoppfyllende og disiplinerte enn for noen
tiår tilbake.

Ungdataresultatene bekrefter denne

trenden. Andelen på landsbasis som har
skulket skolen har gått noe ned siden
starten av 2010 - tallet. Særlig gjelder dette
for jentene.

Skulking som fenomen øker derimot
betydelig gjennom ungdomsårene. På
landsbasis har i overkant av hver tiende
elev på starten av ungdomsskolen skulket
skolen det siste året. Det samme gjelder
nær tre av ti på 10. trinn.

Generelt er det små kjønnsforskjeller i
omfanget av skulking .

Skulk

1 4

Hvor mange ganger har du skulket skolen siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ingen ganger 1 gang 2 til 5 ganger 6 ganger eller mer

Færre
ungdomsskoleelever
skulker skolen enn

tidligere
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Prosentandel som har skulket minst én gang siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har skulket skolen minst én gang siste år
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Prosentandel som har skulket minst seks ganger siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Ungdata viser at norsk ungdom er svært
optimistiske med tanke på framtida. De aller
fleste tror de vil få et godt og lykkelig liv og
bare et mindretall tror de noen gang
kommer til å bli arbeidsledige. Svært mange
– og stadig flere – mener at de kommer til å
ta høyere utdanning.

Svarene reflekterer at vi i dag har med en
utdanningsorientert ungdomsgenerasjon å
gjøre. Det har heller aldri tidligere vært så
mange unge som tar så lang utdanning som
i dag. Mot slutten av 20 - årene har over
halvparten av jentene, og rundt en tredel av
guttene, høyere utdanning.

Selv om nesten alle norske ungdommer
begynner direkte i videregående opplæring,
er det likevel ikke alle som fullfører.
Målinger viser at fem år etter påbegynt
videregående utdanning, er det rundt en av
fire som har ikke fullført og bestått. Selv om
mange av disse fullfører senere, er det
likevel rundt 15 prosent av årskullene som

trolig aldri kommer til å fullføre
videregående opplæring.

En av de sentrale målsettingene i norsk
utdanningspolitikk har vært sosial utjevning,
slik at alle har de samme muligheter til
utdanning. Til tross for et åpent
utdanningssystem med gode
finansieringsordninger er det fortsatt store
forskjeller i utdanningsvalg mellom ungdom
som vokser opp i ulike samfunnslag.
Samtidig er det mange av de unge med
innvandrerbakgrunn som sikter høyt i
utdanningssystemet og gjerne mot de mest
prestisjefylte studiene.

Framtidstro

1 6

Tror du at du vil komme til å leve et godt og lykkelig liv?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

En optimistisk og
utdanningsorientert
ungdomsgenerasjon
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Ja Nei Vet ikke



17

Prosentandel som tror de vil leve et godt og lykkelig liv
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hva tror du om framtida di? Tror du at du…

16

57

89

34

10

1

50

34

11

Noen gang vil bli arbeidsledig

Vil komme til å ta utdanning
på universitet eller høgskole

Vil komme til å fullføre
videregående skole

Ja Nei Vet ikke

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som tror de …

71 72
57 57

13 16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vil få et lykkelig liv Vil ta høyere utdanning Vil bli arbeidsledig
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Norge

Ungdoms fritid er i forandring, og hjemmet
er blitt et stadig viktigere oppholdssted for
de unge. En viktig årsak er den nye
kommunikasjonsteknologien som gjør det
mulig å være hjemme og samtidig ha
kontakt med sine venner. For ungdom har
internett gjort behovet for å møtes på
senteret eller «på løkka» mindre.

Også andre endringer i ungdoms liv kan
bidra til at ungdom bruker mer tid hjemme.
Flere har argumentert for at
generasjonskløften er mindre enn tidligere.
Dette gjør det enklere for mange unge å
være i samme hus som sine foreldre. Krav
til prestasjoner i skole - og
utdanningssammenheng fører til at ungdom
bruker mer tid i hjemmet til lekser. At også
boligene har blitt større, gjør at de fleste
tenåringer har eget rom, og mange
disponerer en kjellerstue eller loftstue som
de kan bruke til samvær med venner .

Svarene fra Ungdata tyder på en nokså

hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Dette
gjelder både gutter og jenter og på tvers av
alder .

Samtidig viser Ungdata at når ungdom er
hjemme, skjer det i stadig mindre grad
sammen med andre ungdommer, i hvert fall
fysisk. Mange bruker mye tid på å være
sosial via nett, enten dette skjer gjennom
sosiale medier eller online dataspill.
Hjemmet som arena for fysisk samvær med
jevnaldrende har dermed blitt svekket de
senere årene, til fordel for nye måter å
kommunisere med hverandre på.

Hjemme

En hjemmekjær
ungdomsgenerasjon

1 8

Hvor mange ganger har du vært hjemme hele kvelden i
løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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21

47

25

Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av den siste
uka?

13

41

48

57

14

32

29

12

30

23

20

19

44

4

3

12

Vært sosial på nett eller mobil
størstedelen av kvelden

Vært sammen med venner hos dem

Vært sammen med venner hjemme hos
meg

Spilt onlinespill med andre størstedelen
av kvelden

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Prosentandel som har vært sammen med venner hjemme
minst to ganger siste uke
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos
hverandre minst to ganger siste uke

69

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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I ungdomsforskningen har det vært vanlig å
skille mellom ungdommenes uteorienterte
og hjemmeorienterte fritid. Mens den
hjemmeorienterte fritiden gir foreldre større
muligheter til å kontrollere ungdom, har
ungdom større spillerom til å prøve ut
grenser når de oppholder seg utenfor
hjemmet .

Generelt er det nokså få som bruker
størsteparten av kveldene til å henge ute
med venner. Svært mange ungdommer er
ikke ute med venner en eneste kveld i løpet
av en vanlig uke.

Ungdata viser at det i løpet av de siste
årene har blitt stadig færre ungdoms -
skoleelever som bruker fritiden sin ute med
venner om kveldene. Med et endret
fritidsmønster endres gjerne bekym - ringene
rundt ungdoms bruk av fritiden. I dag vekker
digitale aktiviteter foran skjermer av ulikt
slag større uro enn det ustrukturerte

samværet med jevnaldrende på gatehjørnet.

I dag er bekymringene gjerne knyttet til
manglende fysisk aktivitet og kvaliteten på
det sosiale samværet. Statistisk
sentralbyrås tidsbruksundersøkelser viser at
dagens unge sammenlignet med de som
var unge på 1980 - og 1990 - tallet, bruker
mindre tid på idrett og friluftsliv og er mindre
sammen med jevnaldrende .

Generelt er det små kjønnsforskjeller i det
uteorienterte fritidsmønsteret, mens det er
flere av de eldste ungdomsskoleelevene
som henger ute om kvelden.

Ute med venner

Det er mindre vanlig at
ungdom henger ute med

venner

20

Hvor mange ganger har du vært ute med venner
størsteparten av kvelden i løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

49

26

22
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Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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75

46

13

18

8

26

4

10

Kjørt eller sittet på med bil,
motorsykkel eller moped for moro

skyld (kjørt for å kjøre en tur)

Spilt fotball, stått på snowboard eller
drevet med annen fysisk aktivitet

sammen med venner (ikke i
idrettslag)

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Prosentandel som minst to ganger siste uke har vært ute
med venner størsteparten av kvelden
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av
kvelden minst to ganger siste uke

31
24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av siste uka?
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I løpet av kort tid har det skjedd noe i
retning av en digital revolusjon. Smart -
telefoner og digitale medier er på mange
måter blitt en så integrert del av hverdagen
til dagens ungdom, at det for mange er
vanskelig å tenke seg et liv uten.

Den viktigste teknologiske endringen
handler nok om mulighetene i måter å
kommunisere på og komme i kontakt med
andre på . De nye mediene er dessuten en
sentral formidlingskanal for hva som skjer i
ungdomskulturene. Det kan handle om alt
fra å holde kontakt med venner til å
arrangere fester, konserter eller politiske
markeringer. Mange lever ut mye av sin
sosiale tid på nettet, og for den enkelte unge
kan det ha store sosiale omkostninger å
ikke være til stede.

Selv om mange bruker mye av fritiden sin
på digitale aktiviteter, er det stor variasjon
ungdommene i mellom. Noen få bruker

mindre enn én time daglig, mens rundt
halvparten bruker mer enn tre timer .

Skjermtiden øker derimot gjennom
ungdomstrinnet og på landsbasis bruker
gutter samlet noe mer tid foran en skjerm
enn jenter.

Det er betydelig kjønnsforskjeller i hva
gutter og jenter bruker mediene til. Mens
gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter
oftere på sosiale medier. Jenter bruker
samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer,
serier og TV - programmer.

Mediebruk

Stor variasjon i
ungdoms bruk av
digitale medier

22

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis foran en
skjerm i løpet av en dag?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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33

Ringerike

Mindre enn én time En til to timer To til tre timer Tre til fire timer Mer enn fire timer
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Tidsbruk i løpet av en vanlig dag
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14
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39

14

24
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Lese bøker

Se på TV

Se på filmer, serier, Youtube

Spille spill på telefon, nettbrett

Spille dataspill/TV-spill

Sosiale medier

Mindre enn 30 minutter 30-60 minutter En til to timer Mer enn to timer

Prosentandel som daglig bruker minst to timer på
elektroniske spill
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som daglig bruker minst to timer på sosiale
medier
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Organisasjoner, klubber, lag og foreninger
er viktige arenaer for samvær med andre
unge. Sammenliknet med skolen og det
uformelle samværet ungdom imellom gir
deltakelse i organisasjonene ungdom andre
typer erfaringer. På sitt beste gir
organisasjonene ungdom mulighet til å
utvikle sine evner, de lærer å fungere i et
fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe
målrettet.

Barne - og ungdomsorganisasjonene
tillegges ofte en forebyggende rolle.
Forskning tyder imidlertid på at
sammenhengen mellom for eksempel
rusmiddelbruk og organisasjonsdeltakelse
varierer en del med organisasjonstype. Det
er også slik at mange av organisasjonene
særlig rekrutterer ungdom som i
utgangspunktet er «veltilpassede».

Ungdata viser at de fleste barn og unge har
deltatt i eller vært innom ulike typer
organiserte fritidsaktiviteter gjennom
oppveksten. Selv om det er en viss nedgang

i løpet av ungdomsårene, er det på
landsbasis to av tre ungdomsskoleelever
som deltar i en eller annen form for
organisert fritidsaktivitet. Idretten
organiserer klart flest.

Landsrepresentative undersøkelser fra de
siste tiårene tyder på at andelen unge
medlemmer i frivillige organisasjoner har
vært synkende. Det er organisasjoner som
speider, korps, kor og religiøse foreninger
som har opplevd størst medlemssvikt.
Idrettslagene har derimot i stor grad beholdt
sin store oppslutning.

Organisert fritid

De aller fleste har
gjennom oppveksten
deltatt i organiserte

fritidsaktiviteter

24

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisa -
sjoner , klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 1 0 år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med
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Prosentandel som er med i en fritidsorganisasjon
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Deltakelse i ulike organiserte fritidsaktiviteter
Antall ganger i løpet siste måned
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4

2

7

42

Annen organisasjon

Korps, kor, orkester

Kulturskole, musikkskole

Religiøs forening

Fritidsklubb, ungdomshus

Idrettslag

Ingen ganger 1-2 ganger 3-4 ganger 5 ganger eller oftere

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon

59 61

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Trening er noe svært mange unge driver
med i fritiden sin. Noen spiller håndball,
basket eller fotball gjennom et idrettslag,
andre trener på et treningssenter. Det er
også mange som sykler eller løper seg en
tur, enten alene eller sammen med venner.

Mediene gir av og til inntrykk av at norsk
ungdom er i ferd med å forfalle fysisk. Selv
om omfanget av stillesittende atferd har økt,
viser forskning at det er like mange unge
som trener i dag som på begynnelsen av
1990 - tallet. Samtidig er mange lite fysisk
aktive ellers i hverdagen, og det tilbringes
mye tid foran ulike typer skjermer.

I løpet av ungdomstiden er det mange som
slutter i idrettslagene. En god del av disse
begynner å trene på treningssenter eller de
trener på egen hånd. Samlet sett er det
derfor ikke så store forskjeller i trenings -
aktivitet mellom ungdom på ulike
klassetrinn.

