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Arkivsaksnr.: 19/403-1   Arkiv: G00  

 

Orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Orienteringene tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Diverse orienteringer v/kommunalsjef:  

1. Muntlig informasjon om ventelister for institusjon og omsorgsboliger  

2. Rapport, -  pilot velferdsteknologi 

3. Orientering om mulig etablering av Kirkens bymisjon 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme 
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Arkivsaksnr.: 19/322-1   Arkiv: U03  

 

Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for 

Menova as  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker 

som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Menova as Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %) 

og Hole kommune (6,7 %). Virksomheten Menova AS driver på Kilemoen, drift av 

arbeidsplasser for personer med uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA), har betydelige 

likhetspunkter og synergi med deler av Aurora sin virksomhet. Samtidig som det også er 

forskjeller innen andre områder. 

Menova AS forstår at dagens leieavtale for Aurora sine lokaler på Hensmoen går ut ved 

årsskiftet 2020/2021.  Styret i Menova AS mener derfor det kan være et naturlig og riktig 

tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre og organisere dagens tilbud om arbeid og 

aktivitet for voksne funksjonshemmede hos Aurora, eventuelt som del av Menova AS sin 

virksomhet.  

Styret for Menova AS er av den oppfatning at med en lokalisering på Kilemoen vil det enklere 

kunne praktiseres sømløse overganger etter hvert som den enkelte bruker utvikler nye 

ferdigheter. Fra enklere produksjonsoppgaver, - til mer krevende i VTA delen (varig tilrettelagt 

arbeid) og for noen mulighet til overgang til varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. 

For noen, basert på endring i helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste 

løsningen 

Ytterligere argumentasjon fra styrets side følger som vedlegg til denne sak. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen har mottatt en henvendelse fra styret i Menova as om å vurdere et mulig tettere 

samarbeid om arbeids/aktivitetstilbud for den målgruppen psykisk utviklingshemmede som 

tradisjonelt har fått sine tilbud ved «Aurora» (tidligere Ringerike arbeidssenter) på Hensmoen. 

Det antydes at slikt samarbeid godt kan skje i regi av den kommunale bedriften. 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet. Et av 

hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har vært så lavt at de vanskelig kunne 

nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud som baserer seg på en relativt høy 

produksjonskapasitet. 

I realiteten har dette ført til at denne gruppen har «vært skjermet» fra Nav sine tilbud og 

«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor 

næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedriftene. 

Flere kommuner, bl.a. Lier kommune i Buskerud har gjennomført endringer i tråd med styret i 

Menova as sitt forslag. Dette med gode resultater, ikke minst for de det gjelder. Rådmannen 

mener derfor et slikt forslag bør utredes så snart som mulig 

 

Vedlegg 

 Brev fra styret i Menova as av 24.1.2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, komunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/5180-1   Arkiv: H41  

 

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019 

/ Formannskapet  

/ Eldrerådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger med dette fram BP2-sak for «Hov Vest» for endelig vedtak. Denne saken 

har vært under arbeid siden 2013, da en gruppe foreldre til psykisk funksjonshemmede barn tok 

kontakt med kommunen for å forberede bistand til egne boliger, når barna ble så gamle at det 

var naturlig å flytte ut å bo for seg selv. Aktuelt tidspunkt ville være fra barna var 18 år +, 

m.a.o. i 2020 - 2021. 

Ønsket fra foreldregruppen var at det skulle bygges et boligfellesskap organisert som et 

borettslag, der hver enkelt eide sin egen leilighet. Tanken var at dette skulle fremme 

selvstendighet og sikre trygghet i boforholdet, samt en viss innflytelse på hvem man ville bo 

sammen med. Samtidig var dette barn og foreldre som kjente hverandre godt, og som klart 

signaliserte at de som foreldregruppe ville følge opp sine og hverandres barn som voksne. 

For kommunen var dette «upløyd mark», men ideen virket svært interessant, og det ble satt 

ned en arbeidsgruppe sammen med foreldrerepresentanter for å se hvordan et slikt konsept 

kunne realiseres. 

I møte mellom arbeidsgruppen, foreldre og husbanken ble realitetene drøftet og de positive og 

negative sider ved et slikt prosjekt belyst. Realitetsorientering hadde klart fokus på de 

vanskelige og kanskje negative sidene ved et slikt konsept, og foreldregruppen og kommunens 

representanter var enige om følgende: 

Dersom hensikten med å eie i stedet for å leie bolig, er for på den måten å kunne hente ut 

framtidig verdistigning og mulig fortjeneste, - er omsorgsbolig ikke det riktige 

investeringsobjekt. 

Kommunens tildelingsrett og plikt i forhold til å kvalifisere for investeringstilskudd fra 

husbanken er absolutt. Et slikt konsept vil kreve mye av både kommunen og foreldrene i 

forhold til samarbeid/samarbeidsformer. 
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Den eneste måten et slikt prosjekt kan realiseres på, er at kommunen bygger og får 

investeringstilskudd, for så å seksjonere leilighetene å selge disse som borettslag. 

Da det var etablert konsensus/forståelse om disse punktene, bl pårørende og kommunen enige 

om å gå videre med prosjektet, og etter en lang og omfattende prosess er prosjektet nå klart 

for realisering med ferdigstillelse i 2020. 

 

Beskrivelse av saken 

Prosjektet 10007 «Hov Vest» omhandler bygging av 7 omsorgsplasser finansiert som 

omsorgsboliger med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig 

kommunal tomt i området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til 

formålet og vil gi en bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode 

dagslysforhold, solforhold og utsikt. 

I samtlige planmøter har brukerne vært representert enten ved samtlige foreldre eller ved et 

foreldreutvalg. NFUi har vært invitert inn i prosessene, men har sett sin tilstedeværelse 

overflødig, da hver enkelt av de aktuelle beboere har vært representert ved sine foreldre. 

Det er konsensus om at valgte løsning oppfattes som ideell, både når det gjelder lokalisering, 

utforming og antall leiligheter. 

Det ble i 2016 satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle tomtene på Hov 

fra NLF- område til boligformål. Omreguleringen er må på plass. 

Sommer/ høst 2018 ble det gjennomført skisse-/ forprosjekt som resulterte i nye planer, 

rapport og kostnadskalkyle. Dette baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra 

Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess.  

Husbanken har vært involvert gjennom hele prosessen med utvikling av planer, og vi har fått 

klar tilbakemelding på at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd). 

Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og 

tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv sviktii. Slik utforming og tilrettelegging skal 

skje i tråd med Demensplan 2015 og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med 

utviklingshemming. 

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Oppstart vil skje i slutten av mai/juni 2019. Dette prosjektet vurderes 

utført/samkjørt med Hov Øst. Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles 

rigg og drift, administrasjon, logistikk, HMS, og med tanke på mineralisering av trafikk, støy 

og annen anleggsbelastning for nabolaget. 

                                                
i Norsk forening for utviklingshemmede, - Lokallag Hole og Ringerike  
ii Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av 

sanseinntrykk, forstå språk og kommunaikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og 

komplisert og endringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming. 
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Vurderinger miljø 

Det anses ikke hensiktsmessig å bygge etter BREEAMiii – metodikk. Dette vurdert ut i fra en 

kost/ nytte vurdering. I stedet forutsetter prosjektet å legge til grunn klima og energiplan fra 

Ringerike kommune, samt å utforme en miljøoppfølgingsplan som tar for seg de mest 

vesentlige elementer fra BREEAM.  

 

Vurderinger energi 

For prosjektet Hov Vest er det lagt til grunn bruk av solcelle teknologi. Prosjektet har en klar 

ambisjon om bruk av solceller integrert i takplater (tak som produserer strøm) i kombinasjon 

med tekniske løsninger for styring av energiforbruk (deriblant varmtvann). Det søkes støtte for 

dette gjennom støtteordninger i Enova. Dersom støtte ikke innvilges, legges det til rette for at 

boretteslaget kan søke om støtte som privatpersoner og ettermontere tradisjonelle 

utenpåliggende solcellepaneler. 

Massivtre 

Det er i forprosjektet gjort en egenethetsvurdering vedr. bygging i massivtre. Bygget er godt 

egnet for bygging i massivtre, og det er pr. dato ingen forhold som tyder på at dette vil ha en 

negativ priskonsekvens. Følgelig forutsettes bygging i massivtre ved utlysning av 

anbudskonkurranse.   

Vurderinger LCC (livssyklus kostnader) og drift:  

Prosjektet har ambisjon om å oppnå svært lave kostnader til drift og vedlikehold av 

bygningsmassen. Det er tatt utgangspunkt i LCC (livssyklus vurderinger mhp levetid og 

kostnader for komponenter), samt overordnet vurdering mhp kostnader for drift av 

bygningsmassen i de valg og beslutninger som er gjort i forprosjektet. Videre legges LCC 

vurderinger som beslutningsgrunnlag for borettslag/foreldregruppe i gjennomføringsfasen. 

Økonomiske forhold 

Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene, 

inkl. mva og avsetning for usikkerhetiv 

• Prosjektkostnad (P50): 28,3 MNOK inkl. mva.  

• Prosjektkostnad (P85): 31,0 MNOK inkl. mva.  

 

Kalkulert prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/m2 i størrelsesordenen ca. 44 000 kr/m2, 

Prosjektet er utarbeidet i nær samarbeid med pårørendegruppen, som har akseptert prosjektet 

slik det nå framstår, samt kostnadene. 

                                                
iii BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et 

effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet 

bærekraftig tenkning i alle ledd. 

Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og 

Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, 

helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt 

forurensning. 
iv Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er 

verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått 

prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er 

det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen. 
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Refusjoner 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid, og videresalg/etablering av borettslag vil også skje etter ferdigstillelse) vil dermed for 

«Hov Vest» kalkuleres til 31.0 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe kommunen får 

refundert for boliger rettet mot dette formålet, samt reserver og marginer. 

Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 316 500,- pr. enhet. Dette vil gi en maksimal uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd som utbetales til kommunen på kr. 1 492 000,-/boenhet. Husbanken 

forutsetter da at omsorgsplassene er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, 

kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi, noe som er et generelt krav 

for at investeringstilskudd skal utløses. Alle husbankens krav er ivaretatt. 

Investeringstilskuddet kan ikke transporteres til andre. 

Ringerike kommunes endelige kapitalkostnader/investeringskostnader til prosjektet «Hov 

Vest» kan dermed illustreres slik: 

Etableringskostnader:    kr.   31 000 000 

- Moms-kompensasjon:   kr.     6 200 000 

- Investeringstilskudd:    kr.   10 444 000   

kr.   14 356 000 

Finansieres av borettslaget:   kr.   14 356 000 

Netto kapitalkostnad for kommunen:  kr                    0 

 

Dette betyr at hver leilighet i henhold til forprosjektets kalkyle vil koste ca. kr. 2 050 000,-. 

Hvordan borettslaget vil håndtere dette i forhold til innskudd og fellesgjeld, vil være 

borettslagets ansvar. Rådmannen vil allikevel bemerke at husbanken signaliserer at kommunen 

kan innvilge startlån til finansiering av innskudd for de som har manglende egenkapital, samt at 

borettslaget kan få innvilget grunnlån fra husbanken i forhold til etablering av fellesgjeld. Slik 

finansiering vil til enhver tid være markedets rimeligste og gunstigste finansiering. 

 

Rådmannens vurdering 

Etableringen av omsorgsboligene på Hov Vest, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi 

meget godt tilpassede og fremtidsrettede omsorgsplasser i tråd med det initiativ som ble tatt fra 

foreldregruppens side. Prosjektet har vakt en viss oppsikt hos andre kommuner, og kommunen 

har mottatt en rekke forespørsler om hvordan et slikt prosjekt kan organiseres og utvikles. Det 

har også vært flere henvendelser fra potensielle brukere og pårørende som synes prosjektet er 

interessant. 

Rådmannen vil presisere at de framlagte tall er en kalkyle basert på forprosjektet. Som ved 

andre byggeprosjekt, vil kostnadene framstå som langt sikrerer etter at anbud er innhentet, og 

endelige når byggeregnskap foreligger. Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med 

tanke på økonomi eller fremdrift. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler.   

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte. Pårørendegruppen har tatt 

initiativ til etablering av borettslaget, og valgt et interimsstyre. Forvaltningsavtale vil bli inngått 
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med «Ringbo», som også har dette ansvaret i forhold til våre borettslag i Elvegata, på Hov og i 

Ve. Vedtekter for dette nye borettslaget vil bli utarbeidet i tråd med eksisterende borettslag. 

 

Vedlegg 

 Tegninger, - plan- og profilskisser 

 

 

 Ringerike kommune, 25.11.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Trond Skogdal, prosjektansvarlig/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/204-1   Arkiv:   

 

Rapport for prosjekt "Velferdsteknologi i Ringerike kommune", 2015-

2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Eldrerådet 28.01.2019 

/ Eldrerådet  

4/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Eldrerådet/Hovedutvalget er fornøyd med arbeidet som er gjort i prosjektet. 

 

2. Eldrerådet/Hovedutvalget anser det som viktig at kunnskap, kompetanse og erfaringer 

fra prosjektet, overføres til den videre organiseringen og det videre arbeidet med 

velferdsteknologi og digitale løsninger. 

 

  

 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for prosjekt «Velferdsteknologi i Ringerike kommune» var behov for å bygge en 

infrastruktur for IT i helsebyggene. Dette for å kunne muliggjøre velferdsteknologi og nye digitale 

løsninger. Varigheten til prosjektet ble satt til tre år, og prosjektgruppen besto av deltakere fra både 

IT-enheten og Helse og omsorg.   

Prosjektets mandat var å planlegge, teste og implementere et IT-grensesnitt for generell 

velferdsteknologi, følge helsedirektoratets hovedanbefalinger, bygge en IT-plattform for 

velferdsteknologi mot kommunens eksisterende nettverk, lette innføringen av velferdsteknologi ved 

å formalisere kravene til infrastruktur på helseinstitusjoner i Ringerike kommune,  gjennomgang av 

ønskede lokasjoner, teste eksisterende velferdsteknologi hjemme hos brukerne, planlegge og 

etablere et demonstrasjonsrom for velferdsteknologi i Ringerike kommune. 

 

Definisjon velferdsteknologi 

Velferdsteknologi er; «Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, 

mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i 

hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å 

forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske 
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løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» (KS og 

NHO 2009; AALIANCE 2009). 

Ulike begreper: 

 Trygghetsskapende teknologier skal muliggjøre at mennesker føler trygghet og gis mulighet til 

å bo lengre hjemme. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse og motvirke 

ensomhet.  

 Mestringsteknologier skal muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse. I dette 

inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser og personer med 

behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet.  

 Helseteknologier muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet.  

 Velværeteknologier bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og avhjelper 

hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi. 

Teknologien kan bidra til folkehelsefremmende arbeid.  

Prosjekt har prioritert trygghetsskapende- og mestringsteknologier i sin utprøving, da den 

nasjonale satsingen ikke omfatter aktiviteter knyttet til helse- og velværeteknologier. 

 

Status prosjekttiltak 

Elektronisk plattform 

Prosjektet leverer en ferdig elektronisk nettverksplattform som kan sammenlignes med en 

grunnmur (se figur under), og den er en forutsetning for at kommunen skal klare å etablere og 

drifte velferdsteknologiske løsninger innen helse og omsorg i årene som kommer.  

 
Kort sagt er kommunen klar til å koble seg til resten av helse Norge. Velferdsteknologisk 

knutepunkt (VKP) er et eksempel på en del av referansearkitekturen som Ringerike kommune 

er i ferd med å koble seg opp mot. Du vil finne ytterligere informasjon om VKP senere i 

teksten. 

Infrastruktur IT i Helse og omsorg 

I prosjektperioden er det oppgradert nettverk på følgende lokasjoner: Austjord 

Behandlingssenter, Hvelven Omsorgssenter, Hønefoss Omsorgssenter, Fossetorget, Hov 

Omsorgssenter, Hallingby Bofellesskap og Krokenveien Bofelleskap. Her støtter nettverket 

Den elektroniske plattformen, sammen med 

grunnmuren, gir en isolert føringsvei for 

informasjon/alarmer. Informasjon/alarmer kan 

dermed gå videre til fagsystemer sentralt i Ringerike 

kommunes nettverk, videre til helseforetak og andre 

aktører innenfor helsesektoren eller til nasjonal 

referansearkitektur for velferdsteknologi.  

Referansearkitekturen skal sørge for at 

samhandlingen fungerer gjennom pasientforløpet, og 

at alle aktører skal ha tilgang til relevant 

informasjon. Referansearkitekturen sikrer etablering 

av et felles språk og definisjon av komponenter, 

grensesnitt og standarder for å løse 

infrastrukturutfordringene i hele landet.  
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velferdsteknologi som beskrevet i punktet elektronisk plattform. I tillegg er det lagt trådløst 

nett som gir pasienter gratis og sikker tilgang til internett inne på institusjonene. De ansatte har 

mulighet til å jobbe trådløst på de samme stedene, men i separate sikrede nett.  

På følgende steder er det lagt inn fiber (høyhastighetsnett): Austjord, Hvelven Omsorgssenter 

(under arbeid), Ringerike legevakt, Hønefoss omsorgssenter, Fossetorget, Hallingby 

bofelleskap, Krokenveien, Sokna omsorgssenter, Hov omsorgssenter (under arbeid) og Nes 

omsorgssenter.  

Nye Heradsbygda 

Prosjektgruppen har bistått i arbeidet med funksjonsliste for «nye» Heradsbygda omsorgs- og 

velferdssenter. Det er bl.a. arbeidet med kravspesifikasjon for sykesignalanlegg og 

infrastrukturbehov for velferdsteknologi.  

Digitale trygghetsalarmer 

Prosjektet bidro i arbeidet med å skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Utarbeidelse 

av kravspesifikasjon ble gjort som et interkommunalt samarbeid med Jevnaker og Hole, og 

anskaffelsen er nå gjort. Dette bidrar til en mer forutsigbar og effektiv tjeneste ved at 

samhandlingen mellom de ulike aktørene i størst mulig grad er digitalisert. Det er også innledet 

samarbeid med Ringerike brann- og redningstjeneste om installering og demontering av 

trygghetsalarmer/tjenester. 

Elektroniske medisindispensere (Evondos) 

Medisineringsroboten «Evondos E300», var den eneste medisindispenser i sitt slag på 

markedet på det aktuelle tidspunktet. Medisindispenseren plasseres hjemme hos 

langtidsmedisinerte personer og den er et personlig og pålitelig hjelpemiddel. Hjelpemiddelet 

letter hverdagen og eliminerer bekymringer rundt medisinering ved at den gir signal til 

personen når det er på tide og ta medisiner og den frigjør rett mengde medisin samtidig. Den er 

meget sikker og brukervennlig, men også forholdsvis kostbar. Denne type dispenser krever 

vedlikehold, opplæring og egnede kandidater. Det kan være andre løsninger som kan være mer 

hensiktsmessige og effektive. Forbedringer på dette området vil ivaretas av sektoren. 

