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Farbu Olaug Stava
Ravnsnæs Ole
Vikre Inger Anne
Tveit Turid
Skorpe Harald G.
Reiersen Nils Oddvar
Hjelmås Else Marie Steinkopft
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FRP
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Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):
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Referent:

Elin Vikene

Fremmøte

H

Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland

Innkalling og saksliste godkjent.
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål om sakene Bruker- og
pårørendeundersøkelser 2020 – helse og omsorg og Leve hele livet – planprosess, struktur og
mulige innsatsområder samt generell informasjon om hva som skjer ved uønskede hendelser
på sykehjem og hva som er vanlige prosedyrer jf referatsak pkt 5.

Sakene 16/20, 17/20 og 18/20 pkt. 2 og 5 ble behandlet før sak 15/20.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 15/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 28.04.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet (i Teams) den 28.04.2020.

Saknr. 16/20
BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG
Behandling:
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Reiersen foreslo følgende tilleggspunkt:
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at resultatet av
undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet brukes til å utvikle et
mer aldersvennlig samfunn.
Innstillingen med Reiersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser,
utført ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til
orientering.
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at
resultatet av undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må
resultatet brukes til å utvikle et mer aldersvennlig samfunn.

Saknr. 17/20
LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Behandling:
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Reiersen foreslo:
Eldrerådet tar kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak til orientering.
Innstillingen med Reiersens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Administrasjonen utarbeider utkast til plan for Leve hele livet med utgangspunkt i:

Side 2 av 3

1. Vedlagte statusbeskrivelse
2. Følgende to hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
3. Følgende inndeling av planen:


Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak



Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene, med status og utfordringer



Et tiltakskapittel for hvert av de to hovedmålene

4. I planutkastets tiltakskapitler konkretiseres hvordan og når de ulike
innsatsområdene/tiltakene som er trukket frem i dette saksfremlegget skal
iverksettes
2. Utkast til plan sendes fortrinnsvis på høring i oktober 2020.
3. Sak med planutkast legges fortrinnsvis frem for råd og utvalg i november, med
kommunestyrebehandling 14. desember 2020.
4. Eldrerådet tar kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak til orientering.

Saknr. 18/20
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 09.06.2020
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.04.2020
Tatt til orientering.
2. Avvikshåndtering i omsorgstjenesten – Protokoll fra sak 8/20 Eventuelt i hovedutvalg
helse og omsorg 29.01.2020
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Tatt til orientering.
3. Brev fra Pensjonistforbundet av 29.04.2020
Tatt til orientering.
4. Tilgjengelighetsprisen 2020 – Rogaland fylkeskommune
Ingen kandidater foreslått.
5. Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte generelt om hva som skjer ved uønskede
hendelser på sykehjem og hva som er vanlige prosedyrer.
Tatt til orientering.

Saknr. 19/20
EVENTUELT - ELDRERÅDET 09.06.2020
Behandling:
Ingen saker meldt.

Side 3 av 3

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
20/2737

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet

09.06.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 28.04.2020

Forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet (i Teams) den 28.04.2020.

MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
Sak 20/2737-2
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 28.04.2020

Tid : Kl. 10:00 – 11:05

Funksjon

Navn

Parti

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Varamedlem

Farbu Olaug Stava
Ravnsnæs Ole
Vikre Inger Anne
Tveit Turid
Skorpe Harald G.
Reiersen Nils Oddvar
Hjelmås Else Marie Steinkopft
Johansen Bjørn Harald

SP
FRP
KL

Fremmøte

Forfall
Forfall

H

AP

Møtte for Vikre Inger
Anne

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

6. To forfall. Ett varamedlem møtte.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund og avd.sjef helse
Aslaug I. Skjold.

Referent:

Elin Vikene

Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 12/20 ble behandlet som første sak.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 10/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 28.01.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet 28.01.2020.

Saknr. 11/20
TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet vedtar fordelingen av tilskudd til virksomhet for eldre på samlet kr 169 000 slik
som den er foreslått i saksframstillingen.
Tilskuddet belastes 1470 - 25223 - 38500.

Saknr. 12/20
FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL
Behandling:
Avd.sjef helse Aslaug I. Skjold orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Søknad om flytting av legehjemmel fra Skudenes til Åkrehamn innvilges.

Saknr. 13/20
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 31.03.2020
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.01.2020
Tatt til orientering.

Side 2 av 3

2. Årsmelding 2019 pasient- og brukerombudet i Rogaland
Tatt til orientering.
3. Nasjonal årsmelding 2019 pasient- og brukerombudene
Tatt til orientering.

Saknr. 14/20
EVENTUELT - ELDRERÅDET 28.04.2020
Behandling:
Ingen saker meldt.

Side 3 av 3

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET
28.04.2020
Eldrerådet behandlet saken den 09.06.2020, saksnr. 15/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet (i Teams) den 28.04.2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
20/2806

Arkiv: H01 &32
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hovedutvalg helse og omsorg

09.06.2020
09.06.2020
10.06.2020

BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER 2020 - HELSE OG OMSORG

Rådmannens forslag til vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser, utført
ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Formålet med bruker- og pårørendeundersøkelser er at kommunen skal kunne følge med på egen
kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne
tjenestene med andre kommuner. Tilbakemeldinger gir oss nyttig kunnskap om hvilke områder
brukerne er fornøyde og som må bevares, eller misfornøyde med og som må forbedres.
Karmøy kommune har for enkelte tjenester gjennomført standardiserte undersøkelser fra
Kommuneforlaget. Disse er utviklet av KS over tid og inngår i konseptet «bedrekommune.no».
Undersøkelsene er ikke alltid tilpasset lokale forhold eller detaljer i tjenestene. Derfor
gjennomfører rus- og psykisk helsetjeneste i stedet jevnlig brukerundersøkelser i verktøyet
Brukerplan. Det gjennomføres også andre tilpassede brukerundersøkelser i de ulike
virksomhetene for helse og omsorg. Fordelen med undersøkelsene i bedrekommune.no, er
imidlertid at det er et fastlagt system og at andre kommuner bruker det samme verktøyet. Forrige
gang dette verktøyet ble benyttet til bruker- og pårørendeundersøkelser i helse og
omsorgstjenestene i Karmøy var for hjemmetjenesten i 2017.
Undersøkelsene som presenteres i denne rapporten ble gjennomført i februar 2020, og omfatter
pårørende til og pasienter med langtidsplass i sykehjem og deltakere i dagtilbud for
eldre/personer med demens.
Gjennomføring
Karmøy kommune valgte å bruke en kombinasjon av ordinære spørreskjema med gradering av
svar, og forenklede skjema:
• Brukere av dagsenter for eldre og for personer med demens – forenklet utgave: Intervju
• Institusjon – beboere – standardskjema: Intervju
• Institusjon – beboere – forenklet skjema: Intervju
• Institusjon - pårørende – standardskjema: Skjema sendt til respondentene i ordinær post
De enkelte spørreskjemaene følger som vedlegg til denne saken. Skjemaene har både
spørsmålskategorier som er felles, og spesifikke kategorier for de enkelte tjenestene. De felles
kategoriene er:
• Resultat for bruker
• Brukermedvirkning
• Respektfull behandling
• Tilgjengelighet
• Informasjon
• Helhetsvurdering
Det var ønskelig at alle brukere og pårørende skulle få delta, og at flest mulig skulle få si sin
mening. Det var viktig at undersøkelsene ikke kun omfattet et tilfeldig utvalg. Dette gjorde
arbeidet mer krevende, blant annet med hensyn til organisering og ressursbruk.