Det har tradisjonelt vært klare
kjønnsforskjeller i trening, og særlig har det
vært flere gutter enn jenter i idrettslagene.
De siste årene har vi sett en tendens til at
flere jenter trener på andre arenaer (utenfor
idrettslagene), slik at det i dag er små
kjønnsforskjeller i trening samlet sett.

I mange idretter stilles det store krav til
utstyr og deltakelse, og det kan koste en
god del å være med. Dette kan være en
utfordring for å nå det overordnede målet for
norsk idrett: «idrett for alle ».

Trening

Dagens ungdom er
opptatt av trening

26

Hvor ofte trener du?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Aldri eller sjelden 1-3 ganger i mnd 1-2 ganger i uka 3-4 ganger i uka Minst 5 ganger i uka
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Prosentandel som trener minst én gang i uka
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I et idrettslag Trener på egenhånd På treningsstudio Annen organisert trening

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som trener minst én gang i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som trener minst én gang i uka på ulike måter
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I et idrettslag Trener på egenhånd På treningsstudio
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Egenvurdert helse er en viktig indikator for
sykelighet og bruk av helsetjenester, og
anvendes til å overvåke befolkningens
helsestatus over tid. Selv om Ungdata viser
at det store flertallet er fornøyd med egen
helse, er det også en del som ikke er
spesielt fornøyd.

Livsstilsvaner etableres ofte i
ungdomsårene og kan ha betydning for
helse både i ungdomstiden og senere i livet.
Andelen som røyker blant unge i Norge har
gått ned, og flere av røykerne, særlig blant
gutter, har gått over til snus. Nedgang ser
man også i alkoholforbruk og bruk av andre
rusmidler.

Barn og unge opp til 16 - års alder er jevnt
over fysisk aktive. Imidlertid synker
aktivitetsnivået med alderen. Jenter er
mindre fysisk aktive enn gutter. Tilbudet av
skjermbaserte aktiviteter har økt med årene,
og fremstår som et bekymringsfullt alternativ
til fysisk aktivitet.

Det er samtidig generelt større fokus på
helse i dag enn tidligere, og i en del
ungdomsmiljøer har det å være sunn blitt
«in». Større kunnskap om risikofaktorer har
gjort at vi i dag er mer opptatt av å
forebygge dårlig helse. Samtidig har vi
sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter
hvordan vi har det .

Ungdata viser at de fleste unge er fornøyd
med egen helse. Generelt er jenter litt mer
misfornøyd enn gutter. Det er også en
tendens til flere som er misfornøyd med
egen helse blant de eldste tenåringene.

Helse

De fleste er fornøyd med
egen helse

28

Hvor fornøyd er du med helsa di?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

38

34

16

8
4

Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Bruk av helsetjenester – antall ganger siste året
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Helsesøster på skolen

Helsestasjon for
ungdom

Fastlege

Psykolog

Legevakt

Sykehus

Ingen ganger 1 – 2 ganger 3 – 5 ganger 6 ganger eller mer

Prosentandel som er fornøyd med helsa si
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa si

72 72
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Ungdomstiden er preget av at kroppen
utvikler seg raskt og behovet for
næringsstoffer øker. Det vi spiser og
drikker påvirker helsa vår. Et sunt
kosthold og god ernæring kan redusere
risiko for en rekke sykdommer, og er
avgjørende for vekst og utvikling i
ungdomstiden . Gode kostholdsvaner
etableres også tidlig og tas med videre i
livet.

Folkehelseinstituttet anbefaler at et sunt
kosthold blant annet bør inneholde grove
kornprodukter, grønnsaker, frukt, fisk, fugl
og kjøtt. Samtidig bør inntaket av sukker
reduseres .

Større autonomi fra foreldre og bedre
tilgang til penger, gjør at ungdom har mer
kontroll over eget kosthold enn da de var
barn. Fristelsene er store og for mange er
det lett å velge usunne drikke - og
matvarer.

Resultater fra HEVAS - undersøkelsen
viser likevel at mange ungdommer har
sunne spisevaner ved at de regelmessig
spiser frukt og grønt, og spiser frokost,
lunsj og middag de fleste dagene i uka.
Samtidig blir ofte spisevanene mindre
sunne med økende alder, og jenter har i
gjennomsnitt noe sunnere matvaner enn
gutter .

Spørsmål om kosthold kom for første
gang inn i Ungdatas grunnmodul fra 2017.
Det mangler derfor foreløpig nasjonale
sammenliknbare data på
kostholdsområdet.

Kosthold

Hva spiser norske
ungdommer
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Andel som spiser frukt og bær minst fire ganger i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Andel som spiser godteri minst fire ganger i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor ofte ungdom spiser…
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Grovbrød eller grove rundstykker

Frukt og bær

Grønnsaker og salater

Fisk til middag eller som pålegg

Pølser, hamburger, kebab,
kjøttboller, lasagne

Potetgull og salt snacks

Sjokolade og annet godteri

Mindre enn én gang i uka 1 gang i uka 2-3 ganger i uka 4-6 ganger i uka Hver dag

Hvor ofte ungdom drikker…
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12
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43

9

3

1

Vanlig vann uten kullsyre

Melk

Brus, saft, iste eller iskaffe med
sukker

Lettbrus, lettsaft eller andre
lettdrikker

Energidrikk (Red Bull, Battery e.l.)

Mindre enn én gang i uka 1 gang i uka 2-3 ganger i uka 4-6 ganger i uka Hver dag
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Verdens Helseorganisasjon definerer helse
som en «tilstand av fullkommen fysisk,
psykisk og sosial velvære - ikke bare fravær
av sykdom eller svakhet». God fysisk helse
innebærer å ha en frisk og sunn kropp,
være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å
få tilstrekkelig med hvile.

Selv om ungdom generelt har god fysisk
helse, er det likevel mange som sliter med
ulike typer plager i hverdagen. Ungdata
kartlegger en del psykosomatiske plager, og
resultatene viser at de aller fleste er plaget
av dette fra tid til annen. De mest utbredte
plagene er hodepine, magevondt og smerter
i nakke, skulder, ledd og muskulatur. For de
fleste skjer dette bare noen få ganger.

Likevel er det på landsbasis i underkant av
10 prosent av guttene og rundt 20 prosent
av jentene som daglig er plaget av
hodepine, magesmerter, ryggsmerter eller
andre typer psykosomatiske problemer.

Jentene er altså betydelig mer utsatt enn

guttene . For guttene endrer omfanget av
helseplager seg lite gjennom
ungdomsårene , mens det blant jenter er en
betydelig økning i begynnelsen av tenårene
for deretter å flate ut .

Det er samtidig langt flere jenter enn gutter
som jevnlig bruker reseptfrie medikamenter
som P aracet ol. Forbruket av
smertestillende medisiner blant norske 15 -
16 - åringer er høyt, og har steget betydelig
siden 2001.

Fysiske plager

En god del ungdom
sliter daglig med fysiske

helseplager

32

Hvor ofte bruker du reseptfrie medikamenter?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ingen ganger Sjeldnere enn én gang i uka Minst ukentlig Flere ganger i uka Daglig
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Hvor mange som har hatt ulike plager siste måned
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Hjertebank

Ledd- og muskelsmerter

Kvalme

Nakke- og skuldersmerter

Magesmerter

Hodepine

Ingen ganger Noen ganger Mange ganger Daglig

Prosentandel som bruker reseptfrie medikamenter
ukentlig eller daglig
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Ungdomstiden er en sårbar periode som byr
på store omveltninger – også mentalt . De
unge skal finne ut hvem de er og hva de
står for, og møter nye krav og forventninger.
Mange unge sliter psykisk i perioder. For de
fleste er slike symptomer forbigående , men
for noen blir de varige.

Om psykiske problemer øker blant unge, gir
forskningen ingen entydige svar på. Det er
likevel flere studier som tyder på at stadige
flere jenter enn før rapporterer om ulike
typer psykiske helseplager. Det har
dessuten vært en klar økning i angst - og
depresjonslidelser som begrunnelse for
uføretrygd blant unge.

Generelt er depresjon og angst de vanligste
plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget
og oppsøker oftere hjelp enn gutter.
Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad
av sosial støtte øker risikoen for slike
lidelser. Flere undersøkelser viser også en
klar sammenheng mellom mobbing og
dårlig psykisk helse .

I Ungdata måles psykiske helseplager
gjennom spørsmål som skal fange opp ulike
former for depressive symptomer.
Ungdommene som rapporter om at de er
mye plaget av flere slike symptomer, regnes
som å ha et «høyt nivå». På landsbasis er
det rundt 15 prosent av
ungdomsskoleelevene som tilfredsstiller
dette kriteriet. Det er langt flere jenter enn
gutter som er mye plaget og omfanget av
plager øker en god del gjennom årene på
ungdomsskolen, særlig blant jentene.

Det er også en god del ungdommer som
føler seg ensomme i hverdagen.

Psykisk helse

Mange ungdommer
sliter med en del
psykiske plager i

hverdagen

34

Har du vært plaget av ensomhet i løpet av siste uke?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget
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Hvor mange som har hatt ulike plager siste uke
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Følt deg stiv eller anspent

Følt håpløshet med tanke
på framtida

Følt deg ulykkelig, trist
eller deprimert

Hatt søvnproblemer

Bekymret deg for mye om
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Følt at alt er et slit

Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget

Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er mye plaget av …
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Depressive symptomer Ensomhet
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Selvbildet er en viktig del av identiteten vår,
og handler om hvordan vi ser på oss selv,
både på godt og vondt. Ungdommer som
har det bra, har ofte et positivt selvbilde.

Selvbildet blir utviklet gjennom hele livet, og
påvirkes av et bekreftende samspill med
andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til
et positivt selvbilde, mens stadig kritikk kan
medvirke til å gi et negativt selvbilde.

Det er ikke uvanlig å føle seg usikker fra tid
til annen. Ungdomstiden handler om å bli
kjent med seg selv og finne ut av hva de
står for. Man er gjerne ekstra vár for andres
kommentarer og syn på en selv.

Forskning har vist at det er en sammenheng
mellom negativt selvbilde og problemer som
spiseforstyrrelser, angst og depresjon .
Selvbildet er også påvirket av hvor fornøyd
ungdom er med kroppen sin og sitt eget
utseende.

Generelt viser Ungdata at det store flertallet
av norske ungdommer er ganske godt

fornøyd med hvordan de selv er.

Samtidig er det en god del variasjon i
ungdommenes vurderinger, og på spørsmål
om hvor fornøyd ungdom er med eget
utseende er det nokså mange som er
direkte misfornøyd.

Kjønnsforskjellene er betydelige, jentene er
langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget
utseende og måten de lever livet sitt på enn
guttene.

Selvbilde

De fleste er fornøyd med
seg selv
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Hvor fornøyd er du med utseendet ditt?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Hvor godt ulike utsagn om selvbilde passer på dem selv
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Jeg er svært fornøyd med
hvordan jeg er

Jeg liker meg selv slik jeg er

Jeg er fornøyd med hvordan jeg
har det

Jeg opplever at det jeg driver
med i livet er meningsfullt

Jeg er ofte skuffet over meg selv

Stemmer svært godt Stemmer ganske godt Stemmer ganske dårlig Stemmer svært dårlig

Prosentandel som er fornøyd med utseende sitt
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med utseende sitt
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Samfunnet har de senere årene intensivert
kampen mot røyking. I 1996 ble alders -
grensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til
18 år, og i 2004 ble det innført totalforbud
mot røyking på alle steder hvor allmenn -
heten har adgang.

Andelen røykere både blant ungdom og
voksne har gått markant ned fra årtusen -
skiftet til i dag. Samtidig har andelen i
befolkningen som snuser, gått opp.

Parallelt har det skjedd nokså dypt - gripende
endringer i synet på røyking – også blant de
unge. Røyking var tidligere en viktig markør
for voksenhet og var forbundet med en viss
status. I dag gir røyking derimot liten status
og respekt i de fleste ungdomsmiljøer.

Den internasjonale WHO - undersøkelsen
«Helsevaner blant skoleelever», viser at
tobakksrøyking er langt mindre utbredt blant
norske elever enn blant ungdom i de fleste
av de 40 landene som deltar i
undersøkelsen .

Ungdata viser at røyking er mer eller mindre
helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært
få røyker daglig og det er heller ikke så
mange som røyker ukentlig. Det store
flertallet har aldri prøvd å røyke.

Det er heller ikke så mange på
ungdomstrinnet som bruker snus, men det
er flere som snuser enn som røyker.

