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Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 20.08.2019 

/ Eldrerådet  

/ Råd for funksjonshemmede 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Årsrapport fra Ringerike interkommunale legevakt 2018 tas til orientering. 

 

  

 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Ringerike interkommunale legevakt - årsrapport 2018 

Vedlegg 2: HR-handlingsplan 2018 

Vedlegg 3: Årsregnskap 2018 
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 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Årsrapport for Fontenehuset 2018 tas til orientering. 
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Vedlegg 1: Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss  2018 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 

omsorg. Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet. En av 

hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og planer 

i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester. Utvalget skal også bidra til at kommunen 

korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer kommunen er pålagt. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kvalitetsutvalget har møte en gang i måneden der meldte saker tas opp og gjennomgås. Referater 

publiseres i ESA etter hvert møte. Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Anne Marie Thomle Brager, enhetsleder 

- Annlaug Helgerud, enhetsleder 

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Kari G. Henriksen, jurist  

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver  

- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor Barn og Unge 

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt 

  

Det har i 1. halvår av 2019 vært avholdt fire møter.  

Saker som har vært oppe i kvalitetsutvalget første halvår av 2019: 
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 Årsrapport og aktivitetsplan for Ringerike fengsel  

Rapporten viste til resultater fra legemiddelrevisjon i 2018 med frist for lukking av avvik. Ringerike 

fengsel fikk avvik som gikk på håndtering og bruk av vanedannende legemidler og bestilling, 

ordinasjon, oppbevaring, istandgjøring, utdeling, dokumentasjon og regnskap av dette ( 1 avvik). De 

fikk også tre avvik innenfor områdene generell legemiddelhåndtering og rutiner i helseavdelingen og 

fengselet. Forslag til revisjonsområder for 2019 fra tilsynsfarmasøyt innebar områder som ville 

bidra til å lukke avvikene og gi oppdatert kunnskap til avdelingen. Tilsynsfarmasøyten ønsket å 

videreføre samme aktiviteter som i 2018 som innebar kontroll av årsoppgjøret 2017 og 2018 for 

narkotika, kontroll av B-preparat regnskap for 2018, opplæring i legemiddelhåndtering, 

forbruksstatistikk over vanedannende legemidler og interne revisjoner innen legemiddelhåndtering. I 

tillegg til dette gis det rådgivning og sendes månedsdrypp med viktig informasjon fra 

tilsynsfamasøyt. 

 

 Forslag til aktivitetsplan fra tilsynsfarmasøyt for Ringerike kommune 

Tilsynsfarmasøyt ønsker fokus på kontroll av årsoppgjør for narkotika ved alle institusjoner, 

rådgivning ved utarbeidelse /oppdatering av retningslinjer for legemiddelhåndtering og generell 

rådgivning om legemiddelhåndtering. I tillegg til dette vil det bli gjennomført interne revisjoner med 

fokus på A- og B-regnskap, risikolegemidler som antikoagulantia, insulin og opioder, oppfølging av 

revisjonen om risikolegemidler fra 2018 i utvalgte avdelinger og sendt ut sjekklister for 

egenkontroll. Tilsynsfarmasøyten gjennomfører både meldte og uanmeldte tilsyn gjennom 2019, og 

fokuserer spesielt på de avdelingene som ikke hadde revisjon i 2018 eller som fikk alvorlige avvik 

som de måtte lukke. 

 

 Sosionomtjeneste etter sak 59/2018 

Oppfølging av sak vedrørende ønske om å opprette sosionomfunksjon for oppfølging av pasienter 

med behov for hjelp og koordinering etter alvorlig sykdom eller skade. Arbeidsgruppen som 

arbeider med rehabiliteringsplan fikk i oppgave å se nærmere på dette. 

 

 Miljørettet helsevern: Tilsyn i institusjoner og omsorgsbolig 

Informasjon om meldt tilsyn fra miljørettet helsevern i kommunale institusjoner og omsorgsboliger. 

Det er sendt ut en spørreundersøkelse til alle avdelinger på forhånd, som viser at det er manglende 

kjennskap til og etterlevelse av forskriftene som omfatter institusjonene og de ulike boformene. Det 

er gitt pålegg om retting etter aktuelt lovverk. 

 

 Informasjon om tilsyn i ernæring og medisinering 

Informasjon om meldt tilsyn i ernæring og medisinering fra Buskerud kommunerevisjon. Tilsynet 

ønsker å se på følgende: 

 1. Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor medisinering og ernæring? 

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres? 

3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes? 

Revisjonen vil omfattet følgende pasientgrupper i hjemmebasert omsorg og sykehjem: 

- Pasienter med vedtak om hjelp med legemiddeladministrasjon. 

- Pasienter med vedtak om hjemmesykepleie/omsorgstjenester. 

- Pasienter ved sykehjem som mottar legemiddel 

 

 Gjennomgang av funksjonsbeskrivelser sykepleier/vernepleier 

Gjennomgang av forslag til funksjonsbeskrivelse for sykepleier/vernepleier i Ringerike kommune. 

 

 Pasientsikkerhetskampanjen 

Oppfølging av valgte fokusområder og fremgangen i dette arbeidet etter 2018. 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 



  Sak 29/19 

 

 Side 6 av 7   

 

  

 Arbeid med vold og trusler 

Avslutning av prosjekt fra 2017 med fokus på rutiner for å håndtere vold og trusler i Ringerike 

kommune. Gjennomgang av tiltak og rapporten som er utarbeidet etter dette arbeidet. 

 

 Ny prosedyre og sjekkliste for primærkontakter 

Gjennomgang av forslag til ny prosedyre og sjekkliste for kartlegging av pasienter for 

primærkontakter i hjemmetjenesten. Det har kommet innspill til forbedringer som er sendt videre til 

arbeidsgruppa. 

 

 Ny pasientjournalforskrift 

Gjennomgang av ny pasientjournalforskrift med supplerende informasjon fra fylkesmannen om hva 

endringene har å si for kommunen. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168 

 

 Informasjon om kvalitetssystemet og ny struktur i kvalitetssystemet 

Det arbeides med nye rutiner, struktur og opprydding i kvalitetssystemet slik at dette skal bli mer 

brukervennlig for alle som bruker det. 

 

 Informasjon om forklaringsplikt til statens undersøkelseskommisjon 

Informasjon om kommunens forklaringsplikt til statens undersøkelseskommisjon. 

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/etater-og-virksomheter-under-helse--og-

omsorgsdepartementet/underliggende-etater/statens-undersokelseskommisjon-for-helse--og-

omsorgstjenesten-ukom/id2628352/ 

 

 Informasjon om resultat og oppfølging av tilsyn med medisinering og ernæring 

Informasjon om resultat og rapport fra Buskerud riksrevisjon vedrørende gjennomført tilsyn med 

medisinering og ernæring. Tilsynet viser at kommunen har rutiner på begge områdene. Prosedyrene 

for legemiddelhåndtering blir i stor grad etterlevd, med noen unntak av risikovurderinger rundt 

legemiddelbruk. Prosedyrene i ernæring er i mindre grad kjent og er av den grunn ikke godt nok 

implementert. De blir ikke fulgt slik prosedyren tilsier. Tilsynet viser også at kommunen har 

manglende oppfølging og kontroll av om egne prosedyrer blir fulgt. Det arbeides med tiltak som 

opplæring, forbedrede rutiner og bedre implementering av disse for å forbedre resultatet tilsynet ga. 

  

 Informasjon om varslingsplikt ved alvorlige hendelser 

Gjennomgang av informasjon om varslingsplikt fra helsetilsynet. 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/varsel-om-alvorlige-hendelser/oversikt/ 

 

 Informasjon om arbeid med sosiale medier i Ringerike kommune 

Det har blitt arbeidet med felles retningslinjer for sosiale medier for ansatte i Ringerike kommune. 

Formålet er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for opptreden i 

sosiale medier som ansatt i Ringerike kommune. 
 

 Påvirkning opp mot spesialisthelsetjenesten 

Det har vært ytret ønske om et tettere samarbeid og flere møter med spesialisthelsetjenesten for å 

ivareta de pasientgruppene som ‘faller’ mellom flere stoler. Det vil bli innkalt til møter høsten 2019. 

 

 Krisesentertilbud til brukere med psykiske og rusrelaterte problemer 

Det er satt av en leilighet i slettåkerveien som skal benyttes til å gi et bedre krisesentertilbud til de 

brukerne som trenger et sted å komme seg etter rusinntak, da krisesenteret ikke har hatt mulighet til 

å ta inn disse brukerne. 
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 Henvendelse fra fylkesmannen i Viken 

Fylkesmannen i Viken har bedt kommunen føre egentilsyn med kommunens virksomhet etter 

kapittel 9, tvang og makt for å påse at denne drives i samsvar med lovverket. Det er etablert en 

gruppe som skal arbeide med dette.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Årsrapport fra Ringerike interkommunale legevakt 2018 tas til orientering. 
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saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/5081-8 12768/19 G21 &14  15.03.2019 

 

Ringerike interkommunale legevakt - årsrapport 2018 

 
 

FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN 
Årsrapporten skal synliggjøre enhetens aktiviteter, tiltak og resultater sammenlignet med årets 
handlingsprogram og lederavtale. Årsrapporten for helse og omsorg baserer seg på årsrapportene fra 
hver enhet. Årsrapporten leveres innen 15.3 hvert år. 

 

RAMMEFAKTORER 
A. Budsjett og regnskapsresultat 

Enhetens totale budsjett er på totalt kr. 32 557 000,00. 