Digitale tilsyn 

Digitalt tilsyn, med for eksempel RoomMate, bidrar til at pasienter har nødvendig trygghet i sin 

bolig gjennom at tjenesteyter varsles dersom uønskede hendelser inntreffer. Slike hendelser er 

definert til å være bl.a. fravær fra seng utover en definert tidsramme og fall innenfor 

registrerbart område. Bruk av digitalt tilsyn framfor fysiske tilsyn kan gi økt kvalitet på 

tjenesten bl.a. ved at varsling av uønskede hendelser skjer umiddelbart, og målrettet bistand 

kan lettere settes i gang. Prosjektet har utarbeidet egen sjekkliste og dokumentasjonsperm til 

enheter som benytter digitale tilsyn. 

Skanning i Gerica (kommunens system for Elektronisk Pasient Journal (EPJ) 

Det er behov for øke tilgangen til nødvendig dokumentasjon for helsearbeidere ute hos 

brukerne. Det er derfor behov for å gå over til fullelektronisk saksbehandling i sektoren, og 

prosjektet har satt i gang skanning inn til Gerica. På den måten kan dokumentasjon bli 

tilgjengelig på en helt annen måte enn tidligere. For å bli helt papirløse, gjenstår det utvikling 

av verktøyet fra leverandørens side. 
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Elektronisk medisinkabinett 

Hensikten med et elektronisk medisinkabinett er å heve kvaliteten og pasientsikkerheten 

gjennom færre muligheter for å gjøre feil. Kabinettet har automatisk føring av 

narkotikaregnskap, reduserer tidsbruken til medikamenthåndtering (bestilling, rekvirering, 

utlevering) og sørger for mindre svinn av medikamenter. Dette ble anskaffet sent i 2018 og er 

fremdeles under utprøving. 

Demonstrasjonsrom 

Det er etablert et demonstrasjonsrom for ulike teknologiske løsninger ved hjelpemiddellageret 

på Austjord. 

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) (Evondos, digitale tilsyn, medisinkabinett) 

Et nasjonalt knutepunkt beskrives som en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske 

løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler (EPJ). Leverandører 

av velferdsteknologiske løsninger og tjenester vil dermed kun forholde seg til knutepunkttjenesten 

for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Integrasjonene i 

en knutepunkttjeneste driftes og forvaltes av myndighetene. Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

prøver ut et teknologisk knutepunkt, som vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for 

velferdsteknologi.  

Ringerike kommune er invitert til å være i testgruppen på de overnevnte produktene med det mål å 

knytte disse inn i kommunens EPJ-system Gerica. Ringerike bidrar sammen med bl.a. Drammen, 

Bodø og Oslo. 

 

Konklusjon 

Det er utrettet mye i prosjektet som vi kan være stolte av. Den viktigste anbefalingen fra 

prosjektperioden er å satse på kompetanseutvikling av egne ansatte og tjenestemottakerne, slik at 

terskelen for å nyttiggjøre seg av digitale løsninger blir lavere. En annen suksessfaktor for å lykkes 

med implementering av ny teknologi eller digitale løsninger, er en dedikert person med ansvar for 

velferdsteknologi. Det er et stort kompetanseområdet som krever kompetent person som sørger for 

god planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.  

Veien videre 

Kunnskap, kompetanse og erfaringer fra prosjektet blir nå overført til ny intern organisering av 

arbeidet, samt til det interkommunale samarbeidsprosjektet med Hole og Jevnaker. Sektoren 

vil ha egne dedikerte personer med særlig ansvar for områder innenfor velferdsteknologi. 

Organisering og videre arbeid innenfor velferdsteknologi og digitale løsninger vil behandlet 

politisk i løpet av 2019. 
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For fullstendig rapport fra prosjektet – se vedlegg. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Kristin Akre-Hansen, koordinator, tlf. 94 13 37 25 
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Arkivsaksnr.: 18/4971-1   Arkiv: 403 F20  

 

Evaluering av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss, høsten 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/18 Administrasjonsutvalget 04.12.2018 

5/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Evalueringen av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I hjemmetjenesten Hønefoss er det jobbet med prosjekt «Morgendagens omsorg» siden juni 

2016. Dette prosjektet har som overordnet mål å skape en varig forbedring av hjemmetjenesten 

i Ringerike kommune der en arbeider helhetlig etter nasjonale og kommunale føringer samt i 

tråd med verdighetsgarantien. Videre sies det at den varige forbedringen skal sørge for at 

hjemmetjenesten er tilnærmet optimalt organisert i forhold til brukerens behov, arbeidstid, 

arbeidsoppgaver, kompetanse og andre rammefaktorer. 

 

Ett av effektmålene er «Vi har bærekraftige arbeidstidsordninger som ivaretar behovene til 

våre innbyggere, medarbeidere og kommunen.». I arbeidet med dette målet foretok 

hjemmetjenesten en grundig kartlegging for å se konsekvenser av arbeidstidsordningen de 

hadde. Deretter fant de ut av hvordan morgendagens arbeidstidsordning burde være. Resultatet 

av dette arbeidet var ny arbeidstidsordning «Ringeriksmodellen» som ble iverksatt 16.4.2018 

og har prøveperiode frem til 1.3.2020. Dette arbeidet var pilot for kommunens satsing på 

heltidskultur (Nytt Blikk Ringerike kommune 2018-2020). 

 

«Ringeriksmodellen» er en turnusmodell som er basert på faste team hvor arbeidstakerne har 

minimum 65 % stilling og kan arbeide annenhver helg med normale vakter (variant 1) eller 

fjerde hver helg med lange vakter (variant 2). Begge variantene har ekstra arbeidstid som ikke 

er fastsatt i turnus (brukes til vikarvakter når det er behov), redusert ukentlig arbeidstid, og en 

kompensasjonsfriuke pr år for å bidra til økt helgearbeid.  
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Beskrivelse av saken 

Arbeidet med bærekraftige arbeidstidsordninger og heltidskultur er nybrottsarbeid i Ringerike 

kommune, og det siste året har partssamarbeidet vært avgjørende for å kunne få til gode 

løsninger for alle parter. Ringeriksmodellen har en prøveperiode og denne midlertidigheten er 

for å kunne se om modellen innfrir de mål og forventninger som er satt i prosessen. I 

partssamarbeidet var det derfor avgjørende å få protokollfestet regelmessig evalueringer slik at 

det fortløpende kan tas vurderinger på bærekraftighet, måloppnåelse og om det er grep som 

bør gjøres underveis for å gjøre modellen mer optimal.  

Det er enighet om at ordningen skal evalueres høsten 2018, våren 2019 og en endelig 

evaluering høsten 2019. I evalueringen skal partene blant annet ta opp følgende forhold: 

 Teaminndeling (kompetansesammensetning, stillingsstørrelser, representasjon fra hver 

avdeling, helgeønsker) 

 Helger og helgebelastning (hvordan er belastingen for ansatte som arbeider lange vakter) 

 Økning i stillingsstørrelser (behov vs. bemanning, vakanser og evt. tiltak) 

 Organisering av tjenestene og arbeidsoppgavene 

 Ledelse 

 

Evaluering for høsten 2018 er gjennomført september og oktober 2018 og er foretatt av 

medarbeiderne, lederteamet i hjemmetjenesten Hønefoss og av medbestemmelsesmøte for 

avtaleverk (MBM) (partssammensatt gruppe med representanter fra både arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden). Vedlagt er en fullstendig oversikt over hvilke momenter som kom frem fra 

hver evaluering (vedlegg 1). I det følgende vil det beskrives noen hovedmomenter fra 

evalueringene og hvordan det videre arbeidet er tenkt. 

Sammendrag av evalueringene 

Teaminndeling 

Fra medarbeiderne er det teaminndeling med opplevelse av faste kolleger, tilhørighet, 

teamfølelse og bedre samarbeid som har kommet høyest opp på listen på det som er bra. 

Videre meldes det om at flere faglærte på jobb, flere folk på jobb og selve turnusen oppleves 

som bra. Dette fordi turnusen oppleves som helsefremmende ved at det er mer 

sammenhengende fri, færre oppmøter, mer frihet til familieliv og økt forutsigbarhet. Dette 

gjentas også i evalueringen fra MBM; teamorganisering gir en trygghet for både ansatte og 

brukere, arbeidstiden oppleves bra for de fleste, det er flere fagfolk på jobb og at det har blitt 

mindre administrasjon og mer orden. 

Helger og helgebelastning 

Tilbakemeldingene fra medarbeiderne tyder på at arbeid på lange vakter (12,5 timer) hver 

fjerde helg oppleves som bra. Lange vakter gir rom for å prioritere mellom pasientene samt 

observere den samme pasienten over en lengre periode. Den samme evalueringen kommer fra 

lederteamet og MBM.  

Det er en del personer som jobber annenhver helg i dag, og som kompensasjon får de lavere 

ukentlig arbeidstid og mindre ekstra arbeidstid som ikke er fastsatt enn de som arbeider hver 

fjerde helg. På grunnlag av tilbakemeldingene ser det ut til at flere ønsker lange vakter hver 

fjerde helg. 
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Økning i stillingsstørrelser 

MBM avtaleverk vurderer det som bra at det er flere med større stillinger og at det er ansatt 

flere personer. Lederteamet sier noe om at det fremdeles er ubesatte stillinger og at 

rekrutteringsprosessen har tatt tid. Dette gjør at en ikke har fått forventede effekter fra 

turnusmodellen så langt (pr. april var det 26 ubesatte stillinger). I tillegg har 

rekrutteringsperioden ført til mye tid til administrering av bl.a. innleie av vikarer i påvente av 

ansettelser. Det var behov for å styrke sykepleiedekningen og rekrutteringen søker å oppfylle 

dette. 

Organisering av tjenestene og arbeidsoppgavene 

Medarbeiderne melder at det er positivt med mulighet for kurs og faglig utvikling, at det er 

bedre tid til ekstraoppgaver og at denne turnusen gir stabilitet, kontinuitet, fleksibilitet og økt 

trygghet i arbeidshverdagen.   

Den største tilbakemeldingen på organisering er at de forskjellige vakttidene, og dermed 

forskjellige start-slutt-tidspunkt for de ulike vaktene, er uheldig for oppgaveløsningen i 

arbeidshverdagen. Dette er en unison og sterk tilbakemelding fra alle som har evaluert. 

Gjennom evalueringen foreslås det å gjøre noe med vaktlengder for de lavere 

stillingsstørrelsene slik at økt kontinuitet, bedre logistikk, kommunikasjon og samarbeid er 

mulig i løpet av arbeidsdagen. 

En annen tilbakemelding er at organisering av arbeidsoppgavene må tilpasses den nye 

turnusmodellen for å sikre like rutiner og prosedyrer mellom teamene og avdelingene. Det må 

også arbeides med å sikre kommunikasjon mellom helg og påfølgende uke. Både 

medarbeiderne, lederteamet og MBM melder dette som forbedringspunkt. 

Ekstra arbeidstid er en slags pott med arbeidstimer som hver medarbeider har i sin 

stillingsstørrelse, men som ikke er fastsatt i turnus. Denne ekstratiden er tenkt benyttet til å 

dekke for både planlagt og ikke-planlagt fravær som er i avdelingen. Tilbakemeldingene tyder 

på at det er forskjellig hvordan en opplever å ha oversikt over denne tiden og hvor tidkrevende 

det er å administrere dette. De melder at de ser fleksibiliteten dette gir, men samtidig er det 

utfordrende å ha oversikt over saldo til hver enkelt til enhver tid. Det foreslås å inngå årsturnus 

for å skape mer forutsigbarhet. 

MBM avtaleverk melder tilbake at de opplever at partssamarbeidet har fungert godt, det er 

positivt at plasstillitsvalgte er benyttet i prosessen, det har vært mange arenaer for innspill og 

tillitten og respekten mellom partene har gjort samarbeidet godt. Dette har også gjort at 

prosessen har ført til en rekke modige valg som partene er sammen om, og som de ønsker å 

evaluere sammen. På den annen side er det tilbakemeldinger om at kommunikasjonen fra 

prosessen kunne vært tydeligere formidlet til en bredere krets av interesserte. 

Ledelse  

Lederteamet evaluerer seg selv ved å stille en rekke spørsmål om de hadde nok lederkapasitet 

underveis i prosessen, om de kjente til den valgte løsningen godt nok til å ta de gode valgene 

på sammensetning av kompetanse og vakttider og om de tok de rette valgene i forhold til 

konsekvenser for drift for alle avdelingene. De kommer ikke med noen svar, men de undrer seg 

over nevnte momenter. MBM nevner at lederkapasiteten har vært varierende underveis i 

prosessen da det har vært til dels stor utskifting av ledere. Medarbeidere melder også om tidvis 

mangelfull ledelse, og de opplever at det kommer fordi de er borte på møter. De etterlyser 

ledelse med mer tydelighet og felles rammer for alle avdelinger. 
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Rådmannens vurdering 

Det er viktig for rådmannen at kommunen jobber grundig i de store prosessene, og mener at 

grundighet vil skape bærekraftighet over tid. Denne evalueringen er et skritt mot en løsning 

som kan gi gode forutsetninger for både brukere, medarbeidere og arbeidsgiver til en varig 

forbedring og optimal organisering av tjenesten. Dette vil være et kontinuerlig arbeid og 

rådmannen mener at hjemmetjenesten har et godt grunnlag for sitt videre arbeid.  

 

Det er en del forbedringspunkter som kommer frem i evalueringen. Lederteamet og lokalt 

MBM er kjent med forbedringspunktene og har allerede startet forbedringsarbeidet:  

- Det ble tidlig drøftet frem at årsturnus kunne svare ut økt forutsigbarhet i forhold til 

ekstra arbeidstid. Det er allerede inngått protokoll for dette og planleggings-

/gjennomføringsarbeidet er i full gang.  

- Det arbeides kontinuerlig med organisering av arbeidshverdagen og dette arbeidet vil 

prioriteres på fagdager og i fellesmøter. I lokalt MBM er det allerede diskutert 

løsninger for å øke kommunikasjon mellom teamene og mellom helg og ukedager. Det 

er ikke tatt noen beslutning på dette, men det jobbes med.  

- Det er utarbeidet forslag til hvordan en kan løse vaktlengder for å sikre en 

hensiktsmessig arbeidsdag. Løsningen er i skrivende stund ikke ferdig drøftet mellom 

partene, men løsningen jobbes med. 

- Det er rekruttert nye ledere underveis i prosessen og slik det ser ut nå er lederteamet 

fulltallig på nyåret. 

- De fleste nyrekrutteringer av sykepleiere og fagarbeidere er nå utført, og de fleste har 

startet arbeidsforholdet sitt i hjemmetjenesten.  

Rådmannen ønsker at det gode partssamarbeidet, både lokalt og på overordnet nivå, 

opprettholdes, og at kommunens arbeid med bærekraftige arbeidstidsordninger fortsetter. 

Erfaringer fra pilotarbeidet i hjemmetjenesten Hønefoss vil tas med i det videre arbeidet frem 

mot en heltidskultur for hele sektoren og for kommunen.  

 

Vedlegg 

Evaluering av Morgendagens omsorg, Ringeriksmodellen 2018.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Akre-Hansen 
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Arkivsaksnr.: 19/216-1   Arkiv: 033  

 

Årsmelding  for Eldrerådet 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Eldrerådet 28.01.2019 

6/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmeldig for 2018 anbefales tatt til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2018 V/ Ole Einar Dalen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/67-2   Arkiv: 033  

 

Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Råd for funksjonshemmede 29.01.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018» som viser den aktivitet og 

hvilke saker rådet har arbeidet med i 2018. 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2018, Råd for funksjonshemmede. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/403-1   Arkiv:   

 

Orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Diverse orienteringer v/kommunalsjef:  

1. Muntlig informasjon om ventelister for institusjon og omsorgsboliger  

2. Rapport, -  pilot velferdsteknologi 

3. Orientering om mulig etablering av Kirkens bymisjon 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme 
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Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/322-1   Arkiv:   

 

Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova as  
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker 

som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Menova as Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %) 

og Hole kommune (6,7 %). Virksomheten Menova AS driver på Kilemoen, drift av 

arbeidsplasser for personer med uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA), har betydelige 

likhetspunkter og synergi med deler av Aurora sin virksomhet. Samtidig som det også er 

forskjeller innen andre områder. 

Menova AS forstår at dagens leieavtale for Aurora sine lokaler på Hensmoen går ut ved 

årsskiftet 2020/2021.  Styret i Menova AS mener derfor det kan være et naturlig og riktig 

tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre og organisere dagens tilbud om arbeid og 

aktivitet for voksne funksjonshemmede hos Aurora, eventuelt som del av Menova AS sin 

virksomhet.  

Styret for Menova AS er av den oppfatning at med en lokalisering på Kilemoen vil det enklere 

kunne praktiseres sømløse overganger etter hvert som den enkelte bruker utvikler nye 

ferdigheter. Fra enklere produksjonsoppgaver, - til mer krevende i VTA delen (varig tilrettelagt 

arbeid) og for noen mulighet til overgang til varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. 

For noen, basert på endring i helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste 

løsningen 

Ytterligere argumentasjon fra styrets side følger som vedlegg til denne sak. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har mottatt en henvendelse fra styret i Menova as om å vurdere et mulig tettere 

samarbeid om arbeids/aktivitetstilbud for den målgruppen psykisk utviklingshemmede som 



tradisjonelt har fått sine tilbud ved «Aurora» (tidligere Ringerike arbeidssenter) på Hensmoen. 

Det antydes at slikt samarbeid godt kan skje i regi av den kommunale bedriften. 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet. Et av 

hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har vært så lavt at de vanskelig kunne 

nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud som baserer seg på en relativt høy 

produksjonskapasitet. 

I realiteten har dette ført til at denne gruppen har «vært skjermet» fra Nav sine tilbud og 

«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor 

næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedriftene. 

Flere kommuner, bl.a. Lier kommune i Buskerud har gjennomført endringer i tråd med styret i 

Menova as sitt forslag. Dette med gode resultater, ikke minst for de det gjelder. Rådmannen 

mener derfor et slikt forslag bør utredes så snart som mulig 

 

Vedlegg 

 Brev fra styret i Menova as av 24.1.2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, komunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/5180-1   Arkiv:   

 

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  
 

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som 

ligger i denne sak. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger med dette fram BP2-sak for «Hov Vest» for endelig vedtak. Denne saken 

har vært under arbeid siden 2013, da en gruppe foreldre til psykisk funksjonshemmede barn tok 

kontakt med kommunen for å forberede bistand til egne boliger, når barna ble så gamle at det 

var naturlig å flytte ut å bo for seg selv. Aktuelt tidspunkt ville være fra barna var 18 år +, 

m.a.o. i 2020 - 2021. 