Ungdata viser at det siden 2010 har vært en
klar nedgang i andelen elever på
ungdomstrinnet som røyker. Det samme
gjelder for snusing.

Tobakk

Røyking er helt ut på
ungdomsskolen. Det er
heller ikke mange som

snuser.
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Røyker du?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Har aldri røykt Har røykt før, men har sluttet helt nå
Røyker sjeldnere enn én gang i uka Røyker ukentlig, men ikke hver dag
Røyker daglig
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Røyker du?

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker tobakk jevnlig
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Snuser du?

Prosentandel som røyker eller snuser daglig eller ukentlig
Blant gutter og jenter



87

5
4 4

Norge

Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon
i Norge. Til tross for at voksne i dag drikker
mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk
av alkohol flatet ut, og fra årtusenskiftet vist
en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles
mange unge som drikker alkohol, og da
særlig i den siste delen av tenårene.

For mange innebærer eksperimentering
med og bruk av alkohol en symbolsk
markering av overgangen fra barn til
ungdom. Å drikke i ungdomsalderen er
dessuten sammenvevd med vennskap,
flørting og en sosial livsstil. Unge som
drikker alkohol midt i tenårene, har som
regel mange venner og et aktivt sosialt liv.

Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir
risiko for akutte skader, og ungdom som
begynner å drikke tidlig, har i mange tilfeller
et atferdsmønster der andre typer antisosial
atferd og bruk av tyngre rusmidler inngår.
Ungdom i en slik situasjon har gjerne et mer
trøblete forhold til skolen og til foreldrene
enn andre. De begår mer kriminalitet, har

dårligere psykisk helse og får oftere
problemer senere i livet .

Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor
gamle ungdom er når de begynner å drikke
alkohol. Det store flertallet har ikke vært
beruset i løpet av ungdomsskolen. På
slutten av ungdomsskolen har omtrent en av
fire opplevd å ha vært beruset.

Det er generelt små forskjeller i
alkoholvaner mellom gutter og jenter.

Alkohol

Få av
ungdomsskoleelevene

har vært fulle

40

Har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset i
løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Hender det at du drikker noen form for alkohol ?

Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

54

31

12
2 1

56

30

11
3 0

Aldri Har bare smakt
noen få ganger

Av og til, men ikke
så ofte som
månedlig

Nokså jevnt 1-3
ganger i måneden

Hver uke

Gutter Jenter

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år
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Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til
dels sterkt fordømt. Fram mot årtusen - skiftet
var det en tydelig økning i bruken av hasj og
marihuana blant ungdom. Ungdata viser at
denne utviklingen har flatet ut eller gått noe
ned de senere årene, i hvert fall blant elever
på ungdomstrinnet. Stoffer som kokain,
ecstasy og heroin har bare marginal
utbredelse.

Om det å prøve hasj eller marihuana –
isolert sett – er farligere enn å debutere
tidlig med alkohol er i dag omdiskutert. Det
at alkohol er et legalt og sosialt akseptert
rusmiddel, mens hasj og andre narkotiske
stoffer er forbudt, utgjør uansett en viktig
forskjell. Både rusmiddelbrukerens egen
forståelse og omverdenens fortolkning og
reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig
eller ikke. Unge som bruker illegale
rusmidler, har krysset en ekstra grense.

Ungdata viser at relativt få elever på
ungdomstrinnet har erfaringer med hasj og

marihuana. Bruken av slike stoffer øker
derimot betydelig gjennom tenårene.

Det er generelt flere gutter enn jenter som
har prøvd hasj. Gutter blir også tilbudt hasj
oftere enn jenter.

Det er heller ikke så vanlig at ungdom på
ungdomstrinnet har blitt tilbud hasj.
Samtidig er det en god del flere som blir
tilbudt stoffet enn som selv har prøvd.

Hasj

Noen få har prøvd
cannabis på

ungdomstrinnet
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Har du brukt hasj eller marihuana i løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Har du i løpet av siste år blitt tilbudt hasj eller marihuana?
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Nei, aldri Ja, en gang Ja, flere ganger
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Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år
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Mobbing er et alvorlig problem som rammer
mange unge. Det kan defineres som
gjentatte negative handlinger der én eller
flere personer bevisst og med hensikt
skader eller forsøker å skade eller tilføre
noen ubehag. Som regel er mobbeofrene
ute av stand til å ta igjen. Mobbingen kan
være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk,
som vedvarende utfrysing fra venneflokken.

Mobbing er mest utbredt på barneskolen og
avtar i løpet av tenårene. Det er likevel en
del som opplever jevnlig å bli fryst ut,
utstengt eller plaget også på ungdoms -
trinnet. I Ungdata måles mobbing på en
indirekte måte. På spørsmål om man blir
plaget, fryst ut eller truet av andre
ungdommer er det rundt 7 - 8 prosent av
elevene på landsbasis som svarer at de blir
utsatt hver 14. dag eller oftere.

Både de som mobber, og de som utsettes
for mobbing, er risikoutsatte grupper. Ofrene
er særlig utsatt for psykiske og fysiske

problemer senere i livet.

En ny type mobbing har blitt mer aktuell de
siste årene – digital mobbing . I Ungdata er
det relativt få som rapporterer om at de er
utsatt for dette.

Siden 2002 har sentrale aktører i skolen
deltatt i et forpliktende samarbeid mot
mobbing gjennom Manifest mot mobbing.
Likevel har forekomsten av mobbing vært
relativt stabil over tid. Trenden i Ungdata
siden 2010 tilsier at noen flere jenter enn før
opplever å bli mobbet, mens tallene for
guttene ikke har endret seg.

Mobbing
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Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre
unge på skolen eller i fritida?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Aldri Nesten aldri
Ja, omtrent en gang i måneden Ja, omtrent hver 14. dag
Ja, omtrent en gang i uka Ja, flere ganger i uka

Mange ungdommer blir
utsatt for mobbing
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Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil

Prosentandel som blir mobbet minst hver 1 4. dag
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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At noen via nettet eller mobil har
truet deg

At noen har lagt ut sårende bilder
eller videoer av deg på nettet eller

mobil

At noen har stengt deg ute fra sosial
ting på nettet

At noen via nettet eller mobil har
skrevet sårende ting til deg eller om

deg

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som blir mobbet minst hver 14. dag
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Ungdom er oftere involvert i voldsepisoder
enn andre aldersgrupper. Volden kan ta ulik
form og kan grovt sett deles inn i fysisk,
psykisk og seksuell vold.
Gjerningspersonene kan være både voksne
og jevnaldrende.

Vold vurderes gjerne ut fra konsekvenser og
styrkeforholdet mellom partene. Selv om
hoveddelen av den volden som foregår
blant ungdom, ikke gir varige mén, kan grov
vold i ungdomstiden resultere i alvorlige
fysiske og/eller psykiske problemer for de
det gjelder.

Noen ganger er det tydelig hvem som er
den aktive parten, mens det andre ganger
er vanskelig å skille klart mellom offer og
utøver. Guttene er overrepresentert i begge
grupper. De utøver i langt større grad ulike
former for vold sammenliknet med jentene,
og de er klart oftere ofre for vold.

I Ungdata svarer en mindre gruppe av

ungdom at de blir utsatt for vold eller trusler
om vold. Flest er utsatt for trusler, men det
er også en del som blir skadet på grunn av
vold. På landsbasis er det så mange som
hver tiende gutt på ungdoms - trinnet og fem –
seks prosent av jentene som har blitt skadet
eller såret på grunn av vold.

Kriminalstatistikken viser en økning i vold og
trusler i alle aldersgrupper fram til midten av
2000 - tallet. Trenden i Ungdata siden 2010
er at stadig færre ungdommer er utsatt for
vold.

Vold
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Har du blitt utsatt for trusler om vold i løpet av siste året?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

Gutter er langt mer
utsatt for vold enn

jenter
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Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer



47

10
15 13

8. trinn 9. trinn 10. trinn

G
ut
te
r

8 10 10

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Je
nt
er

Prosentandel som har blitt utsatt for ulike former for vold
siste år

Prosentandel som har blitt utsatt for trusler om vold minst én
gang siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Jeg har blitt slått uten å få synlige merker

Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten
at jeg trengte legebehandling

Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at
det krevde legebehandling

1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har blitt utsatt for trusler om vold minst én gang
i løpet av det siste året
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Ungdomstida er en periode der de unge
prøver seg ut på nye arenaer. I denne fasen
deltar mange i handlinger som er på kant
med loven – eller på kant med det som er
alminnelig sosialt akseptert. Innen
kriminologisk forskning er det et etablert
funn at lovbrudd forekommer hyppigst blant
ungdom og unge voksne.

Å debutere tidlig med kriminalitet og å begå
lovbrudd av alvorlig karakter øker risikoen
for en kriminell løpebane senere i livet. Det
er ikke helt tilfeldig hvem som havner i
denne gruppa. Ofte har de andre
tilleggsproblemer som ustabile hjemmeliv,
svak psykisk helse, dårlig skoletilpasning,
svakt sosialt nettverk og rusproblemer.

Etter en nokså kraftig økning i
ungdomskriminaliteten gjennom store deler
av etterkrigstida, har ungdoms - kriminaliteten
gått tilbake det siste tiåret. Og i et historisk
perspektiv blir de unge kriminelle eldre og
eldre. På slutten av 1950 - tallet var

kriminaliteten i Norge mest utbredt blant 14 -
åringene. I dag topper 19 - åringene
kriminalstatistikken.

Dagens ungdom er generelt veltilpasset og
ikke spesielt opptatt av å bryte regler.
Ungdata viser at det samtidig er en del
ungdommer som for eksempel har vært i
slåsskamp, nasket i butikker eller som driver
med tagging og annet hærverk. Gruppen
som driver mye med denne formen for
regelbrudd er imidlertid forholdsvis liten, og
vil ofte være nokså synlige i mange
ungdomsmiljøer.

Regelbrudd

Dagens ungdom er
generelt lite opptatt av å

bryte regler
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Hvor mange ganger har du vært i slåsskamp siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Har du gjort dette i løpet av det siste året?

Prosentandel med seks eller flere regelbrudd siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner,
buss, tog e.l.

Vært borte en hel natt uten at foreldrene
dine visste hvor du var

Med vilje ødelagt eller knust vindusruter,
busseter, postkasser e.l. (gjort hærverk)

Tatt med deg varer fra butikk uten å betale

Sprayet eller tagget ulovlig på vegger,
bygninger, tog, buss e.l.

1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever med seks eller flere regelbrudd siste året
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Har vært beruset på alkohol siste år

Blitt utsatt for trusler om vold

Blir mobbet

Ringerike

Buskerud

Norge
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Nøkkeltall – definisjoner

Fornøyd med foreldrene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller «litt fornøyd ».

Foreldrene kjenner til ungdommenes fritid:
Indikatoren er målt gjennom følgende utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og
hvem jeg er sammen med i fritiden», «Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er
sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine».
Indikatoren viser andelen som i «gjennomsnitt» minst mener at disse utsagnene «passer
ganske godt».

Fornøyd med vennene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene
dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd ».

Har minst én fortrolig venn:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole
fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det tror jeg ».

Fornøyd med lokalmiljøet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
lokalmiljøet ditt?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller «litt fornøyd ».

Føler seg trygg i nærområdet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Når du er ute om kvelden, opplever du det som
trygt å ferdes i nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt ».

Fornøyd med skolen sin:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med skolen
din?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd ».

Gjør minst 30 minutter lekser hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på
lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?». Indikatoren viser hvor mange prosent
som svarer at de daglig bruker minst en halv time på lekser .

Tror man får et lykkelig liv:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig
liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja ».
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Deltar i organiserte fritidsaktiviteter:
Indikatoren er målt gjennom seks spørsmål om deltakelse i ulike organisasjoner, klubber
eller lag: «idrettslag», «fritidsklubb/ungdomshus», «religiøs forening», «korps, kor,
orkester», «kulturskole/musikkskole» og «annen organisasjon, lag eller forening».
Indikatoren viser hvor mange prosent som har deltatt i minst fem aktiviteter den siste
måneden .

Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis
på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?». Indikatoren
viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer .

Er fornøyd med helsa si:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa
di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd ».

Trener minst én gang i uka:
Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med
følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller
helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og
«Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser
hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka.

Mye plaget av ensomhet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du i løpet av den siste uka vært plaget av å
føle deg ensom?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«veldig mye plaget» eller «ganske mye plaget ».