Enhetens avvik fra vedtatt budsjett: mindreforbruk på kr 785 912,97 

 
Kort beskrivelse av årsresultatet:   
Regnskapet for Ringerike interkommunale legevakt viser et overskudd på kr 785 912, 97.  
Overskuddet på ordinær legevakt utgjør kr 993 475,26, mens regnskapet viser merforbruk på  
KØH på kr 207 562,29.  
Fordelingen av midler mellom KØH og ordinær legevakt er som nevnt tidligere år ikke helt 
nøyaktig. Årsaken er at ikke alle driftsutgifter mellom ordinær legevakt og KØH for 1-2 
poster(kjøp/salg) lar seg skille helt. Merforbruk KØH skyldes blant annet økte satser for 
beredskapsgodtgjørelse som trådde i kraft fra mai 2018. 
Når det gjelder overskudd på ordinær legevakt fordeler det seg i hovedsak mellom gjenstående 
prosjektmidler fra Helsedirektoratet som går til å dekke lovpålagte akuttmedisinkurs og kurs i 
vold -og overgrepshåndtering på kr 427 552, 89 og mindre utgifter til medisinsk 
forbruksmateriell og medisiner til sammen kr 220 632, 62.  
Overskuddet fra 2017 på kr 1 502 090,10 er som avtalt med kommunene tatt med i 
regnskapet. Det står kr 700 011,10 på fond som skal dekke eventuelle uforutsette behov som 
skulle dukke opp utover det som er budsjettert.  
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B. Tjenesteproduksjon 

Kort beskrivelse av årets tjenesteproduksjon: 

Året har vært preget av høy aktivitet både innenfor ordinær legevakt og Pro ACT (verktøy for tidlig 
identifisering av sykdomsutvikling). 

Utenom ordinær drift har planlegging av ny legevakt vært en av hovedaktivitetene dette året. Det står 
mer utfyllende om denne prosessen under prosjekter i rapporten. 

I april hadde legevakten arbeidstilsynet på tilsyn om vold og trusler, det var lærerikt og en fin 
gjennomgang. Legevakten fikk ingen pålegg.  

I november startet legevakten opp med Manchester Triage for telefon og oppmøte. Manchester Triage 
er et triageringssystem og brukes som et støtteverktøy for raskt å finne hastegrad ved pasient 
henvendelser.  

Pro ACT instruktørene har undervist helsepersonell i kommunene i dagskurs i tillegg til at mange har 
fått oppfriskningskurs. Det har vært arrangert nettverkssamlinger for Pro ACT- kontakter på 
enhetene og Pro ACT-fagdag.  

Det jobbes med å utvikle Pro ACT og tilpasse programmet til kommunehelsetjenesten.  Pro ACT 
koordinator og instruktører ved Ringerike interkommunale legevakt er engasjert og har lagt ned mye 
arbeid både internt og eksternt i arbeidsgrupper for utvikling og tilpasning av Pro ACT. 

Kompetansedekning:  

Akuttmedisinforskriften regulerer kompetansekravene til all personell på legevakt. Høye krav til 
kompetanse bidrar til en utfordrende og sårbar drift.  

I løpet av året er det mellom 50-60 leger som rullerer og dekker vaktplan. Legebemanningen består 
av flest fastleger, noen sykehusleger, noe som jobber kun legevakt, kommuneoverleger og 
turnusleger.  

Det er ansatt 20 sykepleiere, 4 helsesekretærer, 2 sykepleiestudenter og 11 sykepleiervikarer ved 
legevakten. Fagutviklingssykepleier i 50% stilling, Pro ACT koordinator i 50% stilling, 
legevaktsoverlege 100 % stilling og avdelingsleder i 100% stilling.   

Det har i år blitt utarbeidet en rekrutterings -og kompetanseplan som er lagt frem for 
kommunalsjefen. Dette for å sikre fremtidig rekruttering og for å beholde kompetanse som allerede er 
i avdelingen. Det er forholdsvis stor vaktbelastning på legevakt da hovedvekt av aktiviteten foregår på 
kveld, natt, helg og høytid. Mange små stillingshjemler for å dekke opp helger- utfordrende og 
rekruttere sykepleier til små stillingshjemler. Det er nødvendig å se på nye måter for å dekke vakante 
stillinger og for å beholde nåværende kompetanse slik at en sikrer en forsvarlig og stabil drift.   

Statistikk 

Aktuell statistikken er tatt ut fra journalsystemet og viser registrerte kontakttyper  i journalsystemet 
for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018. Antall registrerte kontakttyper har vært nokså stabilt de siste 
årene. Kun små variasjoner. Statistikken viser ikke noe om kompleksiteten i den enkelte kontakttype – 
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altså hvor mye tid den enkelt kontakttype har medført, hvor mye ressurser som har vært i sving, 
omfanget av behandlingen eller hastegrad.  

 

Kontakttyper Antall 
Konsultasjoner 15 252 

Sykepleie notat for telefon og oppmøte 25 121 

Sykebesøk      304 

Kontakt med annet helsepersonell   2 020 

Annet    4 902 

Sum  47 599 

 

 

Statistikk for telefonhenvendelser: 

I henhold til akuttmedisinforskriften skal 80% av telefonhenvendelser normalt besvares innenfor 2 
minutter. Det er foreløpig ikke tilgjengelig statistikker i nødnett som viser telefonhenvendelser i 
forhold til kravene. Det er derfor ikke lagt ved statistikk for dette. Aktuell statistikk er etterspurt HDO 
(Helseforetakets driftsorganisasjon for nødnett) siden oppstart med nødnett.  

 
Vakante stillinger:   

8 vakante helges tillinger. 

 

Lederteam:  

Legevakten ligger under kommunalsjef for helse -og omsorg. Avdelingsleder på legevakt har 
enhetsleder for interkommunalt samarbeid som nærmeste overordna. Enhetsleder har felles møter 
med avdelingslederne i interkommunalt samarbeid hvor ledelse og gruppeveiledning har vært 
fokusområder i lederteamet. 

Legevaktsoverlege, fagutviklingssykepleier og Pro ACT koordinator i tillegg til Kommuneoverlege og 
prosjektleder for nytt legevaktsbygg bistår avdelingsleder innenfor sine fagfelt. Det er jevnlige 
statusmøter. Utover dette har avdelingsleder bistand til turnusplanlegging og fakturaflyt.  

 

 C. Utvikling ( prosjekter, kurs og utdanning) 

 

Kort beskrivelse av enhetens utviklingsområder med årets resultater: 
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- Ringerike interkommunale legevakt innfører fra 5.11.2018 et nytt prioriteringssystem 
(Manchester Triage system) for pasienter på telefon og oppmøte på legevakten. Målet med 
systemet er økt pasientsikkerhet. I tillegg skal støtteverktøyet i større grad sikre effektiv og lik 
behandling av pasientene som henvender seg til legevakten. 
Ringerike interkommunale legevakt har normalt lav ventetid. For å sikre best mulig 
pasientflyt og minst mulig ventetiden er det viktig å ringe for å avklare hastegrad og få 
oppgitt en cirka tid for oppmøte. Det er til tider stor pågang på legevakten av mennesker som 
er i behov av akutt helsehjelp. Vi må hele tiden prioritere pasienter ut i fra hastegrad. Dette 
betyr at vi på telefonen vil stille spørsmål for å kartlegge hvor raskt du er i behov for 
legehjelp. 

Prosjekter 

1. Planlegging av nytt legevaktsbygg: 

Utenom ordinær drift har planlegging av ny legevakt vært en av hovedaktivitetene dette året. 
Det har vært krevende prosesser inn i både arbeids -og prosjektgruppe for å bistå med å 
kvalitet sikre at ny legevakt skal bli så bra som mulig innenfor rammen som er satt.  

Prosjekteringsgruppen har i skisse- og forprosjektet brukt betydelig tid på å optimalisere og 
«kna» planløsninger, med den hensikt å redusere areal til et minimum, uten å gå på 
kompromiss med drift og logistikk i bygget. Det har vært gjennomført befaringer til andre 
sammenlignbare, nyetablerte legevakter (nybygg), blant annet på Kongsberg, Jessheim og 
Tønsberg. I tillegg er det hentet inn erfaringer fra bygging av andre tilsvarende legevakter, 
deriblant Lillehammer. Både prosjektleder, prosjektansvarlig og brukergruppen er av den 
oppfatning at løsningene som er forutsatt i dette prosjektet gir en meget god arealutnyttelse 
og logistikk, sett opp imot tilsvarende og sammenlignbare bygg.  

Et av målene med tiltenkt plassering og samarbeid med VVHF var å oppnå gode 
synergieffekter med hensyn på drift. Dette er oppnådd gjennom blant annet følgende 
forutsetninger:  

 Felles garderobeanlegg for ambulanse og legevakt i underetasjen.  
 Felles møterom som kan disponeres både av VVHF, RK og samarbeidskommuner.  
 Arealbruk som gir en viss fleksibilitet med tanke på omdisponering/ annen bruk.  
 Felles gasslager i underetasjen.  
 Enkelte tekniske anlegg som nødstrøm og adgangskontroll kan unngå å ha to separate 

systemer.   
 

2. Mobilt senario team 

Pro ACT-koordinator, en Pro ACT instruktør og legevaktsoverlege har gjennomført et mini 
prosjekt i høst som de har kalt «mobil senario team». Prosjektet er finansiert med 
prosjektmidler fra USHT Drammen. Prosjektet har fokusert på viktigheten med 
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scenariotrening på arbeidsplassen og videre kommunikasjon med helsepersonell i den 
akuttmedisinske kjeden. Instruktør og prosjektleder avtaler med avdelingsledere datoer som 
passer for avdelingen, mens personalet vet ikke når “mobilt scenarioteam” kommer og vil 
plutselig være i situasjonen med en «akutt dårlig pasient». I tillegg har de introdusert 
akuttskjema. Skjemaet tilhører pasienten og skal følge pasienten i den akuttmedisinske kjede. 
Skjemaet viser blant annet normalmålinger, adresse, pårørende opplysninger og hvem som er 
pasientens fastlege. På den måten skal en sikre viktig informasjon følger pasienten mellom 
nivåene i den akuttmedisinske kjede. Prosjektet har gitt nyttig erfaring å jobbe videre med.  