Ønsket fra foreldregruppen var at det skulle bygges et boligfellesskap organisert som et 

borettslag, der hver enkelt eide sin egen leilighet. Tanken var at dette skulle fremme 

selvstendighet og sikre trygghet i boforholdet, samt en viss innflytelse på hvem man ville bo 

sammen med. Samtidig var dette barn og foreldre som kjente hverandre godt, og som klart 

signaliserte at de som foreldregruppe ville følge opp sine og hverandres barn som voksne. 

For kommunen var dette «upløyd mark», men ideen virket svært interessant, og det ble satt 

ned en arbeidsgruppe sammen med foreldrerepresentanter for å se hvordan et slikt konsept 

kunne realiseres. 

I møte mellom arbeidsgruppen, foreldre og husbanken ble realitetene drøftet og de positive og 

negative sider ved et slikt prosjekt belyst. Realitetsorientering hadde klart fokus på de 

vanskelige og kanskje negative sidene ved et slikt konsept, og foreldregruppen og kommunens 

representanter var enige om følgende: 

Dersom hensikten med å eie i stedet for å leie bolig, er for på den måten å kunne hente ut 

framtidig verdistigning og mulig fortjeneste, - er omsorgsbolig ikke det riktige 

investeringsobjekt. 



Kommunens tildelingsrett og plikt i forhold til å kvalifisere for investeringstilskudd fra 

husbanken er absolutt. Et slikt konsept vil kreve mye av både kommunen og foreldrene i 

forhold til samarbeid/samarbeidsformer. 

Den eneste måten et slikt prosjekt kan realiseres på, er at kommunen bygger og får 

investeringstilskudd, for så å seksjonere leilighetene å selge disse som borettslag. 

Da det var etablert konsensus/forståelse om disse punktene, bl pårørende og kommunen enige 

om å gå videre med prosjektet, og etter en lang og omfattende prosess er prosjektet nå klart 

for realisering med ferdigstillelse i 2020. 

 

Beskrivelse av saken 

Prosjektet 10007 «Hov Vest» omhandler bygging av 7 omsorgsplasser finansiert som 

omsorgsboliger med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig 

kommunal tomt i området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til 

formålet og vil gi en bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode 

dagslysforhold, solforhold og utsikt. 

I samtlige planmøter har brukerne vært representert enten ved samtlige foreldre eller ved et 

foreldreutvalg. NFUi har vært invitert inn i prosessene, men har sett sin tilstedeværelse 

overflødig, da hver enkelt av de aktuelle beboere har vært representert ved sine foreldre. 

Det er konsensus om at valgte løsning oppfattes som ideell, både når det gjelder lokalisering, 

utforming og antall leiligheter. 

Det ble i 2016 satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle tomtene på Hov 

fra NLF- område til boligformål. Omreguleringen er må på plass. 

Sommer/ høst 2018 ble det gjennomført skisse-/ forprosjekt som resulterte i nye planer, 

rapport og kostnadskalkyle. Dette baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra 

Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess.  

Husbanken har vært involvert gjennom hele prosessen med utvikling av planer, og vi har fått 

klar tilbakemelding på at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd). 

Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og 

tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv sviktii. Slik utforming og tilrettelegging skal 

skje i tråd med Demensplan 2015 og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med 

utviklingshemming. 

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Oppstart vil skje i slutten av mai/juni 2019. Dette prosjektet vurderes 

utført/samkjørt med Hov Øst. Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles 

rigg og drift, administrasjon, logistikk, HMS, og med tanke på mineralisering av trafikk, støy 

og annen anleggsbelastning for nabolaget. 

Vurderinger miljø 

Det anses ikke hensiktsmessig å bygge etter BREEAMiii – metodikk. Dette vurdert ut i fra en 

kost/ nytte vurdering. I stedet forutsetter prosjektet å legge til grunn klima og energiplan fra 

                                                
i Norsk forening for utviklingshemmede, - Lokallag Hole og Ringerike  
ii Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk, forstå 

språk og kommunaikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og komplisert og endringer i atferd og 

personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming. 
iii BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et effektivt verktøy for 

å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet bærekraftig tenkning i alle ledd. 



Ringerike kommune, samt å utforme en miljøoppfølgingsplan som tar for seg de mest 

vesentlige elementer fra BREEAM.  

 

Vurderinger energi 

For prosjektet Hov Vest er det lagt til grunn bruk av solcelle teknologi. Prosjektet har en klar 

ambisjon om bruk av solceller integrert i takplater (tak som produserer strøm) i kombinasjon 

med tekniske løsninger for styring av energiforbruk (deriblant varmtvann). Det søkes støtte for 

dette gjennom støtteordninger i Enova. Dersom støtte ikke innvilges, legges det til rette for at 

boretteslaget kan søke om støtte som privatpersoner og ettermontere tradisjonelle 

utenpåliggende solcellepaneler. 

Massivtre 

Det er i forprosjektet gjort en egenethetsvurdering vedr. bygging i massivtre. Bygget er godt 

egnet for bygging i massivtre, og det er pr. dato ingen forhold som tyder på at dette vil ha en 

negativ priskonsekvens. Følgelig forutsettes bygging i massivtre ved utlysning av 

anbudskonkurranse.   

Vurderinger LCC (livssyklus kostnader) og drift:  

Prosjektet har ambisjon om å oppnå svært lave kostnader til drift og vedlikehold av 

bygningsmassen. Det er tatt utgangspunkt i LCC (livssyklus vurderinger mhp levetid og 

kostnader for komponenter), samt overordnet vurdering mhp kostnader for drift av 

bygningsmassen i de valg og beslutninger som er gjort i forprosjektet. Videre legges LCC 

vurderinger som beslutningsgrunnlag for borettslag/foreldregruppe i gjennomføringsfasen. 

Økonomiske forhold 

Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene, 

inkl. mva og avsetning for usikkerhetiv 

• Prosjektkostnad (P50): 28,3 MNOK inkl. mva.  

• Prosjektkostnad (P85): 31,0 MNOK inkl. mva.  

 

Kalkulert prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/m2 i størrelsesordenen ca. 44 000 kr/m2, 

Prosjektet er utarbeidet i nær samarbeid med pårørendegruppen, som har akseptert prosjektet 

slik det nå framstår, samt kostnadene. 

Refusjoner 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid, og videresalg/etablering av borettslag vil også skje etter ferdigstillelse) vil dermed for 

«Hov Vest» kalkuleres til 31.0 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe kommunen får 

refundert for boliger rettet mot dette formålet, samt reserver og marginer. 

Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 316 500,- pr. enhet. Dette vil gi en maksimal uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd som utbetales til kommunen på kr. 1 492 000,-/boenhet. Husbanken 

forutsetter da at omsorgsplassene er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, 

kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi, noe som er et generelt krav 

                                                                                                                                                   
Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen 

er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, 

materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning. 
iv Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er verdien for anslått 

prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått prosjektkostnad beregnet innenfor 85% 

sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover 

denne rammen. 



for at investeringstilskudd skal utløses. Alle husbankens krav er ivaretatt. 

Investeringstilskuddet kan ikke transporteres til andre. 

Ringerike kommunes endelige kapitalkostnader/investeringskostnader til prosjektet «Hov 

Vest» kan dermed illustreres slik: 

Etableringskostnader:    kr.   31 000 000 

- Moms-kompensasjon:   kr.     6 200 000 

- Investeringstilskudd:    kr.   10 444 000   

kr.   14 356 000 

Finansieres av borettslaget:   kr.   14 356 000 

Netto kapitalkostnad for kommunen:  kr                    0 

 

Dette betyr at hver leilighet i henhold til forprosjektets kalkyle vil koste ca. kr. 2 050 000,-. 

Hvordan borettslaget vil håndtere dette i forhold til innskudd og fellesgjeld, vil være 

borettslagets ansvar. Rådmannen vil allikevel bemerke at husbanken signaliserer at kommunen 

kan innvilge startlån til finansiering av innskudd for de som har manglende egenkapital, samt at 

borettslaget kan få innvilget grunnlån fra husbanken i forhold til etablering av fellesgjeld. Slik 

finansiering vil til enhver tid være markedets rimeligste og gunstigste finansiering. 

 

Rådmannens vurdering 

Etableringen av omsorgsboligene på Hov Vest, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi 

meget godt tilpassede og fremtidsrettede omsorgsplasser i tråd med det initiativ som ble tatt fra 

foreldregruppens side. Prosjektet har vakt en viss oppsikt hos andre kommuner, og kommunen 

har mottatt en rekke forespørsler om hvordan et slikt prosjekt kan organiseres og utvikles. Det 

har også vært flere henvendelser fra potensielle brukere og pårørende som synes prosjektet er 

interessant. 

Rådmannen vil presisere at de framlagte tall er en kalkyle basert på forprosjektet. Som ved 

andre byggeprosjekt, vil kostnadene framstå som langt sikrerer etter at anbud er innhentet, og 

endelige når byggeregnskap foreligger. Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med 

tanke på økonomi eller fremdrift. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler.   

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte. Pårørendegruppen har tatt 

initiativ til etablering av borettslaget, og valgt et interimsstyre. Forvaltningsavtale vil bli inngått 

med «Ringbo», som også har dette ansvaret i forhold til våre borettslag i Elvegata, på Hov og i 

Ve. Vedtekter for dette nye borettslaget vil bli utarbeidet i tråd med eksisterende borettslag. 

 

Vedlegg 

 Tegninger, - plan- og profilskisser 

 

 

 Ringerike kommune, 25.11.2019 

 



 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Trond Skogdal, prosjektansvarlig/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Entre
4 , 3 m2

104 . 5

Bad
7 , 3 m2

B

B

C

C

D

D

E

E

A

A

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

YV 14
1 390 x 1 390

103 . 3

Opphold
23 , 0 m2

A A

B

B
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49 , 9 m2

YV 14
1 390 x 1 390

YV 12
1 190 x 1 190

YV 12
1 190 x 1 190

iD
sD
10

99
0
x
2
09
0

YV 14
1 390 x 1 390

Y
D
10
G

99
0
x
2
09
0

YV 38
3 850 x 1 690

Y
D
10
G
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0
x
2
09
0

YV 38
3 850 x 1 690

YV 14
1 390 x 1 390

Y
D
10
G
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0
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09
0

YV 38
3 850 x 1 690

YV 14
1 390 x 1 390
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D
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G
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YV 38
3 850 x 1 690

YV 50
4 990 x 1 290

Y
D
15

1
49
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YV 12
1 190 x 1 190

Y
D
15
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1
49
0
x
2
09
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iD 21 G
2 090 x 2 090

iD 21 G
2 090 x 2 090

iV 22
2 150 x 2 090
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iD 21 G
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iD
sD
11

1
09
0
x
2
09
0

iD
sD
11

1
09
0
x
2
09
0

iD 21 G
2 090 x 2 090
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iD 10
990 x 2 090

Oppvaskm Oppvaskm Oppvaskm Oppvaskm

W W W W
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IV - 01
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-0
1
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1

IV - 01

IV
-0
1

IV
-0
1

IV
-0
3

IV
-0
3

IV
-0
3

IV
-0
3

IV
-0
3

IV
-0
3
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3
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3
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IV
-0
2

IV
-0
2

IV
-0
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YV - 01 . 1
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1.
1
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1.
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1

IV - 01
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-0
1

IV - 01
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-0
1

YV - 01 . 1

Y
V
-0
1.
1

202 . 3

Opphold
23 , 0 m2

202 . 2

Bod
3 , 0 m2

203 . 3

Opphold
23 , 1 m2

203 . 2

Bod
3 , 0 m2

204 . 3

Opphold
23 , 0 m2

204 . 2

Bod
3 , 2 m2

205

Gang
60 , 2 m2

201 . 3

Opphold
22 , 9 m2

201 . 2

Bod
3 , 0 m2

208 . 1

Sov
6 , 9 m2

208 . 2

Kontor
7 , 3 m2

202 . 4

Sov
10 , 6 m2

201 . 4

Sov
10 , 6 m2

203 . 4

Sov
10 , 6 m2

204 . 4

Sov
10 , 6 m2

202 . 6

Balkong
7 , 3 m2

203 . 6

Balkong
7 , 3 m2

204 . 6

Balkong
7 , 3 m2

201 . 6

Balkong
8 , 0 m2

209

Balkong felles
15 , 3 m2

207

Løfteplattform
4 , 0 m2

206

Trapperom
16 , 1 m2

202 . 1

Entre
4 , 3 m2

203 . 1

Entre
4 , 3 m2

204 . 1

Entre
4 , 3 m2

201 . 1

Entre
4 , 3 m2

202 . 5

Bad
7 , 3 m2

201 . 5

Bad
7 , 3 m2

203 . 5

Bad
7 , 3 m2

204 . 5

Bad
7 , 3 m2

B

B

C

C

D

D

E

E

A

A

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

A A

B
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C
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D
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A

A

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

A A

B
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Takrenne Takrenne

Snøfanger

Snøfanger

Snøfanger
Snøfanger
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82,70

79,70

7 220 7 220 7 220 7 220

2
5
00

5
00

4
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A

A

B

B

C
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D

D

E

E

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1

82,70

79,70

2 700 2 000 6 480 2 000

2
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0

50
0

2
3
00

Takvinkel 20 º

1 . Snitt B - B
M : 1 : 100

1 . Snitt A - A
M : 1 : 100
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350

YD 20 . 1 G
1 990 x 2 090

iD 21 G
2 090 x 2 090

1
49
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V
38

4
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x
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0

Kjøleskap
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m
.
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YV - 01 . 1

Y
V
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1.
1

YV - 01 . 1

1 3 , 7

1 01

Felles
49 , 6 m

1 01 . 1

OPPRISS 1 OPPRISS 2

Illustrasjon PLANU TSNITT 1 : 50

1

2

Alle kjøkken skal være av høy kvalitet , robuste
og tåle tiltenkt bruk .

Kjøkken i fellesareal :
- Skrog med laminat og rette kantlister .
- Fronter i overskap : ask finer - natur , med heltre
ask kantlister , overfinert . Overflatebehandlet med
slitesterk klarlakk . Fronter i under - og høyskap :
matt , mørk grå høytrykkslaminat ( nano ). Åpne
skrogsider skal enten ha dekkpanel eller fores
mot vegg , med lik utførelse som tilhørende front .
Sokler som fronter . Tilstrekkelig ventilering av
integrert kjøl / frys i sokkel og evt . skrog .
- Hengsler og glidere skal være solide og ha
dempe - og brems funksjon .
- Grep i gjennomgående , børstet rustfritt stål -
lange , rettkantet bøyle .
- 30 mm benkeplate med matt , mørk grå
høytrykkslaminat ( nano ). Benkeplatene skal tåle
høy temperatur , være lysekte , lett renhold og
være støtsikre . Benkeplatene skal beskyttes mot
damp fra hvitevarer - skjøter skal forsegles , og
plater føyes sammen med samleskinne og
koblingsbeslag . Fug mellom benkeplate og vegg .
- Spruteplate på vegg over benker i herdet
bakmalt eller foliert glass . Samme farge som
vegg . Fargekode avklares . Utsparing for
stikkontakter o . l . må påberegnes .
- Integrert belysning under overskap - LED .
Leveres med forkoblingsutstyr for Dali .
Anretningsbord fra Albin i Hyssna - bjørk L 88 x
D 44 x H 85 cm

Refprodukter Hvitevarer :
Whirlpool side by side WM D 4001 X
Dampovn Combimaster Plus XS
Ventilator UltraVent Plus XS
Integrationkit for SelfcookingCenter XS
Integrert mikrobølgeovn
Induksjonstopp
Fryseskuff 60 cm modul
Ventilator
Oppvaskmaskin godkjent for institusjon ,
referanseprodukt Metos WD - 4 S Basic 230 V

NB ! Tegning gjelder også for rom 216

Snowflake K 1305 RG L 2 6 N E dobbelt
kjøleskap m / ben

Dampovn Combimaster Plus XS

Oppvaskmaskin
Avfallssystem montert i dyp skuff
Fryseskuff

Mikrobølgeovn
Ventilator

Induksjonstopp

påforing opp til uk dekke
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Oppvaskm

50 , 4 m2

330 , 5 m2
IV - 03

IV
-0
3

IV
-0
21 02 . 3

Opphold
23 , 0 m2

4 , 3 m

Alle kjøkken skal være av høy kvalitet , robuste
og tåle tiltenkt bruk .

Kjøkken :
- Skrog med laminat og rette kantlister .
- Fronter i høy - og overskap : ask finer - natur ,
med heltre ask kantlister , overfinert .
Overflatebehandlet med slitesterk klarlakk .
Fronter i underskap : matt , mørk grå
høytrykkslaminat ( nano ). Åpne skrogsider skal
enten ha dekkpanel eller fores mot vegg , med lik
utførelse som tilhørende front . Sokler som fronter .
Tilstrekkelig ventilering av integrert kjøl / frys i
sokkel og evt . skrog .
- Hengsler og glidere skal være solide og ha
dempe - og brems funksjon .
- Grep i gjennomgående , børstet rustfritt stål -
lange , rettkantet bøyle .
- 30 mm benkeplate med matt , mørk grå
høytrykkslaminat ( nano ). Benkeplatene skal tåle
høy temperatur , være lysekte , lett renhold og
være støtsikre . Underlimte vasker . Benkeplatene
skal beskyttes mot damp fra hvitevarer - skjøter
skal forsegles , og plater føyes sammen med
samleskinne og koblingsbeslag . Silikonfug mellom
benkeplate og vegg .
- Spruteplate på vegg over benker i herdet
bakmalt eller foliert glass . Fargekode avklares .
Utsparing for stikkontakter . l . må påberegnes .
- Integrert belysning under overskap - LED .
Leveres med forkoblingsutstyr for Dali .