Mye plaget av depressive symptomer:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært plaget av noe av det
følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller
deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og
«Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i gjennomsnitt
svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene .

Har fysiske plager hver dag:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man har hatt noen av disse plagene i løpet av
siste måned: «Nakke - og skuldersmerter», «Ledd - og muskelsmerter», «Kvalme»,
«Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene .

Snuser minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Bruker du snus?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer «snuser daglig» eller «snuser ukentlig, men ikke hver dag».

Nøkkeltall – definisjoner
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Røyker minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Røyker du?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer «røyker daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag».

Har vært beruset på alkohol siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du
har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 1 2 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har brukt cannabis siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du brukt
hasj/marihuana/cannabis det siste året (de siste 1 2 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .

Har skulket skolen siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket skolen det siste året?».
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .

Har tatt varer fra butikk uten å betale siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra
butikk uten å betale det siste året (de siste 1 2 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .

Blitt utsatt for trusler om vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 1 2 månedene har: «blitt
utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har
skjedd minst én gang .

Blitt skadet på grunn av vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 1 2 månedene har: «fått sår
eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling» og «blitt skadet så sterkt
på grunn av vold at det krevde legebehandling». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer at dette har skjedd minst én gang .

Blir mobbet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing
av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 1 4. dag ».

Mobber andre:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hender det at du er med på plaging, trusler eller
utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 1 4. dag».
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Evaluering av migrasjonhelse- og smittevernkontor  
 

Forslag til vedtak: 

Evalueringen av migrasjonhelse- og smittevernkontor tas til orientering 

 

  

Innledning/bakgrunn 

 

I 2015 la Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ikke til rette nødvendig 

helsetjenester til flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift. Dette gjaldt 

nyankomne flyktninger som ikke hadde fått tildelt personnummer og som ikke hadde fastlege, 

barn som er bosatt av Ringerike omsorgssenter (flyktningmottak for mindreårige i statlig regi) 

samt helsetjenester og psykologhjelp til ordinære flyktninger som Ringerike kommune har 

forpliktet seg til å følge opp. Kapasiteten ved dagens vaksine- og smittevernkontor var også alt 

for liten. Det var heller ikke ledig fastlegekapasitet i sentrum.  

Det ble 25.11.2015 besluttet at Ringerike kommune skulle utvide smittevern og etablere et 

sentralt beliggende og faglig forsvarlig migrasjonskontor.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Helsekontor for migrasjon og smittevern åpnet 01.09.2016 i Storgata 11-13. Kontoret ble 

underlagt som en avdeling under Forebyggende helsetjenester barn og unge, sektor Barn og 

unge. Kontoret har spesialkompetanse på migrasjonshelse, vaksinasjoner og smittevern. 

Likeens kompetanse på sykdommer som er vanlige i de land flyktninger/emigranter kommer 

fra, og som kommunens helsetjenester ikke ofte er i befatning med. Problemstillinger knyttet til 

traumer, kroniske sykdommer og ikke minst livssituasjon er også innenfor fagkompetansen. 

Helsekontoret tar ansvar for og utfører vaksinering av ansatte i kommunen, det gjelder 

influensavaksiner samt andre yrkesrelaterte vaksiner. Det tilbys også blodprøvekontroll i 

etterkant der det er anbefalt. Det er også utvidet praksis med tolketjenester. Det er fast ansatt 

lege i 50% stilling. 

Kontoret har rollen som et kompetansesenter innen området, og har ansvar for 

smittevernberedskap, vaksinekontor (bortsett fra barnevaksinasjonene), tuberkulosescreening. 

Likeens helsetilbudet i ankomstfasen (fram til personnummer og fastlege er tildelt) til 



- 

flyktninger, familiegjenforente, Ringerike Omsorgssenter og direkte overføringsflyktninger. 

Dette gjelder både helsescreening ved ankomst og vaksinasjonstilbud. 

Kontoret har åpent hver dag fra kl. 08.00-15.30. Kontoret samarbeider med alle sektorer.  

Kontoret har deltatt i alle utbrudd av smittsomme sykdommer siden 01.09.16 i samarbeid med 

kommuneoverlegen. Andre kommuner har bedt om erfaringer fra Helsekontoret i 

opparbeidelse av egne kontor.  

 

Konsultasjoner har økt, det har også priser på konsultasjonene. Vaksiner er regnet som 

kost/nytte, men konsultasjonene er det egenandeler på. Dette regnes som en inntekt til 

kontoret.  

Ringerike kommune er pr. i dag ajour på tuberkuloseoppfølging. Dette har det i en årrekke 

vært et langt etterslep på. Helsekontoret har helseoppfølging for ROS og EMF barna (Enslige 

mindreårige flyktninger), dette er nå et systematisk arbeid.  

 

Helsekontoret har utvidet utenlands vaksinasjoner for innbyggere, dette er en ren inntekt. 

Utfordringer som er synligjort er at psykisk helseutfordringer øker. De fleste ganger er 

helsekontoret det første møte og utreder i sakene. 

 

Beskrevne må-oppgaver ut ifra lovverket er: 

 Helseundersøkelser for bosatte. 

 Smittevernarbeidet. I hovedsak tuberkulose. Utbrudd barnehage og skoler. 

 Kvalitetssikre barnevaksinasjonsprogrammet. 

 Legetilbud til alle som bor i kommunen. 

 Velkomstklassene. Opprettet tre klasser. 

 Ekstraordinære vaksineprogrammet. HPV vaksine og meningokokk for russen 

 

Beskrevne kan-oppgaver: 

 Forebyggende arbeid 

 Avlaste legevakten 

 Ungdomsoppfølging  

 

Konsultasjoner og kontroller ved Helsekontoret 2016-2017  

Konsultasjoner lege, pålagte (flyktninger ROS- og EMF barn)  208 

Konsultasjoner lege, andre. Studenter, arbeidsinnvandrere, turister m 

mm. 

 145 

Tuberkulosekontroller 2016  228 

Tuberkulosekontroller 2017   94 

Tuberkulosekontroller ikke møtt. Ekstra arbeide med innkallinger og 

etterlysning av folk. Kontrollen er pålagt. 
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Etterarbeid med gamle TB saker Ikke tallfestet 

  

Vaksinekonsultasjoner 2014 1420 

Vaksinekonsultasjoner 2015 1607 

Vaksinekonsultasjoner 2016 1977 

Vaksinekonsultasjoner 2017 til og med 10. mai   940 

Konsultasjoner velkomstklasse Hønefoss og nye flyktningbarnefamilier 

fra oppstart 

 449 



- 

Konsultasjoner i forhold til ROS barn fra oppstart   476 

Telefoner i forhold til ROS barn   227 

Konsultasjoner psykisk helse psykiatrisk sykepleier Tall materiell er 

under bearbeiding  

 

Kapasiteten ved dagens vaksine og smittevernkontor er tilfredsstillende, det tilbys også i 

økende grad vaksinasjonsprogram til ansatte og alle innbyggere i Ringerike kommune. 

Legekapasiteten har økt i sentrum noe som avlaster blant annet legevakten. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmann er opptatt av at Ringerike kommune legger til rette og tilbyr helsetjenester til 

flyktninger og andre migranter i tråd med lovverk/forskrift og er fornøyd med at Ringerike per 

i dag tilbyr dette tilfredsstillende. Rådmann anbefaler at Migrasjonshelse- og 

smittevernkontoret videreføres som dagens praksis. Rådmann er av den oppfatning av at hvis 

mulig og kapasitet skal ungdom prioriteres. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Fontenehuset i Hønefoss, - Årsmelding  
 

Forslag til vedtak: 

Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering. 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken: 

Fontenehuset Hønefoss mottar hvert å et betydeling tilskudd fra Ringerike kommune til driften, 

og kommunen ser tilbudet som et viktig og nyttig supplement til tjenestetilbudet for aktuell 

brukergruppe. 

Ringerike kommune krever årlig årsrapport, årsberetning m/regnskap og revisjonsberetning i 

forbindelse med utbetaling av tilskudd fra kommunen. 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen legger i henhold til avtalen med dette fram årsrapport, årsberetning m/regnskap og 

revisjonsberetning for 2016 til politisk orientering. 

Årsberetningen viser en stor og målrettet aktivitet fra Fontenehuset, i særdeleshet rettet mot 

mestring og arbeid. 



- 

 

Vedlegg: 

 Fontenehuset Hønefoss, - Årsrapport 2016 

 Revisjonsberetning 

 Regnskap m/årsberetning 
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Medarbeidere i 2016

Vår visjon

Å styrke mulighetene for mennesker med psykiske lidelser l å
oppnå en likeverdig lværelse i samfunnet. Mulighetene skal styrkes
ved å øke medlemmenes selv respekt, ansvarlighet og sosiale
ferdigheter.

Styret i S elsen Fontenehuset Hønefoss for 2016

Annlaug Nielsen
Daglig leder

Hege Hammer Nestle-

der/medarbeider/
tlretelegger

Martne Høy Berg

Vikar fra 9/2 - 28/10

Dag Atle Magnussen

Vikar fra 1/1 - 12/2

Sverre Berg Tilrete-

legger i Arbeid med

Bodil Heggelund
Medarbeider

Henriete Hovde

Medarbeider
Olav Risan
Medarbeider

Vikarer i 2016

Haakon Tronrud

Styreleder

Inger Lise Øen Styre-

medlem tl mars 2016
Sten E .Magnus

Nestleder

Karin Källsmyr
Styremedlem

Knut Stubben

Styremedlem

Eli D Andersen

Styremedlem
Aina OsetSveinung Berg

Styremedlem

Unni Madsen

Tilretelegger Arbeid
med Bistand tl 29/1

Sverre Berg

Tilretelegger Arbeid
med Bistand fra 1/8

Hege Hammer

Tilretelegger Arbeid med
Bistand/Nestleder/
medarbeider

Styremedlem
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Daglig leder har ordet

En årsrapport er et tlbakeblikk på året som har vært:

1.mars kk vi besøk fra Clubhouse Interna onal sin øverste Administra ve leder Joel
D. Corcoran og Anita Brix Lambaek som har ansvaret for samarbeidet med de euro-

peiske fontenehusene i Clubhouse Internatonal. St elsens styre var representert ,

samt noen av våre samarbeidspartnere i det lokale næringslivet, i tllegg tl medlem-
mer og medarbeidere. Flere av våre medlemmer fortalte om sine erfaringer med

Fontenehuset Hønefoss. Clubhouse Internatonal hadde valgt ut Fontenehuset
Hønefoss som et av fontenehusene de ønsket å besøke i Norge, fordi de ønsket mer

informasjon om hvordan vi har oppnådd et så godt samarbeid med vårt lokalmiljø.

De gav utrykk for at Fontenehuset Hønefoss er et godt forbilde for andre fontenehus. En av våre medlemmer,
Knut Stubben er nyvalgt styremedlem i Clubhouse Internatonal . Han er sammen med undertegnede også medlem

av Clubhouse Internatonal sit Faculty for Clubhouse Development, som består av medlemmer og medarbeidere
fra akkrediterte fontenehus over hele verden som har fåt opplæring, og jobber i team med akkreditering av

fontenehus.
Det gir en n mulighet for Fontenehuset Hønefoss tl å bli sat på kartet også i internasjonal sammenheng.

I 2016 motok Fontenehuset Hønefoss kr. 432 000 kr, fra bedri er og privatpersoner. Det er veldig ot og helt

utrolig. Vi er svært takknemlig for dete .

Det gjør at vi kan subsidiere fritdsprogrammet vårt, med turer for våre medlemmer, arrangementer på helligdager
og i helger med deilig mat og aktviteter. Jeg vil takke alle dere som har støtet og hjulpet oss, både økonomisk og

på andre måter. Den positve holdningen fra lokalmiljøet er også med på å motvirke stgmatsering av psykisk helse,
som bidrar tl økt selvfølelse hos medlemmene våre.

I 2016 sendte Fontenehuset Hønefoss to medlemmer og to medarbeidere på opplæring i fontenehusmodellen tl
Genesis Clubhouse utenfor Boston i USA. Dete kunne vi gjøre fordi vi gjennom grasrotandelen har samlet inn

penger tl å dekke begge opplæringene.

Da Vestre Viken skulle ansete sin første erfaringskonsulent ble vi spurt om vi hadde noen gode kandidater og Ola
Heiene Fauske kk jobben. Det er imponerende den prosessen Ola har vært igjennom, og det er svært hyggelig at

stllingen nå har blit en fast stlling. Det har ført tl et ennå bedre samarbeid mellom Vestre Vikens helseforetak sit
døgn - og dagtlbud på Røyse og Fontenehuset Hønefoss.