Kurs 

- Lovpålagte kurs for all personell i henhold til akuttmedisinforskriften : 

 Akuttmedisinkurs: 22 ansatte  

 E-læringskurs i vold -og overgrepshåndtering: 24 ansatte   

- 2 dagers kurs i vold -og trusler (for alle ansatte i kommunen): 13 ansatte 

- Oppfriskningskurs for lokale instruktører innenfor nødnett: 2 ansatte 

- Legevaktskonferansen Kongsvinger. September: 6 ansatte  

- Lederkonferansen Gardermoen. Mars: 5 ansatte  

- 2 dagers kriseteamsamling Klekken. Desember: fagutviklingssykepleier, legevaktsoverlege 
og leder. 5 sykepleiere deltatt på siste dag av samlingen -undervisning om selvmord.  

- PLIVO øvelser (pågående livstruende vold): 13 ansatte (leger og sykepleier) deltatt på øvelse 
sammen med de andre nødetatene(brann, politi og ambulanse). Øvelsene var på våren – 
samme øvelse gikk over flere datoer.  

- Instruktørkurs i Manchester Triage. Høsten: 4 sykepleiere  

- Manchester Triage opplæring. November/desember.: Alle sykepleierne, helsesekretærer og 
vikarer har deltatt  

- Årlig HLR opplæring for alle helsesekretærer, sykepleiere og vikarer 

- Årlig brannopplæring. Desember. I år var tema brannteori  

Utdanning 

- 1 helsesekretær går 2. året av desentralisert sykepleieutdanning – ingen støtte fra kommunen 
– ingen binding. 

- 2 ansatte går av eget initiativ på 2.året på master i avansert klinisk sykepleier – ingen støtte 
fra kommunen – ingen binding 
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D. Kontinuerlig forbedring 

Kort beskrivelse av årets forbedringsarbeid: 

Legevakten har kultur for melding og oppfølging av avvik. Det er en kontinuerlig prosess å jobbe med 
forbedring og utvikling. 

Fokuset i forbedringsarbeidet er å lære av hverdagens hendelser og trekke frem læringspunkter som 
tas med videre i endringsarbeidet.  

Legevakten bruker hendelsesbasert analyse som metode når det er behov. Det er gode erfaring i å 
bruke metoden.  

I tillegg jobbes det med forbedring via MKS gruppemøter og personalmøter.  

Avvik gruppert på status i perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 

Type avvik Antall 

Alle avvik 112 

Innmeldte avvik i kvalitetssystemet  106 

Lukkede avvik  103 

 

Utvalg fra noen avvikstyper  Antall 

Samhandlingsrutiner    31 

Datasystemfeil    23 

Klager      7 

Vold og trusler      5 

 

Hendelsesbasert analyse: 

Det har vært gjennomført 2 hendelsesbasert analyser  
 

E. Møteaktivitet: 

 

Kort beskrivelse av årets aktivitet: 

MKS – 6 møter, vi har også deltatt på 2 av 4 felles MKS møter for helse -og omsorg. 

Personalmøter - 9 møter, hvor ett møte i halvåret er tema arbeidsmiljø. 

Fagdager legevakt – 2 møter. Startet opp i høst med å skille mellom personalmøter og fagdager. 
Planen fremover er å prøve ut å ha 2 fagdager per halvår. Legges opp med 3 timer a 2 grupper med 
ulikt klokkeslett slik at alle får mulighet til å delta.  

Fagmøter: 12 møter. Statusmøter og planleggingsfora leder har med- fagutviklingssykepleier, Pro ACT 
koordinator og medisinsk faglig ansvarlig. Varighet 1-2 timer. 

Avdelingsleder møter: 4 møter 
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Stort ledermøte kommunalsjef helse og omsorg: 2 møter  

Ledersamling med rådmannen: 3 dager 

Samarbeidsmøte for kommunene i legevaktsamarbeidet: 2 møter 

Møtevirksomhet forbindelse med planlegging av nytt legevaktsbygg:  

Avdelingsleder har deltatt i 17 møter(arbeidsgruppe/prosjektgruppe). Utover dette har prosjektleder 
og avdelingsleder hatt jevnlige møter med verneombud, tillitsvalgte, legevaktsoverlege og 
fagutviklingssykepleier for gjennomgang av tegninger, rapporter og utarbeidet risikovurderinger. 
Tidkrevende prosesser. 

 

ENDRING I RAMMEBETINGELSER 
Følgende endring i rammebetingelser er gitt underveis i året (om ikke – skriv Ingen): 

- Økning av satser for beredskapsgodtgjørelse gjeldene fra mai  

- Planlegging av nytt legevaktsbygg. I tillegg til prosjektleder og avdelingsleder har personell 
fra LV deltatt/jobbet i arbeidsgrupper og møter gjennom året.    

 

ANNET FOR ENHETEN 
Følgende er obligatorisk for enheten og legges som vedlegg til rapporten 

Mål- og tiltaksplan 

HR-plan 

Medarbeiderundersøkelse med etterarbeid (oddetallsår):  

80% besvarte undersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført på slutten av 2017. 
Oppfølging av undersøkelsen ble jobbet med på personalmøter og på MKS møter i 2018. I tillegg ble 
det valgt ut punkter fra undersøkelsen til handlingsplanen som har blitt jobbet med gjennom året.  

Andel heltid:  

13 % (inkl. legevaktsoverlege 100% og leder 100% stilling) Utenom  

dette er det 7%  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse:  

50% stilling (inkl. legevaktsoverlege 100% og avdelingsleder 100% stilling)  
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HR- handlingsplan   
Dato:  

02.04.2018 
Enhet:  

Legevakten 
Visjon:  Hovedmål: Skape godt omdømme og gi gode tjenester til 

innbyggerne. Å utvikle et forsvarlig arbeidsmiljø som er 
helsefremmende, meningsfylt og gir trygghet mot fysisk og psykisk 
skadevirkninger 

 

Forbedringsområde Hvordan er det når det er som best 
(utefra de forutsetningene vi har) 

Hvordan er det i dag Mål (eks verdi 
fra medarb.und, 
nærværspros.) 
 

Hvilke tiltak Ansvarlig 
 

Ferdig 
dato 
 
 

Oppfølg. 
Evalu. 
Rapport
-ere til 

Oppfølging av 
punkter fra 
medarbeider- 
undersøkelsen 
2017 
 

 
 
 

Medarbeidere blir sett og hørt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsoppgaver samsvarer med 
ressurser 
 
 
 
 

Liten tid til å snakke 
sammen på 
personalmøter 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I enkelte travle perioder 
er arbeidsoppgavene 
større enn tilgjengelige 
ressurser 

Fornøyde 
medarbeidere 
som føler seg sett 
og hørt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faglig 
forsvarlighet 
 
 
 
 

- Skille mellom fagmøter og 
personalmøter 

- Total flere møter 
- God tid til å ta opp ulike 

tema 
- Ha kultur hvor fokus er på 

sak og ikke person 
- God info ved 

implementering av 
prosedyrer og rutiner  

- Gi konkrete tilbakem. til 
leder ved behov for 
utfordringer/nye 
arbeidsoppgaver. Leder 
prøver å tilrettelegge og 
fordele arbeidsoppgaver 

 
- Snakke sammen(lege/spl) 

hvordan prioritere 
oppgaver.  

- Prioriterer å få pasienter til 
legevakt 

- Bruke lokalene fleksibel, 

Leder 
Ansatte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontinuelig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontinuelig  

Fort-
løpende 

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort-
løpende 
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skille av med skjermbrett. 
- Fjerne pipelyd på dør til 

gang, kan ha døren åpen og 
ha pasienter også der ved 
behov  

- Ha utstyr klart/lett 
tilgjengelig for å kunne ta 
vitalia 

- Informere på venterom om 
stor pågang og lang 
ventetid.  

- Kalle inn ekstra lege – lege 
3 ved behov 

- Vurdere behov for 
ytterligere personell 
v/ekstra stor pågang 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(Sykefravær/nærv
ær, IA-mål) 
 
 
 

Høyt nærvær  Sårbart for fravær, spesielt 
på helger da vi har flere 
vakante stillinger som også 
skal dekkes med vikarer. 
Kompetansekrav må 
ivaretas. 
 
Muligheter for 
tilrettelegging i  
kortere perioder. Sårbart 
hvis/ når flere trenger 
tilrettelegging samtidig/for 
samme aktivitet. 
 
Ansatt kontakter 

Fornøyde 
medarbeidere 
som trives på 
jobb.  

Muligheter for å tilrettelegge 
Oppfølging av leder under fravær 
 
Trivselstiltak/arbeids-miljøtiltak i 
fokus. Gjøre ting sammen også 
utenom jobb, være hyggelig med 
hverandre, hilse når vi kommer/går, 
gi konstruktive tilbakemeldinger i 
form av ros, anerkjennelse 
 
Tenke hygiene. Beskytte seg selv mot 
smitte ved å bruke sprit, hansker, 
munnbind når det er nødvendig. 
 
Rekruttere gode vikarer 

Leder 
Alle 

Kontinuerlig 
prosess 

Jobbes 
med 
gjennom 
kontinuerli
g gjennom 
året. 
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arbeidsgiver for å kartlegge 
muligheter  
for tilrettelegging før en evt 
sykemelding, når d er 
muligheter for dette.  
 