Hvitevarer :
Kjøle -/ fryseskap for helintegrering , selvavrimende
Integrert ovn
Integrert mikroovn
Induksjonstopp
Ventilator
Oppvaskmaskin

OPPRISS 1

PLANUTSNITT 1 : 50

1

Illustrasjon

Illustrasjon

Avfallssystem montert i dyp skuff
Oppvaskmaskin
Ovn
Helintegrert kjøleskap

Mikrobølgeovn
Integrert ventilator

Induksjonstopp
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ID iD 7 iD 10 iD 18 G iD 20 S iD 21 G iD 21 G iDsD 10 iDsD 11

Antall 1 4 1 1 7 2 1 14

Slagretning H H H V H V

Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Pocket Pocket

ALLE OPPRISS ER SETT
FRA HENGSELSIDE

690
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1 750

990
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0

S S

1 990

2
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0

2 090

990
2
09
0

S

2 090

990
2
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S S

990

2
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0

1 090

2
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0

Karmmål BxH 690 × 2 090 990 × 2 090 1 750 × 2 090 1 990 × 2 090 2 090 × 2 090 2 090 × 2 090 990 × 2 090 1 090 × 2 090

Overflate Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat

Glass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

AU 00 101 Skjema Innerdører

Husk :
Det ble ikke definert brann , Lyd eller energikrav på skjemategningen .
Det henvises til spesifikke rapporter av RI Br , RI Aku og RI Byfy .
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ID YD 10 B YD 10 G YD 15 YD 15 . 1 YD 15 G YD 20 . 1 G YD 20 S

Antall 8 7 1 1 2 1 1

Slagretning V V H H H V

Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet 2 dørblad 1 skyve Sidehengslet

ALLE OPPRISS ER SETT
FRA HENGSELSIDE
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S S

1 490
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S S

1 990
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S S
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Karmmål BxH 990 × 2 090 990 × 2 090 1 490 × 2 090 1 490 × 2 090 1 490 × 2 090 1 990 × 2 090 1 990 × 2 090

Overflate Boddør / trespiler Alu / tre Alu / tre Alu / tre Alu / tre Alu / tre Spiledør

Glass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

AU 00 102 Skjema Ytterdører

Husk :
Det ble ikke definert brann , Lyd eller energikrav på skjemategningen .
Det henvises til spesifikke rapporter av RI Br , RI Aku og RI Byfy .
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Antall 1

Slagretning

Åpningstype ---

NB ! VINDUSOPPRISS
ER SETT FRA INNSIDEN

( HENGSELSIDE )

2 1 50

2
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0

S

Karmmål BxH 2 150 × 2 090

Overflate Massivtre
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2. Eldrerådet/Hovedutvalget anser det som viktig at kunnskap, kompetanse og erfaringer 

fra prosjektet, overføres til den videre organiseringen og det videre arbeidet med 

velferdsteknologi og digitale løsninger. 

 

 

  

 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for prosjekt «Velferdsteknologi i Ringerike kommune» var behov for å bygge en 

infrastruktur for IT i helsebyggene. Dette for å kunne muliggjøre velferdsteknologi og nye digitale 

løsninger. Varigheten til prosjektet ble satt til tre år, og prosjektgruppen besto av deltakere fra både 

IT-enheten og Helse og omsorg.   

Prosjektets mandat var å planlegge, teste og implementere et IT-grensesnitt for generell 

velferdsteknologi, følge helsedirektoratets hovedanbefalinger, bygge en IT-plattform for 

velferdsteknologi mot kommunens eksisterende nettverk, lette innføringen av velferdsteknologi ved 

å formalisere kravene til infrastruktur på helseinstitusjoner i Ringerike kommune,  gjennomgang av 

ønskede lokasjoner, teste eksisterende velferdsteknologi hjemme hos brukerne, planlegge og 

etablere et demonstrasjonsrom for velferdsteknologi i Ringerike kommune. 

 

Definisjon velferdsteknologi 

Velferdsteknologi er; «Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, 

mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i 

hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. 

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å 

forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske 

løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» (KS og 

NHO 2009; AALIANCE 2009). 

Ulike begreper: 
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 Trygghetsskapende teknologier skal muliggjøre at mennesker føler trygghet og gis mulighet til 

å bo lengre hjemme. I dette inngår løsninger som gir mulighet for sosial deltakelse og motvirke 

ensomhet.  

 Mestringsteknologier skal muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse. I dette 

inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser og personer med 

behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet.  

 Helseteknologier muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet.  

 Velværeteknologier bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og avhjelper 

hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi. 

Teknologien kan bidra til folkehelsefremmende arbeid.  

Prosjekt har prioritert trygghetsskapende- og mestringsteknologier i sin utprøving, da den 

nasjonale satsingen ikke omfatter aktiviteter knyttet til helse- og velværeteknologier. 

 

Status prosjekttiltak 

Elektronisk plattform 

Prosjektet leverer en ferdig elektronisk nettverksplattform som kan sammenlignes med en 

grunnmur (se figur under), og den er en forutsetning for at kommunen skal klare å etablere og 

drifte velferdsteknologiske løsninger innen helse og omsorg i årene som kommer.  

 
Kort sagt er kommunen klar til å koble seg til resten av helse Norge. Velferdsteknologisk 

knutepunkt (VKP) er et eksempel på en del av referansearkitekturen som Ringerike kommune 

er i ferd med å koble seg opp mot. Du vil finne ytterligere informasjon om VKP senere i 

teksten. 

Infrastruktur IT i Helse og omsorg 

I prosjektperioden er det oppgradert nettverk på følgende lokasjoner: Austjord 

Behandlingssenter, Hvelven Omsorgssenter, Hønefoss Omsorgssenter, Fossetorget, Hov 

Omsorgssenter, Hallingby Bofellesskap og Krokenveien Bofelleskap. Her støtter nettverket 

velferdsteknologi som beskrevet i punktet elektronisk plattform. I tillegg er det lagt trådløst 

nett som gir pasienter gratis og sikker tilgang til internett inne på institusjonene. De ansatte har 

mulighet til å jobbe trådløst på de samme stedene, men i separate sikrede nett.  

Den elektroniske plattformen, sammen med 

grunnmuren, gir en isolert føringsvei for 

informasjon/alarmer. Informasjon/alarmer kan 

dermed gå videre til fagsystemer sentralt i Ringerike 

kommunes nettverk, videre til helseforetak og andre 

aktører innenfor helsesektoren eller til nasjonal 

referansearkitektur for velferdsteknologi.  

Referansearkitekturen skal sørge for at 

samhandlingen fungerer gjennom pasientforløpet, og 

at alle aktører skal ha tilgang til relevant 

informasjon. Referansearkitekturen sikrer etablering 

av et felles språk og definisjon av komponenter, 

grensesnitt og standarder for å løse 

infrastrukturutfordringene i hele landet.  
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På følgende steder er det lagt inn fiber (høyhastighetsnett): Austjord, Hvelven Omsorgssenter 

(under arbeid), Ringerike legevakt, Hønefoss omsorgssenter, Fossetorget, Hallingby 

bofelleskap, Krokenveien, Sokna omsorgssenter, Hov omsorgssenter (under arbeid) og Nes 

omsorgssenter.  

Nye Heradsbygda 

Prosjektgruppen har bistått i arbeidet med funksjonsliste for «nye» Heradsbygda omsorgs- og 

velferdssenter. Det er bl.a. arbeidet med kravspesifikasjon for sykesignalanlegg og 

infrastrukturbehov for velferdsteknologi.  

Digitale trygghetsalarmer 

Prosjektet bidro i arbeidet med å skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Utarbeidelse 

av kravspesifikasjon ble gjort som et interkommunalt samarbeid med Jevnaker og Hole, og 

anskaffelsen er nå gjort. Dette bidrar til en mer forutsigbar og effektiv tjeneste ved at 

samhandlingen mellom de ulike aktørene i størst mulig grad er digitalisert. Det er også innledet 

samarbeid med Ringerike brann- og redningstjeneste om installering og demontering av 

trygghetsalarmer/tjenester. 

Elektroniske medisindispensere (Evondos) 

Medisineringsroboten «Evondos E300», var den eneste medisindispenser i sitt slag på 

markedet på det aktuelle tidspunktet. Medisindispenseren plasseres hjemme hos 

langtidsmedisinerte personer og den er et personlig og pålitelig hjelpemiddel. Hjelpemiddelet 

letter hverdagen og eliminerer bekymringer rundt medisinering ved at den gir signal til 

personen når det er på tide og ta medisiner og den frigjør rett mengde medisin samtidig. Den er 

meget sikker og brukervennlig, men også forholdsvis kostbar. Denne type dispenser krever 

vedlikehold, opplæring og egnede kandidater. Det kan være andre løsninger som kan være mer 

hensiktsmessige og effektive. Forbedringer på dette området vil ivaretas av sektoren. 

Digitale tilsyn 

Digitalt tilsyn, med for eksempel RoomMate, bidrar til at pasienter har nødvendig trygghet i sin 

bolig gjennom at tjenesteyter varsles dersom uønskede hendelser inntreffer. Slike hendelser er 

definert til å være bl.a. fravær fra seng utover en definert tidsramme og fall innenfor 

registrerbart område. Bruk av digitalt tilsyn framfor fysiske tilsyn kan gi økt kvalitet på 

tjenesten bl.a. ved at varsling av uønskede hendelser skjer umiddelbart, og målrettet bistand 

kan lettere settes i gang. Prosjektet har utarbeidet egen sjekkliste og dokumentasjonsperm til 

enheter som benytter digitale tilsyn. 

Skanning i Gerica (kommunens system for Elektronisk Pasient Journal (EPJ) 

Det er behov for øke tilgangen til nødvendig dokumentasjon for helsearbeidere ute hos 

brukerne. Det er derfor behov for å gå over til fullelektronisk saksbehandling i sektoren, og 

prosjektet har satt i gang skanning inn til Gerica. På den måten kan dokumentasjon bli 

tilgjengelig på en helt annen måte enn tidligere. For å bli helt papirløse, gjenstår det utvikling 

av verktøyet fra leverandørens side. 
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Elektronisk medisinkabinett 

Hensikten med et elektronisk medisinkabinett er å heve kvaliteten og pasientsikkerheten 

gjennom færre muligheter for å gjøre feil. Kabinettet har automatisk føring av 

narkotikaregnskap, reduserer tidsbruken til medikamenthåndtering (bestilling, rekvirering, 

utlevering) og sørger for mindre svinn av medikamenter. Dette ble anskaffet sent i 2018 og er 

fremdeles under utprøving. 

Demonstrasjonsrom 

Det er etablert et demonstrasjonsrom for ulike teknologiske løsninger ved hjelpemiddellageret 

på Austjord. 

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) (Evondos, digitale tilsyn, medisinkabinett) 

Et nasjonalt knutepunkt beskrives som en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske 

løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler (EPJ). Leverandører 

av velferdsteknologiske løsninger og tjenester vil dermed kun forholde seg til knutepunkttjenesten 

for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Integrasjonene i 

en knutepunkttjeneste driftes og forvaltes av myndighetene. Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

prøver ut et teknologisk knutepunkt, som vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for 

velferdsteknologi.  

Ringerike kommune er invitert til å være i testgruppen på de overnevnte produktene med det mål å 

knytte disse inn i kommunens EPJ-system Gerica. Ringerike bidrar sammen med bl.a. Drammen, 

Bodø og Oslo. 

 

Konklusjon 

Det er utrettet mye i prosjektet som vi kan være stolte av. Den viktigste anbefalingen fra 

prosjektperioden er å satse på kompetanseutvikling av egne ansatte og tjenestemottakerne, slik at 

terskelen for å nyttiggjøre seg av digitale løsninger blir lavere. En annen suksessfaktor for å lykkes 

med implementering av ny teknologi eller digitale løsninger, er en dedikert person med ansvar for 

velferdsteknologi. Det er et stort kompetanseområdet som krever kompetent person som sørger for 

god planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.  

Veien videre 

Kunnskap, kompetanse og erfaringer fra prosjektet blir nå overført til ny intern organisering av 

arbeidet, samt til det interkommunale samarbeidsprosjektet med Hole og Jevnaker. Sektoren 

vil ha egne dedikerte personer med særlig ansvar for områder innenfor velferdsteknologi. 

Organisering og videre arbeid innenfor velferdsteknologi og digitale løsninger vil behandlet 

politisk i løpet av 2019. 
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For fullstendig rapport fra prosjektet – se vedlegg. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Kristin Akre-Hansen, koordinator, tlf. 94 13 37 25 
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1. Forord

Bakgrunnen for prosjekt velferdsteknologi i Ringerike kommune var et forslag fra kommunal
helse I 2015 til politikerne om å bevilge midler til å bygge IT infrastruktur i he lsebygg for å
lette innføringen av velferdsteknologi. Varigheten til prosjektet ble satt til 3 år. Det var IT -
enheten i Ringerike kommune som skulle utføre prosjektet sammen med deltagere fra helse,
men med hovedvekt på IT infrastruktur.

Prosjektgruppen har hatt mindre utskiftninger men består i 2018 av: Anne Marie Thomle
Brager, leder Austjord omsorgssenter, Tom Morten Nilsen, Leder t ilrettelagte tjenester vest ,
Wanja Solberg, Systemansvarlig Gerica, Monica Juverud Sørstrøm, Konsulent
tildelingskontoret, Øyvind Langum, Hjelpemiddellageret og Espen Lyngstad IT - enheten.

I den opprinnelige p rosjektplanen står det at vi skal:

« Planlegge, teste og implementere et grensesnitt i Ringerike kommune sin nettverks
arkitektur for informasjons flyt fra generell velfe rdsteknolog i. Følge helsedirektoratets
hovedanbefalinger om; Åpne grensesnitt som sikrer leverandørnøytralitet og
konkurranse samt alarmmottak som sentralt kommunikasjonspunkt .»

I prosjektplanen står det også at bidrag fra prosjektet til virksomheten er «R ent teknisk skal
prosjektet bygge en plattform for velferdsteknologi mot kommunens eksisterende nettverk.
Lette innføringen av velferdsteknologi ved å formalisere kravene til infrastruktur på helse
institusjoner i Ringerike kommune. Kravene gjelder for nye som allerede eksisterende
institusjoner, prosjektet vil ta en gjennomgang av ønskede lokasjoner. Prosjektet ønsker
også å teste eksisterende velferdsteknologi hjemme hos brukerne i Ringerike kommune.
Prosjektet planlegger og et demonstrasjonsrom for velfe rdsteknologi i Ringerike kommune.»

I 2017 ble det lagt fra m et forslag til politikerne om å øke midlene til prosjektet, noe som ble
godkjent i kommunestyret.

Prosjektleder vil gjerne takke følgende bidragsytere til rapporten Celine Birkeland, Anne
Marie T homle Brager, Øyvind Langum, Bente Norheim Ringen , Axel Sjøberg og Kjetil
Nystrand. Alle ansatt i Ringerike kommune

Uten Informasjonsutveksling med andre kommuner og Leverandører ville veien til kunnskap
vært mye lengre for prosjektgruppen. Jeg vil gjerne få lov til å takke Fredrikstad kommune,
Drammen kommune, Ned re Eiker kommune, Oslo Kommune og Bærum kommune.

Uten å kunne ha muligheten til å konferere med andre kommuner som har kommet lengre
enn Ringerike kommune , ville jobben med å implementere velferd steknologi blitt betydelig
vanskeligere.
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2. Sammendrag

Bakgrunnen for prosjekt velferdsteknologi i Ringerike kommune var et forslag fra kommunal
helse I 2015 til politikerne om å bevilge midler til å bygge IT infrastruktur i helsebygg for å
lette innføringen av velferdsteknologi. Varigheten til prosjektet ble satt til 3 år. Det var IT -
enheten i Ringerike kommune som skulle utføre prosjektet sammen med deltagere fra helse,
men med hovedvekt på IT infrastruktur.

Mandatet til prosjektet er p lanlegge, teste og implementere et grensesnitt i Ringerike
kommune sin ne ttverks arkitektur for informasjons flyt fra generell velferdsteknologi.

Følge helsedirektoratets hovedanbefalinger om; Åpne grensesnitt som sikrer
leverandørnøytralitet og konkurranse samt alarmmottak som sentralt kommunikasjonspunkt

• Lokaliseringsteknolog i (GPS)
• Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
• Digitalt tilsyn
• Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
• Digitale trygghetsalarmer

Prosjektet leverer en ferdig elektronisk nettverks plattform som kan sammenlignes med en
gr unnmur, den er en forutsetning for at kommunen skal klare å etablere og drifte
velferds teknologiske løsninger innen helse og omsorg i årene som kommer .

Kommunikasjon over fiber eller et annet høyhastighets samband som kan benyttes er en
forutsetning. På pr ioriterte har også prosjektet oppgradert til fiber , elektronisk nettverks
plattform og trådløst nett

Prosjektgruppen har også jobbet med funksjonsliste for Heradsbygda omsorgs - og
velferdssente r sammen med prosjektgruppen her, som i fellesskap skal utarbeide
kravspesifikasjon for blant annet sykesignalanlegg og v eileder for infrastrukturbehov for
velferdsteknologi både for boliger og Institusjoner.

Rapporten inneholder også en samlet oversikt av prosjekter rundt velferd teknologi initiert
av prosjekt gruppen.

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er et eksempel på en del av Referansearkitekturen til
helsedirektoratet og KS som Ringerike kommune er i ferd med å koble seg opp mot. Det gir
EPJ tilgang til rapportering fra Evondos, Roommate, Dignio, Pilly og senere Vingmed og Dora.

Vi sier litt om progresjon og økonomi i prosjektet sammen med konklusjon og noen
anbefalinger/erfaringer fra prosjektgruppen.

Dersom du vil gå dypere i henvisninger i rapporten så ligger linker du kan gå videre på, en
papirkopi er ikke et godt utgangspunkt for referansesjekking.
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3. Innledning

En lang rekke offentlige dokumenter, som Stortingsmelding 29 (2012 - 2013) «Morgendagens
omsorg» peker på utfordringer velferdssamfunnet står ovenfor i årene som kommer. Mange
vil leve lenge m ed sykdom og funksjonsnedsettelse, positivt, men utfordrende for
tjenesteapparatet.

Den demografiske utviklingen er slik at vi vil ha stadig flere eldre og pleie/hjelpe - trengende,
mens det vil være færre hender til å utføre arbeid i helse - og omsorgssekto ren.

Ved innføring av velferdsteknologiløsninger vil tjenesteprodusenter som kommuner og
andre offentlige etater kunne utnytte sine økonomiske ressurser bedre. Eksempelvis vil
hjemmetjenestenes innsats kunne være mer målrettet ved at man ikke drar ut, hvi s det ikke
er et faktisk behov. Den største innsparingen i offentlige budsjetter vil allikevel ligge i at langt
flere kan fortsette å bo hjemme lengre.

Sensorer av ulike slag, koblet til et styringssystem vil gjøre det tryggere å bo hjemme.
Eksempler er fallalarmer, brannvarsling, lys - styring, online komm unikasjon med tjenesteyter
ol.

Mer av de bevilgede midler kan brukes til menneskelig omsorg og varme og flere mennesker
vil kunne hjelpes for de samme midlene

I Ringerike kommune prioriteres tjenestene etter BEON - prinsippet (Beste effektive
omsorgsnivå). BEON - prinsippet kan illustreres gjennom en omsorgstrapp. Jo høyere opp i
trappen desto mer inngripende tjenester.