Til sammen har 11 medlemmer kommet ut i ordinært arbeid i 2016 og i tllegg har er også økt sin stllingsprosent,
noen helt opp tl 100 %. I våre 6 overgangsarbeidsplasser har 12 medlemmer jobbet i 2016. 9 medlemmer har vært

under utdanning, 2 på høgskoler og 7 i videregående skole.

Som daglig leder gjør dete meg rørt og ydmyk og inspirerer meg hver dag. Det gjør også arbeidshverdagen på fon-

tenehuset, koselige klubbkvelder, arbeidsmiddager, frokostmøter, ulike kulturtlbud og inspirerende ressursseminar
med st elsens styre.

Jeg vil benyte anledningen tl å skryte av medlemmer og medarbeidere som i løpet av dete året har frontet Fonte-
nehuset i ere gode oppslag i Ringerikes Blad. Tusen takk tl hver enkelt av dere for den dere er, de ressurser dere

bringer med dere tl fellesskapet, og at jeg får dele min arbeidshverdag med dere.

Annlaug
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Arbeidsdagen på huset

Ny gjerde i bakgården!

Fontenehuset Hønefoss er organisert i 2 enheter:

Administrasjonsenheten:

Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, lage klubbavis, årsrapport, føre statstkk, betjene resepsjo-

nen, overgangsarbeid, ansvar for Arbeid – og studiesenteret.

Serviceenheten:

Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS.
Oppgaver: Lage lunsj, betjene cafe, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS - oppgaver, renhold, reno-

vasjon.

Stor arbeidsinnsats:

Våre medlemmer har i løpet av

2016 arbeidet 15 571 tmer på
Fontenehuset Hønefoss, dete

tlsvarer ca. 9 årsverk.

Det bakes på serviceneheten!

Arbeidsmøte på administrasjonsenheten
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Arbeidsdagen på huset

Mandag
Unge voksne 11.00 — 12.00
Media – og markedsføringsgruppe 13.30 -
14.30

Tirsdag
Enhetsmøte Service 09:30 - 10:30
Retningslinjesamling 15.00 - 15:30

Onsdag
Jobbklubb hver 14. dag 14:30 - 15:30
Klubbhusmøte én gang i måneden 14:00 -
15:30

Torsdag
Enhetsmøte admin enheten 11.00 – 12.00
Koordineringsmøte 14:30 - 15:30

Fredag
Fritdsgruppemøte en gang pr. mnd.
13.45 - 14.45
Ukeslut 15:00 - 15:45

Dagsplan:Faste møter:

Åpningstider 2016:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08.00 - 16.00.

Onsdag: 08.00 - 20.00.

Arbeid – og studiesenteret har samme åpningstider som
huset for øvrig, men studenter som trenger å benytte lo-
kalene etter åpningstidene har anledning til å låne nøkkel
etter behov.

Noen fakta om våre medlemmer:

Vi har i løpet av 2016 hat en økning i antall medlemmer på 20.

Vi har ved utgangen av 2016, 204 medlemmer. Av våre 204 medlemmer er, 90 menn og 114 kvinner

8:00 Klubbhuset åpner

8:15 - 8:45 Kafeen åpner og tlbyr frokost

8:45 - 9:00 Felles morgensamling

9:00 - 9:30 Arbeidsmøte på enhetene

9:15 - 12:00 Arbeid på enhetene

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:15 Arbeidsmøte på enhetene

13:15 - 16:00 Arbeid på enhetene

Tur i lunsjen er et lbud for de som
ønsker det mellom kl 12.30 — 12.50.
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Arbeidsdagen på huset

Stø e fra fontenehusfellesskapet

For å kunne utvikle seg er det viktg at de grunnleggende behov er dekket. Slik som forutsigbar

økonomi, trygg bosituasjon og sosialt netverk.

Mange av våre medlemmer har lite eller ikke noe netverk, som kan stlle opp når det er behov for
støte tl for eksempel praktske oppgaver som hjelp i hjemmet, følge tl NAV og andre o entlige konto-

rer og hjelp tl ytng etc.

Derfor tlbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset, støte tl medlemmene på disse områder
samt hjelp tl å komme ut i ordinært arbeid og hjelp tl å fullføre skoler og studier.
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Studier

Retningslinje 25:

Klubbhuset støter medlemmene i å nå deres yrkes - og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem å utnyte ulike
utdanningstlbud for voksne. Der hvor klubbhuset tlbyr intern opplæring, vil medlemmers evne tl å undervise og
veilede bli benytet i stor grad

Utdanning

Utdanning er viktg i dagens samfunn, dete gjelder også for våre medlemmer. Flere har falt ut av

sine utdanningsløp og må ta opp igjen fag for å fullføre disse.

Fontenehuset tlbyr derfor støte tl medlemmene slik at de kan fullføre sin utdanning.

Workshop på Arbeid – og studiesenteret 31.08.16!

Vi ønsker å ha et tet og godt forhold tl aktuelle samarbeidspartnere for å kunne gi et best mulig tlbud tl våre

medlemmer. Et av tlbudene er studiestøte tl å fullføre eller starte på utdanning. Det kan være i videregående

skole eller studier på høgskolenivå.

I august 2016 gjennomførte Fontenehuset Hønefoss en svært vellykket workshop om hva som skal tl for at elever
og studenter, som har utordringer knytet tl psykisk helse, skal klare å fullføre skolegang og studier.

Mange av våre samarbeidspartnere fra kommune, fylkeskommune, Nav, de videregående skolene og Høgskolen i

Sørøst Norge deltok med stort engasjement. Det har ført tl faste samarbeidsformer i etertd: Vi deltar i et sam -
arbeid ledet av SLT koordinator i Ringerike kommune, i forebygging mot kriminalitet i videregående skole. Gjen-

nom hele året har Fontenehuset Hønefoss hat stand
hver uke på høgskolen i sør øst Norge, og fåt styrket

vårt samarbeid med den nye sosialrådgiveren, veile-

derne og studentsamskipnaden.

Bildet er hentet fra diskusjonen av problem -

stllinger under arrangementet.
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Studier

Studenter i 2016:
2 medlemmer på høgskole/
universitet.

7 medlemmer på videregåen-

de skole.

Samarbeid med HSN, Campus Ringerike

Vi har gjennom store deler av 2016 hat ukentlig
stand på HSN hver trsdag mellom kl 11 - 13. Her har vi
vært synlige med roll - up og informasjonsmateriell!
Hver uke har vi forsøkt å være representert med både
en medarbeider og et medlem. Vi har i hele 2016 også
hat et godt og tet samarbeid med sosialrådgiver på HSN. Først
Torill Felberg, fram tl hun gikk av med pensjon, og nå Lena Pfeiler.
Sosialrådgiver har ståt på stand sammen med oss ved et par
anledninger. På Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, var vi
representert på stand på HSN sammen med blant annet
studentparlamentet.

Det er viktg for oss å synliggjøre vårt tlbud ovenfor studenter som
sliter med sin psykiske helse. Vårt Arbeid – og studiesenter
er tlretelagt med plasser for de som ønsker et
rolig arbeidsmiljø for lekser, oppgaver og studier.

Man får også tlgang tl andre tlbud på Fontenehuset
Hønefoss. For mange studenter kan det sosiale by på
utordringer, men hos oss får man fellesskap med andre i
samme situasjon.

Statstkken viser antall per-
soner som har brukt lokale-
ne tl ulike aktviteter i hver
måned i 2016:

Undervisning
Egne studier
Møtevirksomhet
Arbeidsmiddager
Frokostmøter
Sosiale arrangemen-
ter
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Arbeid

Arbeid er et av fundamentene i Fontenehusets
virksomhet. Vi har tro på at et menneske kan

rehabiliteres gjennom arbeidsrelaterte aktviteter

og komme tlbake tl samfunnet, få gode sosiale
relasjoner og oppleve en meningsfull tlværelse.

Første Erfaringskonsulent i Vestre Viken Helseforetak
Av: Ola H. Fauske

I 2007 gikk jeg inn døren tl Fontenehuset Hønefoss med en
drøm om en Vernepleierutdanning, på tross av alle bekym-
ringer og advarsler fra både fastlege, NAV og mennesker in-
volvert i min Individuelle Plan. I 2015 kom jeg tlbake tl Fon-
tenehuset som student i praksis og skrev hovedoppgaven
min om Fontenehusmodellen. Samme år motok jeg autorisa-
sjon som Vernepleier.

I sluten av 2015 kk jeg spørsmål fra Annlaug Nielsen (daglig
leder) og Knut Stubben (medlem og tdligere styremedlem)
om jeg ønsket å gå inn i en prosjektstlling som Erfaringskon-
sulent ved Ringerike DPS avdeling Røyse. Jeg syntes dete
hørte spennende ut og takket ja. 3 mars 2016 startet jeg i 20 % stlling som Vernepleier med brukererfa-
ring. Stllingen gikk raskt opp tl 40 %, og i februar 2017 kk jeg tlbud om en fast stlling som Erfaringskon-
sulent i 50 %.

En Erfaringskonsulent er en person med brukererfaring, i mit tlfelle som motager av psykiske helsetje-
nester. Den viktgste arbeidsoppgaven er å spre håp om at, på tross av psykiske utordringer, er det fullt
mulig å ta en utdanning og - eller kommer seg ut i ordinært arbeid. En annen viktg arbeidsoppgave er å
sete økt fokus på brukermedvirkning. Pasienten siter med den best ekspertse på seg selv!

Dete er noe jeg kan relatere meg tl i henhold tl utordringer og fordommer med tjenester jeg selv
motok. «Du som hadde angst og slet med depresjoner kunne ikke ta en Vernepleierutdanning!» var mel-
dingen jeg kk av NAV og behandlere. De fortalte meg at det var lite realistsk med en høgskoleutdanning
og ville tvinge meg ut i tltak som overhodet ikke hadde noe fremtd, hverken økonomisk eller forhold tl
helsen. Jeg visste selv at, hvis jeg skulle komme ut i arbeid, så måte jeg ta en høyere utdanning slik at jeg
kunne ska e meg et arbeid jeg kunne stå i over td.

11 medlemmer har i 2016

kommet ut i ordinær jobb.
Vi ser at interessen for arbeid er stgende.

Startet som prosjekts lling i 20 %

3. mars 2016

Fast 50 % s lling fra 1. mars 2017
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Arbeid

På Fontenehuset fantes det ingen fordommer og ingen som tvilte på at jeg skulle klare en utdanning. Det
var ingen som sate begrensninger for mine drømmer og håp. Jeg kk hjelp tl å byte saksbehandler på
NAV for å få igjennom min egen tltaksplan. Jeg kk også hjelp tl å ordne en dårlig økonomi, eter mange
år vekslende mellom strøjobber og sosialstønader. Jeg kk hjelp tl å nne dokumentasjon og ordne pa-
pirer for å komme inn på OPUS så jeg kunne starte med å ta opp 2 fag jeg manglet for å få full studie-
kompetanse.

Jeg benytet Fontenehuset som en arbeidsplass for å ska e meg gode rutner rundt lekselesing og forbe-
redelse tl eksamen. Dete ga meg en solid platorm da jeg startet på Høgskolen i Oslo og Akershus i
2011. Takket være disse ru nene var jeg selvhjulpen igjennom studiene på høgskolen l jeg kom lbake
på Fontenehuset som student i praksis.

Fontenehuset Hønefoss har siden oppstarten opparbeidet seg en unik kompetanse på mennesker med
psykiske utordringer. De har også god kjennskap tl praktske utordringer unge mennesker møter i regi
av NAV eller i behandling, der det dessverre o e fokuserer på begrensinger i stedet for menneskelige
ressurser. Denne kompetansen benyter jeg meg av i mit arbeid som Erfaringskonsulent ved Ringerike
DPS via et tet samarbeid med Fontenehuset.

Siden jeg startet på Ringerike DPS har jeg fulgt mange, både unge og voksne, tl omvisning på Fontene-
huset Hønefoss. Enkelte ønsker å ta og - eller fullføre en utdanning, mens andre ønsker å komme seg ut i
arbeidslivet. Ved å legge tl rete for pasienten før utskrivelse, kan man med enkle grep forebygge nye og
lengre sykdomsperioder, tlbakefall og nye innleggelser.