For pasientene med langtidsplass i institusjon ble det gjennomført en vurdering av helsetilstand
i forhold til om de var i stand til å delta i undersøkelsen og om de i tilfelle kunne svare på
standardskjemaet eller om det måtte benyttes forenklet. Vi har derfor to ulike undersøkelser for
pasienter med langtidsplass. Disse kan ikke sammenlignes med hverandre, men med tilsvarende
i andre institusjoner. For begge skjemaene ble undersøkelsen gjennomført som intervjuer.
For deltakerne i dagtilbud ble det kun benyttet forenklet skjema. Dette for at det ikke skulle bli
for få svar i hver kategori til at man skulle kunne ta ut detaljerte rapporter, og at det skulle være
mulig å få gjennomført intervjuer uten at deltakerne gikk glipp av deltakelse i ulike aktiviteter.
Svarskala for standardskjemaene er 1–6, der 1 er «svært liten grad/helt uenig» og 6 er «svært stor
grad/helt enig». Her er målet å ha et resultat nærmest mulig 6. De forenklede skjemaene har 1
nei eller 2 ja, og målet er å ha et resultat nærmest mulig 2. Alle skjema har «vet ikke»-kategori.
Ingen av spørsmålene er obligatoriske. Det er derfor ikke alle som har svart på alle spørsmål.
Dette kan påvirke resultatet for gjennomsnittsscorene. For å få ut detaljrapporter for den enkelte
virksomhet/avdeling, må det være minst 7 brukere som har svart. Dette for å ivareta anonymitet.
Alle skjema har et kommentarfelt, slik at respondentene kan si fra om ting de ikke får uttrykt
gjennom svarkategoriene. Dette gir verdifull informasjon til virksomhetene. Respondentene må
gi samtykke i at tilbakemeldingene deres kan brukes i offentlige rapporter og/eller internt
utviklingsarbeid. I denne rapporten gjengis kommentarene samlet for de enkelte undersøkelsene
(ikke pr institusjon/avdeling). Kommentarene er sortert på «aktivitet og fellesskap»,
«bemanning/personalet/struktur», «mat og måltider» og «annet». Under hver av disse
kategoriene listes opp de mer positive tilbakemeldingene under overskriften «bevaring». Deretter
listes de mer negative opp under overskriften «forbedring». For enkelte kommentarer er
stedsnavn o.l. tatt bort for å ivareta anonymitet. For å lette henvisningen i videre oppfølging er
kommentarene nummerert.
Resultater
I vedlagte rapport presenteres resultatene både på overordnet nivå og for den enkelte
virksomhet. Det viser tabell/diagram med gjennomsnitt per svarkategori og sammenligner med
«Norge» som er både Karmøy og antall kommuner som har gjennomført samme undersøkelse
hittil i 2020 (medio mars 2020). Tallet på andre kommuner varierer fra 2 til 12 på de ulike
undersøkelsene.
Undersøkelsene er gjennomført tidlig på året, og det er relativt få kommuner som er med i
landsgjennomsnittet for 2020. I oppfølgingsarbeidet vil det derfor også være nyttig å se nærmere
på landsgjennomsnittet for disse undersøkelsene i 2019. Disse tallene er lagt inn i de detaljerte
rapportene.
Resultatene for Karmøy kommune varierer i forhold til landsgjennomsnittet. Dagtilbud har
gjennomsnittlig lik score, for pårørende institusjon er scorene for Karmøy gjennomgående under
landsgjennomsnittet. For beboerne i institusjon er bildet mer varierende og mer positivt.
Hvis vi sammenligner tilfredshet for brukernes egne svar og de pårørendes svar, er pasientene
gjennomgående mer tilfreds med tjenesten enn pårørende. Dette gjelder både for Karmøy og
landsgjennomsnittet. Det er høyere andel svar blant pasienter/brukere enn pårørende.

Resultatene varierer også for de ulike tjenestene og virksomhetene. Dette kan være tilfeldige
variasjoner, være knyttet til spesielle situasjoner eller være systematiske forskjeller.
Det er noe vanskelig å konkludere eksakt i forhold til generelle resultater på tvers av
undersøkelsene, men tjenestene i Karmøy scorer relativt høyt på:
- respektfull behandling
- trivsel
- brukermedvirkning (med unntak av utarbeidelse av planer)
- får nok mat om kvelden/natten (beboer institusjon)
- føler seg trygg (beboer institusjon)
Områdene som viser lav score og som er viktig å forbedre er bl.a.:
- tilgjengelighet
- benytte aktivitetstilbudet
- trygg på at de ansatte kommer når en har behov
- informasjon om kontaktperson og tjenesten
Kommunalsjef helse og omsorg sin vurdering
Resultater og variasjoner kan være tilfeldige, være knyttet til spesielle situasjoner eller
representere systematiske forskjeller. Virksomhetene vil derfor få ansvar for å foreta en nærmere
analyse og vurdering av resultatene. Det er lokalt en best kan se hvilke bevarings- og
forbedringsområder virksomheten/avdelingen har.
Det er også viktig at bruker- og pårørendeundersøkelser ses i sammenheng med annet kvalitetsog forbedringsarbeid innen helse og omsorg, og at videre tiltak er i tråd med sentrale og lokale
føringer. Undersøkelsene i 2020 vil bl.a. være et viktig grunnlag i arbeidet med en Leve hele livetplan for Karmøy.
Kommunalsjefen vurderer denne type undersøkelser som viktig for kvalitetsarbeidet, og ser på
muligheten for å gjennomføre tilsvarende undersøkelser for fysio- og ergoterapitjenesten og
tjenestetilbudet til personer med utviklingshemmede i 2021. Dette avhenger bl.a. av hvilke
erfaringer som er gjort i andre kommuner og hvor ressurskrevende det vil være å gjennomføre
begge disse.