Stor tingsmelding nr 47 (2008 - 2009) «Samhandlingsreformen» bruker begrepet BEON
prinsip pet - Beste og mest effektive omsorgsnivå. Kommunene skal sørge for en helhetlig
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tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging
slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste ef fektive
omsorgsnivå (BEON). Derfor er hovedvekten av tjenestene organisert i den nederste delen
av trappen. Vi må åpne for nye tilnærminger som gir tilbud av tjenester lengre ned i
omsorgstrappen. Dette for å utnytte de iboende ressurser den enkelte har.
H jemmetjenester, hverdagsrehabilitering, dagtilbud og hjemme rehabilitering er tjenester
nederst i trappen, hvor brukeren aktivt kan bidra til å beholde, gjenopprette, eller øke
funksjonsnivå. Lengst opp i omsorgstrappen finnes institusjoner og spesialenhet er.
Dekningsgraden for institusjonstjenestene i Ringerike kommune er lavere enn
kommunegruppe 13. Dette kompenseres ved at vi har høyere tjenestevolum på
hjemmetjenester, som igjen fordrer en stram og effektiv tildelingspraksis, med tildeling på
best effek tive omsorgsnivå. Det er et mål å redusere tildelte timer.

Selvhjulpne innbyggere som mestrer hverdagen i vante omgivelser, lengst mulig. Lykkes med
mobilisering av tilgjengelige ressurser rundt brukere; i familie, sosiale nettverk, frivillige og
eget nærmiljø. Nødvendige omsorgsplasser (unge og eldre) i moderne bygg. Har gode og
tilpassede tjenester med nødvendig kompetanse. Boligsosialt arbeid som har resultert i
trygge og stabile boforhold. Ringerike kommune verdsetter mangfold og er et
menneskevennl ig samfunn.

3. 1 Begrepsavklaring (definisjon)

VKP: Velferdsteknologisk knutepunkt Et nasjonalt knutepunkt beskrives som en tjeneste som
ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e - helsesystemer, for
eksempel elektroniske pasientjournaler . Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og
tjenester vil dermed kun forholde seg til knutepunkttjenesten for å kommunisere med andre
systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Integrasjonene i en
knutepunkttjeneste driftes og forvaltes a v myndighetene.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram prøver ut et teknologisk knutepunkt, som vil utgjøre
kjernen i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi.https://ehelse.no/velferdsteknologi/nasjonal -
referansearkitektur

EPJ: E lektronisk pasientjournal er en nedtegnelse av alle relevante og nødvendige
opplysninger relatert til en pasient i forbindelse med helsehjelp. Ringerike kommune sitt
system heter Geric a og er produsert av Tietohttps://www.tieto.no/

NOARK5: skal kunne brukes for alle typer arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og
type organ. Alle aktiviteter som skaper dokumenter som det er viktig å sørge for at
oppbevares og gjenfinnes i autentisk form, skal i prinsippet inngå i en løsning for
arki vdanning. Dette er helt uavhengig av om dokumentene inngår i tradisjonell
saksbehandling, hvor mange år de skal oppbevares eller om de skal avleveres til depotarkiv.

Les mer rundt Noark5 hos arkivverket
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VT: Virtuel Træning er et dansk produkt for pasienter og brukere mulighet til å trene hjemme
med oppfølging via skjerm og video. Skjermen har kamera og tolker pasientens øvelser, og
gir tilbakemelding både til pasient og behandler. Se https://www .idisplay.dk/

3 .2 Mandat

Planlegge, teste og implementere et grensesnitt i Ringerike kommune sin nettverks
arkitektur for informasjons flyt fra generell velferdsteknologi.

Følge helsedirektoratets hovedanbefalinger om;

Åpne grensesnitt som sikrer leverand ørnøytralitet og konkurranse samt alarmmottak som
sentralt kommunikasjonspunkt

• Lokaliseringsteknologi (GPS)
• Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
• Elektroniske dørlåser (e - lås)
• Digitalt tilsyn
• Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
• Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
• Digitale trygghetsalarmer
• Responstjenester
• Tekniske krav til trygghetsteknologi

https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi# - anbefalinger - om - velferdsteknologiske - l%C3%B8sninger - i - kommunene

Hovedmål i den opprinnelige prosjektplanen

•  Planlegge og implementere nytt nettverk på Hvelven og Austjord, basert på gjeldene
nettverks standarder

•  Test av velferdsteknologi som er på markedet ute i felten i Ringerike kommune. Dette
gjelder både sykehjem og hjemme hos brukere.

•  Planlegge demonstras jonsrom for velferdsteknologi lokalisert innenfor Ringerike
kommune

4 . V elferdsteknologi

V elferdsteknologi er;  « Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse,
mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i
hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til
å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og k valitet på tjenestetilbudet.
Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller
innleggelse i institusjon. » (KS og NHO 2009; AALIANCE 2009)
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Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker
brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier:

Trygghetsskapende teknologier som skal
muliggjøre at mennesker kan føle trygghet og
gis mulighe t til å bo lengre hjemme. I dette
inngår løsninger som gir mulighet for sosial
deltakelse og motvirke ensomhet.

Mestringsteknologier som skal muliggjøre at
mennesker bedre kan mestre egen helse. I
dette inngår teknologiske løsninger til personer
med kronis k sykdom/lidelser og personer med
behov for rehabilitering/opptrening og
vedlikehold av mobilitet.

Helseteknologier som muliggjør avansert
medisinsk utredning og behandling i hjemmet.

Velværeteknologier som bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og avhjelper
hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av teknologi.
Teknologien kan bidra til folkehelsefremmende arbeid.

Prosjekt velferdsteknologi i Ringerike kommune har prioritert trygghetsskapende - og
mestringst eknologier i sin utprøving da d en nasjonale satsingen omfatter ikke aktiviteter
knyttet til helse - og velværeteknologier.

4 .1 Elektronisk Plattform i Ringerike kommune

Ringerike kommune følger Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske
området . Teknologien som blir anbefalt her, prøves ut gjennom pr osjektet «Prosjekt
Velferdsteknologi» i Ringerike Kommune. Helsedirektoratet har ennå ikke utarbeidet den
endelige standarden , ny dato er oktober 2019

Prosjektet leverer en ferdig elektronisk plattform som kan
sammenlignes med en grunnmur, den er en foruts etning for
at kommunen skal klare å etablere og drifte teknologiske
løsninger innen helse og omsorg i årene som kommer.

Plattformen sammen med grunnmuren gir en isolert
føringsvei for informasjonen/ alarmer som skal til
fagsystemer sentralt i Ringerike Ko mmunes nettverk, eller
videre til helseforetak og andre aktører innenfor
helsesektoren eller til nasjonal referansearkitektur for
velferd s teknologi.
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Referansearkitekturen skal sørge for at samhandlingen fungerer gjennom b ehandlings
forløpet og at alle aktører skal ha tilgang til relevant informasjon. Referansearkitekturen
etablerer et felles språk og definerer komponenter, grensesnitt og standarder for å løse
infrastrukturutfordringene på velferdsteknologi på samme måte i hele landet.
Referansearkitekturen skal sørge for at samhandlingen fungerer gjennom b ehandlings
forløpet og at alle aktører skal ha tilgang til relevant informasjon.

Utstyr bør følge felles standard, slik at kommuner og leverandører har fleksibilitet til å
oppgradere o g ta i bruk ny teknologi etter hvert som det utvikles nye løsninger.

Kort sagt vi er klare til å koble Ringerike kommune til resten av helse Norge .
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er et eksempel på en del av Referansearkitekturen ,
som Ringerike kommun e i skrivende stund er i ferd med å koble seg opp mot. Du vil finne
ytterligere informasjon om VKP senere i rapporten .

4 .2 Digitalisering Vs Velferdsteknologi

Helse og omsorg er i gang med å ta i bruk velferdsteknologi. Fokus er på hvordan
mulighetene, s om ny teknologi gir oss, kan benyttes. Ansatte trenger tilstrekkelig
kompetanse, informasjon og praktisk opplæring for å kunne utnytte mulighetene fullt ut.
Dette fordrer en tverrfaglig satsning i årene som kommer gjennom nettverksgrupper og ABC
opplæring, og tett samarbeid mellom sektoren og IT - avdelingen. Kompetanse på lovverk og
etikk, metoder for kartlegging av brukerbehov og eksempler på teknologiske løsninger som
allerede er i bruk i andre kommunene vil være vårt hovedfokus

Digitalisering er et vesent lig virkemiddel for verdiskapningen og gjør det mulig å løse
samfunnsutfordringer på nye måter og dermed skape samfunnsmessige gevinster og ifølge
KS de sier også at d igitalisering er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og økt
produktivitet . http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringss trategien/mal - og -
posisjoner/digitalisering - er - en - vesentlig - innsatsfaktor - for - innovasjon - og - okt - produktivitet/

Innføring og bruk av velferdsteknologi er et av virkemidlene for en vellykket digitaliserings
strategi, men før vi kan utnytte velferdsteknologi s å må også omgivelsene digitaliseres.

Et enkelt eksempel : S kal vi hjelpe hjemmetjenesten med bruke mindre tid på
dokumentasjon i hverdagen for å kunne bruke mer tid til pleie av sine brukere, så må vi gi
dem riktig verktøy til jobben. De må ha enkel tilgang til mapper og journaler som i dag ofte
finnes på papir eller kun er tilgjengelig via oppslag på terminaler på arbeidsplassen , de må
kunne oppdatere EPJ enkelt ute hos bruker, samt slå opp i historisk data der de er. Derfor
har prosjektet satt i gang skanning inn til EPJ og står også bak utskiftning av terminaler til de
ansatte i hjemmetjenesten.

Alt for å gi mer tid til mennesker og mindre til administrative oppgaver.
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5 . Infrastruktur It - he lse
For å kunne teste og implementere en velfungerende velferdsteknologi i RK må infrastruktur
være på plass. Frem til nå har infrastrukturen i RK vært bygget opp og håndtert som følger:
Nettverk til enheter/institusjoner har blitt bygger opp for å sikre a t ansatte har tilgang til et
I T - system for å håndtere elektroniske pasient journaler (EPJ).

Ved nybygging/ombygging av eksisterende bygg har det blitt opprettet proprietære
løsninger inne i selve bygget for f.eks. sengealarmer.

I T har ikke alltid vært in volvert i prosjekteringen, men kom inn når nettverkstjenestene
manglet/ikke var optimale etter at bygget var tatt i bruk dvs. etter at bygget eller
rehabiliteringen var ferdigstilt. Dette har vært kostnadsdrivende fordi det har medført at
d et , ofte i etter kant, har blitt installert nettverk frem til arbeidsplassene som skulle ha
tilgang til EPJ - systemer.

Nettverk har blitt lagt inn i entreprisen uten at bruk og kommende velferdsteknologi ble
særlig hensyntatt og dette har vært en begrensende faktor for utn yttelsen av bygget

I T - enheten har oppgradert nettverket på Austjord Behandlingssenter, Hvelven
Omsorgssenter, Hønefoss Omsorgssenter, Fossetorget, Hov Omsorgssenter, Hallingby
Bofelles skap og Krokenveien Bofelleskap. Her støtter nettverket velfer d steknol o g i sikkert og
pålitelig som beskrevet i kapittelet e lektronisk p lattform i R ingerike kommune .

Vi har lagt til et trådløst nett som gir pasienter gratis og sikker tilgang til internett inn e på
intuisjonene, og ansatte i kommunen mulighet til å jobbe trådløs t på de samme stedene ,
men i separate sikrede nett.

Kommunikasjon over fiber eller et annet høyhastighets samband som kan benyttes er en
forutsetning. På følgende steder har også prosjektet lagt inn fiber .

• Austjord
• Hvelven Omsorgs senter (under Arbeid)
• Ringerike Legevakt
• Hønefoss omsorgssenter
• Fossetorget
• Hallingby bofelleskap
• Krokenveien
• Sokna omsorgssenter
• Hov omsorgssenter (under arbeid)
• Nes omsorgssenter

I tillegg til den elektroniske plattformen så trenger helse og omsorg å b eskrive utstyr som må
installeres i hvert nytt bygg, samt bygg som rehabiliteres. D et må da beskrives hvilket utstyr
som må installeres på serverrom for velferdsteknologi , i tillegg må det utarbeides en
s tandard oppgaveliste ved installasjon i bygg .
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En slik v eileder fo r infrastrukturbehov for velferdsteknologi både for boliger og Institusjoner i
helse er under utarbeidelse. Vi benytter nybygget i Heradsbygda som utgangspunkt for all
dokumentasjon som utarbeides

• Vår oppgave er å definere velferdsteknologi inn i byggepros jektet

• Sørge for at forventningene til velferdsteknologi bli sett og hørt

• Sørge for it IT og bygg får klare nok instruksjoner for å kunne definere inn
infrastruktur og utstyr

• Innhente informasjon fra andre kommuner som har gjennomført dette før oss

• Mål uta rbeide konkret kvantifiserbar kravspesifikasjon til Utbygging/IT - enheten

• Klargjøre for en prosess med lederforankring, berørte virksomheter og tillitsvalgte
for endelig avklaring av organisering og utvikling kompetanse for drift, vedlikehold
og beredskap f or velferdsteknologi.

• Avklare grunnleggende prinsipper og forutsetninger for å sikre organisering av
drift, vedlikehold og beredskap for:

o  velferdsteknologi for brukere i bolig

o  velferdsteknologi for brukere i institusjon og bofellesskap

o  drift av sentral velferdsteknologiplat tform og tilknyttede fagsystem og
løsninger.

5 .1 Funksjonsliste for Heradsbygda omsorgs - og velferdssente r

Prosjektgruppen har også jobbe t med funksjonsliste for Heradsbygda omsorgs - og
velferdssente r sammen med prosjektgruppen her , som i fellesskap skal utarbeide
kravspesifikasjon for blant annet sykesignalanlegg. Sammen har vi utarbeidet en liste over
funksjoner som vi ønsker at sykesignalanlegget skal inneha . Disse har vi konkretisert og vil
lagt til som en egen anskaffelse til He radsbygda omsorgs - og velferdssente r. Se for øvrig
vedlegg som for komplett liste over funksjoner

5 .2 A nskaffelse av Digitale trygghetsalarmer

Prosjektet ønsket en tjeneste som sk ulle erstatte og modernisere dagens trygghetsalarm -
tjeneste. Dette er tjene ster som hjelper bruker når det oppstår uforutsigbare og uønskede
hendelser i tjenestemottakers hjem . Bruk er varsler aktivt selv om hjelp, Fall i hjemmet,
Brann - /røykutvikling . Vi ønsket også å adressere utfordringen at demente beveger utenfor
definert sik kert område i egen bolig for eksempel var sel om at bruker går ut på natt, samt
f all og bevegel se utenfor egen bolig.
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Målet med disse tjenestene er flere, men det legges særskilt vekt på disse viktige områdene,
en forutsigbar og effektiv tjeneste til tjenes temottaker ved at samhandlingen mellom
aktører i størst mulig grad er digitalisert. Prosjektet ønsket også et samarbeid med Ringerike
brannvesen om installering og demontering av trygghetsalarmer/tjenester.

Prosjektet utarbeidet en kravspesifikasjon baser t på Bærum kommune sine dokumenter til
deres anskaffelse av trygghetsalarmer. Jevnaker og Hole kommune ble også en del av denne
anskaffelsen, og alle parter virker fornøyde i dag.

5 .3 Kort presentasjon og s tatus av elektronisk medisin dispenser Evondos

Vi har i prosjektet implementert medisindispenseren Evondos. Med utgangspunkt i andre
sammenliknbare kommuner som har dispensere i drift; anskaffet vi i førsteomgang 15 stk, og
har økt etter hva hjemmetjenesten har meldt av behov. Vi har per i dag 50 dispensere.
Betalingen for dispenserne gikk ut av prosjekt og i drift 2 017 og regningen belastes drift i
virksomheten. Det er rutiner og prosedyrer for Evondos i Kvalitetssystemet og
prosjektgruppen mener at redaktør for disse bør ligge i hjemmetjenesten.

Medisineringsroboten Evondos E300, var den eneste medisindispenser i sitt slag på
markedet. Den plasseres hjemme hos langtids medisinerte personer. Den er et personlig og
pålitelig hjelpemiddel som letter hverdagen og eliminerer bekymringer rundt medisine ring.
Den er meget sikker og brukervennlig, men også forholdsvis kostbar. Vi tok denne inn i
piloten for å at hjemmetjenesten i Ringerike Kommune skulle bli trygge på metoden.
Utvelgelse av brukere (egnede og uegnede kandidater) og kjent med hvordan elektr onisk
medisindispenser fungerer.

Positive funn:

- Fungerer også som «passiv trygghetsalarm»
- Positive tilbakemeldinger fra tjenesten og brukere; enkelt å betjene for alle
- Brukerne blir mer selvhjulpne i andre funksjoner også (la ger plutselig frokost selv –

s om de tidligere fikk påsmurt av hjemmetjenesten sammen med
medisinutleveringen)

Utfordringer:

- Planen var at tildelingskontoret skulle inn å tilby dette som første tjeneste. Der det
kun var behov for medisinutlevering. Dette kontoret har i liten grad vært koplet på.

- Det kommer flere tilbakemeldinger (og logg viser) at det ikke er tid (og gode rutiner)
for å raskt få opp igjen medisindispensere som har feil.

- Det koster mye per måned for disse dispenserne og vi ser at det til tider står flere
dispensere på la ger.

- Det kan virke som om det er mangelfull og noe tilfeldig opplæring i deler av
hjemmetjenesten både på drift og å finne nye potensielle kandidater.

- Mangel på ressurser som har definerte roller og ansvar
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Det finnes et utvalg av ulike typer medisindispensere. Kostnadsmessig er flere også lavere i
pris. Vi mener vi kan si at vi har et fullverdig tilbud innen elektroniske medisindispensere når
vi;

• Direkte journalføring/registrering til Gerica
• Har et sortiment å velge i på medisindispenserfront en til ulike behov hos brukerne
• Alle i tjenesten ser på dette som et naturlig førstevalg ved behov for medisinbistand
• Ansatte er opplært og forstår fordelene dette har for brukere våre, så de tar

selvstendig ansvar for å finne nye kandidater
• Tverrfaglig sa marbeid og ressurser i form av tid og kompetanse, da vi snakker om

«skreddersøm» til hver enkelt bruker; når en skal lage et opplegg i brukernes hjem –
som trygger hverdagen

Alle løsninger vi skal sette opp krever spisskompetanse på brukerbehov, teknologi som
finnes, I T kompetanse, lovgivning og logistikk i daglig drift. Dette er en forutsetning a t er på
plass om vi skal lykkes, og t renger ressurser i form av tid og kompetanse og ikke minst
bemanning.