Selv om jeg slet med psykiske utordringer hadde jeg god selvtllit. Jeg visste jeg kunne klare en utdan-
ning og komme meg ut i arbeid. Men alle fordommene jeg møte i egen behandling hadde git meg et
dårlig selvbilde. Som medlem ved Fontenehuset har jeg fåt mulighet tl å vise hva jeg duger tl, vise at
jeg er en ressurs og at «man kan på tross av!». Jeg vil på vegne av dete takke Fontenehusets medarbei-
dere og medlemmer for muligheten, støte og hjelp jeg har motat fra starten på en utdanning, tl å nå
være i fast ordinært arbeid.

Ola Heiene F.

Hva er en Erfaringskonsulent og hvordan jobber man?

En Erfaringskonsulent er en person med brukererfaring, i Olas tlfelle som motager av
psykiske helsetjenester. Den viktgste arbeidsoppgaven er å spre håp om at, på tross av
psykiske utordringer, er det fullt mulig å ta en utdanning og - eller kommer seg ut i ordi-
nært arbeid. En annen viktg arbeidsoppgave er å sete økt fokus på brukermedvirkning.
Pasienten siter med den best ekspertse på seg selv!
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Arbeid

Overgangsarbeid

Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykiatrisk sykdomshistorie kan
komme ut i arbeid. Modellen innebærer at et medlem på Fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får
ansettelseskontrakt og vanlig lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i ca 9 md og arbeidstiden er inntil
50% av ordinær arbeidsuke. Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsar-
beidsplasser, og sørger for utvelgelse og opplæring. Ved sykdom garanterer Fontenehuset vikar slik at arbeidet
alltid blir utført.

Retningslinje 22:

Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet.
Dette gir medlemmene mulighet til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved

klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garanterer klubbhuset vikarer ved medlemmers fravær.

I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriterie:

Ønsket om å arbeide er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid.

1 OA - jobb som frokostkokk

Arbeidsoppgaver: forberede frokost for hotellets
gjester.

1 OA - jobb

Arbeidsoppgaver: Hente matvarer tl barnehagen hver
trsdag, snømåking, gressklipping, forefallende arbeid,

vasking av søppeldunker.

Anita (25.02.15 — 31.01.16)

Blåbærskogen Barnehage

Knut Roar

(15.08 - 31.12.16)

Frode

(01.06.15 - 01.07.16)

Comfort Hotel Ringerike
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Arbeid

Ringeriks Kra AS
1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Kontorarbeid, scanning av faktura.

Elisabeth

(01.08.15. - 30.04. og 18.07 - 31.12)

Ingvill

(02.05.16 - 15.07.16)

Kulturs elsen Fengselet

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Arbeidsoppgaver sommer: plukke søppel i Fengselsparken,
luke ugress, vanning av blomster.

- Arbeidsoppgave vinter: renhold før og eter arrangementer,

henge opp plakater i forbindelse med arrangementer.

Dag

(02.05.16 — 31.12.16)

Marit

(01.06.15 — 01.05.16)

Overgangsarbeid (OA)
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Arbeid

Sparebank1 Ringerike Hadeland

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Forberede lunsj ,oppvask, rydding, renhold.

Majdi

(01.09 - 31.12.16)

Tronrudgruppen

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Forberede lunsj, rydding, oppvask,renhold og bestlling av
matvarer.

Wenche

(17.10 - 31.12 vikar)

Lisbeth

(17.10. - 31.12)

Overgangsarbeid (OA)

Posi v Oppvekst

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Forberede middag, rydding, oppvask og renhold.

Leif Gunnar

(01.04 - 31.05.16)

Anita L.

(26.02 - 31.08.16)

Maj Kristn

(12.01 - 30.03.16)
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Arbeid

Majdi i kantna tl Sparebank1 Ringerike Hadeland hvor han

har overgangsarbeidsplass.

”Jeg er veldig glad i jobben min. Det betyr mye å ha fått min første arbeidskontrakt i Norge.”

Majdi sammen med arbeidsgiver fra Spare-
bank1 Ringerike Hadeland på en av våre

arbeidsmiddager.

Ny overgangsarbeidsplass:

I februar 2016 var vi så heldig å få videreutvikle samarbeidet

vårt med Sparebank1 Ringerike Hadeland og vi kk en over-

gangsarbeidsplass hos dem. Denne overgangsarbeidsplassen er i

kantnen deres i Hønefoss.

Annenhver fredag fra 09.00 — 15.00 er det et av våre medlem-

mer som jobber i kantnen.

På arbeidsmiddagen som var i november fortalte Majdi sammen

med Unn Teslo (Banksjef HR Forretningsstøte) og Helene Haf-

nor (leder i kantna) om jobben i kantnen og samarbeidet mel-

lom Sparebank 1 og Fontenehuset. Begge parter er godt fornøy-

de med samarbeidet.
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Arbeid

Arbeid med bistand

Fontenehuset Hønefoss har gjennom hele 2016 vært tltaksarrangør for Nav gjennom tltaket Arbeid med
bistand. Vi har hat 10 plasser som tl enhver td har vært fylt opp. Flere av deltakerne har kommet seg ut
i jobb og i tllegg har 1 deltaker begynt med studier gjennom Opus og 1 deltaker i studier på Universitetet
i Tromsø. Gjennom året som gikk har Unni Madsen, Hege Hammer og Sverre Berg jobbet som tlreteleg-
gere i tltaket.

Arbeidsmiddag

Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid og arbeidsgivere. Til
arbeidsmiddagen inviteres og oppretes kontakter med nye arbeidsgivere. I 2016 har vi ha re arbeids-

middager .

Frokostmøte

Gjennom 2016 har vi arrangert 6 frokostmøter. Vi inviterer bedri er i nabolaget tl en uformell frokost

for å bli bedre kjent og utvide netverket.

Både arbeidsmiddager og frokostmøter har i 2016 vært holdt i Arbeid - og studiesenteret.

Bildene viser:.

Over: Arbeidsmiddag mars.

Høyre: Frokostmøte i juni.
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Opplæring i Fontenehusemodellen

Verdensdagen for Psykisk Helse

I 2016 valgte vi å markere Verdensdagen for psykiske helse ved å ha åpent hus
på Fontenehuset Hønefoss. Vi hadde informasjon tl et ungdomsprosjekt i regi
av Nav på Follums gamle brannstasjon. Vi hadde også stand på torvet store de-
ler av dagen og inviterte interesserte tl å komme på en omvisning. Mange var
innom standen vår og kk med seg informasjonmateriell eller slo av en prat. I
tllegg hadde vi stand på HSN (Høyskolen I Sør Øst Norge) sammen med sosial-
rådgiver Lena Pfeiler og representanter fra Studentparlamentet. Svært gledelig
var det at så mange av medlemmene våre engasjerte seg i dete arbeidet.

I 2016 sendte Fontenehuset Hønefoss to team på opplæring tl Genesis Clubhouse utenfor Boston i USA. Det

første teamet var på opplæring i april og det siste teamet var på opplæring i November /desember. På opplæ-
ringen deltar også team fra andre klubbhus rundt omkring i verden. Begge teamene hadde med seg problemstl-

linger som klubbhuset hadde forberedt. Opplæringen foregår ved at teamets deltakere jobber på hver sin enhet

og deltar i den arbeidsorienterte dagen på lik linje med medlemmer og medarbeidere på Genesis. Man følger
møter og arrangementer som hører tl på enheten og klubbhuset. Teamet får utdelt 2 veiledere som skal bistå

med innspill i arbeidet med å utarbeide en handlingsplan som presenteres for sit eget klubbhus når opplæringen
er ferdig. Handlingsplanen består av hovedmål og delmål som er knytet opp mot retningslinjer i klubbhusmodel-

len. Under opplæringen deltar teamet i daglige diskusjoner rundt aktuelle artkler. Her samles teamene som del-
tar på opplæringen, medlemmer og medarbeidere fra Genesis. Dete er en viktg del av opplæringen da man får

anledning tl å drø e utordringer man opplever på eget klubbhus med andre som kjenner tl mange av de sam-

me utordringene fra sin egen hverdag. Erfaringsutveksling er en viktg del av opplæringen. Teamene bor sam-
men på et gjestehus. Eter at dagens gjøremål på Genesis er over, fortseter arbeidet med handlingsplanen

"hjemme" på gjestehuset. Siste dag på opplæringen presenteres handlingsplanen for de andre teamene og veile-
derne og man får de siste tlbakemeldingene før hjemreise. Eter hjemkomst presenteres planen for klubbhuset

og vedtas. Enhetene tar tak i planen og implementerer delmålene i sit arbeid. Vi bruker midler fra Norsk Tip-

pings Grasroandel for å dekke utgi ene knytet tl opplæringen. I 2016 kk vi inn ca kr 110 000 via grasrot -
andelen.

Bildet er fra opplæringen i november/desember 2016.
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Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Clubhouse Interna onal

Cubhouse Internatonal er Fontenehusenes internasjonale paraplyorganisasjon og holder tl I New York.
Hovedoppgaven er å kvalitetssikre dri en av Fontenehusene gjennom akkreditering og gjennomføring
av internasjonale konferanser.

Fontenehuset Hønefoss ble akkreditert første gang i 2008 og må gå igjennom kvalitetssikrings prosess-
e n e h v e r t t r e d j e å r .

Clubhouse Internatonal er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse.

Fontenehuset Hønefoss har to representanter i Clubhouse Internatonals Fakultet for klubbhus utvik-
ling : Knut Stubben og Annlaug Nielsen .

Knut Stubben siter i Clubhouse Internatonal sit styre.

I dag nnes det mer enn 340 Fontenehus fordelt på 34 land.

Fontenehusmodellen
Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer.
Fontenehus - modellen er over 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York – og har høstet
anerkjennelse både i USA og verden forøvrig.

Fontenehus Norge

Ble etablert i juli 2007 som et svar på behovet for en koordinert kontakt med o entlige myndigheter og
å samordne å kvalitetssikre satsningen på etablering av nye Fontenehus i Norge.

Knut Stubben representerer Fontenehuset Hønefoss i Fontenehus Norges styre.

Ressursseminar 2016

Årets seminar ble avholdt 15. November , med fokus på følgende problemstllinger:

* Hva kan vi gjøre for å få opp trivselsfaktoren i arbeidsdagen på klubbhuset?

* Hvordan kan vi bruke oppgavene på Fontenehuset l å fremme selvfølelse hos medlemmene?

* Hvordan kan vi skape mer innholdsrike hverdager med tanke på at medlemmer føler seg se og at det

også blir d l de gode samtalene. Her ønsker vi også å dra inn strukturen på huset som møter, arbeids -

grupper osv. Hva er vi fornøyd med og er det noe vi kan forbedre?

* Hva skal l for at medlemmene har lyst l å bli lengre på Fontenehuset hver dag?

Det var styret som inviterte tl seminaret og denne gangen ble det avholdt i lokalene tl Tronrudgruppen i Arnemannsvn.

Besøk fra Clubhouse Interna onal

Administratv leder: Joel D. Corcoran

Programansvarlig for Europa: Anita Brix Lambaek
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Samarbeidspartnere og sponsorer

19

Tilskudd fra

Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Staten v/Helsedirektoratet, NAV.

Gaver og tjenester fra det private næringsliv, organisasjoner og privatpersoner

Audhild Mosskull, Olav Risan, Positv Oppvekst , Anica Wien, Charlote Baksvær, Odd Steinar Endrerud, Lil-

lan Askilsrud, O. J. Stenberg, Staples Hønefoss, Hole Frivillighetssentral, Hønefoss Kino, Baker Hansen, Lions
Club Ringerike, Familien Lindeman, Ingeborg Høy, Bente Tronrud, Gunnar Mæhlum, Plantasjen Hønefoss ,

Hole Sanitetsforening, Ragnar Wergeland, TBA AS, Abletec , Veiby & Bentzen , Fotograf Kind, AKA AS, Spa-

rebank 1 Ringerike og Hadeland, Arna Skjerven, Ingvill Ringen, Malin Sørensen, Dumitru Stanescu, Honerud
Gård , Viker Sanitetsforening, Veienmarka Ungdomsskole, Aina Oset, Sundvollen Hotel, Ringeriksdagen

2016, Henrie e Hovde, Liesbeth Op Ten Berg, Jørn K. Nielsen, Svein Erik Chris ansen, Tronrud Eien-

dom ,Haakon Tronrud, Lions club Hole, Rune Slete, Sverre Berg, Hank Williams Minneløp/ Tommy Olsen,
Gerd Svarverud, Terje Nordengen, Karen Nordengen, Joker Dagali Handel , Ståle Johansen, Norsk Tjeneste-

mannslag Kartverket, Norli Kuben , Øyvind Bråthen, Sparebank st elsen Ringerike, Gjensidigest elsen,
Hval Sanitetsforening, Haug Menighet, Siw Wexhall, Tove Mete Setra, Kiwi Osloveien Laila Oset, Servi -

Pack AS , Losje 4 Roser , RIK AS, General Hotel , Fokus Rådgivning AS, Nes Sokn, Losje St Olav, Per Bleiklia,

Dua AS, Frimurer Logen Drammen, Lars Loeshagen, Vardar , Thomas Stubben.