Kontinuerlig fokus på 
arbeidsmiljø og trivsel. 
Minimum 2 personalmøter i 
året hvor arbeidsmiljø er  
tema. 

MKS-gruppen jobber med saker som 
omhandler HMS 
 
2 personalmøter i året hvor 
arbeidsmiljø er tema 

 

Andre 
fokusområder 
 
 
 

Synlig og tilstedeværende 
medarbeidere. Pasientene føler 
seg sett og hørt. 
 
 
 
 

 
 
Implementere Manchester 
Triage for telefon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan bli flinkere til  
å være synlig på 
venterom og for de 
pasientene som 
oppholder seg i 
avdelingen. 
 
 
 
 
I dag brukes telefon-råd 
og medisinsk indeks som 
støtteverktøy på telefon. 
Medisinsk indeks er mer 
tilpasset til bruk på AMK- 
sentralene.  
Oppfordrer pasienter til å 
ringe først, mange 
telefonhenvendelser.  
Tar tid før nye kan jobbe 
selvstendig på telefonen.  
Vanskelig å kvalitetsikre 
opplæring, da vi ikke har 
et system som alle jobber 
etter.  
Jobber ulikt, vanskelig å 
kvalitetsikre innholdet i 

Fornøyde 
pasienter og 
pårørende 
 
 
 

 
 
 

 
Støtteverktøy som 
hjelper oss til å 
gjøre best mulig 
vurderinger av 
pasientene(rød-
gul-grønn), og 
deretter sette i 
gang riktig tiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå helt ut på venterom, ikke rope 
fra døra minimum hver ½ timer. 
Den som er «ute» i avdelingen 
har ansvar for dette. 
Minne hverandre på rutinen og 
lære nyansatte rutinen 

 
 
 

 
Forankret i ledelsen – plan for 
implementeringen/opplæring. 
Det er brukt tid på å undersøke 
hvilket triagesystem som egner 
seg best til triage på telefon og 
ikke minst det å finne et systemet 
som er tilpasset legevakt. Vi har 
bevist valgt å avvente til andre 
legevakter har testet aktuelt 
triageystemet.  
 
30.10.2017: Leder, overlege på 
LV  , fagspl. og flere spl 
m/telefonkompetanse var på  
besøk på Bærum legevakt. Fikk 
en kort introduksjon av M.triage  
 

Felles 
ansvar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leder, 
overlege, 
fag.spl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontinuerlig  

prosess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppstart 
uke 41 
2018. 
Sørge for 
at alle bli 
trygge på å 
bruke 
verktøyet. 
Alle må 
bruke det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortløpen
de  
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluere 
underveis 
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Revidere prosedyrer og få de inn 
i elektronisk kvalitetssystemet 

telefonhenvendelser.  
 
Dyktig personell som gjør 
vanskelige vurderinger 
hver dag. Flere gir uttrykk 
for at de savner et 
støtteverktøy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen prosedyrer i 
prosedyre perm, og noe 
elektronisk.  
Etter hvert som 
prosedyrer har blitt 
revidert har de blitt lagt i 
det nye elektroniske 
systemet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle aktuelle 
prosedyrer skal 
være lagt inn 
elektronisk i løpet 
av året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høst 2017/2018. Fagmøter. Satt 
opp videre plan for 
implementeringen. 
 
April 2018: Introduksjon av 
Manchester triage på 
personalmøte m/personell fra 
Bærum legevakt. 
 
Hengt opp liste: personell som 
ønsker å være instruktør skriver 
seg opp. Utdanner 3 instruktører. 
Må ha større enn 60% stilling. 
 
September 2018: opplæring av 
instruktører 
 
Hospitering Bærum legevakt uke 
39/40 
Oktober- uke 41-  oppstart 
 
 
 
Fagsykepleier og leder har gjort en 
grovsortering på de prosedyrene 
som ikke er revidert. Tatt bort 
prosedyrer som ikke er aktuell 
lengre.  
Sortert prosedyrene og 
kategorisert de som «hører 
sammen» 
Fagsykepleier leder videre arbeid. 
Involvere kollegaer utfra hvilke 
fagområdet, ansvarsområder de 
har. F.eks de som er ressursperson 
fht nødnett ser på prosedyrer som 
omhandler nødnett osv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Leder, 
overlege, 
fag 
sykepleier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utgangen av 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosedyrer 
fordelt før 
sommeren 
 
Fagspl. 
rapport. til 
leder 
 
Status på 
fagmøte i 
september 
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Medarbeidere:  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Ringerike interkommunale legevakt 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
 

 

                      

REGNSKAP 2018 Budsjett 2018

Lønnsutgifter 17 511 620,90 18 173 000      

Sosiale utgifter 5 500 836,12 4 232 000        

Lønnsvekst og reguleringspremie 660 000           

Samlet lønn-og sos.utg. Ø-hjelp 5 704 444,64 5 300 000

Sum lønn og soiale utgifter 28 716 901,66 28 365 000    

Medisinsk forbruksmateriell, medikamenter 879 367,38 1 100 000        

Annet forbruksmateriell

Leie av lokaler og grunn/gebyrer,avgifter 436 169,25 434 000           

Datautstyr 994 102,45 712 500           

Leasing av bil 111 041,49 134 071           

Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester 778 027,91 900 000           

Øvrige driftsutgifter 700 712,97 384 429           

Diverse utgifter knyttet til obs-sengene, ø-hjelp 330 117,65 527 000

Sum kjøp av varer og tjenester 4 229 539,10 4 192 000      

Sum driftsutgifter 32 946 440,76 32 557 000    

Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms. (932 410,89)      (750 000)          

Sykelønnsrefusjon (663 966,00)      (850 000)       

Ø-hjelp (5 827 000)          (5 827 000)       

Refusjon fra kommuner (24 181 723,00) (24 830 000)    

Refusjon fra andre (292 140,00)      (300 000)          

Bruk av overskudd 2017 (1 502 090,00)   

Sum inntekter (33 399 329,89)   (32 557 000)   

Netto (452 889,13) -            

Finansinntekter/utgifter

Bruk av bundne fond (Akutt medisin) (333 023,84)      

Resultat -785 912,97
Årets overskudd -785 912,97

Merforbruk ø-hjelp 207 562,29

Mindreforbruk ordinær legevakt -993 475,26

 Deltagende kommuner: Flå, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Ringerike og Sigdal

REGNSKAP 2018                                                                                                        

RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT 
Inkl. Ø-HJELP
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Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss 2018  
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Å  rsrapport

2 0 1 8

”Det ne med Fontenehuset er at det all d er der

når du har behov for det. Livet er bli godt å leve.

Takket være Fontenehuset!”

Kirs n
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Årsrapporten er utarbeidet av medlemmer og medarbeidere ved Fontenehuset Hønefoss

Besøksadresse:

Fontenehuset Hønefoss

St. Olavs gate 5

3510 Hønefoss

Tlf: 32126610

Postadresse:

Fontenehuset Hønefoss

Postboks 245 Sentrum

3502 Hønefoss

E - post:

post@fontenehuset.com

E - post Daglig leder:

annlaug@fontenehuset.com

Ne side:
www.fontenehuset.com

Org. Nr.: 986 173 560

Bankkonto : 2280 30 92552

Vipps : 503597
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Medarbeidere i 2018

Vår visjon

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

Styret i S elsen Fontenehuset Hønefoss

Sveinung Berg

Styremedlem

Thea A. E. Jensen

Lærling

Ane Hornell

Vernepleierstudent/

vikar

Bodil Heggelund

Medarbeider/ Nestleder

Henrie e Hovde

Medarbeider

Sverre Berg

IPS Jobbspesialist

Olav Risan

Medarbeider

Annlaug Nielsen

Daglig leder

Ronny Bølgenhaugen

IPS Jobbspesialist

Kjell Eivind Anderdal

Medarbeider

Marit Frøyshov

Ergoterapistudent/

vikar

Haakon Tronrud

Styreleder

Sten Magnus

Nestleder

Karin Källsmyr

Styremedlem

Kari Stokke

Styremedlem

Eli D Andersen

Styremedlem

Anita Ulvseth

Styremedlem

Aina Oset

Styremedlem
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Daglig leder har ordet

I 2018 har Fontenehuset Hønefoss feiret 15 års jubileum. 15 år med mange
utfordringer , men heldigvis flest gleder, og positive øyeblikk å se tilbake på.

Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss ble stiftet 03.07. 2003 , og åpnet dørene for med-
lemmer 1. oktober samme år, i et lite gult hus øverst i Stabelsgt. Da var vi 1 medlem
og 2 stiftere som hadde et stort engasjement, men som måtte bevege seg forsiktig i
et ulendt og til dels ukjent terreng.. Heldigvis hadde vi noen gode støttepersoner og
hjelpere på Fontenehuset i Oslo.

Vi vokste ut av vårt første hus og inn i «Det lille hjem» i St. Olavsgt. 5,som etter hvert
ble vårt hjem, hvor vi har vært siden juli 2005. I 2015 utvidet vi med å leie
nabolokalene i St Olavsgt. 1 - 3.

Psykisk helse har aldri vært forbundet med glamour og status, og særlig ikke hvis den
psykiske helsa i tillegg er dårlig.

Det første vi lærte av Fontenehuset i Oslo var å tenke positivt og fokusere på medlemmenes ressurser. Vi ble også anbefalt å
gå til betydningsfulle personer i lokalsamfunnet vårt, både når det gjaldt styremedlemmer og støtte på andre måter. Først
gikk vi til Ringerike sparebank, og der fikk vi penger til å kunne registrere en stiftelse. Så gikk vi videre til kjente bedr ift er i
Hønefoss, som Toyota AS og Leiv Vidar AS, for å nevne noen, og dermed var kronerullingen i gang. Vi tok også kontakt med
Ringerikes Blad , som har dekket små og store begivenheter i 15 år.