5 .4 Digitalt tilsyn i Ringerike kommune ved Room M ate

RoomMate er et unikt produkt innen velferdsteknologi og digitalt tilsyn. RoomMate
inneholder en avansert 3D - sensor som fungerer helt uavhengig av
dagslys. Bildene fra 3D - sensoren brukes for visuelt anonymisert
tilsyn, men blir også analysert av en kraftig innebygget datamaskin
for automatisk alarmering i kritiske situasjoner . RoomMate

fastmonteres øverst på veggen i rommet og sender automatisk SM S - varsel i ulike situasjoner
uten at brukeren trenger å trykke på en knapp eller bære annet utstyr på kroppen.

https://www.roommate.no/produkter/

Digitalt tilsyn med for eksempel RoomMate skal bidra til at pasienter har nødvendig trygghet
i sin bolig, gjennom at tjenesteyter varsles dersom uønskede hendelser inntreff er. Slike
h endelser er definert til å være bl.a. fravær fra seng utover en definert tidsramme og fall
innenfor registrerbart område. Bruk av digitalt tilsyn framfor fysiske tilsyn kan gi økt kvalitet
på tjenesten, bl.a. ved at varsling av uønskede hendelse r skjer umiddelbart.

Helsesektoren er i konstant endring - både behov og muligheter utvikler seg. Kommuner som
ser muligheter i teknologien og legger om måten de leverer helse - og omsorgstjenester på,
står bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

«De viktigste gevinstene vi ser er utsatt behov og redusert antall besøk fra hjemmetjenester,
utsatt behov for institusjonsplass, økt trygghet, frihet, mestring og selvstendighet for
brukere og pårørende, redusert belastning for tjenesten og mindre bruk av tvang» (Larvik
kommune, 2016).
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• Helsedirektoratet. Første og andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger: nasjonalt
velferdsteknologiprogram. IS - 2416. Oslo: Helsedirektoratet; 2016a. og 2017

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/forste - gevinstrealiseringsrapport - nasjonalt - velferdsteknologiprogram

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1277/Andre%20gevinstrealiseringsrapport%20 -
%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf

Digitalt tilsyn in nebærer bruk av sensor som registrerer og varsler ved uønskede hendelser
som fravær fra seng og fall. Varsling ved slike hendelser sendes til ansvarlig personale, som i
tillegg til varslingen, kan få tilgang til et anonymisert stillbilde over situasjonen v ia pc /
nettbrett / mobiltelefon for å vurdere situasjonen og lettere kunne iverksette nødvendig
tiltak.

Helse - og omsorgstjenesten har ansvar for igangsetting og bruk av digitalt tilsyn hos brukere
der dette er aktuelt. Tiltaket besluttes iverksatt i samr åd med bruker / evt. pårørende.
Samtykkevurdering skal utføres, og det skal innhentes samtykke fra pårørende ved be hov før
tiltaket settes i verk.

For å lykkes med innføring av velferdsteknologi, må kommunen lykkes i å endre måten
tjenester leveres på.

Vel ferdsteknologi må også sees i sammenheng med andre brukerrettede tiltak som
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering der det er relevant (Helse - og
omsorgsdepartementet, 2015).

Det fremkommer at de kommunene som tilpasser teknologien til sin tjeneste har mulighet
for å oppnå store gevinster med velferdsteknologi.

For tjenestemottakere som benytter digitalt tilsyn, kan flere gevinster oppnås:

•reduksjon / erstatning bortfall av fysiske tilsyn, som kan vekke / uroe tjenestemottakeren

•reduksjon / erstatning bortfall av fysiske tilsyn hos tjenestemottakere som trenger tilsyn,
men ikke ønsker fysiske tilsyn

•økt trygghet for bruker og pårørende, grunnet umiddelbar varsling ved av uønskede
hendelser

For tjenesteyter kan flere gevinster oppnås ved bruk av digitalt tilsyn:

•økt trygghet for personale, gjennom umiddelbar varsling ved uønskede hendelser

•mulighet for prioritering av andre oppgaver gjennom reduksjon / bortfall av fysiske tilsyn

Kvalitetssikring

Det er utarbeidet egen sjekkliste og dokumen tasjonsperm til enheter som starter med
digitalt tilsyn. Her finnes den informasjonen enheten trenger for å kunne sette i verk og
drifte digitalt tilsyn.
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5 .5 Skanning i Gerica

Som nevnt tidligere har prosjektet valgt å se på muligheten til forenkle rutiner i hverdagen
for de ansatte i Helse og omsorg. Under finner du en brukerhistorie fra en sykepleier i
hjemmetjenesten som beskriver hvordan dokumentasjon må sammenfattes basert på
gjeldende inform asjon. Dersom disse dokumentene ikke er digitalt tilgjengelig vil jeg påstå at
de aldri blir brukt, i tillegg vil verdifull informasjon om pasientene bli oversett. Dersom
dokumentene skannes suksessivt inn i saksbehandlingen så trenger ikke sykepleieren å
skrive dette manuelt inn, men kan bruke tiden sin i kontakt med pasienter.

Nettopp av denne grunn har vi satt i gang skann ing inn til Gerica ikke minst som et steg
videre mot fullelektronisk saksbehandling uten krav til arkivering av papirkopier. For å ku nne
oppnå papirløs saksbehandling trenger Gerica å kunne lagre til en N OARK5 arkivkjerne , her
ligger T i e to langt etter skjema. Vi regner med at vi kan få dette opp i løpet av Q2 2019

Brukerreise fra hjemmesykepleien:

« Dette er min hv erdag. Her har jeg tatt bilde av 9 ulike epikriser, overflytningsrapporter,
sykepleiesammenfatninger, polikliniske notater, legevakts notater , epikriser fra
rehabiliteringsopphold og fra ulike institusjoner i Norge. Her er det totalt 28 sider med
pasientin formasjon. Den ene rapporten er på 8 sider.

For at informasjon vi mottar om pasienten skal være tilgjengelig for alle som er involvert i
pasientens helse og
behandling er, vi(sykepleiere)
nødt t il å skrive inn en
sammenfatning av disse. Her
er det avbild et hele 28 sider
med viktig informasjon om
videre behandling og
oppfølging. Alle epikriser skal
journalføres, og deretter
arkiveres. Hvis epikrisene kun
arkiveres, er dette
informasjon som blir
utilgjengelig. Vi er ofte i
dialog med sykehus, leger etc
hvor PDA blir brukt som et

verktøy for å finne informasjon. Uten at vi manuelt skriver inn disse, er ikke dette mulig.

Jeg er helt sikker på at min, og alle andre sykepleiere i kommunen vil ha stor nytte av
utbedring av systemet. Dette er svært tidkrevende. Papirene som er avbildet over kan jeg
tenke meg er over en arbeidsdags jobb for å registrere, da det er mye oppfølging rundt disse
papirene. »
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Etter at denne hverdagshistorien ble skrevet kan det for ordens skyld nevnes at Vestre Viken
nå sender epikriser elektronisk i tillegg til annen kommunikasjon. Dette betyr at mye av det
som tidligere bare fantes på papir nå er digitalisert.

5 .6 S tatus av elektronisk medisinkabinett

Etter gjennomført forprosjekt Ringerike kommune , nærmere bestemt på Austjord , ønsk er
prosjektet å anskaffe et automatisk elektronisk medisinkabinett til bruk i et pilotprosjekt ved
Austjord Behandlingssenter.

Hensikten med anskaffelsen er h eve kvalitet og pasientsikkerhet gjennom færre muligheter
til å gjøre feil. Automat isk føring av narkotikaregnskap og r edusere tidsbruken som brukes til
medikamenthåndtering og derigjennom frigjøre tid til pasienten og andre oppgaver.

Redusere feilkild er rundt medikamenthåndteringen og b edre økonomien rundt
medikamenthåndteringen (bestilling, rek vi re ring, utlevering), samt sørge for mindre retur og
svinn av medikamenter.

Mer effek tivt lagerhold og kommunikasjon og ikke minst e tablere integrasjon mot Gerica
pasientjournal og medikament - forskrivningsmodulen i Gerica.

Se nere leveranser avhenger av et vellykket pilotprosjekt og at nødvendige midler blir
innvilget. Leveransene vil i det vesentlige tilsvare leveransen til Austjord og bestilling skal
skje senes innen 4 år fra pilotprosjektet ansees ferdig testet.
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Illustrasjon under viser valgt konfigurasjon for A + B, C - F preparater på korttidsavdelingen på
Austjord, på rehab vil det være en mindre modell med bare ett kabinett. Størrelsen er
bestemt av behovet for medisiner på den enkelt avdeling. På austjord så har
prosjektgruppen som ledes av Christina Skarpnes Olsen manuelt gått igjennom alle
medisiner, og tegnet de inn i skuffer i medisinskapet . Prosjektleder regner med å sette
skapene i drift mandag 29 oktober . Se for øvrig presentasjon av medisinskap i Drammen
kommune som har anskaffet de samme skapene.

Med Lukket legemiddelsløyfe medisinskapene MedSM ART fra
STOCKART får man automatiserte hjelpemidler for oppbevaring og
klargjøring av legemidler som minimerer risikoen for istandgjøring
av feil medisin, og gir en totaloversikt over medisinene i samtid . I
tillegg motvirker man misbruk av legemidler, reduserer svinn,
samtidig som man optimaliserer innkjøp av legemidler.

Lukket legemiddelsløyfe og Medisinske traller . Når medisinskapene er i drift så skal
medisinske traller også prøves ut i p rosjektet på Aust jord. Det er planlagt start oppsett av
medisintrallene etter en måned i drift.

Elektronisk lås for prod i kjøleskap

A+B på endose, multidose og
forpakning

Medisiner i forpakninger
Totalt 150 lagerplasser, 30
lagerplasser pr.modul m.3 hyller

Dimensioner pr.kabinett:
Bredde: 66,4 cm
Dybde: 74,5 cm
Høyde: 203,5 cm
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Medisintrallene MedLink fra Humanscale er ergonomiske og
driftssikre traller. Dette er den nye generasjon mobile løsninger
for administrering av legemidler til pasient. Trallen er utstyrt
med strekkode - funksjonalitet som sikrer at man kun får tilgang
til medisiner som tilhører den aktuelle pas ienten.

MedLink bidrar til at riktig legemiddel kommer frem til rett
pasient. Løsningen er spesialdesignet for å redusere
menneskelige feil og støtter arbeidsprosessen for en lukket
legemiddelsløyf e .

5 .7 V elferdsteknologisk knutepunkt Evondos, Dignio , Room ate og V i ngmed
medisinkabinett .

Et nasjonalt knutepunkt beskrives som en tjeneste som
ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger
og andre e - helsesystemer, for eksempel elektroniske
pasientjournaler. Leverandører av velferdsteknologiske
løsn inger og tjenester vil dermed kun forholde seg til
knutepunkttjenesten for å kommunisere med andre
systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten.
Integrasjonene i en knutepunkttjeneste driftes og
forvaltes av myndighetene.

Nasjonalt velferdsteknologi program prøver ut et
teknologisk knutepunkt, som vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for
velferdsteknologi.https://ehelse.no/velferdsteknologi/nasjonal - referansea rkitektur

Ringerike kommune er invitert til å være inn test gruppen på de overnevnte produktene med
det mål å knytte disse inn i kommunens EPJ system Gerica. I gruppen utenom Oslo kommune
finner prosjektgruppen Drammen og Bodø kommune som de første deltage rne, dette er et
prosjekt prosjektgruppen aldri hadde hatt ressurser til på egenhånd.

Først når velferdsteknologi enhetene selv oppdaterer EPJ og kommunen slipper å journalføre
i flere systemer, kan vi kalle enhetene integrert i kommunens økosystem.
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5 . 8 Virtuel Tre ning

https://www.idisplay.dk/

Prosjektgruppen oppdaget dette produktet på to separate seminar, det ene et teknologi
seminar for IT, og den andre seminaret var for ergoterapeuter. Produktet fremmet effe ktivt
trening, motiverende, selvgående. Trene når det passet pasienten selv og kunne være
selvforklarende med den riktige produktmiksen.

Prosjektgruppen lærte at det var vanskelig å oppnå resultater på grunn av enkle ting som
internett tilkobling hos pasi entene, prosjektgruppen vurderte å bruke utstyret til pasientene,
men det ble altfor tidskrevende for ergoterapeutene. Prosjektgruppen følte av
prosjektgruppen verken hadde nok midler eller tid til å kunne gjennomføre et godt prosjekt
uten endringer

Prosjektgruppen hadde ikke disse forutsetningene tilstede og valgte derfor å skrinlegge
prosjektet for denne gang. Dette betyr ikke at dette er et dårlig prosjekt men for oss ble det
for utfordrende å forsøke å finne ledige ressurser selv om prosjektgruppe n hadde
investeringsmidler. Prosjektgruppen manglet rett og slett mennesker

Begge profesjonene var enig om at dette kunne være et potensielt godt
velferferdsteknologisk prosjekt med håndfaste resultater ute hos pasientene til ergo - og
fysioterapeuter terap eutene i Ringerike kommune. Sammen med 3 ergo terapeuter og
undertegnede som teknisk støttekontakt forsøkte en «light modell» av prosjektforløpet
Welfare Danmark foreslo for oss. Nordstrand kommune var og er deres referansekommune
og vi booket et møte med kontaktpersonen der.

Vi var på besøk 15.09.17 og snakket med Alexander Nordsted i bydel Nordstrand i Oslo
kommune

Han forteller at utgangspunktet for at de startet med Virtuell Training (VT) var ifm et
fallprosjekt. Bydel Nordstrand hadde «rekord» i lårh alsbrudd og har mange eldre
innbyggere.

Det ble igangsatt et stort fallprosjekt:

• Fallsjekkliste i samarbeid med hjemmetjenesten

•Henvist alle fall fra sykehus/hjemmetjenesten/legevakt

•Vaktmester som tok oppdrag for strøing/montering av støttepunkter mm

• Geriater – som lærte opp fastlegene,

•Bydelslege som var drivkraft

•Oppstart av styrke og balansetreningsgrupper som fysioterapeuter driver flere ganger i
u ken. For å starte disse gruppene ble det opprettet 2 nye årsverk fysioterapeuter . Noen
grupper dri ves på dagsenter.
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• Ansatt 50% ergoterapeut i hjemmetjenesten

• Mange reiste på studietur til Danmark for å lære om Virtuell Training

Dette førte til et forprosjekt på VT og de er nå i hovedprosjekt.

Søkt og fått midler til VT prosjektet, og Aleksander lønne s av prosjektet ut 2017.

De ser at lårhalsbrudd statistikk har gått kraftig ned. Dette skyldes sikkert flere ting, men kan
være en effekt av VT. Nordstrand har 50 000 innbyggere og ser at 12 skjermer er det de
klarer å ha i drift og d e har brukt 1,5 år for å tilpasse system og komme til drift.
Fysioterapeuter som prosjektleder og 4 superbr ukere.

Det tar lang tid med opplæring. Nå skal alle fysioterapeuter på seminar for å lære systemet.
Dette betales av prosjektet. I startfasen er fysioterapeuter inne hos b ruker 2 - 3 ganger første
uke, 1 - 2 ganger senere og etter hvert bare ringekontakt.

Kost / nytte – vet ikke ennå. Vanskelig å måle.

Kan frigjøre noe tid som brukes til andre saker på ventelista.

1 skjerm i ett år koster 28 000, påfølgende år 16 000. Det må v ære 4 G ute for systemet
fungerer best. Brukere er fornøyd med Virtuell trenings appen

• KOLS – veldig god erfaring, kan trene ut fra egen dagsform

• Velge de «friskeste av de skrøpligste»

• Være friske nok til å kunne administrere dette selv og at det ikke b lir fallfare under bruk

• Kan følge opp lenger enn de ville gjort med 1 - 1 kontakt

• Brukere trener mer og jevnere

• Brukere opplever bedring og blir bedre i utførelse

• Syns de har god kontakt med fysioterapeut selv om de ikke har samme personlige kontakt.

Anbefaling en fra ergoterapeuter og velferdsteknologigruppen er å b enytte skjerm med
kamera gir umiddelbar tilbakemelding som oppleves positivt hos bruker. IPAD benyttes i
etterkant av et opplegg med vanlig skjerm .

Viktig å lage rammer/forankre/ få med alle fysioterapeuter i
kommunen/ledere/samarbeidsparter. Lage et «ordentlig prosjekt» selv om det er lite
prosjekt. Det må settes av dedikerte resurser, og gi brukerne ordentlige skjermen som er
enkle å bruke

https://www.vg.no/forbruker/helse/i/0EyRLG/norge - i - hoftebrudd - verdenstoppe n - ella - 89 - trener - med - vr - teknologi - for - aa -
forebygge - fall?utm_content=row - 39&utm_source=vgfront
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6 . Økonomi/Innkjøp

Midlene som blir benyttet i prosjektet er bevilget i kommunestyret i 2015 med en utvidelse i
2017 på grunn av manglende driftsmidler. Utfordr ingen til prosjektet har hele veien vært at
det bevilgede beløpet har vært investeringsmidler og ikke driftsmidler. Da prosjektet ble
startet så fungerte dette fint da hovedoppgaven til prosjektet var å bygge infrastruktur i
Ringerike kommune. Midlene har blitt og blir ennå primært brukt til nettverksutstyr og
kabling i og mellom helselokasjoner i Ringerike kommune. Med nettverksutstyr menes
svitsjer, brannmurer, trådløse aksesspunkter, overordnede styringssystemer og lisenser til
disse enhetene.

Med kabli ng så er det alt fra kabling internt i bygg til graving av fiber mellom lokasjoner som
vi har gjort på Sokna, Hvelven, og Hov. Test av medisindispensere og digitalt tilsyn har blitt
tilført driftsmidler da prosjektgruppen rent regnskapsmessig ikke kunne br uke
investeringsmidler til å finansiere disse.

Områder Prioritet Investering Justerte tall
Årlige

driftskostnader Fullført
Fiber Hvelven Kritisk 500 000 200 000 Pågående
Fiber til Hov gård Høy 150 000 300 000 Pågående
Trådløst nett alle etasjer Hov
Omsorgssenter Høy 90 000 90 000 Pågående
Demonstrasjons leilighet Austjord Høy 100 000 100 000 Pågående
Nettverk velferdsteknologi Høy 100 000 100 000 Pågående
Informasjonsskjermer på
helseinstitusjoner Middels 250 000 250 000 18 000 Pågående
Esense modul Til Gerica Middels 100 000 100 000 27 000 Pågående
Helsenett kommunikasjonsløsninger Middels 450 000 450 000 Pågående
Nye Gerica terminaler med Android Kritisk 500 000 500 000 Pågående

Lisensoppgradering til Android Kritisk 163 000 163 000 100 000 Pågående
Flåtestyringsvertøy for Devicer Gerica Høy 100 000 200 000 60 000 Pågående
Lokaliseringsteknologi Startet 50 000 Nei
traller til Medisinkabinett Austjord Planlagt 500 000 500 000 Pågående
Svar ut modul Socio Planlagt 120 000 120 000 18 900 Nei
Nattilsyn med roomate Startet 48 000 Ja
Medisinkabinett Austjord Startet 1 500 000 890 000 ja
Svar ut modul Gerica Planlagt 120 000 169 750 18 900 ja
Totale Kostnader 4 743 000 4 132 750 340 800

Prosjekt
nummer Prosjektnavn

Årsbudsjett
2018

Regnskap
pr 3. sept.
2018

Påløpte
utgifter
2015-2017

Totale
påløpte
utgifter
hittil

Justert
kostnads
ramme

Disponibel
ramme pr 3.
sept. 2018

0710 HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 6 463 990 1 675 130 6 135 085 7 810 215 12 600 000 4 789 785
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Rent pros jekt messig så har veldig mye falt på plass som prosjektgruppen har jobbet på i flere
å, og som dere ser av planen under så er det mye som skal på plass de neste to månedene.
Prosjektgruppen snakker da medisinkabinett og medisintraller på Austjord, Fiberutbygging
og trådløst nett til Hvelven og Hov. I tillegg har vi nye Gerica terminaler på Android
telefonplattform samt flåtestyring til dette. Prosjektgruppen har også et prosjekt gående
med informasjonsskjermer til helseinstitusjoner. Kommunikasjonsløsninger i Helsene tt er
prosjekt Ringeriksregionen, og utplassering av videokonferanseutstyr. Jeg regner med at
dette prosjektet også er ferdig til jul.