Kommunalsjef helse og omsorg sin tilråding
Kommunalsjefen tilrår at hovedutvalg helse og omsorg tar saken til orientering.

Kommunalsjef helse og omsorg, 25.05.2020

Nora Olsen-Sund
sign.
Oversikt over vedlegg:
Rapport og fire ulike spørreskjema.

Rapport
Bruker- og pårørendeundersøkelser
Helse og omsorg
2020

1

Forord
Karmøy kommune gjennomførte bruker- og pårørendeundersøkelser i utvalgte helse- og
omsorgstjenester i februar 2020. Resultatene fra undersøkelsen er samlet i denne rapporten.
Planlegging, gjennomføring og etterarbeid av undersøkelsen er utført av rådgivere i helse og
omsorg stab. Intervjuer har blitt gjennomført av ansatte med merkantile funksjoner i ulike
virksomheter innenfor helse- og omsorgstjenestene.
Pasienter/brukere og pårørende som tok seg tid til å delta i undersøkelsen har bidratt med
viktig og verdifull informasjon til videre arbeid med kvalitetsforbedring og utvikling av
Karmøy kommunes tjenester.

Kopervik, 20.05.2020
Nora Olsen-Sund
Kommunalsjef helse og omsorg
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1. Formål
Karmøy kommune har definert følgende målkart med overordnede mål, delmål og verdier:

Verdiene respekt, ansvar og kvalitet skal reflekteres i tjenestene. Det skal bl.a. være god
økonomisk styring, riktig prioritering, fremtidsrettede tjenester med mulighet for den
enkelte og rom for alle – og de ansatte skal gjøre hverandre gode. Det skal også benyttes data
og analyse for å vurdere tjenestetilbudet.
Formålet med brukerundersøkelser er at kommunen skal kunne følge med på egen
kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne
sammenligne tjenestene med andre kommuner.
Helse- og omsorgstjenestene er til for innbyggerne, brukerne og pårørende. Det er derfor
viktig å ta utgangspunkt i deres behov og vurderinger når tjenester skal evalueres og
videreutvikles.

2. Metode
Verktøyet «bedrekommune»
Karmøy kommune har valgt å bruke standardiserte undersøkelser som leveres av
Kommuneforlaget. Disse undersøkelsene er utviklet over tid og inngår i konseptet
«bedrekommune.no» som ble startet i regi av KS. Fordelen med disse undersøkelsene, er at
andre kommuner bruker det samme verktøyet. Ulempen er at undersøkelsene ikke er
tilpasset lokale forhold eller detaljer i tjenestene.
Tilbakemeldingene gir oss nyttig kunnskap om hvilke områder brukerne er fornøyde eller
misfornøyde med. Vi får dermed vite hvilke områder som må forbedres, hvilke som må
«bevares», og om eventuelt nye områder og tjenester som må utvikles.
Undersøkelsene som presenteres i denne rapporten ble gjennomført i februar 2020.
4

Informasjon/kommunikasjon
Det ble informert om undersøkelsene annonsert på kommunens nettside, facebook–side og
intranett. Det ble også delt ut informasjonsskriv til pasienter/brukere og ansatte i de aktuelle
tjenestene. Pårørende som skulle delta i undersøkelsen fikk informasjonsskriv tilsendt i
posten, sammen med spørreskjema og frankert svarkonvolutt. Det ble også hengt oppslag på
informasjonstavler i institusjonene.
Undersøkelser, respondenter og spørreskjemaer
Det ble gjennomført undersøkelser som både var rettet mot brukere og pårørende.
Karmøy kommune valgte å bruke en kombinasjon av ordinære spørreskjema med gradering
av svar, og forenklede skjema:
• Brukere av dagsenter for eldre og for personer med demens – forenklet utgave: Intervju
• Institusjon – beboere – standardskjema: Intervju
• Institusjon – beboere – forenklet skjema: Intervju
• Institusjon - pårørende – standardskjema: Skjema sendt til respondentene i ordinær post
De enkelte spørreskjemaene er presentert på bedrekommunes nettside. Skjemaene har både
spørsmålskategorier som er felles, og spesifikke kategorier for de enkelte tjenestene. De felles
kategoriene er:
• Resultat for bruker
• Brukermedvirkning
• Respektfull behandling
• Tilgjengelighet
• Informasjon
• Helhetsvurdering
Det var ønskelig at alle brukere og pårørende skulle få delta, og at flest mulig skulle få si sin
mening. Det var viktig at undersøkelsene ikke kun omfattet et tilfeldig utvalg. Dette gjorde
arbeidet mer krevende blant annet med hensyn til organisering og ressursbruk.
For pasientene med langtidsplass i institusjon ble det gjennomført en vurdering av
helsetilstand i forhold til om de var i stand til å delta i undersøkelsen og om de i tilfelle
kunne svare på standardskjemaet eller om det måtte benyttes forenklet. Vi har derfor to ulike
undersøkelser for pasienter med langtidsplass. Disse kan ikke sammenlignes med
hverandre, men med tilsvarende i andre institusjoner. For begge skjemaene ble
undersøkelsen gjennomført som intervjuer.
For deltakerne i dagtilbud ble det kun benyttet forenklet skjema. Dette for at det ikke skulle
bli for få svar i hver kategori til at man skulle kunne ta ut detaljerte rapporter, og at det
skulle være mulig å få gjennomført intervjuer uten at deltakerne gikk glipp av deltakelse i
ulike aktiviteter.
Svarskala for standardskjemaene er 1–6, der 1 er «svært liten grad/helt uenig» og 6 er
«svært stor grad/helt enig». De forenklede skjemaene har 1 nei eller 2 ja. Alle skjema har
«vet ikke»-kategori, som enten betyr at man ikke vet eller at det ikke er et relevant spørsmål
for brukeren. Ingen av spørsmålene er obligatoriske. Det er derfor ikke alle som har svart
på alle spørsmål. Dette kan påvirke resultatet for gjennomsnittsscorene. Hver virksomhet får
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oversikt over både svarfordeling og andel «vet ikke» for sin virksomhet. For å få ut slike
detaljrapporter, må det være minst 7 brukere som har svart. Dette er en innstilling i
systemetbedrekommune.no for å ivareta anonymitet.
Alle skjema har et kommentarfelt, slik at respondentene kan si fra om ting de ikke får
uttrykt gjennom svarkategoriene. Dette gir verdifull informasjon til virksomhetene.
Respondentene må gi samtykke i at tilbakemeldingene deres kan brukes i offentlige
rapporter og/eller internt utviklingsarbeid. I denne rapporten gjengis kommentarene samlet
(ikke pr institusjon/avdeling) for de enkelte undersøkelsene. Kommentarene er sortert på
«aktivitet og fellesskap», «bemanning/personalet/struktur», «mat og måltider» og «annet».
Under hver av disse kategoriene listes opp de mer positive tilbakemeldingene under
overskriften «bevaring». Deretter listes de mer negative opp under overskriften
«forbedring». For enkelte kommentarer er stedsnavn o.l. tatt bort for å ivareta anonymitet.
For å lette henvisningen i videre oppfølging er kommentarene nummerert.
Tilsendt spørreskjema og intervjuer
Skjemaene til pårørende til pasienter med langtidsplass i sykehjem ble sendt i posten til den
registrerte nærmeste pårørende. Skjemaene ble klargjort og pakket sammen med
informasjonsbrev og frankert svarkonvolutt, før de ble levert til sykehjemmene for påføring
av adresse. Hvert skjema har en unik kode, og det ble opplyst om muligheten for å returnere
ferdig utfylt papirskjema eller å registrere dette i nettbasert skjema selv. Det ble satt ca. 1
måned svarfrist og opplyst om hvor respondentene kunne henvende seg dersom de hadde
spørsmål om undersøkelsen.
Til brukerundersøkelsene ble ansatte i merkantile funksjoner i sykehjem og hjemmetjeneste
valgt ut som intervjuere. Disse deltok ikke i intervjuer på egen arbeidsplass. Intervjuene ble
gjennomført ved at intervjuer sammen med pasienten/brukeren gikk gjennom spørreskjema.
Intervjueren noterte svarene i papirskjema og registrerte deretter disse i bedrekommune.no.
Intervjuerne fikk positive tilbakemelding fra pasientene, som syns det var fint å bli
intervjuet.
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3. Resultater
Bruker- og pårørendeundersøkelsen omfatter totalt 510 respondenter. Det kom inn til
sammen 368 svar. Dette gir en samlet svarprosent på 72.
Det er store forskjeller på deltakelsen i undersøkelsen. Svarprosenten var betydelig høyere
der det ble gjennomført intervju enn der hvor skjemaet ble sendt ut med post.
I denne rapporten presenteres resultatene både på overordnet nivå og for den enkelte
virksomhet. Det viser tabell/diagram med gjennomsnitt per svarkategori og sammenligner
med «Norge» som er både Karmøy og antall kommuner som har gjennomført samme
undersøkelse hittil i 2020 (medio mars 2020). Tallet på andre kommuner varierer fra 2 til 12
på de ulike undersøkelsene.
Undersøkelsene er gjennomført tidlig på året, og det er relativt få kommuner som er med i
landsgjennomsnittet for 2020. I oppfølgingsarbeidet vil det derfor også være nyttig å se
nærmere på landsgjennomsnittet for disse undersøkelsene i 2019. Disse tallene er lagt inn i
de detaljerte rapportene.
Resultatene for Karmøy kommune varierer i forhold til landsgjennomsnittet. Dagtilbud har
gjennomsnittlig lik score, for pårørende institusjon er scorene for Karmøy gjennomgående
under landsgjennomsnittet. For beboerne i institusjon er bildet mer varierende og mer
positivt.
Hvis vi sammenligner tilfredshet for brukernes egne svar og de pårørendes svar, er
pasientene gjennomgående mer tilfreds med tjenesten enn pårørende. Dette gjelder både for
Karmøy og landsgjennomsnittet. Det er høyere andel svar blant brukere enn pårørende.