Fontenehuset Hønefoss hadde egen stand med ny rollup på Ringeriksdagen

3. september! Vi kk delta gra s — en gave fra Ringeriksdagen 2016!

Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støtte-
spillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fort-
sette å vokse og utvikle oss.
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Klubbkvelder

Medlemmene tar ansvar for klubbkveldene. Det er o e ulike aktviteter som matlaging, maling, quiz, spill, strikking
o.l. på disse kveldene. I 2016 var det klubbkveld hver onsdag kl. 16.00 tl 20.00.

Helgearrangement, helligdager og turer

I 2016 hadde vi utedag, åpent påskea en, 17. mai, St. Hansa en, jula en og nytårsa en. Vi deltok på Hank Wil-
liams minneløp i mai. Fra sluten av juni reiste vi på tur en dag i uka hele sommeren. Vi reiste tl Bjørneparken,
Blaafarveverket, Onsakervika, Historisk tur med Ragnar Wergeland, Honerud gård, Kistefosmuseet I november
hadde vi julemesse på huset med salg av egenproduserte tng. I desember hadde vi julebord og dro på tur tl Sveri-
ge. Utenom dete har vi gjennom året hat ere lørdagskafeer med åpningstd fra 11 - 15.

Fri dsprogram

Bjørneparken Hank Williams minneløp

Historisk tur med Ragnar Wergeland Honerud Gård

Kistefos - museet Onsakervika
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Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg, - statusrapport  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar redegjørelsen for Kvalitetsutvalgets arbeid 

for 1. halvår til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting presiserer at kommunene 

skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne 

kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett 

tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes. Likeens presiserer forskriften at det skal gis 

et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten, og at 

brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker 

ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i 

forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. 

Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. 

 



- 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune etablerte tidlig et eget kvalitetsutvalg for helse og omsorgstjenester. 

Kvalitetsutvalget består for tiden av: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget 

 Reni S. Odden, enhetsleder 

 Toyni Kristiansen, enhetsleder 

 Vigdis Jægerborg, enhetsleder 

 Anette Sulland, enhetsleder 

 Kari G. Henriksen, jurist 

 Karin Møller, kommuneoverlege 

 Torgunn Homme, kvalitetsrådgiver 

 Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

Det har i 1. halvår 2017 vært arbeidet med følgende saker: 

 Nye lover og forskrifter fra 01.01.17. 

 Legemiddelgjennomgang i sykehjem. Fra 01.01.2017 er det i forskrift om 

legemiddelhåndtering nå krav om legemiddelgjennomgang for pasienter med 

langtidsplass i sykehjem. 

 Endring i forskrift - Vold og trusler om vold. De nye reglene stiller tydelige krav 

til at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan 

medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trusler. 

 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud for rus og psykisk helse 

 Nye krav om politiattest. 

 Hendelsesanalyse - Eget prosjekt. Håndbok for hendelser er utarbeidet. 

 Innføring av kjernejournal 

 Vikar for kvalitetsrådgiver ut 2017 - Taran Helen Juvet er tilsatt og tiltrådt. 

 Pasient og brukerombudet ble invitert til fagdag/MBM i mai  

 Status etter revisjon Helsenett 

 Status master avansert klinisk sykepleie- tre kandidater 

 Lovendring fra 1. oktober for pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver 

Hva betyr dette for Ringerike kommune? Lovendringen vil bli forberedes som egen sak 

til hovedutvalget høsten 2017. 

 Legemiddelhåndtering. Tilsynsfarmasøyt Kari Lies Bjodland deltok i møtet. 

 Gjennomgang av årsrapport 2016 

 Gjennomgang av legemiddeltilsynet ved Austjord  

 Utarbeidelse av et infeksjonskontrollprogram  

 Revisjoner i Helse og omsorg 2017. Utpekelse av ansvarspersoner 

 Hvordan prosedyrer skal godkjennes i den nye kvalitetssystemet for Helse og omsorg 

 Bruk av Sampro. 



- 

 Gjennomgang og revidering av mandat for Kvalitetsutvalget. Ferdig i august. 

 Gjennomgang av Veilederen.no. 

 Gerica-prosjektet -  Kvalitetsutvalget er styringsgruppe for prosjektet. 

 De ulike utdanningsstipendene i Helse og omsorg fra høsten 2017 

 Introduksjonssystemet - sett i lys av fylkesmannens tilsyn i TTF 

 Infeksjonskontroll-smittevernprogrammet revideres – det benyttes prosedyrer fra PPS 
- ferdigstilles i august/september   

 Helsetilsynets rapporter-Hva kan vi lære av disse? 

 Status hendelsesanalyse-prosjektet 

 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og rutiner  
 

Forslag til vedtak: 

1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i 

kommunens regi fra 1.1.2018. 

2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk 

Fysioterapeutforbund.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I Norge har en rekke sykdommer utløst retten til gratis fysioterapibehandling. Disse diagnosene 

var samlet på en såkalt sykdomsliste, også kalt «diagnoselisten». Til sammen inneholdt 

sykdomslisten til enhver tid ca 100 diagnoser som utløste retten til gratis behandling. 

Sykdomslisten (diagnoselisten) ble av Stortinget vedtatt fjernet fra 1. januar 2017. Dette 

innebærer at pasienter som tidligere har hatt rett på gratis fysioterapi, fra samme tidspunkt må 

betale egenandel for fysioterapi fra privatpraktiserende fysipterapeuter. Barn under en viss 

alder og personer med godkjent yrkesskade har fortsatt fritak.  

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester gir hjemmel for at 

kommunen kan kreve egenandeler for enkelte helse- og omsorgstjenester. Kommunen har nå 

mulighet for å vedta at man kan kreve inn egenandel fra pasienter som behandles av 

kommunalt ansatt fysioterapeut. Kommunen har ikke anledning til å kreve egenandel ved 

forebyggende arbeid, formidling av tekniske hjelpemidler, behandling av pasienter på 

rehabilitering, korttids-, og langtidsopphold, tverrfaglig samarbeid, veiledning og opplæring. 

Egenandel kan kun innkreves ved individuell undersøkelse og behandling som et individuelt 

tiltak til hjemmeboende pasienter. 

 

Beskrivelse av saken 



De fleste brukere av kommunal fysioterapi har diagnoser som tidligere stod på sykdomslisten. 

Bortfall av sykdomslisten gir dermed kommunene en mulighet til å vurdere innføring av 

egenandel ved fysioterapi utført av kommunale fysioterapeuter. Stortinget har samtidig i 

statsbudsjettet redusert rammeoverføringen til kommunene ut fra en teoretisk modell basert på 

kommunenes mulighet til å kreve egenandel for fysioterapi utført av kommunalt tilsatte 

fysioterapeuter. Dette inntektspotensiale er ment å dekke opp for reduksjonen i 

rammeoverføringen.  

Kommunen mottar et fastlønnstilskudd for fysioterapeuter (fastsettes i forhold til stillingens 

omfang). Dette tilskuddet berøres ikke av avviklingen av sykdomslisten, slik at kommunen 

fortsatt ikke kan kreve refusjon fra Helfo for behandlingsutgifter på lik linje med 

privatpraktiserende når pasienten når «taket» i forhold til egenandeler. 

Det er opp til kommunene selv å innføre egenandel for fysioterapi. Kommunenes samlede 

ramme er kuttet med 175 millioner kroner og Ringerike kommunes ramme er tilsvarende 

redusert med ca. 1 mill. kroner. Denne reduksjonen må dekkes inn i rammen til helse og 

omsorg, som også har inntekstspotensialet ved en eventuell innføring av egenandel. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringene i forskriften som muliggjør innkreving av egenandel, har flere positive elementer, 

både for kommune og pasient, - men også forhold som kan virke negativt. Rådmannen vil 

derfor redgjøre for følgende: 

 Sykdomslisten ga en rekke pasienter med spesifikke diagnoser rett til gratis 

fysioterapibehandling, mens pasienter med andre diagnoser måtte betale egenandel. 

Dette var også diagnoser som krever fysikalsk behandling, - bl.a. så sto ikke 

fibromyalgi, flere kreftdiagnoser og nakke/ryggproblematikk på denne listen. Ved å 

fjerne listen innebærerer dette at de som tidligere hadde gratis fysioterapi nå må betale 

en egenandel fra første behandling, mens de som ikke sto på listen nå får lavere utgifter. 

Dette vil være gunstig for de pasientene som hadde en diagnose som ikke var 

representer på tidligere liste. 

 I forbindelse med denne nye ordningen ble egenandelstak 2 senket med 680 kroner (fra 

kr. 2670,- til 1990,-). Dette er positivt for pasienter med høye sykdomsutgifter. 

 I samme forbindelse ble aldersgrensen for fritak fra egenadel for fysikalsk behandling 

hevet fra 12 år til 16 år. På landsbasis innebærer dette at ca 9000 pasienter i denne 

aldersgruppen som tidligere betalte egenandel, nå slipper dette. 

 Registreringen av når pasientene når egenandelstaket automatiseres. Pasientene slipper 

da å sende inn kvitteringer for betalt egenandel, men vil automatisk få frikortet tilsendt i 

posten innen tre uker etter at taket er nådd. Med andre ord; tilsvarende ordning som 

egenandelstak 1. Dette forenkler ordningen for pasientene, og spesielt de som glemmer, 

eller ikke bryr seg med å sende inn refusjonskrav vil nå automatisk få frikort. Dette 

gjelder ca 17 000 pasienter på landsbasis, som tidligere gikk glipp av frikort. 

 Men, - denne ordningen vil føre til mer administrativt og tidkrevende arbeid for 

kommunen. Dette gjelder i hovedsak følgende forhold: 

 Fakturagrunnlag og utsendelse av egenandelskrav. Ringerike kommune benytter 

Gerica som pasientadministrativt system. Gerica arbeider med å utvikle en modul 

som kan håndtere dette, men vil ikke ha dette klart til oppstart. Utfordringen blir 



også større i og med at systemet er slik at det må behandle hele 15 ulike 

takstordninger, alt etter hvilken behandling som gis. Den løsning som derfor 

midlertidig må benyttes i kommunen, er at fysioterapeuten manuelt legger aktuelle 

egenandeler inn i fakturagrunnlaget i Gerica. 

 Innrapportering til helsedirektoratet om innkrevde egenandeler. Dette er 

avgjørende for at man skal kunne registrere når den enkelte pasient oppnår fritak. 

Gerica har heller ikke foreløpig noen modul som håndterer dette automatisk. Igjen 

utøser dette en manuell håndtering fra fysioterapeutens side. Direktoratet krever 

helt spesielle rutiner for dette. Opplysningene må sendes senest 14 dager etter at 

egenandelen er betalt, på eget skjema og sendes elektronisk over linje på det 

format helsedirektoratet bestemmer (Behandlerkravmelding (BKM)). Kommunen 

må gjøre en rekke tilpasninger, både praktisk og teknisk for å håndtere dette. 

Helsedirektoratet antyder at det i en periode vil bli nødvendig med 

overgangsordninger. Det vil lette problematikken dersom slike realiseres. 

 Skal fysioterapitjenesten makte og kompensere det nedtrekket kommunen har fått i 

rammetilskuddet, må det innkreves egenandeler for 1 mill. kroner/år. Dette 

representerer 5 236 behandlinger med egenandel. Rådmannen ser at dette kan være 

urealistisk. Dette fordi: 

 Mange av disse pasientene når egenandelstaket (kr. 1990,-) lenge før behandlingen 

er sluttført. Dette skjer etter ti behandlinger. Mange behandlingstimer vil derfor 

ikke utløse egenandel. 

 Mange pasienter når taket svært fort, og vil dermed være fritatt for egenandel. 