7 . Konklusjon
I følge Meld. St. 29 (2012 – 2013) Morgendagens omsorg så skal velferdsteknologi skal være
integrert i hels e og omsorgstjenestene i landets kommuner innen 2020.

Forskning viser at hele ni av ti endringsprosesser feiler
fordi forankring og opplæring har sviktet.

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/veikart - for -
tjenesteinnovasjon2/introduksjon/introd uksjon - til -
tjenesteinnovasjon/forankring/

Med Ringerike kommune sine utfordringer med å
absorbere ny teknologi inn i daglig drift har kommunen
store utfordringer med å nå målene.

Dette er ikke noe unikt helse - og omsorgs sektoren,
det gjelder alle sektore r i Ringerike kommune.
Prosjektet har møtt disse utfordringene i flere av
prosjektene prosjektgruppen har vært involvert i, men
spesielt i utrullingen av digitale medisindispensere.

Prosjektgruppen så at de ansatte så dispenseren som ekstra arbeid og ikke en mulighet til å
spare tid på rutinejobbing. Dette gav utslag i at de heller ikke forsto viktigheten av å være
lojale til avgjørelsen om å sett e ut medisindispensere til brukerne i hjemmetjenesten,
ansvarlig for utrulling opplevde at brukene hadde blitt f ortalt at «maskinene ikke var bra».
Dette bedret seg lengre ut i prosjektet.

Prosjektgruppen hadde også problemer med å få frikjøpt vedkommende som skulle
gjennomføre utrullingen fordi «det ble sykdom og andre uforutsette hendelser». Samme
person skulle og så ta seg av opplæringen av de ansatte, og det vanskeliggjorde hele
utrullingen.

Medisindispenserene er i produksjon ute i enhetene nå men utnyttelsen er ikke optimal da
det ikke er dedikerte personell som jobber med dette. Enhver ekstra oppgave som blir lagt
på personell som allerede har en 100% stilling, vil gjøre det vanskelig å gjennomføre.
Samtlige prosjekter har hatt dette som en begrensning, en stilling - /personer i Helse -
omsorgsektoren som har opplæring, drift og vedlikehold med Ringerike kommune sin
velferdsteknologi.
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Som tilstandsvurdering fra Accenture som rådmannen bestilte i 2016 klart anbefalte var å
«gjennomføre tiltak som vil øke modenhetsnivået for styring og utnyttelse av teknologi.»
PROSJEKTGRUPPEN ser at det etablere en felles metodikk for gjennomføring av IT - og
digitaliseringsprosjekter i Ringerike kommune hadde vært til stor hjelp for prosjektet og
helse - og omsorgsektoren i Ringerike kommune.

Når det gjelder opplæring så var ønsket til prosjektet at så mange mulig skulle få mulighe t til
delta på kurset til KS som heter Velferdsteknologien ABC . Målet for opplæringen er å gi en
forståelse for hvilke utfordringer kommunen står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og
hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene . Dette er like viktige på
ledernivå for å gjenspeile hva som kreves av oppfølging og evaluering underveis, og hvorfor
det er viktig å dokumentere e rfaringer fra utprøvingen.

Prosjektet soleklare anbefaling er å satse sterkere på opplæring ande ansatte, i alle nivåer
ikke minst for styrke forståelsen hvorfor prosjektgruppen forsøker å innføre
velferdsteknologi.

Prosjektgruppen ønsket også å kunne inf ormere til ansatte i Ringerike kommune hva vi
faktisk gjør og at vi faktisk ikke er noe sinker dersom vi sammenligner oss med kommuner på
samme størrelse. Vi opplevde at det var stor nysgjerrighet rundt hva Ringerike kommune sin
satsning på velferdsteknolo gi, men veldig få visste noe. Prosjektet ble informert at
kommunikasjon avdelingen som skulle ta seg av informasjon til ansatte og innbyggere.
Evondos satsingen kom i Ringvirkninger men noe mer avstedkom ikke.

Det er viktig interninformasjon tas til et hel t annet nivå enn hva Prosjektet var i stand til, da
vi faktisk har mye å være stolt av.

Kanskje den viktigste anbefaling prosjektet og samtlige samarbeids kommuner kan gi videre
er å satse på kompetanse og ha dedikert ansatte som jobber med velferdsteknolo gi.

Prosjektgruppen var så heldig å ha en ildsjel med riktig kompetanse i hjemmetjenesten en
stund, og prosjektgruppen så markante forskjeller i implementeringstakt og utrulling. Det er
også viktig med en sterk og tett tilknytning IT - enheten da velferdsteknologi er 100%
avhengig av IKT, både i implementering, drift og vedlikehold.

Få med tildelingstjenesten på et helt annet nivå i implementeringen av velferdsteknologi i
Ringerike kommune, det er der behovene kommer inn. Prosjektgruppen mener at det er
mye å hente ved å åpne for en dialog mellom de som har ansvaret for velferdsteknologien
og tildelingskontoret

Gps har vært på ønskelisten til prosjektet hele tiden men en blanding av mangel på
kandidater å teste det ut på, sammen med det faktum at dette er 90% organisasjon og 10%
teknologi har gjort dette vanskelig. Prosjektet anbefaler å videreføre arbeidet da mye av
dokumentasjonen som er nødvendig er laget.

Demonstrasjon rom for ve lferdsteknologi ble bygget og innredet av prosjektgruppen som
jobbet med hjelpemiddellageret på Austjord. Prosjektet var med i prosessen, men som
deltagere i byggeprosessen.
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8 . G evinstrealisering

Erfaring fra andre kommuner viser at gevinstene realiseres f ørst når nye retningslinjer er
etablert og systemet har vært i drift noe tid. Gevinster her er både av kvalitativ og kvantitativ
art. Rapporten fra Helsedirektoratet pekte på en gevinst i form av først og fremst økt
pasientsikkerhet, selvstendighet, mestri ng og frihet. Men også økonomi. Prosjektgruppen
har i prosjektet hatt et mandat å prøve ut velferdsteknologi, ikke nødvendigvis jobbe med
innsparing.

9 . Vedlegg

Disse filene er lagt ved:

Lokasjonsvurdering 2019 helse og omsorg

Heradsbygda Velferdsteknologi funksjonsprogram ved Inger 050318



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4971-2  Arkiv: 403 F20  

 

Sak: 17/18 

 

Saksprotokoll - Evaluering av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss, høsten 2018  

 

Vedtak i Administrasjonsutvalget: 

 
Evalueringen av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss tas til orientering. 

 
 

Behandling i Administrasjonsutvalget 04.12.2018: 

 

Muntlig orientering V/Christine Myhre Bråthen. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4971-1   Arkiv:   

 

Evaluering av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss, høsten 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Evalueringen av turnusmodell i hjemmetjenesten Hønefoss tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I hjemmetjenesten Hønefoss er det jobbet med prosjekt «Morgendagens omsorg» siden juni 

2016. Dette prosjektet har som overordnet mål å skape en varig forbedring av hjemmetjenesten 

i Ringerike kommune der en arbeider helhetlig etter nasjonale og kommunale føringer samt i 

tråd med verdighetsgarantien. Videre sies det at den varige forbedringen skal sørge for at 

hjemmetjenesten er tilnærmet optimalt organisert i forhold til brukerens behov, arbeidstid, 

arbeidsoppgaver, kompetanse og andre rammefaktorer. 

 

Ett av effektmålene er «Vi har bærekraftige arbeidstidsordninger som ivaretar behovene til 

våre innbyggere, medarbeidere og kommunen.». I arbeidet med dette målet foretok 

hjemmetjenesten en grundig kartlegging for å se konsekvenser av arbeidstidsordningen de 

hadde. Deretter fant de ut av hvordan morgendagens arbeidstidsordning burde være. Resultatet 

av dette arbeidet var ny arbeidstidsordning «Ringeriksmodellen» som ble iverksatt 16.4.2018 

og har prøveperiode frem til 1.3.2020. Dette arbeidet var pilot for kommunens satsing på 

heltidskultur (Nytt Blikk Ringerike kommune 2018-2020). 

 

«Ringeriksmodellen» er en turnusmodell som er basert på faste team hvor arbeidstakerne har 

minimum 65 % stilling og kan arbeide annenhver helg med normale vakter (variant 1) eller 

fjerde hver helg med lange vakter (variant 2). Begge variantene har ekstra arbeidstid som ikke 

er fastsatt i turnus (brukes til vikarvakter når det er behov), redusert ukentlig arbeidstid, og en 

kompensasjonsfriuke pr år for å bidra til økt helgearbeid.  

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet med bærekraftige arbeidstidsordninger og heltidskultur er nybrottsarbeid i Ringerike 

kommune, og det siste året har partssamarbeidet vært avgjørende for å kunne få til gode 

løsninger for alle parter. Ringeriksmodellen har en prøveperiode og denne midlertidigheten er 

for å kunne se om modellen innfrir de mål og forventninger som er satt i prosessen. I 

partssamarbeidet var det derfor avgjørende å få protokollfestet regelmessig evalueringer slik at 



- 

det fortløpende kan tas vurderinger på bærekraftighet, måloppnåelse og om det er grep som 

bør gjøres underveis for å gjøre modellen mer optimal.  

Det er enighet om at ordningen skal evalueres høsten 2018, våren 2019 og en endelig 

evaluering høsten 2019. I evalueringen skal partene blant annet ta opp følgende forhold: 

 Teaminndeling (kompetansesammensetning, stillingsstørrelser, representasjon fra hver 

avdeling, helgeønsker) 

 Helger og helgebelastning (hvordan er belastingen for ansatte som arbeider lange vakter) 

 Økning i stillingsstørrelser (behov vs. bemanning, vakanser og evt. tiltak) 

 Organisering av tjenestene og arbeidsoppgavene 

 Ledelse 

 

Evaluering for høsten 2018 er gjennomført september og oktober 2018 og er foretatt av 

medarbeiderne, lederteamet i hjemmetjenesten Hønefoss og av medbestemmelsesmøte for 

avtaleverk (MBM) (partssammensatt gruppe med representanter fra både arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden). Vedlagt er en fullstendig oversikt over hvilke momenter som kom frem fra 

hver evaluering (vedlegg 1). I det følgende vil det beskrives noen hovedmomenter fra 

evalueringene og hvordan det videre arbeidet er tenkt. 

Sammendrag av evalueringene 

Teaminndeling 

Fra medarbeiderne er det teaminndeling med opplevelse av faste kolleger, tilhørighet, 

teamfølelse og bedre samarbeid som har kommet høyest opp på listen på det som er bra. 

Videre meldes det om at flere faglærte på jobb, flere folk på jobb og selve turnusen oppleves 

som bra. Dette fordi turnusen oppleves som helsefremmende ved at det er mer 

sammenhengende fri, færre oppmøter, mer frihet til familieliv og økt forutsigbarhet. Dette 

gjentas også i evalueringen fra MBM; teamorganisering gir en trygghet for både ansatte og 

brukere, arbeidstiden oppleves bra for de fleste, det er flere fagfolk på jobb og at det har blitt 

mindre administrasjon og mer orden. 

Helger og helgebelastning 

Tilbakemeldingene fra medarbeiderne tyder på at arbeid på lange vakter (12,5 timer) hver 

fjerde helg oppleves som bra. Lange vakter gir rom for å prioritere mellom pasientene samt 

observere den samme pasienten over en lengre periode. Den samme evalueringen kommer fra 

lederteamet og MBM.  

Det er en del personer som jobber annenhver helg i dag, og som kompensasjon får de lavere 

ukentlig arbeidstid og mindre ekstra arbeidstid som ikke er fastsatt enn de som arbeider hver 

fjerde helg. På grunnlag av tilbakemeldingene ser det ut til at flere ønsker lange vakter hver 

fjerde helg. 

 

Økning i stillingsstørrelser 

MBM avtaleverk vurderer det som bra at det er flere med større stillinger og at det er ansatt 

flere personer. Lederteamet sier noe om at det fremdeles er ubesatte stillinger og at 

rekrutteringsprosessen har tatt tid. Dette gjør at en ikke har fått forventede effekter fra 

turnusmodellen så langt (pr. april var det 26 ubesatte stillinger). I tillegg har 

rekrutteringsperioden ført til mye tid til administrering av bl.a. innleie av vikarer i påvente av 



- 

ansettelser. Det var behov for å styrke sykepleiedekningen og rekrutteringen søker å oppfylle 

dette. 

Organisering av tjenestene og arbeidsoppgavene 

Medarbeiderne melder at det er positivt med mulighet for kurs og faglig utvikling, at det er 

bedre tid til ekstraoppgaver og at denne turnusen gir stabilitet, kontinuitet, fleksibilitet og økt 

trygghet i arbeidshverdagen.   

Den største tilbakemeldingen på organisering er at de forskjellige vakttidene, og dermed 

forskjellige start-slutt-tidspunkt for de ulike vaktene, er uheldig for oppgaveløsningen i 

arbeidshverdagen. Dette er en unison og sterk tilbakemelding fra alle som har evaluert. 

Gjennom evalueringen foreslås det å gjøre noe med vaktlengder for de lavere 

stillingsstørrelsene slik at økt kontinuitet, bedre logistikk, kommunikasjon og samarbeid er 

mulig i løpet av arbeidsdagen. 

En annen tilbakemelding er at organisering av arbeidsoppgavene må tilpasses den nye 

turnusmodellen for å sikre like rutiner og prosedyrer mellom teamene og avdelingene. Det må 

også arbeides med å sikre kommunikasjon mellom helg og påfølgende uke. Både 

medarbeiderne, lederteamet og MBM melder dette som forbedringspunkt. 

Ekstra arbeidstid er en slags pott med arbeidstimer som hver medarbeider har i sin 

stillingsstørrelse, men som ikke er fastsatt i turnus. Denne ekstratiden er tenkt benyttet til å 

dekke for både planlagt og ikke-planlagt fravær som er i avdelingen. Tilbakemeldingene tyder 

på at det er forskjellig hvordan en opplever å ha oversikt over denne tiden og hvor tidkrevende 

det er å administrere dette. De melder at de ser fleksibiliteten dette gir, men samtidig er det 

utfordrende å ha oversikt over saldo til hver enkelt til enhver tid. Det foreslås å inngå årsturnus 

for å skape mer forutsigbarhet. 

MBM avtaleverk melder tilbake at de opplever at partssamarbeidet har fungert godt, det er 

positivt at plasstillitsvalgte er benyttet i prosessen, det har vært mange arenaer for innspill og 

tillitten og respekten mellom partene har gjort samarbeidet godt. Dette har også gjort at 

prosessen har ført til en rekke modige valg som partene er sammen om, og som de ønsker å 

evaluere sammen. På den annen side er det tilbakemeldinger om at kommunikasjonen fra 

prosessen kunne vært tydeligere formidlet til en bredere krets av interesserte. 

Ledelse  

Lederteamet evaluerer seg selv ved å stille en rekke spørsmål om de hadde nok lederkapasitet 

underveis i prosessen, om de kjente til den valgte løsningen godt nok til å ta de gode valgene 

på sammensetning av kompetanse og vakttider og om de tok de rette valgene i forhold til 

konsekvenser for drift for alle avdelingene. De kommer ikke med noen svar, men de undrer seg 

over nevnte momenter. MBM nevner at lederkapasiteten har vært varierende underveis i 

prosessen da det har vært til dels stor utskifting av ledere. Medarbeidere melder også om tidvis 

mangelfull ledelse, og de opplever at det kommer fordi de er borte på møter. De etterlyser 

ledelse med mer tydelighet og felles rammer for alle avdelinger. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er viktig for rådmannen at kommunen jobber grundig i de store prosessene, og mener at 

grundighet vil skape bærekraftighet over tid. Denne evalueringen er et skritt mot en løsning 

som kan gi gode forutsetninger for både brukere, medarbeidere og arbeidsgiver til en varig 

forbedring og optimal organisering av tjenesten. Dette vil være et kontinuerlig arbeid og 

rådmannen mener at hjemmetjenesten har et godt grunnlag for sitt videre arbeid.  

 



- 

Det er en del forbedringspunkter som kommer frem i evalueringen. Lederteamet og lokalt 

MBM er kjent med forbedringspunktene og har allerede startet forbedringsarbeidet:  

- Det ble tidlig drøftet frem at årsturnus kunne svare ut økt forutsigbarhet i forhold til 

ekstra arbeidstid. Det er allerede inngått protokoll for dette og planleggings-

/gjennomføringsarbeidet er i full gang.  

- Det arbeides kontinuerlig med organisering av arbeidshverdagen og dette arbeidet vil 

prioriteres på fagdager og i fellesmøter. I lokalt MBM er det allerede diskutert 

løsninger for å øke kommunikasjon mellom teamene og mellom helg og ukedager. Det 

er ikke tatt noen beslutning på dette, men det jobbes med.  

- Det er utarbeidet forslag til hvordan en kan løse vaktlengder for å sikre en 

hensiktsmessig arbeidsdag. Løsningen er i skrivende stund ikke ferdig drøftet mellom 

partene, men løsningen jobbes med. 

- Det er rekruttert nye ledere underveis i prosessen og slik det ser ut nå er lederteamet 

fulltallig på nyåret. 

- De fleste nyrekrutteringer av sykepleiere og fagarbeidere er nå utført, og de fleste har 

startet arbeidsforholdet sitt i hjemmetjenesten.  

Rådmannen ønsker at det gode partssamarbeidet, både lokalt og på overordnet nivå, 

opprettholdes, og at kommunens arbeid med bærekraftige arbeidstidsordninger fortsetter. 

Erfaringer fra pilotarbeidet i hjemmetjenesten Hønefoss vil tas med i det videre arbeidet frem 

mot en heltidskultur for hele sektoren og for kommunen.  