TV aksjonen i 2004, hvor vi søkte penger fra Rådet for psykisk helse, gjorde det mulig for oss å ansette flere medarbeidere o g
øke åpningstidene. Først 3 dager i uka, deretter 4 og i 2007 5 dager i uka. Etter hvert fikk vi samarbeidsavtaler med både
Ringerike ,Hole og Jevnaker kommune. Fontenehuset Hønefoss var også med på arbeidet da det ble forhandlet frem en egen
post på statsbudsjettet for Fontenehusene i Norge. Vi brukte mye tid i starten på å ringe foreninger og arbeidsgivere og vi ble
både glade og også overrasket over den positive holdningen og velvilligheten vi møtte hos alle når vi spurte om vi kunne
komme å fortelle om Fontenehuset Hønefoss. På ulike møteplasser, i sosiale sammenhenger og i våre egne nettverk, ble vi
også møtt av positive tilbakemeldinger. Mange kjente noen som ikke hadde det så bra , eller de hadde det kanskje ikke så bra
selv heller. Kunne de komme til fontenehuset, og kunne vi hjelpe? Fontenehuset Hønefoss er et lavterskeltilbud hvor det ikk e
er nødvendig med henvisninger og hvor det aldri er ventetid. Vi sa derfor alltid ja.

Pr.31.12.2018 hadde vi 219 medlemmer og mange har kommet seg videre : Ut i jobb , tilbake til studier , blitt viktige nøkkel-
personer og kollegaer på Fontenehuset hvor medlemmer og medarbeidere jobber side ved side. Og kanskje det aller
viktigste : De som har kommet seg ut av ensomhet og tilbake til samfunnet , til et sosialt liv, med venner og relasjoner og alt
det mange andre tar som en selvfølge. De har blitt sett og fått lov å sette seg mål og virkeliggjøre drømmer. Vi har deltatt på
fagseminarer og opplæring sammen med andre fontenehus i Norge og i resten av verden. Vi har vært igjennom fire
akkrediteringer, deltatt i spørreundersøkelser om trivsel , arbeidsmiljø ,arbeid og studier samt hvordan medlemmene
opplever nytten de har av å tilhøre Fontenehuset . Hvert år må vi rapportere både til Fontenehus Norge og Clubhouse
International . Vi må oppfylle de 37 standardene som er styreelementene i modellen. Det er avgjørende for om tilbudet vi
leverer til medlemmene våre har god kvalitet. Hvert 3. år må vi gjennom en selvevaluering, som del av en akkrediterings -
prosess. Den siste hadde vi i juni 2018, hvor vi på nytt ble akkreditert for 3 nye år, som er det beste resultatet vi kan o ppn å.

Den trygge rammen vi har vokst og utviklet oss i, har vært et lokalmiljø som har støttet oss, framsnakket oss og heiet på os s i
gode dager, men ikke minst, også i dårlige dager når vi har hatt økonomiske utfordringer. Noen har sagt vi er det viktigste
huset i Hønefoss. Det er en tillitserklæring. Vi har i alle disse årene hatt flotte styremedlemmer , som gjør den jobben ford i d e
har tro på det Fontenehuset står for. Medlemmer har fått tilbake troen på seg selv , og mestringsfølelsen tilbake. De føler se g
betydningsfulle fordi man kan være med å bidra til at også andre får det bedre.

Mange har fortalt sine historier til lokalavisa og på radio, i sosiale media og på nasjonale og internasjonale konferanser. Li lle
Hønefoss er store internasjonalt når det kommer til hva vi har fått til her gjennom Fontenehuset Hønefoss . Når et av våre
medlemmer får det bedre , gir det store ringvirkninger. Spesielt når det gjelder å være med på å fjerne stigmatiseringen run dt
psykisk helse har vi gjort en betydelig innsats.

Det var derfor helt naturlig for Fontenehuset Hønefoss å invitere alle i verdens beste lokalsamfunn for å feire vårt jubile um i
2018. Jeg er stolt og rørt og glad over at jeg har fått lov å være med på denne fantastiske reisen sammen med medlemmer og
medarbeidere gjennom alle disse 15 årene.

Annlaug.
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Arbeidsdagen på huset

Fontenehuset Hønefoss er organisert i to enheter:

Kontorenheten: Kontor, administrasjon, arbeid og studie

Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, årsrapport, føre statstkk, betjene resepsjonen,

overgangsarbeid, ansvar for arbeid og studier.

Økt arbeidsinnsats:

Våre medlemmer har i løpet av
2018 arbeidet 17270 tmer på

fontenehuset. De e tlsvarer ca. 10

årsverk.

Det sendes ut invitasjoner tl 15 årsjubileum.

I forbindelse med nye retningslinjer fra

Helsedirektoratet, for søking av tlskudd tl

fontenehus, inviterte vi i 2018 sentrale

politkere fra Ringerike kommune for å
orientere om de e.

En av arbeidsoppgavene er å ha ansvar for
jobbrelaterte oppgaver. Her deltar vi på en

arbeids - og inkluderingskonferanse i Asker.

Hvor Haakon Tronrud holdt et innlegg.
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Arbeidsdagen på huset

Serviceenheten:
Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS.

Oppgaver: Lage lunsj, betjene kafé, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS -

oppgaver, renhold, renovasjon.

Opptelling av kasse i kafeen

Gu as dag på kjøkkenet

Her serveres Tarte Flambè
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Arbeidsdagen på huset

Mandag
Unge voksne 11.00 — 12.00

Enhetsmøte Service 14:00 - 14:45

Tirsdag Standardsamling 15.00 - 15:30

Onsdag
Jobbklubb 14:30 - 15:30 *
Klubbhusmøte 14:00 - 15:30**

Torsdag
Enhetsmøte Kontor 11.00 – 12.00
Koordineringsmøte 14:30 - 15:30

Fredag
Fritdsgruppe 2 gang pr mnd 13.45 - 14.45
Ukeslu 15:00 - 15:45

Dagsplan:Faste møter:

Åpningstider 2018:

Alle hverdager 08.00 - 16.00.

Hver onsdag fra 16.00 - 20.00 har vi klubbkveld, hver torsdag

har vi kor og helgetilbud en gang i måneden.

I 2018 har vi også hatt åpent 17. mai, St.Hans aften, påske -
aften, julaften og nyttårsaften.

8:00 - 8:15 Klubbhuset åpner

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

8:45 - 9:00 Felles morgensamling

9:00 - 9:15 Arbeidsmøte på enhetene

9:15 - 12:00 Utøre arbeidsoppgaver

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:15 Arbeidsmøte på enhetene

13:15 - 16:00 Utøre arbeidsoppgaver

*Alle onsdager som ikke har klubbhusmøte.

** En gang per måned.

Noen fakta om våre medlemmer:

I 2018 kk vi 22 nye medlemmer.

Vi har ved utgangen av 2018 219 medlemmer.
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Arbeidsdagen på huset

Støtte fra fontenehusfellesskapet

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

økonomi, trygg bosituasjon og sosialt nettverk.

Mange av våre medlemmer har lite eller ikke noe nettverk som kan stille opp når det er behov for
støtte til for eksempel praktiske oppgaver som hjelp i hjemmet, følge til NAV og hjelp til flytting etc.

Eller bare en telefon for å høre hvordan det går.

Derfor tilbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset støtte til medlemmene på disse områdene.
Vi har i 2018 hatt spesielt fokus på kontakt med medlemmene, noe som gjenspeiles i statistikken.

Tabellen over viser stø e l medlemmer i mer i 2018 .

Standard nr. 27

Hjelp med o entlige stø eordninger gis av medlemmer og medarbeidere på fontenehuset. Bistand i
forbindelse med o entlige stø eordninger er en sentral del av enhetenes oppgaver på fontenehuset.
De e inkluderer hjelp med o entlige ytelser, boligveiledning, fremming av en sunn livsstl, samt å få
tlgang tl gode tlbud innen medisinsk - , psykologisk - , farmakologisk - og rusbehandling i nærmiljøet.
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Studier

Standard 25:

Klubbhuset stø er medlemmene i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem tl å
utny e ulike utdanningstlbud for voksne. Der hvor klubbhuset tlbyr intern opplæring, vil medlemmers evne tl
å undervise og veilede bli beny et i stor grad

Utdanning

Utdanning er viktg i dagens samfunn. De e gjelder også for våre medlemmer.

Flere har falt ut av sine utdanningsløp og må ta opp igjen fag for å fullføre sine utdanningsløp.

Fontenehuset tlbyr derfor sine medlemmer stø e slik at de kan fullføre sin utdanning.

Studenter i 2018:
3 medlemmer på høgskole/

universitet.

2 medlemmer på videregående
skole.

1 medlem på videreutdanning

Studiemiddager 2018

I 2018 startet vi opp med studiemiddager for våre medlemmer. Vi arrangerte to studiemiddager i løpet av

året. Den første i februar hadde fokus på tlbudet i regionen, med gjester fra: Opus, Karrieresenteret,
Folkeuniversitetet, AI og NAV Ung team. I tllegg deltok ere av våre medlemmer som hadde erfaring med

å beny e seg av tlbudet på fontenehuset i tlknytning tl å studere. Disse svarte på spørsmål rundt denne

erfaringen og hva det hadde betydd for dem.
Den andre studiemiddagen i september hadde temaet økonomi: stø eordninger fra NAV / Lånekassen,

legater kny et mot studier. På denne studiemiddagen kk vi besøk fra NAV og et av våre medlemmer
fortalte om ulike stø eordninger og legater. Til sammen samlet disse to studiemiddagene 30 med -

lemmer.
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Arbeid

Arbeid er et av fundamentene i Fontenehusets virksomhet. Vi har tro på at et menneske kan
rehabiliteres gjennom arbeidsrelaterte aktviteter og komme tlbake tl samfunnet, få gode sosiale

relasjoner og oppleve en meningsfull tlværelse.