Dette fordi at egenandelstaket ikke kun nåes på grunn av egenandeler til fysikalsk 

behandling, men også til enkelte former for tannbehandling, opphold ved 

opptreningsinstitusjoner, private rehabiliteringsinstitusjoner m/avtale opp i mot 

regionale helseforetak samt behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo 

universitetssykehus. 

 Et antall behandlinger som utløser egenandelsbetaling i nødvendig størrelseorden, 

vil alene kreve over tre årsverk. Det er usikkert om det er faglig riktig å prioritere 

en så stor del av den kommunale fysioterapiressursen til individuell kurativ 

behandling.  

 Helsereformen legger store oppgaver på kommunen når det gjelder forebyggende 

helsearbeid og ikke minst rehabilitering av pasienter som fortsatt er svært syke ved 

utskrivning fra helseforetak. Oppgaver og tjenester som tverrfaglige 

mestringsteam, deltagelse i basisgrupper, forebyggende hjemmebesøk, forebygging 

av fallskader, fysikalsk behandling ved Austjord behandlingssenter, tilbud om 

fysioterapi ved sykehjemmene, fysioterapitjenester til barn under 16 år, veiledning 

og undervisning, velferdsteknologi og tjenester til hjelpemiddellager samt 

oppfølging og tilrettelegging i hjemmet, utløser ikke egenandel. Dette er oppgaver 

det er vanskelig og lite ønskelig å nedprioritere til fordel for kurative tjenester som 

utløser egenandel, og vil dersom dette gjøres være i strid med alle lokale og 

nasjonale føringer. Samtidig vil slik prioritering utløse kostnader andre steder i 

organisasjonen. 

 Kommunens tjenester er i stor grad innrettet mot vanskeligstilte i samfunnet. Mange av 

disse er økonomisk vanskeligstilte, og har allerede prioritert bort f.eks. 



tannhelsetjenester. Det er en reell fare for at denne gruppen vil prioritere bort 

fysioterapitjenester dersom også det kommunale tilbudet blir belagt med egenandeler. 

Ringerike kommune har 5,1 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter, organisert i de 

forskjellige driftsenheter. To årsverk er øremerket insitusjon (Austjord behandlingssenter) som 

ikke gir grunnlag for innkreving av egenandeler. 3,1 årsverk er utadrettet, og det disse som vil 

være disponible for individuell kurativ behandling. Rådmannen har innhentet opplysninger om 

hvor stor del av arbeidsoppgavene som i dag utføres av disse 3,1 årsverkene som vil kunne 

utløse egenandeler.  

Det viser seg at dette er helt marginalt. Fysioterapeutene praktiserer et strengt regime, der 

enhver pasient som er i stand til å frekventere et privat fysioterapitilbud, blir henvist hit. Det 

hender av og til (på grunn av ressursmangel) at privat fysioterpeut blir benyttet til 

hjemmeboende, men da kun i en kort avgrenset periode. Dette også fordi kommunen må dekke 

transportutgifter o.l. Det hender at når en pasient fra sykehuset blir utskrevet til hjemmet og er 

i behov av fysikalsk behandling i påvente av tilbud fra et privat institutt, så får vedkommende 

hjelp av en kommunal fysioterapeut. Dette er kasus som nå vil kunne utløse egenbetaling 

dersom vedkommende ikke allerede har frikort. Innføring av egenandel vil derfor ikke være i 

nærheten av å kunne kompensere for de reduksjoner som er foretatt i rammetilskuddet.  

Dersom man skal forvente at de tilgjengelige kommunale fysioterapeutene skal ha en 

inntjeningsevne ved å hente inn egenandeler i en størrelsesorden som kompenserer for trekket i 

rammetilskuddet, må faktisk samtlige fysioterapeutressurser (3,1 årsverk) som i dag arbeider 

tverrfaglig og forebyggende prioritere individuelt kurativt arbeid. Da mange pasienter ikke 

nødvendigvis vil foretrekke en kommunalt ansatt fysioterapeut nå når betingelsene er like, er 

effekten av dette høyst usikker. Effekten av å prioritere bort forebyggende arbeid og 

hverdagsrehabilitering er derimot rimelig sikker. 

Rådmannen er informert om at en rekke kommuner, deriblant Oslo kommune, har av samme 

ressonnement som ovenfor valgt å ikke innføre egenandel for fysioterapitjenester utført av 

kommunalt ansatte fysioterapeuter. Med bakgrunn i de vedtak stortinget har fattet i denne 

saken anbefaler rådmannen allikevel at det innføres egenandel på kommunal 

fysioterapibehandling i Ringerike kommunes regi fra 1.1.2018 Takstene følger takstplakaten 

som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. 

Rådmannen vil følge utviklingen nøye, både i egen kommune og i landet for øvrig, med 

henblikk på hvordan de enkelte kommuner makter den inndekning Stortinget legger opp til ved 

bruk av egenandeler. Rådmannen vil ikke på nåværende tidspunkt anbefale å pålegge 

tjenesteområde å nedprioritere forebyggende arbeid, hverdagsrebabilitering og arbeidet med 

velferdsteknolgi. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil fortløpende bli orientert om 

hvilken effekt innføringen av egenandeler har på inntjening og på tjenestetilbudet ved en 

videreføring av dagens praksis og prioriteringer. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Vigdis Jægersborg/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  
 

Forslag til vedtak: 

Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Syke, unge og eldre pasienter i kommunehelsetjenesten har ofte sammensatte og komplekse 

behov for helsehjelp. Disse pasientene er avhengige av helsepersonell med høy kompetanse for 

å gi rett helsehjelp til rett tid. Samhandlingsreformen har medført at sykepleierne i kommunen 

vår nå utfører oppgaver og prosedyrer i hjemmene og på sykehjemmet som for ikke så lenge 

siden kun ble utført på sykehus.  

Et spørsmål som reiser seg er om ressursinnsatsen har vært tilstrekkelig, sett i forhold til de 

økte og nye oppgavene. En stor andel av helsepersonell i Ringerike kommune er personell med 

relativ lav eller ingen utdanning i helsefag. Det er et behov for døgnkontinuerlig sykepleier- 

eller vernepleierdekning i alle kommunens avdelinger. Pr. i dag er dette ikke gjennomførbart 

med den sammensetning av personell og profesjonsgrupper vi har.  

NOVA Rapport 6/16 viser en klar og signifikant sammenheng mellom mangel på 

sykepleiere (vansker med å rekruttere og fravær) og opplevd kvalitet på grunnleggende 

sykepleie, behandling og forebygging og aktivisering. Resultatene er 

påfallende like for sykehjem og hjemmesykepleien. 

I samme rapport fremkommer det at analysene viser en klar og signifikant sammenheng mellom 

mangel på sykepleiere (problem med å rekruttere og problem med høyt fravær) og 

arbeidsmiljøet. 

 

Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for kompetanseheving er en 

del av arbeidet med strategisk kompetansestyring som ble startet høsten 2016.  



I november- 16 ble det innhentet tall i forhold til 

antall årsverk for ansatte med tre-årig høgskole-

utdanning innen Helse og omsorg. Ledere med tre-

årig profesjonsutdanning inngår ikke i dette tall-

materialet.  

Det er i alt 716 årsverk i sektoren. Sykepleiere og 

vernepleiere ansatt i sektor for Barn og unge er ikke 

medregnet her. 

Av innhentet tallmateriale utgjør sykepleier/-

spesialsykepleier 103,2 årsverk og vernepleier 24,6 

årsverk. Det er ønskelig med en sykepleierdekning på 

rundt 30%. Mange kommuner har satt 50% 

sykepleierdekning som et mål. I Helse og omsorg er 

det ca. 15% sykepleierdekning. Medregnet 

vernepleierne blir dekningen noe høyere; ca. 18%. 

Tall fra februar 2017 viser at aldersfordeling på sykepleierne samlet sett utgjør 21 årsverk over 

55 år. Av disse utgjør 10 årsverk sykepleiere som har passert 60 år. Det er mulig å gå av ved 

fylte 62 år- og mange ønsker dette. Alderssammensetning for vernepleierne er 7 mellom 55-59 

år. Ingen eldre enn 60 år. 

 

Beskrivelse av saken 

Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i 

utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil 

50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver 

kunne utføres på et høyere nivå.  

Høsten 2016 ble det gjennomført en kartlegging av hvor mange ansatte som ønsker å starte på 

en bachelorgrad i sykepleie. Det kom svar fra 15 personer som alle oppgir at de har 

studiekompetanse.  For vernepleierutdanningen meldte det seg fire kandidater. Det var stor 

usikkerhet ved tallmaterialet da det ikke er sikkert at man nådde alle aktuelle kandidater. En 

annen usikkerhetsfaktor er om den enkelte ønsket å dele sine utdanningsplaner med 

kommunen.  

Om våre ansatte som søker studieplass ved selvvalgt høgskole blir tildelt plass er den tredje og 

kanskje høyeste usikkerhetsfaktor. Antall ansatte som er aktuelle for et utdanningsløp kunne 

derfor bli enten høyere eller lavere. 

Ringerike kommune har mange dedikerte og dyktige ansatte innen helse og omsorgstjenesten. 

Flere av disse er hjelpepleierne/helsefagarbeiderne/assistenter som har vært ansatt i en årrekke. 

Ønske om ytterligere profesjonalisering har gjort at flere har startet på høyskoleutdanning på 

eget initiativ. Rådmannen er kjent med at noen av disse er tilbudt arbeidsavtaler i 

spesialisthelsetjenesten. Dermed har vi har mistet meget verdifull, fremtidig arbeidskraft.   

Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i 

utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil 

50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver 

kunne utføres på et høyere nivå.  

 

 

Stillingskategori 

(November 2916) 

Antall 

personer 

Års-

verk 

Ergoterapeut 7 5 

Fysioterapeut 6 5,1 

Sykepleier 119 83,7 

Spesialsykepleier 25 19,5 

Vernepleier 39 24,6 



Rådmannens vurdering 
 

Kvalifisering av egne ansatte er antagelig det sterkeste virkemiddelet for å øke humankapitalen 

i Ringerike kommune, og Ringerike kommune har derfor valgt å implementere en 

stipendordning for egne ansatte som ønsker slik kvalifisering. Kommunen styrker med dette 

også sitt omsdømme som en attraktiv arbeidsgiver som satser på kompetanse, noe som igjen vil 

kunne virke rekrutteringsfremmende. 

Stipend følges opp med en 100% arbeidsavtale samt bindingstid på to år. I en 

overgangsperiode vil det være riktig også å tilgodese arbeidstakere som på egen hånd har 

påbegynt studier. 

Rådmannen er kjent med at slike ordninger fungerer svært godt både i Krødsherad-, Hole- og 

Jevnaker kommune. Ringerike kommune har tidligere hatt svært gode erfaringer med 

tilsvarende ordninger.  

Rådmannen vil med denne saken orientere om at ordningen fram til nå har medført at det er 

tildelt stipend pålydene kr. 100 000,- til fire vernepleiestudenter og seks sykepleiestudenter 

som allerede er igang med utdanning. 

Det er videre tildelt kr. 250 000,- i stipend til to ansatte som starter vernepleieutdanning, samt 

ti ansatte som starter sykepleieutdanning nå i høst. Kommunen har på denne måten knyttet 

verdifull kompetanse til seg for de kommende år. Etter utdanning har de alle en bindingstid på 

to år, og vil i utdanningsperioden kunne arbeide i helger og ferier.  

 

Andre videreutdanninger som gis støtte fra høsten 2017 

 Master i avansert klinisk sykepleie-deltidsutdanning over fire år. En startet i 2016, tre er 

tilbudt støtte fra høsten 2017, hvorav en har takket nei 

 Videreutdanning i velferdsteknologi, (15 studiepoeng). To medarbeidere er tilbudt støtte, 

hvorav en har takket nei pga overgang til annen stilling 

 Viderutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming, (30 studiepoeng). To medarbeidere 

starter 

 Videreutdanning i frivillighetskoordinering 

 Videreutdanning i palliasjon, (60 studiepoeng). Tre sykepleier har startet 

 Videreutdanning i smertebehandling (30 studiepoeng). En sykeplier har startet 

 

Finansiering 

Helsedirektoratet gir et tilskudd til masterutdanningen.   

Resten av utdanningene finansieres gjennom de sentrale midlene og søkte kompetansemidler 

fra Fylkesmannen. 

Helse og omsorg dekker innleie av vikar, reiseutgifter og lønnsøkningene etter endt utdanning. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 



 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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