 

Vedlegg 

Evaluering av Morgendagens omsorg, Ringeriksmodellen 2018.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Akre-Hansen 

 

 



Evaluering Morgendagens omsorg, Ringeriksmodellen høsten 2018 

 

Personalet (64 skjema fra teamsamlinger i september 2018) 

 

Hva har vært bra? 

1. Bedre samarbeid, team, teamfølelse, trivsel. 

2. Flere faglærte på jobb. 

3. Turnusen. 

4. Arbeid hver 4. helg. 

5. Sammenhengende fri, færre oppmøter, mer fritid. 

6. Mulighet for kurs og faglig utvikling. 

7. Mindre springvakter. 

8. Bedre tid til ekstraoppgaver, Stabilitet og kontinuitet. 

9. Fleksibilitet med stjernevakter, Mer tid til pasient og fleksibelt ift planlegging og prioritering 

av når hjelpen kan gis, Lange vakter. 

10. Gode kolleger på tvers, Betalte matpauser, Mulighet for individuell tilrettelegging og 

valgfrihet. 

 

Andre: Flinkere til å si hva som bør endres, Erkjent behov for endring og turt noe nytt, Mindre 

avvik, Ekstra fridager, Mulighet for videreutdanning, Fast leder for teamene, Arbeidslister som er 

tilpasset den enkeltes kompetanse, Årsturnus, Mulighet for møter da flere er på jobb samtidig, 

Evaluering, Intensjon med turnusen. 

 

Hvorfor har det vært bra? 
1. Faste team, faste kolleger, tilhørighet, mindre stress, fokus på miljø. 

2. Mer fritid. 

3. Mer frihet til familieliv, helsefremmende, mindre sykdom over tid. 

4. Turnus – bedre uthvilt, forutsigbart, lange vaktlengder. 

5. Tryggere på hverandre, bedre miljø. 

6. Lengden på vakter gir rom for å styre lista, prioritere bedre og observere pasient over tid. 

7. Mer folk. 

8. Godt familieliv smitter over på jobb, sover bedre, økt rekruttering. 

9. Så behov for endring og gjennomført endring, tryggere i jobben og klar for å utføre flere 

oppgaver. 

10. Ledelse 

 

Andre: Mindre belastning med korte netter (A->D), Opplæring kolleger, dokumentasjon, bilhold 

m.m., Mindre overtid ved ikke avviklet matpause, Mulighet for kompetanseheving, 

Mestringsfølelse, Mer motivert for jobb, Mulighet for andre oppgaver etter lunsj når det er 

mindre oppdrag, Skuta var ute av kurs og vi måtte bli bedre, Lettere å planlegge drift, 

Overlappende arbeidstid, Har blitt hørt i forhold til vår hverdag, Håp for bedre kontinuitet for 

brukeren, Teamfølelse. 

 



Hva kunne vært gjort bedre? 

1. Rapport og kommunikasjon mellom vaktene og teamene. 

2. Vaktlengder i forhold til lister, færre forskjellige vaktlengder. 

3. Mer rullering og samarbeid mellom personer og teamene, kontakt med det andre teamet. 

4. Bedre system, rutiner i arbeidshverdagen: primærkontakt, opplæring, følge opp pasient m.m. 

5. Dokumentasjon. 

6. Leder mer tilstede. 

7. Kurs med faglig relevant innhold. 

8. Benytte den enkeltes kompetanse. 

9. Sykepleiedekning. 

10. Oppdaterte prosedyrer og felles rutiner på tvers av team og avdeling. 

 

Andre: Færre personal hos bruker i løpet av vakta, Organisering og planlegging av vakta, 

Arbeidslistene (få kjøring på den), Planlegging av stjernevakter, Benytte «døtid» på lange vakter, 

2. hver helg, Øke små stillinger, Bedre opplæring av nye folk, Lengre vakter på 70 % stilling, Flere 

på helg, Arbeidsmiljø, Eget praktisk bistand-team, Oppdatering av Gerica, Primærkontakter, 

Faglig trygghet, Bedre kontroll på vaktbok og innleie, Fa ut hjelpemidler i tide, Fordeling av tunge 

pasienter, hviletid på langvakter, Fleksibilitet for brukerne f.eks. praktisk bistand ved behov, 

Oppfølging av arbeidstakere med evaluering av arbeidet, Brukerundersøkelser, Sosiale 

aktiviteter, Færre stjernevakter, Jobber mer i eget team. 

 

Hvordan kunne det vært gjort bedre? 

1. Endre vaktkoder og vaktlengder 

2. Like vaktlengder, jobbe mandag etter helg, bedre system for rapport 

3. Opplæring og sjekkliste (avkrysning) for hva en må kunne + dokumentere mer 

4. Planlegging slik at stjernevakter er en del av turnusen, årsturnus 

5. Avsette timer til oppdatering, oppdatere vedtak 

6. Ledelse på mindre møter, være mer tydelig og ha felles rammer 

7. Primærkontaktansvar 

8. Struktur, bedre planlegging av helger: sammensetning vaktlengde og helgefrekvens 

9. Opplæring og system for dette 

10. Felles mal for arbeidslister mellom avdelingene (få med aktiv tid på listene) 

 

Andre: Benytte kompetansen riktig, Trygghet for bruker, Prosedyre for nye brukere, Ansette 

sykepleiere, Fordele frie timer på vaktlengder, Øke til 3. hver eller 4. hver helg for alle, Bruke 

fagarbeider på f.eks. sårstell, Samme vaktlengder gjør det lettere å fordele arbeidsoppgaver, 

Kontinuitet, Arbeidslister tilpasset færrest mulig innom, Bruker i fokus, Rydde lager, Vaske biler, 

Hjelpe hverandre, Gjennomføring av pauser på helg, Færre blande seg inn i oppgaver de ikke har 

noe med, Teambuilding, God kommunikasjon med sykehus og institusjon, Rullere på de tyngste 

oppgavene. 

 

 

 

 



Avdelingslederne 

Evalueringspunkter som ble berørt i ledermøtet 4. september 2018: 

 Tilbakemeldinger fra enkelt ansatte 

o Flere av de som jobber langevakter gir ifølge lederne uttrykk for at det er positivt 

med sammenhengende fri og to vakter i strekk. 

o Flere av de som jobber annenhver helg gir tilbakemelding på at de er frustrert på at 

de som starter på jobb kl. 10 vil ha pause allerede kl. 12. 

o Enkeltansatte med de korteste vaktlengdene opplever ofte at de ikke rekker å jobbe 

listen de blir tildelt.  

 

 Ledelse av omstillingen  

o Hvilken lederkapasitet har det faktisk vært i perioden?  

o Hvor godt kjente lederne modellen når de lagde turnusen? Hvilke valg ble tatt i 

forhold til å fordele stillinger etter kompetanse og stillingsstørrelse mellom vest og 

øst? I og med at stillingsstørrelsene speiler vaktlengdene. Hvilken konsekvens har 

dette hatt på i øst og vest i forhold til å kunne løse oppgavene til enhver tid? 

 

 Kontinuitet i tjeneste  

o Overlapp mellom helg og ukedager 

o Nytt lag på annenhver dag,ingen overlapp mellom lagene 

o Vaktlengder knyttet opp mot stillingsstørrelser  

o Gir turnusen tilstrekkelig daglig, ukentlig kontinuitet? Sjekk vaktlengder, overlapp 

o For driften totalt sett er det vanskelig at det er mange på hver vakt med de korteste 

vaktlengdene. dette er svært ulikt fordelt mellom øst og vest. Øst har fått de fleste av 

de nyopprettede stillingene – mange av disse er 70 %.  

 

 Samarbeidet blant de ansatte på vakt:  

o lederne opplever at ansatte gjør om på lister og at dette kan få konsekvenser for 

overtid m.m. som det får konsekvenser de ikke ser der og da – men som får følger for 

den totale oppgaveløsningen.  

o Her er det rom for forbedring ifølge lederne.  

o Personalet følger ikke alltid planen for pauseavvikling. Dette skaper frustrasjon 

spesielt hos de som jobber tradisjonelle vaktlengder.  

 

 Administrasjon  

o Listeskrivning – krevende pga. mange vaktlengder og at det varierer fra dag til dag 

fordelingen av antallet av de ulike vaktlengdene. De som setter opp vaktlistene må 

skreddersy hver dag.  

o Fremdeles er flere av stillingene ubesatt. Dette har preget hele perioden og har gjort 

at en ikke har fått erfare forventede effekter i modellen. I april var 26 stillinger 

ubesatt. Nå er det vel noen få som ikke er besatt. De er godt i gang med 

rekrutteringsprosessen til de siste stillingene.  

o De ledige stillingene har ført til mye administrasjon rundt innleie.  



o Det oppleves krevende å holde oversikt over bruk av den årlige ekstratiden inntil RS 

klarer å sikre nødvendig oversikt. Lederne skal oversende status på antall frie timer 

og hvor mange av de som allerede er avviklet til Audun innen? 

 

 Opplæring (antall vakter) 

o De ansatte er på arbeid bare to – tre vakter etter hverandre. Dette oppleves for 

lederne å gjøre det krevende å lære folk opp.  

 

 RS understøtter ikke fullt ut alle elementene i modellen (oversikt over frie timer) 

o Prosedyre for friuke – kan tyde på at dette praktiseres litt ulikt  

o Har vi tilstrekkelig oversikt over årlig ekstratiden?  

 

 Hvilke økonomiske utslag gir modellen? Hvordan slår dette inn i regnskapet? 

o den reduserte ukentlig arbeidstiden 

o de ekstra friukene  

o den årlige ekstratiden (frie timene)  

o andre elementer en bør se på? 

 

MBM Avtaleverk 8. oktober 2018 

Hva fungerer bra? 
1. Arbeidstiden for de fleste, mer fritid og hvile 

2. Flere har økt stillingsstørrelse, flere er ansatt, mindre administrasjon og mer orden 

3. Positivt at lokale tillitsvalgte er benyttet i prosessen 

4. Mer optimistiske tilbakemeldinger fra ansatte, mer folk, mer orden 

5. Partssamarbeidet har fungert godt 

6. Lange vakter 4. hver helg 

7. Drøftinger – det har vært mange arenaer for innspill 

8. Modige fordi vi utfordrer dagens praksis 

9. Tillit i samarbeidet 

10. Lederstruktur 

11. Teamorganisering, trygghet for ansatte og brukere 

12. Respekt for prosessen 

13. Tidsavgrenset prosjekt med evalueringer 

14. Flest mulig timer i årsturnus, øker forutsigbarhet 

15. Forankring oppover til rådmann og kommunalsjefer 

16. Gode dagsmøter i prosessen med rom for innspill 

17. MBM Avtaleverk var etablert og i aktiv bruk 

18. Bedre oversikt over arbeidsdagen som helhet 

19. Støtte fra KS 

Hva bør bli bedre? 

1. Ett sted i ESA hvor alt med prosessen skulle vært 

2. Enhetsledergruppa koblet tettere på, opplevelse av hemmelig prosess og lite informasjon 

3. Forankring til flere interessenter av bakgrunn for beslutninger, beslutninger og refleksjoner 

gjort i prosessen 



4. Planlegge for det uforutsigbare (sommeren ga flere uheldige episoder – bedre 

sikkerhetsnett), pilot var for stor og gjør det vanskelig å gå tilbake 

5. Lokale tillitsvalgte ser ikke overordnede prinsipper 

6. Rapporttid – forskjellige start og slutt på vaktlengder, samarbeid mellom teamene 

7. Skjevfordeling av arbeidsoppgavene på arbeidslister – burde MBM komme med føringer på 

løsning?  

8. Forankring av lokal ledelse – utskifting av nye/mange ledere i perioden, Distansering av lokal 

ledelse. 

9. Kommunikasjonsplan på plass – hvem få hvilken info, når og på hvilke arenaer 

10. Tydeligere på at dette er en dynamisk prosess hvor en utvikler innsikt over tid – vet ikke alle 

svarene til enhver tid 

11. Burde hentet erfaringer fra andre interne enheter 

12. Frie timer og avvikling av disse, avregningsperiode og klarere struktur 

13. Litt uklart hva som kunne drøftes lokalt og hva som skulle overordnet 

14. Lang med lange vakter for de med dårlig helse 

15. Noen pasienter sent opp pga. forskjellig oppmøte- og sluttid 

16. Tillit til lokale prosesser fra sentralt fagforenings hold  

17. Spent på hvordan en kan innfri forventninger når en nå skal brette arbeidet ut i resten av 

organisasjonen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/216-7  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/19 

 

Saksprotokoll - Årsmelding  for Eldrerådet 2018  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 28.01.2019: 

 

Leder Ole Einar Dalen foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Eldrerådets årsmelding 2018 ble enstemmig vedtatt tatt til orientering. 
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Årsmelding for Eldrerådet 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmeldig for 2018 anbefales tatt til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2018 V/ Ole Einar Dalen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



Årsmelding 2018

for Ringerike eldreråd

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og

de politiske partier.

Leder:

Nesteleder:

Medlemmer:

Vara:

Ole Einar Dalen

Elin Helgesen

Reidun Oppen

Liv Rødningen 816rby

Gerd Marie Tolpinrud

Paul Meier

Nena Bjerke

Mildrid Hvalsmarken

Grethe Holmby

Arne Svein Dølden

Ole Richard Mælingen

Steffen Steffensrud

Äda I pensjonistforening

Tyristra nd pensjonistfo reni ng

Sokna pensjonistforening

FSFRHD pensjonistforening

Vegå rd pensjonistforening

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Seniorforeningen Statens kartverk

FSFRHD

Fagforbundet

Venstre

MDG

Sekretær:

Kristin lmsgard har vært rådets sekretær.

Innledning:

Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår

alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det (bli hørt)), dvs. kunne avgi rådene slik at

disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.

MØtevirksomhet:

Det har vært avholdt 8 møter i RER og behandlet 23 saker

Sakene i 2018 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker fra

pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som angår

eldre burde vært behandlet i RER.

MØteplanen for 2OL9 er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet.

De fleste møtene har hatt en innleder/tema.

Temaer som har vært gjennomgått er:

¡ lnterkommunalt samarbeidsprosjekt - velferdsteknologi
r lnformasjon om byggesaker Dokid:

1 9007079
(1et216-3)
,Arsmelding 2018



. Befaring på hjelpemiddellageret på Austjord
¡ Organisering av boligtjenesten

o Kompetanse utvikling Ringerike Kommune og USHT (undervisningssykehjem og

hjemmetjeneste)

¡ Hendelsesbasertanalyse

o Hverdagsrehabilitering

o Orientering om <Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre>
o lnformasjon om byggesaker

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som følger opp rådet fra kommunens side. Når hun

ikke har kunnet møtc har spesialrådgivcr Sveinung Hommc mØtt. Rådmanncn Tore lsaksen har mØtt

for Bråthen på ett møte.

RER arrangerte fellesmøte 29.10.18 for alle pensjonistforeninger i Ringerike i kommunestyresalen

med 37 deltakere.

Tema var <Pågående utbyggingsprosjekter (Hov øst og Heradsbygda omsorgssenter) i Helse- og

omsorg - lnformasjon om hva nybygg skal inneholde og prosessene.D Bidrag fra ordfører Kjell B.

Hansen, leder i hovedkomiteen for helse- og omsorg Runar Johansen og kommunalsjef Christine

Myhre Bråthen.

Og etterpå presenterte Frivillighetssentralen og venneforeninger fra Sokna, Nes, Hønefoss og Tyribo

sitt <Frivillig arbeid for eldre i nærmiljøene>.

Medlemmer av RER har vært representert på følgende kurs/aktivitet:

o Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen til byggeprosjektet Hov øst.

o Eldrerådet harvært representertved Heradsbygda brukerråd.

o 4 representanter deltok på Ringerike Kommunes <Vårkonferanse>.

r Arbeidskomiteen for <Livsglededager> som ble arrangert 9.-11. mai 2017 samt med bistand

fra eldrerådet på selve arrangementet.
e Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 12.-L3. juni.

o l- representant på Pensjonistforbundet Buskeruds konferanse med tema <Folkehelse og

kultur for eldre - Aktiv aldring> 7.-8. november 2018.

o Leder har deltatt i undersøkelse fra Pensjonistforbundet Buskerud om brukerutvalg for
hjem mebaserte tjenester.

¡ Leder er med i styringsgruppa for ny <kommunal plan for habilitering og rehabilitering>.

H6nefoss, 15.0L.19

Ole Einar Dalen

leder
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Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018» som viser den aktivitet og 

hvilke saker rådet har arbeidet med i 2018. 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2018, Råd for funksjonshemmede. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Råd lor fun ksjonshemmede

Årsmetding 2078

Leder:

Nestleder:

Medlem:

Politisk valgt:

Politisk valgt:

Vara:

Vara:

Politisk vara:

Politisk vara:

Harald Mælingen

Laila Åmodt

Viktor SjØberg

Nanna Kristoffersen

Olav Relling

AnniGranum

lnger Solveig Sdreng

Helene Halvorsen

Lena Lybæk

NHF / SAFO

FFO

FFO

sor
v

NHF / SAFO

AP

MDG

Sekretær:

Kristin lmsgard, sekretariatet Ringerike Kommune.

Lars Erik Braaten førte møteprotokoll på mØte 2I.LO.L&.

Formål:

Råd for funksjonshemmede er ett lovpålagt råd i Ringerike Kommune med representanter

oppnevnt av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO - Norges Handikap Forbund NHF og

politisk oppnevnt, som skal jobbe med universell utforming for å tilpasse samfunnet for olle

bruker- grupper.

Rådets møter 2018:

Rådet har avholdt 5 møter og behandlet 10 saker. Det er Lars Erik Braaten som følger opp

rådet fra kommunens side.

30. Januar, Sveinung Homme orienterte om utbygging av omsorgs- boliger og bygging av

ny legevakt ved Ringerike sykehus. Nanna Kristoffersen orienterte om kurs Universell

Utforming hun deltok pâr 24.tO.20L7.

13. Mars, Sveinung Homme orienterte om byggesaker i Kommunen og om Helseekspressen

Ärsmelding for 2OI7 ble gjennomgått og godkjent.

@
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29. Mai, rådet hadde omvisning i Hønefoss kirke, for å se hvor godt universelt utformet

kirken er. Rådet var meget godt fornøyd med en nye kirka. Sveinung Homme orienterte om

bygge saker.

21. August, Sveinung Homme orienterte om byggesaker i Ringerike Kommune, Rådet gikk

også gjennom reformen leve hele livet.

30. Oktober, rådet ble orienter om brannverntiltak for hjemmeboende. Gjennomgikk

handlingsplan 20L9- 2022 og budsjett 2019. Rådet deltok på fellesmøte med eldrerådet.

Medlemmer av rådet har vært representert i ulike fora i løpet av året.

Byplan-planverksteder: Harald Mælingen og Olav Relling.

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskeruds konferanse for kommunale råd: Nanna

Kristoffersen.

Ringerike, 15.0L.L9

Leder Harald Mælingen

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike Kommune
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