15 medlemmer har i 2018 kommet ut i ordinær jobb.

Arbeidsmiddager
Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid, arbeidsgiverne vi har
avtaler med og ikke minst for å kny e kontakter med nye arbeidsgivere. I 2018 har vi ha 2 arbeids -
middager. Noen av bedri ene som deltok på arbeidsmiddagene var: Blåbærskogen barnehage, Jula, Coop
Norge, Ringerikskjøkken, Pan Innovasjon, Ringerikskra , Tronrud Eiendom.

Standard 21:
Fontenehuset gjør det mulig for sine medlemmer å komme lbake l lønnet arbeid gjennom overgangs -
arbeid, arbeid med stø e og ordinært arbeid. Derfor tlbyr ikke fontenehuset arbeid tl medlemmer gjennom
interne virksomheter, adskilte foretak eller varig tlre elagte arbeidsplasser
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Arbeid

IPS — Individuell jobbstø e

Fontenehuset Hønefoss er godkjent tltaksarrangør for Nav Buskerud

1. januar 2017 startet vi et samarbeid med Kirkens Bymisjon i Drammen om ltaket Individuell jobb-

stø e (I PS)

Fra 1. februar 2018 har vi få ansa en jobbspesialist tl. Vi har nå to jobbspesialister og 30 plasser på

Hønefoss. Jobbspesialisten jobber i team med Distriktpsykiatrisk senter gjennom poliklinikken på

Ringerike sykehus, Vestre Viken helseforetak.

Kravet for å søke seg inn i I PS er at man ønsker seg tlbake tl arbeidslivet, og modellen bygger på at

arbeid kan være den beste medisin.

Vi er glade for å gi våre medlemmer enda en mulighet tl å komme tlbake tl arbeidslivet.

Overgangsarbeid (OA)

Standard 22:

Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet.
Dette gir medlemmene mulighet til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved

klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garanterer klubbhuset vikarer ved medlemmers fravær.

I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriteria:

Ønsket om å arbeid er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid.

Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykisk sykdomshistorie
kan komme ut i arbeid.
Modellen innebærer at et medlem på Fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får
ansettelseskontrakt og vanlig lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i 9 md og arbeidstiden er
inntil 50% av ordinær arbeidsuke.
Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsarbeidsplasser, og sørger
for utvelgelse og opplæring. Ved sykdom garanterer Fontenehuset vikar slik at arbeidet alltid blir
utført.
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Arbeid

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Kontorarbeid, skanning av faktura.

Astrid

01.01. — 30.04

Magne 01.01 — 01.05

Lisbeth 01.01. — 24.01
1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Lage lunsj, skrive handleliste, rydde

Gunn Anita

01.05. — 31.07

Bassie

01.08 — 21.11

Bjørg 25.01. — 15.11 Nina 16.11 — 31.12

1 OA jobb — kan ne

Arbeidsoppgaver:

Se e frem mat tl lunsj. Fylle opp kjøledisk. Fylle opp og klar-

gjøre salatbar. Ta oppvasken underveis og rydde opp igjen

e erpå.
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Medlemshistorie: Kirs n

Jeg har nå vært medlem på Fontenehuset Hønefoss i 9 år. Veldig mye har skjedd på den tden. Jeg hadde egentlig

ikke noe mål når jeg kom inn døra her. Det var andre som oppfordret meg tl å prøve Fontenehuset, og sammen
med ei som allerede var medlem startet jeg forsiktg et par dager i uka. Det var veldig betryggende å ha med meg

noen den første tden. Vi avtalte faste tder å møtes på. Noe som var et positvt forsiktg press. Jeg kunne jo ikke

svikte henne.

De første månedene var min hovedoppgave å stryke klær. Det var trygt for meg å stå inne på badet for meg selv å

stryke. Der slapp jeg å forholde meg tl så mange mennesker. Jeg hadde sli med psyken i veldig mange år og var
en nokså usikker person. Allerede som 9 - 10 - åring ønsket jeg at jeg var død, men begynte ikke i behandling før jeg

var voksen. Fra jeg var 23 tl jeg som 47 - åring kom tl Fontenehuset har jeg konstant gå tl en eller annen form for
behandling, og ha 10 innleggelser på psykiatriske sykehus. E er at jeg begynt på Fontenehuset har jeg ikke ha

en eneste tme hos terapeut eller ha noen innleggelser. De e tror jeg har mye å gjøre med at vi her ikke snakker

om problemer, men om muligheter! Så å si samtlige terapitmer opp gjennom årene har gå med tl å snakke om
hvor vanskelig jeg har det, eller har ha det. Det å endre fokuset tl å tenke på muligheter og ressurser har gjort

noe med tankegangen min. Her lærte jeg e er hvert å se at jeg faktsk kan noe, at jeg kan bidra med noe. Folkene
her hadde tro på meg. Noe som faktsk var li skremmende. Jeg hadde tross alt vært utenfor arbeidslivet noen år

allerede, og hadde mistet troen på meg selv.

Årene på Fontenehuset har gi meg mange utordringer. Jeg startet forsiktg 2 - 3 tmer 1 - 2 dager i uka og økte e er
hvert tl fulle dager 4 - 5 i uka. Jeg engasjerte meg i mange forskjellige oppgaver. Da jeg ble spurt om å være med på

forberedelsene tl vår andre akkreditering, hang jeg meg på. Her kk jeg for alvor innblikk i våre 37 standarder. Noe
som tente min interesse for modellen. Året e er jeg ble medlem kk jeg være med på verdenskonferanse i

Stockholm, hvor jeg kk masse inspirasjon tl å fortse e arbeidet på Fontenehuset. Her mø e jeg mange kollegaer
fra fontenehus over hele verden, og kk høre mange ne historier. Året dere er var jeg på 2 ukers opplæring i

fontenehusmodellen på et klubbhus i USA sammen med en medarbeider. De e ga enorm inspirasjon og mestrings-

følelse. Det kk meg tl virkelig å brenne for
modellen. Jeg har få være med på «alt» som

skjer på Fontenehuset. Noe som gjør model-
len så unik. Som medlem har du mulighet tl å

gjøre akkurat hva du vil. Det har gjort at jeg
har lært veldig mye. Jeg har vasket, strøket,

jobbet med forskjellig statstkkarbeid, over-

sa og lest korrektur, betalt regninger, jobbet
med budsje , ha omvisninger, representert

Fontenehuset hos forskjellige organisasjoner,

insttusjoner o.l., si et i styret i Fontenehus
Norge og si er nå i styret i Fontenehuset

Hønefoss. Interessen for styrearbeid har

også ført tl at jeg nå si er som leder for
Mental Helse Ringerike og Hole. Hvem hadde

trodd det for 9 år siden, da jeg kom hit første
gang?
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Medlemshistorie

E er at jeg ble uføretrygdet pga mine psykiske problemer i 2008 trodde jeg aldri jeg ville kunne jobbe igjen. Men da
jeg e er vel 3 år her på Fontenehuset kk tlbud om å jobbe li i en lokal gullsmed, grep jeg sjansen. Jeg var faktsk
klar for nye utordringer. Noen få tmer i måneden ble tl mange tmer i uka, og jeg stortrivdes. Dessverre gikk
denne butkken konkurs, så jeg mistet jobben, men jeg kk bevist for meg selv at jeg faktsk var i stand tl å jobbe.

De årene jeg jobbet var jeg lite innom huset, men jeg kom tlbake hit en stund e er jeg mistet jobben. Noe av det
ne med Fontenehuset er at det alltd er der når du har behov for det. Og jeg må innrømme at jeg likte følelsen jeg
kk da jeg kom tlbake og de ga tydelig u rykk for at de hadde savnet meg. Nå er jeg tlbake der at jeg er på

Fontenehuset stort se hver dag, full dag.
Det er jo skummelt å gå glipp av noe… Jeg
føler virkelig at det er behov for meg her, og
jeg blir innlemmet i stadig ere oppgaver
ved dri en av huset. Viktge oppgaver. Det
siste er at jeg har få være med å ska e en
ny OA - jobb. Sammen med daglig leder har
jeg vært hos ere arbeidsgivere og fram -
snakket OA - jobber. Noe som endte med at vi
faktsk kk en OA - jobb.

Denne har jeg nå medansvar for. Jeg har
vært med på omvisning og få være med å

velge ut medlemmer tl jobben. Som med-

ansvarlig stller jeg også opp på jobb ved
sykdom. De e er en arbeidsoppgave som

gjør at jeg føler meg viktg.

Noe jeg liker veldig godt å gjøre her på

Fontenehuset, er å ha omvisning og å

fortelle om Fontenehuset tl utenforstående.
Det er viktg at est mulig får vite om

Fontenehuset, og hva det kan gjøre for
mennesker. Jeg ønsker at mange skal få

mulighet tl å utvikle seg på samme måte
som meg selv. Fontenehuset er ikke bare et

sted å være. Det er et sted å utvikle seg.

En tng som har vært viktg for min del, er at jeg har få bruke den tden jeg trengte på å utvikle meg. Noen kan

kanskje bare trenge et par uker på å komme i gang, mens jeg trengte mange måneder. Det er det rom for på
Fontenehuset. Jeg har få den stø en jeg trengte, og bli gi muligheter tl å vokse. I mi tempo. Jeg er bli en

trygg person, som tør å stå fram og fortelle om tdligere utordringer. Livet er bli godt å leve. Takket være
Fontenehuset!