Resultatene i rapporten viser at tjenestene i Karmøy scorer høyt på:
- respektfull behandling
- trivsel
- brukermedvirkning (med unntak av utarbeidelse av planer)
- får nok mat om kvelden/natten (beboer institusjon)
- føler seg trygg (beboer institusjon)
Områdene som viser lav score og som må forbedres er bl.a.:
- tilgjengelighet
- benytte aktivitetstilbudet
- trygg på at de ansatte kommer når en har behov
- Informasjon om kontaktperson og tjenesten

Resultatene varierer for de ulike virksomhetene. Dette kan være tilfeldige variasjoner, være
knyttet til spesielle situasjoner eller være systematiske forskjeller. Det er derfor veldig viktig
at avdelinger og virksomheter får ansvar for å foreta en nærmere analyse og vurdering av
lokale forbedringsområder.
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3.1. Resultater brukerundersøkelse: Dagsenter for eldre/personer med
demens
Undersøkelsen er besvart av deltakere i dagsenter som ble vurdert å ha en slik helsetilstand
at de ville klare å delta.
 Dagsenter: Skudenes, Åkra, Vea, Kopervik Storesund, Norheim og Augustehuset.
 Svarprosent Karmøy: 85 % (154 av 184).
 Ingen av dagavdelingene hadde færre enn 7 svar.
 Svarkategorier: Nei = 1, Ja= 2, vet ikke = 0.
 Gjennomsnittsscoren bør ligge nærmest mulig 2 for positivt resultat.
 «Norge»: 2 kommuner inkludert Karmøy er med i gjennomsnittet. Dvs. at vi
sammenligner oss kun med én annen kommune i 2020. Det er derfor hentet inn tall for
landsgjennomsnitt i 2019, som er satt inn i parentes i den mer detaljerte rapporten.
Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt for Karmøy sammenlignet med gjennomsnitt for
«Norge».
Spørsmål

Karmøy

Norge

Jeg er fornøyd med maten jeg får

1,9

1,9

Jeg synes måltidene er hyggelige

2

2

Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet

1,9

2

Jeg trives på dagsenteret

2

2

Jeg har mulighet til å påvirke aktivitetstilbudet

1,7

1,7

De ansatte behandler meg med respekt

2

2

Jeg er fornøyd med åpningstiden

2

2

De ansatte snakker klart og tydelig med meg slik at jeg forstår dem

2

2

Alt i alt i alt, jeg er fornøyd med dagsenteret jeg er på

2

2

2

2

Snitt

Kommentarer til tabellen
Områder vi får meget god tilbakemelding på:
 Hyggelige måltider
(2) (Som landsgjennomsnittet)
 Trivsel
(2) (Som landsgjennomsnittet)
 Respektfull behandling
(2) (Som landsgjennomsnittet)
 Åpningstid
(2) (Som landsgjennomsnittet)
 Ansatte snakker klart og tydelig (2) (Som landsgjennomsnittet)
 Alt i alt fornøyd
(2) (Som landsgjennomsnittet)
Områder som bør forbedres (under 2):
 Brukermedvirkning. - innholdet i aktivitetstilbudet
 Benytte aktivitetstilbudet
 Maten (1,9)

(1,7) (Som landsgjennomsnittet).
(1,9) (Under landsgjennomsnittet)
(1,9) (Som landsgjennomsnittet)
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Dagsenter for eldre/personer med demens: Detaljert rapport
Deltakelse:
Dagavdeling
Augustehuset
Kopervik
Norheim
Skudenes
Storesund
Vea
Åkra
Sum

Planlagte svar
9
25
32
30
34
27
27
184

Svar
7
22
26
28
24
22
25
154

Pst
78
88
81
93
71
81
93
84

Svarfordeling:
Kopervik Norheim Skudenes Storesund

Vea

Åkra

Spørsmål

Auguste- Karmøy Norge 2020
huset
(2019)

1,8

2

2

2

1,9

2

2

1,9

Jeg synes
måltidene er
hyggelige

2

2

2

2

2

2

2

2

2
(2,0)

Jeg benytter meg
av
aktivitetstilbudet

2

1,9

1,9

2

2

2

2

1,9

2
(1,9)

2

2

2

2

2

2

2

2

2
(2,0)

1,5

1,5

1,7

1,7

1,6

1,7

1,8

1,7

1,7
(1,7)

De ansatte
behandler meg
med respekt

2

2

2

2

2

2

2

2

2
(2,0)

Jeg er fornøyd
med
åpningstiden

2

2

2

2

2

1,9

2

2

2
(2,0)

De ansatte
snakker klart og
tydelig med meg
slik at jeg forstår
dem

2

2

2

2

2

2

1,9

2

2
(2,0)

Alt i alt, jeg er
fornøyd med
dagsenteret jeg
er på

2

2

2

2

2

2

2

2

2
(2,0)

1,9

2

2

2

1,9

1,9

2

2

2

Jeg er fornøyd
med maten

Jeg trives på
dagsenteret
Jeg har mulighet
til å påvirke
aktivitetstilbudet

Snitt

1,9
(2,0)
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Dagsenter for eldre/personer med demens: Kommentarer fra brukerne
Aktivitet og fellesskap
Bevaring:
1. Kjekt med sang og musikk. Særlig allsang der vi kan delta.
2. Kjekt med dagsturer. Er veldig fornøyd med tilbudet.
3. Synes det var kjekt når de fikk lapper med noe de skulle fortelle om.
4. Kan noen ganger påvirke aktivitetstilbudet. Foreslå ting å gjøre hvis det ikke er noe
spesielt på planen.
5. Har det veldig kjekt i lag, trives veldig godt her.
6. Kjekk underholdning
7. Godt fornøyd, bidrar med akt. tilbud. Jeg har påvirket akt. tilbudet med og vist CD fra
da jeg var .. …. til andre på dagsenteret.
8. Kjekt med underholdning, spesielt trekkspillmusikk. Allsang er også positivt. Dette
kunne vi hatt mer av.
Forbedring:
9. Litt lite aktivitet, det kunne vært litt mer tilbud der.
10. Lite variasjon i aktivitetstilbudet, og generelt for lite aktivitet.
11. Underholdning bør ikke vare mer enn 45 minutter.
12. Ønsker mer andakt på dagsenteret.
13. Aktivitetstilbudet er litt labert og kunne vært bedre. eks type (innebandy, strikking små
puslespill med 1000 deler er nok, ball lek ....osv.).
14. Ønsker aktivitet der en "jobber med fingrene"
15. Kunne tenkt meg mer trim utover dagen. Gå mer turer inn til sentrum.
16. Ønsker litt mer aktiviteter og at det var litt flere åndelige arrangementer.
17. Ønsker å gå litt mer tur.
18. Stort sett Bingo den dagen jeg går der. Vi kan nok påvirke aktivitetstilbudet, men vi er
lite flinke til å gjøre det - til å foreslå ting å gjøre. Savner bl.a. det å ta en sang spontant
f.eks., men føler ikke jeg er god nok sanger til å starte med det.
19. Det er lite som skjer før lunsj.
20. Kunne ønsket Bingo litt oftere.
21. Vil ikke forstyrre de andre ang. aktivitetstilbud.
22. Savner litt mer musikkunderholdning - både levende og på stereoanlegg. Savner også
boklesing og historiefortelling som underholdningstilbud.
23. Litt usikker på om det er mulig å påvirke aktivitetstilbudet. Kan bl.a. be om at det settes
på musikk dersom det ikke foregår noe annet.
24. Det er litt lite som skjer av og til, kunne skjedd litt mer, litt taust, men ellers bare
velstand.
25. Savner fysisk trening i trimrommet.
26. Lesering med høytlesning og diskutere det de har lest. Enkle kortspill, brettspill og
yatzy for å aktivisere hjernen.
27. Det er kanskje litt for mye dødtid mellom kl. 12-14.30.
28. Skulle ønske det var mer allsang. Også et ønske om andakt o.l. innimellom.
29. Dårlig aktivitetstilbud
30. Spille spill i små grupper. Mer aktiviteter, kan strikke hjemme
31. Det kunne godt ha vært litt mer underholdning.
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Bemanning/Personalet/Struktur
Bevaring:
32. Synes de er veldig greie alle
33. Synes personalet er fenomenale!
34. Betjeningen er 100 %! De gjør sitt beste.
35. Trives veldig godt, alle er i godt humør, både ansatte og brukere.
36. God atmosfære. De ansatte er lydhøre og positive.
37. Veldig grei betjening.
38. De ansatte kan ikke bli bedre, de er helt topp.
39. De ansatte er ekstra hjelpsomme og blide
40. Under spørsmål: behandler de ansatte deg med respekt? De kan ikke bli snillere.
Forbedring:
41. Hører svært dårlig, så det er noen ganger vanskelig å få med seg beskjeder som blir gitt
i fellesrommet. Det byr også på problemer når det gjelder samtale rundt matbordet pga.
hørselen.
42. Veldig glad for dette intervjuet. Når det er anonymt kan man være helt ærlig. Det er
ikke alltid man har lyst til å gi beskjed pga. usikkerhet om det evt. slår tilbake på en selv
hvis man kommer med negative tilbakemeldinger.
43. Kan være litt mer obs på at alle får med seg all informasjon.
44. De ansatte snakker tydelig nok, men de snakker lite med oss.
45. De ansatte snakker lite med oss
46. Noen ganger vanskelig å oppfatte hva de ansatte sier.
47. Det går greit å forstå de ansatte når de snakker med meg. Problemet er helst at de
snakker for lite med hver enkelt av oss. De liker seg best sammen på kjøkkenet!
48. Problemer med å høre hva de andre brukerne sier, men de ansatte er greie å høre/forstå!
49. Vi burde variere mer med hvem vi sitter sammen med, både i sofaen og ved bordet.
Sikkert noen som faller utenfor og ofte blir sittende alene uten noen å prate med. Her
burde vi vært flinkere til å se oss rundt, om noen virker ensomme!