Fremtden ser lys ut, og jeg tror nok jeg kommer tl å begynne å jobbe li igjen. Akkurat nå er det viktg for meg å

bruke tden min på Fontenehuset og gi mi bidrag der. Jeg vet jeg har mye å bidra med, og liker å kjenne på
følelsen av å erkjenne det.
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15 års jubileum og Verdensdagen for Psykisk Helse

FONTENEHUSET HØNEFOSS HAR 15 ÅRS - JUBILEUM
Det er krystallklart at når man når kon rmasjonsalder trenger man mer enn et kvarter l

en slik storslå feiring.

Tiden har virkelig ydd avgårde disse årene og vi har nådd den fantastske alderen på 15 år.
Da Annlaug Nielsen og Lisbet Palerud startet Fontenehuset Hønefoss høsten 2003 så var tanken om å bli
15 år med så mange erfaringer, opplevelser og medlemmer et ernt ønske. Gjennom disse årene har vi
lært mye. Vi har lært at det å være et Fontenehus er viktg for lokalsamfunnet. Det å ha et åpent hus gjør
at det er le ere for beboerne i Ringerike, Hole og Jevnaker å ha et sted å komme tl. Vi krever ingen
henvisning og har en atmosfære uten fokus på det syke. Modellen i seg selv er hentet fra USA, men det
har vist seg at med noen få justeringer så fungerer den like bra i lille Hønefoss, faktsk i hele verden.

Det er ikke uten stolthet at vi soler oss i glansen av å ha bli 15 år. Den 10.oktober i år, som er selveste
verdensdagen for psykisk helse, så vi vårt sni tl å gi noe tlbake tl alle de som har gjort noe for oss i
løpet av 15 år.

E er det som burde ha vært måneder med planlegging og ikke bare «ja det burde vi begynne med», så
det endelig ut som vi begynte å få en god oversikt. Maten var nesten helt klar, o ngermat i ere
varianter, kaker og det hele. Huset var bli ryddet og vasket for besøk, tavlene tørket og «memory lane»
var ferdigstlt og hengt opp. Kvelden før kvelden var huset festklart.

Gavebordet som vi hadde undervurdert størrelsen på var fylt tl randen. Taler ble det også mange av og
en fellesnevner for de alle var hvor viktg Fontenehuset er og hvor bra det er at vi har et slikt tlbud i
Hønefoss. Da dagen var over gikk vi rundt i en lykkerus som vi enda lever på. Kanskje tl og med frem tl vi
blir 20år? Timene før det smalt på selveste festdagen var fulle av forventninger og stvpynta mennesker
som gledet seg tl å ta i mot alle gjestene.
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Til 15 års - jubileet vårt var vi så heldig å få en gave som gjorde det

mulig for oss å feire med en jubileumsmiddag på Klækken. Her

var vi samlet nesten 100 medlemmer, medarbeidere og styre-
medlemmer tl en o og minnerik kveld med god mat, taler og

underholdning.

15 års - jubileum
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Opplæring i fontenehusmodellen

I tdsrommet 5. november tl 16. november 2018 deltok medlem Magne Wien og medarbeider Kjell Eivind

Anderdal på 2 ukers opplæring i Fontenehusmodellen. Fra 2017 kk Norge godkjent sin egen treningsbase

på Fontenehuset i Oslo. Vi var de første fra Fontenehuset Hønefoss som tok opplæringen på den nye
treningsbasen. Vi bodde sammen i en leilighet i nærheten av Fontenehuset. Uke to av opplæringen deltok

også daglig leder Annlaug Nielsen.

I forkant hadde vi laget en liten videopresentasjon av Fontenehuset vårt med god hjelp fra ere med -

lemmer. Denne ble vist for de andre kursdeltakerne på velkomstmiddagen den første kvelden. I tllegg tl

oss fra Hønefoss var også Fontenehuset i London, Mosaic, på den samme opplæringen. Det betød at all
kommunikasjon, tl tross for at vi var i Norge, forgikk på engelsk. Enkelt for Magne. Li tø ere for Kjell

Eivind.

Vi hadde med oss to problemstllinger vi skulle jobbe med. De
ble kalt «Trygg på huset» og «Reach - out». Gjennom de 2

ukene jobbet vi aktvt med disse problemstllingene og laget
en acton - plan på hver av de. Disse har i e ertd bli jobbet

aktvt med på huset.

Med lange dager var det relatvt slitsomt. Til tross for de e
var diskusjoner, temaer, nye bekjentskaper og hele opp -

læringen så interessant og spennende at vi vendte nesen

hjem igjen tl Hønefoss med stor glød og initatv. Vi følte oss
mye mer opplyst og fylt med innsikt enn da vi dro.

De e er en type opplæring både Magne og Kjell Eivind varmt
vil anbefale. Får du muligheten tl å delta, så takk ja umiddel-
bart.

Hele gruppen som var på opplæring fra Mosaic
Clubhouse og Fontenehuset Hønefoss.

Kjell Eivind og Magne legger frem acton planen.
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Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Clubhouse Interna onal

Clubhouse Interna onal er Fontenehusenes internasjonale paraplyorganisasjon. Den hjelper tl med å
etablere og utvikle Fontenehus globalt der mennesker med psykisk uhelse kan få hjelp tl å få livet

tlbake.

Clubhouse Interna onals visjon: En verden hvor mennesker med psykisk uhelse opplever bedring og blir
en integrert del av samfunnet.

Clubhouse Interna onals misjon: Hjelpe personer med psykisk uhelse ut av sosial og økonomisk iso-
lasjon ved å øke antall og kvalitet på Fontenehusenes rehabiliteringsprogram over hele verden.

Knut Stubben ble i 2017 valgt inn som medlem av Clubhouse Internatonals’ styre.

Clubhouse Internatonal er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse. Og er anbefalt av
The United States Substance Abuse and Mental Health Services Administra on (SAMHSA) som best
praksis.

Fontenehuset Hønefoss har to representanter i Clubhouse Internatonals Faculty: Knut Stubben og
Annlaug Nielsen . Faculty består av medlemmer og medarbeidere fra akkrediterte fontenehus som har
ansvar for akkreditering av fontenehus over hele verden.

I dag nnes det mer enn 320 Fontenehus fordelt på 34 land.

Fontenehusmodellen
F ontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer.
Fontenehusmodellen er over 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York – og har høstet
stor anerkjennelse både i USA og verden forøvrig.

Fontenehus Norge : Ble etablert i 2007, Fontenehus Norge er Fontenehusenes samarbeidsorganisasjon.

Fontenehus Norges oppgave er å arbeide for at Fontenehus skal bli et landsomfa ende tlbud,

som gjør at mennesker som sliter psykisk blir integrert i arbeids - og samfunnsliv og ikke ekskludert, og
frata mulighetene for arbeid og utdanning.

Det er ved utgangen av 2018, etablert 14 Fontenehus i Norge.

Fontenehuset Hønefoss ble akkreditert for erde gang, for tre nye år i juni.

De e er det beste resultatet vi kan oppnå og det betyr at vi leverer gode tjenester l våre medlemmer
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Samarbeidspartnere og sponsorer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Kistefos – Museet

Sparebankst elsen Ringerike
Hadeland

Ringerikskra AS

Panduro/Ramme x Hobby

TBA AS

Apropos

Norsk Gjenvinning Groruddalen

Norsk Folkemuseum

Rema 1000 Eikli

Magnussen Gulvsliping AS

Servi - Pack

Norli Kuben

Joker Dagali Handel

St elsen Positv oppvekst

Malerbua Hønefoss AS

Åsa Sanitetsforening

Lions Club Ringerike

Ringerike Soroptmistklubb

Humitb - fondet

Hval Sokn

Viker Sanitetsforening

Hønefoss Sanitetsforening

Norsk Tjenestemannslag avd.
Kartverket

Viker menighet

Kiwanis Club Ringerike

Tronrud Eiendom

Bilia Hønefoss

Hval Sanitetsforening

Synspunktet Optkk AS

Dua AS

Fokus Rådgivning

Helsesøstrene i Ringerike

Rita’s Bakeri

Bjørg og Ivar Bakk

Lars Loeshagen

Hole Lionsklubb

Kjellaug Olsen

Trond Vassdal

Fredrikke Eger

Willy Halvorsen

Anne Lise Rian

Nunne Høegh

Anne Sky

Olav Risan

Helene Kristo ersen

Ariel - Marie Larsen

Bjørg Viken

Sissel Halvorsen

Ellen Olava Lundstad

Johan Olin

Berit Bjerke Sanda

Lisa Hammeken

Bente Tronrud

Henrie e C. Hovde

Knut Stubben

Anita Isabella Solli Larsen

Shima Torgersbråten

Kirstn Stokkedal

Anita Lindeman

Carl E. Jørgensen

Ane Hornell

Lisbeth Martnsen Stubben

Novapro

Caroline Bjørkevik

Ingar Kind

Kjell Eivind Anderdal

Guro Josephson

Lisbet Palerud

Freddie Westbyn

Kari Stokke

Økonomihuset

Universitet i Sørøst - Norge

Aud Mørck

Fontenehuset i Oslo

Hole kommune

Ringerike kommune

Jevnaker kommune

Ullerål menighet

Menova

Audhild og Arne Mosskull

Karin Källsmyr

Villa’n i Hønefoss

Hønefoss videregående skole

Leiv Vidar Slakterforretning AS

Leiv Vidar Pølsemakeri

Scandic Hotell

Hanne Svartaas Håvardsrud

Laila Oset

De Haes Gartneri

Ringerike Folkehøgskole

Fontenehus Norge

Fontenehuset Gjøvik

Hønefoss Vaktselskap AS

Bodil Heggelund

Anna Rosa Smeby

Ingrid Mestvedthagen

Ivar Sortland
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Tilskudd fra

Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Staten v/Helsedirektoratet, N AV

Buskerud ,Borger AS.