Mat og måltider
Bevaring:
50. Mener fellesskapet rundt matbordet er veldig viktig. Det skjerper appetitten å spise
sammen med andre mot å sitte alene hjemme.
Forbedring:
51. Mange som ikke hører godt, derfor blir det sjelden noen "koselig" samtale rundt
matbordet.
52. Ikke fornøyd med maten. For lite variasjon i maten og den er ikke varm.
53. Synes maten er lite variert pga. går 1 dag pr. uke og det blir mye det samme. Ønsker mer
variasjon!
54. Synes dessertene er litt tynne.
55. Vi får for mye fisk
56. Ikke alltid fornøyd med maten, men stort sett er det greit.
57. Ikke begeistret for grøt, og det får vi til lunsj hver gang jeg er der. Har generelt dårlig
matlyst, så derfor smaker ikke maten så godt.
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58. Hadde vært kjekt om mat kunne varieres slik at de som går f.eks. bare torsdag alltid kun
får kjøttmiddag, mens de som bare går onsdag kun får fiskemiddag.
59. Maten er fargeløs.
60. Ønsker eplejuice og ikke bare appelsinjuice, er jo nesten lik pris.
61. Ønsker mer variasjon i maten. Mye det samme opp igjen uke for uke.
62. Altfor mye fisk. Ønsker kjøttkaker f.eks.
63. Ikke helt fornøyd med maten. Når det gjelder hygge rundt måltidene, blir dette noe
ødelagt av at det er litt uappetittlig.
64. Skulle ønske at de kunne bytte fisk- og kjøtt dagene mht. middagene.
65. Maten er god, men tåler ikke …
66. Liker ikke å ha faste plasser ved spisebordet under måltidene.
67. Maten kunne vært bedre - bl.a. lettere å tygge.
Annet
Bevaring:
68. FORNØYD MED ALT!
69. Det er kjempekjekt her på dagavdelingen.
70. Trives godt, men går bare 1 dag i uken og har ikke gått så lenge.
71. Stortrives etter å ha vært motvillig til å begynne på dagavdeling. Kunne ikke vært bedre
enn dette.
72. Går på dagavd. 1 dag pr. uke, kunne tenkt meg 1 dag til.
73. Liker meg best på …. p.g.a. jeg er der på … Har alt mitt der og kjenner alle der.
74. Veldig kjekt på dagavd., men passer ikke for alle, må være positive.
75. Åpningstiden må nesten være som den er med underholdningstilbudet og dagens
matprogram.
Forbedring:
76. Er fornøyd med åpningstidene, men må ofte vente lenge på hjemmetjenesten for å
komme avgårde til dagsenteret.
77. Åpningstidene er litt for tidlige.
78. Jeg kunne tenkt å begynt litt seinere på dagen.
79. Opplever også at buss-/taxituren til og fra dagavdeling tar for lang tid synes det er for
drøyt å sitte i bussen 1 til 1,5 time i fra …. til … (én vei) og trekker opplevelsen av dagen
ned.
80. Skulle ønske de slapp gymnastikk ved lunsjbordet, og at de kunne brukt gymsalen
isteden.
81. Det er vanskelig å prate sammen rundt bordet fordi jeg hører dårlig. Det er ikke så lett
når flere snakker samtidig.
82. Burde vært bedre WIFI.
83. Toalettene kunne vært renere.

12

3.2. Resultater brukerundersøkelse: Institusjon – standardundersøkelse
Undersøkelsen er besvart av pasienter som har langtidsplass i sykehjem som ble vurdert å ha
en slik helsetilstand at de ville klare å delta. Norheim bbh og Fredheim bufellesskap er ikke
med i denne undersøkelsen.
 Sykehjem: Åkra bu- og behandlingsheim, Vea sykehjem, Kopervik bu- og
behandlingsheim og Storesund bu- og behandlingsheim.
 Svarprosent Karmøy: 87 % (47 av 54). Åkra bbh hadde færre enn 7 svar.
 Diagrammet nedenfor viser gjennomsnitt for Karmøy sammenlignet med «Norge».
 Norge: 4 kommuner (inkludert Karmøy) er med i gjennomsnittet for 2020. Vi har hentet
inn landsgjennomsnittet for 2019, og satt det i parentes i den mer detaljerte rapporten.
 Svarkategorier: 1 – 6, der 1 er svært liten grad/helt uenig og 6 er svært stor grad/helt enig.
 Gjennomsnittsscoren bør ligge nærmest mulig 6 for positivt resultat.

Kommentar til diagrammet
Områder som tjenestene i Karmøy får god tilbakemelding på (over 5):
 Trivsel (5,3) (Over landsgjennomsnittet)
 Helhetsvurdering (5,3) (Over landsgjennomsnittet)
 Respektfull behandling (5,2) (Over landsgjennomsnittet)
Områder som bør forbedres (under 5):
 Tilgjengelighet (4,5) (Under landsgjennomsnittet)
 Brukermedvirkning (4,7) (Over landsgjennomsnittet)
 Resultat for beboeren (4,8) (På landsgjennomsnittet).
 Informasjon (4,8) (Over landsgjennomsnittet)
På de neste sidene vises svarfordelingen for de enkelte spørsmålene under de ulike
hovedområdene/ dimensjonene.
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Svarfordeling – spørsmål under den enkelte dimensjon:

Resultat for beboeren
5,4
5,3

Jeg er fornøyd med maten jeg får

4,9
5,0

Jeg synes måltidene er hyggelige
Jeg får nok mat om kvelden/natten

5,4

Jeg får den hjelpen jeg trenger til personlig
hygiene

5,6
5,4
5,2
5,1

Jeg har mulighet til privatliv
4,1
4,3

Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft

4,9
5,0

Jeg får legehjelp når jeg trenger det
2,2

Jeg får fysioterapi når jeg trenger det

3,1
4,6
4,8

Jeg får mulighet til å komme til tannlege

5,3
5,2

Jeg får smertelindring ved behov
4,0
4,1

Jeg deltar i aktivitetstilbudet

4,4
4,5

Jeg...
1
Gj. Snitt PLO Institusjon

5,9

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge

14

Trivsel
5,4
5,2

Jeg trives på rommet/i leiligheten

5,7
5,5

Jeg føler meg trygg her

5,6
5,4

Jeg trives sammen med de ansatte
4,6
4,7

Jeg trives sammen med de andre beboerne

5,1
5,1

Baderommet er tilrettelagt for mine behov
1
Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge

Brukermedvirkning
5,0
4,9

Jeg får stå opp når jeg vil

5,5

Jeg får legge meg når jeg vil

5,2

Det legges til rette slik at jeg får spise når jeg
ønsker det

5,0
4,8

Jeg er med når det utarbeides planer som
angår meg. (som for eksempel tiltaksplaner,
individuell plan)

2,3
3,0
1

Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge
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Respektfull behandling
5,5
5,3

De ansatte behandler meg med respekt

5,2
5,1

Min verdighet blir ivaretatt

5,0
4,9

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å
klage på
1

2

Gj. Snitt PLO Institusjon

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge

Tilgjengelighet
5,1
5,1

Jeg...