Gaver og tjenester fra det private næringsliv, organisasjoner og privatpersoner

Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støtte-
spillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan
fortsette å vokse og utvikle oss.
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Klubbkvelder

På klubbkvelder er det o e ulike aktviteter som matlaging, maling, quiz, spill, strikking, lm.

I 2018 var det klubbkveld hver onsdag fra kl. 16.00 l 20.00. Fontenehuskoret har øvelse hver torsdag.

Helgearrangement, helligdager og turer

I 2018 hadde vi utedag, åpent påskea en, 17. mai, St. Hansa en, jula en og ny årsa en. I februar var vi på pilke-

tur. Vi deltok på Hank Williams minneløp i mai. Vi feiret St. Hans på Vikstranda. Gjennom syv uker om sommeren
hadde vi dagsturer både i vårt eget distrikt og to li lengre turer. I november hadde vi julebord kombinert med

15 års - jubileum, og dro på tur l Sverige i desember. Utenom de e har vi gjennom året ha ere lørdagskafèer

kl. 11 – 15, og 2 søndagsmiddager med åpningstd 16 - 20. Søndagsmiddag 21.10. var kombinert med TV - aksjon.

Fri dsprogram

Kistefos - museet

17.mai - frokost

Klubbkveld med temaet Halloween.

Hank Williams
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Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport våren 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 

omsorg. Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet. En av 

hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og planer 

i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester. Utvalget skal også bidra til at kommunen 

korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer kommunen er pålagt. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kvalitetsutvalget har møte en gang i måneden der meldte saker tas opp og gjennomgås. Referater 

publiseres i ESA etter hvert møte. Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Anne Marie Thomle Brager, enhetsleder 

- Annlaug Helgerud, enhetsleder 

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Kari G. Henriksen, jurist  

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver  

- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor Barn og Unge 

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt 

  

Det har i 1. halvår av 2019 vært avholdt fire møter.  



- 

Saker som har vært oppe i kvalitetsutvalget første halvår av 2019: 

 

 Årsrapport og aktivitetsplan for Ringerike fengsel  

Rapporten viste til resultater fra legemiddelrevisjon i 2018 med frist for lukking av avvik. Ringerike 

fengsel fikk avvik som gikk på håndtering og bruk av vanedannende legemidler og bestilling, 

ordinasjon, oppbevaring, istandgjøring, utdeling, dokumentasjon og regnskap av dette ( 1 avvik). De 

fikk også tre avvik innenfor områdene generell legemiddelhåndtering og rutiner i helseavdelingen og 

fengselet. Forslag til revisjonsområder for 2019 fra tilsynsfarmasøyt innebar områder som ville 

bidra til å lukke avvikene og gi oppdatert kunnskap til avdelingen. Tilsynsfarmasøyten ønsket å 

videreføre samme aktiviteter som i 2018 som innebar kontroll av årsoppgjøret 2017 og 2018 for 

narkotika, kontroll av B-preparat regnskap for 2018, opplæring i legemiddelhåndtering, 

forbruksstatistikk over vanedannende legemidler og interne revisjoner innen legemiddelhåndtering. I 

tillegg til dette gis det rådgivning og sendes månedsdrypp med viktig informasjon fra 

tilsynsfamasøyt. 

 

 Forslag til aktivitetsplan fra tilsynsfarmasøyt for Ringerike kommune 

Tilsynsfarmasøyt ønsker fokus på kontroll av årsoppgjør for narkotika ved alle institusjoner, 

rådgivning ved utarbeidelse /oppdatering av retningslinjer for legemiddelhåndtering og generell 

rådgivning om legemiddelhåndtering. I tillegg til dette vil det bli gjennomført interne revisjoner med 

fokus på A- og B-regnskap, risikolegemidler som antikoagulantia, insulin og opioder, oppfølging av 

revisjonen om risikolegemidler fra 2018 i utvalgte avdelinger og sendt ut sjekklister for 

egenkontroll. Tilsynsfarmasøyten gjennomfører både meldte og uanmeldte tilsyn gjennom 2019, og 

fokuserer spesielt på de avdelingene som ikke hadde revisjon i 2018 eller som fikk alvorlige avvik 

som de måtte lukke. 

 

 Sosionomtjeneste etter sak 59/2018 

Oppfølging av sak vedrørende ønske om å opprette sosionomfunksjon for oppfølging av pasienter 

med behov for hjelp og koordinering etter alvorlig sykdom eller skade. Arbeidsgruppen som 

arbeider med rehabiliteringsplan fikk i oppgave å se nærmere på dette. 

 

 Miljørettet helsevern: Tilsyn i institusjoner og omsorgsbolig 

Informasjon om meldt tilsyn fra miljørettet helsevern i kommunale institusjoner og omsorgsboliger. 

Det er sendt ut en spørreundersøkelse til alle avdelinger på forhånd, som viser at det er manglende 

kjennskap til og etterlevelse av forskriftene som omfatter institusjonene og de ulike boformene. Det 

er gitt pålegg om retting etter aktuelt lovverk. 

 

 Informasjon om tilsyn i ernæring og medisinering 

Informasjon om meldt tilsyn i ernæring og medisinering fra Buskerud kommunerevisjon. Tilsynet 

ønsker å se på følgende: 

 1. Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor medisinering og ernæring? 

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres? 

3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes? 

Revisjonen vil omfattet følgende pasientgrupper i hjemmebasert omsorg og sykehjem: 

- Pasienter med vedtak om hjelp med legemiddeladministrasjon. 

- Pasienter med vedtak om hjemmesykepleie/omsorgstjenester. 

- Pasienter ved sykehjem som mottar legemiddel 

 

 Gjennomgang av funksjonsbeskrivelser sykepleier/vernepleier 

Gjennomgang av forslag til funksjonsbeskrivelse for sykepleier/vernepleier i Ringerike kommune. 

 

 Pasientsikkerhetskampanjen 



- 

Oppfølging av valgte fokusområder og fremgangen i dette arbeidet etter 2018. 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

  

 Arbeid med vold og trusler 

Avslutning av prosjekt fra 2017 med fokus på rutiner for å håndtere vold og trusler i Ringerike 

kommune. Gjennomgang av tiltak og rapporten som er utarbeidet etter dette arbeidet. 

 

 Ny prosedyre og sjekkliste for primærkontakter 

Gjennomgang av forslag til ny prosedyre og sjekkliste for kartlegging av pasienter for 

primærkontakter i hjemmetjenesten. Det har kommet innspill til forbedringer som er sendt videre til 

arbeidsgruppa. 

 

 Ny pasientjournalforskrift 

Gjennomgang av ny pasientjournalforskrift med supplerende informasjon fra fylkesmannen om hva 

endringene har å si for kommunen. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168 

 

 Informasjon om kvalitetssystemet og ny struktur i kvalitetssystemet 

Det arbeides med nye rutiner, struktur og opprydding i kvalitetssystemet slik at dette skal bli mer 

brukervennlig for alle som bruker det. 

 

 Informasjon om forklaringsplikt til statens undersøkelseskommisjon 

Informasjon om kommunens forklaringsplikt til statens undersøkelseskommisjon. 

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/etater-og-virksomheter-under-helse--og-

omsorgsdepartementet/underliggende-etater/statens-undersokelseskommisjon-for-helse--og-

omsorgstjenesten-ukom/id2628352/ 

 

 Informasjon om resultat og oppfølging av tilsyn med medisinering og ernæring 

Informasjon om resultat og rapport fra Buskerud riksrevisjon vedrørende gjennomført tilsyn med 

medisinering og ernæring. Tilsynet viser at kommunen har rutiner på begge områdene. Prosedyrene 

for legemiddelhåndtering blir i stor grad etterlevd, med noen unntak av risikovurderinger rundt 

legemiddelbruk. Prosedyrene i ernæring er i mindre grad kjent og er av den grunn ikke godt nok 

implementert. De blir ikke fulgt slik prosedyren tilsier. Tilsynet viser også at kommunen har 

manglende oppfølging og kontroll av om egne prosedyrer blir fulgt. Det arbeides med tiltak som 

opplæring, forbedrede rutiner og bedre implementering av disse for å forbedre resultatet tilsynet ga. 

  

 Informasjon om varslingsplikt ved alvorlige hendelser 

Gjennomgang av informasjon om varslingsplikt fra helsetilsynet. 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/varsel-om-alvorlige-hendelser/oversikt/ 

 

 Informasjon om arbeid med sosiale medier i Ringerike kommune 

Det har blitt arbeidet med felles retningslinjer for sosiale medier for ansatte i Ringerike kommune. 

Formålet er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for opptreden i sosiale medier 

som ansatt i Ringerike kommune. 
 

 Påvirkning opp mot spesialisthelsetjenesten 

Det har vært ytret ønske om et tettere samarbeid og flere møter med spesialisthelsetjenesten for å 

ivareta de pasientgruppene som ‘faller’ mellom flere stoler. Det vil bli innkalt til møter høsten 2019. 

 

 Krisesentertilbud til brukere med psykiske og rusrelaterte problemer 

Det er satt av en leilighet i slettåkerveien som skal benyttes til å gi et bedre krisesentertilbud til de 

brukerne som trenger et sted å komme seg etter rusinntak, da krisesenteret ikke har hatt mulighet til 



- 

å ta inn disse brukerne. 

 

 Henvendelse fra fylkesmannen i Viken 

Fylkesmannen i Viken har bedt kommunen føre egentilsyn med kommunens virksomhet etter 

kapittel 9, tvang og makt for å påse at denne drives i samsvar med lovverket. Det er etablert en 

gruppe som skal arbeide med dette.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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