4,8
4,9

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg
trenger det
2,6

Jeg vet hvem som er min kontaktperson

3,4
4,7
4,8

Jeg har mulighet til å snakke med
pleiepersonalet

4,6
4,7

Jeg har mulighet til å snakke med noen her om
det som er viktig for meg
1
Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge
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Informasjon
3,8

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

4,3
5,1
4,8

Jeg får god informasjon om aktivitets- og
kulturtilbud

5,5
5,2

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg
forstår dem
4,4
4,3

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis
jeg har noe å klage på
1
Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge

Helhetsvurdering
5,3

Alt...

5,2
1

Gj. Snitt PLO Institusjon

2

3

4

5

6

Gjenomsnittlig tilfredshet Norge
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Brukerundersøkelse institusjon, standard: Detaljert rapport pr virksomhet
Sykehjem
Planlagte svar
Svar
Svarprosent
Kopervik bu- og behandlingsheim
12
11
92
Storesund bu- og behandlingsheim
15
10
67
Vea sykehjem
22
22
100
Åkra bu- og behandlingsheim
5
4
80
SUM - PLO Institusjon
54
47
87
Da det er færre enn 7 svar fra beboere ved Åkra bbh kan resultatene ikke fremstilles i
detaljrapporten nedenfor. Resultatene inngår likevel i gjennomsnittet for Karmøy.
Resultat for beboeren
Spørsmål

Jeg er fornøyd med maten jeg får
Jeg synes måltidene er hyggelige
Jeg får nok mat om kvelden/natten
Jeg får den hjelpen jeg trenger til
personlig hygiene
Jeg har mulighet til privatliv
Jeg har mulighet til å komme ut i
frisk luft
Jeg får legehjelp når jeg trenger det
Jeg får fysioterapi når jeg trenger
det
Jeg får mulighet til å komme til
tannlege
Jeg får smertelindring ved behov
Jeg deltar i aktivitetstilbudet
Jeg er fornøyd med
kultur/underholdningstilbudet
Snitt

Karmøy Norge
(2019)
5,4
5,3
(5,3)
4,9
5
(5,1)
5,9
5,4
(5,6)
5,6
5,4
(5,6)
5,2
5,1
(5,2)
4,1
4,4
(5,2)
4,9
5
(5,3)
2,2
3,2
(4,2)
4,6
4,8
(5,4)
5,3
5,2
(5,5)
4
4
(4,3)
4,4
4,5
(4,8)
4,8
4,8

Storesund
bbh
5,4

Kopervik
bbh
5,3

Vea
sykehjem
5,3

4,6

5,2

5

5,9

5,6

5,9

5,5

5,5

5,7

5,5

5

5,1

3,8

4,8

3,9

4,2

4,9

5,3

1,8

3,1

2,2

3,9

4,5

4,9

5,4

4,7

5,3

4,1

4,5

3,8

4,8

4,6

4

4,6

4,9

4,8
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Trivsel
Spørsmål
Jeg trives på rommet/i
leiligheten

Karmøy

Norge

5,4

5,2
(5,4)
5,5
(5,6)
5,4
(5,6)
4,7
(4,9)
5,1
(5,3)
5,2

5,7
Jeg føler meg trygg her
Jeg trives sammen med de
ansatte
Jeg trives sammen med de
andre beboerne
Baderommet er tilrettelagt
for mine behov
Snitt

5,6
4,6
5,1
5,3

Storesund
bbh
5,6

Kopervik
bbh
5

Vea
sykehjem
5,5

5,9

5,1

5,9

5,5

5,4

5,6

5,2

4,3

4,6

4,8

4,9

5,4

5,4

4,9

5,4

Brukermedvirkning
Karmøy Norge
Spørsmål
5
Jeg får stå opp når jeg vil
5,5
Jeg får legge meg når jeg vil
Det legges til rette slik at jeg
får spise når jeg ønsker det
Jeg er med når det
utarbeides planer som
angår meg. (som for
eksempel tiltaksplaner,
individuell plan)
Snitt

5
2,3

4,7

4,9
(5,2)
5,2
(5,5)
4,8
(5,1)
3
(3,3)

4,6

Storesund
bbh
5

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
5,2
4,8

5,6

5,3

5,6

5,3

5,1

4,8

3,2

3,4

1,8

4,9

4,9

4,4

Respektfull behandling
Karmøy Norge
Spørsmål
De ansatte behandler meg
med respekt

5,5
5,2

Min verdighet blir ivaretatt
De ansatte hører på meg
hvis jeg har noe å klage på
Snitt

5
5,2

5,3
(5,5)
5,1
(5,5)
4,9
(5,2)
5,1

Storesund
bbh
5,9

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,8
5,5

5,5

4,9

5,1

4,9

4,7

5,1

5,4

4,8

5,2
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Tilgjengelighet
Spørsmål

Karmøy Norge

Jeg fikk plass i
sykehjemmet/leiligheten da
jeg trengte det
Jeg er trygg på at de ansatte
kommer når jeg trenger det
Jeg vet hvem som er min
kontaktperson
Jeg har mulighet til å snakke
med pleiepersonalet
Jeg har mulighet til å snakke
med noen her om det som er
viktig for meg

5,1

5,1
(5,4)

4,8

4,9
(5,3)
3,4
(3,8)
4,8
(5,4)
4,7
(5,1)

Snitt

4,5

2,6
4,7
4,6

4,7

Storesund
bbh
4,9

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,6
5,6

5

4,3

5,1

2,3

4,2

2,3

4,5

4,2

4,8

5

4,4

4,1

4,4

4,3

4,7

Informasjon
Karmøy Norge
Spørsmål
Jeg får god informasjon om
tjenesten jeg får
Jeg får god informasjon om
aktivitets- og kulturtilbud
De ansatte snakker klart og
tydelig slik at jeg forstår dem
Jeg er kjent med hvordan jeg
skal gå fram hvis jeg har noe
å klage på
Snitt

3,8
5,1
5,5
4,4

4,8

4,4
(4,6)
4,9
(5,1)
5,1
(5,3)
4,4
(4,3)
4,7

Store-sund
bbh
3,6

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,5
3,2

5,9

4,7

4,9

5,8

4,7

5,6

4,9

4,3

3,9

5,1

4,6

4,5

Helhetsvurdering
Karmøy Norge
Spørsmål
Alt i alt, jeg er fornøyd med
sykehjemmet/omsorgsbolige
n der jeg bor

5,3

5,2
(5,4)

Karmøy Norge
Totalt
Snitt totalt

4,9

4,9

Storesund
bbh
5

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,9
5,5

Storesund
bbh
4,9

Kopervik
Vea
bbh
sykehjem
4,8
4,8
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Institusjon – standardskjema: Kommentarer fra beboerne
Aktivitet og fellesskap
Bevaring:
1. Fornøyd med aktiviteter, men har ikke krefter til å være med på så mye.
2. Trives med beboerne, men mange jeg ikke kan føre samtale med p.g.a. deres sykdom.
3. Kommer meg ut når jeg ønsker det.
Forbedring:
4. Litt mer musikk hadde vært fint - både på stereoanlegg og live musikk.
5. Kulturtilbudet kunne vært bedre.
6. Problemet er ofte andre beboere/demente (samtale).
7. Savner sosialt samvær
Bemanning/Personalet/Struktur
Bevaring:
8. Dersom jeg har noe jeg ønsker å ta opp så kan jeg snakke med alle her.
9. God betjening/hører på meg når jeg sier noe. Ikke noen problemer.
10. Jeg får hjelp av personalet til hva det måtte være ved behov
11. Kjempeflinke de som jobber her
Forbedring:
12. De som jobber i kommunen skulle vært å sett hvor travelt de har det de som jobber i
pleien. (hospitert)
13. Personale burde hatt bedre tid generelt
14. Pleierne har det for travelt og sjelden tid til å prate.
15. Savner at de ansatte har tid til å prate.
16. For lite betjening til å hjelpe til med aktiviteter osv.
17. De ansatte kunne vært mer sammen med oss som bor her, hatt mer folk på jobb, og hatt
bedre tid.
18. De ansatte litt for nysgjerrige på besøkende/vennskap. Skal vite hvem alle som kommer
på besøk er.
19. Sykepleierne er flinke. Synes ikke noe om at lærlingene alltid er med, føler pleierne blir
hemmet av det. De bare står der og "suger til seg" hver bevegelse jeg gjør.
20. Liker ikke at det er menn som skal stelle meg.
Mat og måltider
Forbedring:
21. Middagen er ofte ikke varm når den kommer til rommet.
Annet
Bevaring:
22. Trives veldig godt.
23. Da jeg ikke har mulighet til å bo hjemme er jeg fornøyd med å bo her.
Forbedring:
24. Ønsker ektefellerom, eller rom i nærheten av hverandre.
25. Skulle ønske jeg hadde større rom.
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26. Badet er lite.
27. Det er for lite bemanning som gjør at vi må vente unødig (sett 3 store streker under
dette) Ønsker at det vises mer respekt for de eldre som har bygget landet vårt.
28. Jeg skulle ønske vi fikk tilbud om fysioterapi og trening, men det er så lite bemanning at
det lar seg ikke gjøre
29. Fysioterapi kunne de hatt mer.
30. Ønsker trening og fysioterapi.
31. Får ikke den fysioterapien en trenger... et menneske kan ikke dekke hele Karmøy.
32. Liker ikke å alltid måtte ha med følge hvor enn de beveger seg, og ikke kan gå ut alene.
33. Lite tilbud til kreftpasienter etter at kreftkoordinatoren ble tatt vekk.
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3.3. Resultater brukerundersøkelse: Institusjon - forenklet
Undersøkelsen er besvart av pasienter som har langtidsplass i sykehjem som ble vurdert å ha
en slik helsetilstand at de ville klare å delta. Norheim bbh og Fredheim bufellesskap er ikke
omfattet av undersøkelsen.
 Sykehjem: Åkra bu- og behandlingsheim, Vea sykehjem, Kopervik bu- og
behandlingsheim og Storesund bu- og behandlingsheim.
 Svarprosent Karmøy: 87 % (58 av 67).
 Ingen av dagavdelingene hadde færre enn 7 svar.
 Svarkategorier: Nei = 1, Ja= 2, vet ikke = 0.
 Gjennomsnittsscoren bør ligge nærmest mulig 2 for positivt resultat.
 «Norge»: 6 kommuner inkludert Karmøy er med i gjennomsnittet. Vi har hentet inn
landsgjennomsnittet for 2019, og satt dette i parentes i den mer detaljerte rapporten.
Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt for Karmøy sammenlignet med «Norge».
Spørsmål

Karmøy

Norge

Jeg får den hjelpen jeg har behov for

1,9

1,9

Jeg er fornøyd med maten jeg får

1,9

1,9

Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet

1,5

1,7

Jeg trives på rommet/i leiligheten

1,9

1,9

Jeg trives sammen med de ansatte

2,0

2,0

Jeg blir hørt når jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det

1,9

1,9

De ansatte behandler meg med respekt

2,0

2,0

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det

1,8

1,9

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

1,9

1,9

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet der jeg bor

1,9

2,0

Snitt

1,9

1,9

Kommentar til tabellen
Områder vi får god tilbakemelding på:
 Trives med de ansatte (2,0) (Som landsgjennomsnittet)
 Respektfull behandling (2,0) (Som landsgjennomsnittet)
Områder som må forbedres:
 Benytter aktivitetstilbudet
 Trygghet for at de ansatte kommer
når jeg trenger dem
 Fornøyd alt i alt

(1,5) (Lavere enn landsgjennomsnittet)
(1,8) (Lavere enn landsgjennomsnittet)
(1,9) (Lavere enn landsgjennomsnittet)
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Brukerundersøkelse – institusjon – forenklet – Detaljrapport pr virksomhet
Planlagte svar
Svar
Svarprosent
Kopervik bu- og behandlingsheim
17
15
88
Storesund bu- og behandlingsheim
11
10
91
Vea sykehjem
30
25
83
Åkra bu- og behandlingsheim
9
8
89
Sum
67
58
87

Spørsmål

Karmøy

Norge

Storesund
bbh

Åkra
bbh

Vea
sykehjem

Kopervik
bbh

1,9

1,9
(1,9)

2,0

2,0

1,9

1,8

1,9

1,9
(1,9)

2,0

1,9

1,9

1,9

1,5

1,7
(1,6)

1,7

1,3

1,6

1,5

Jeg trives på rommet/i
leiligheten

1,9

1,9
(1,9)

1,8

1,8

2,0

1,9

Jeg trives sammen med de
ansatte

2,0

2,0
(2,0)

2,0

2,0

2,0

1,9

Jeg blir hørt når jeg gir
uttrykk for hvordan jeg vil ha
det

1,9

1,9
(1,9)

1,9

2,0

2,0

1,8

De ansatte behandler meg
med respekt

2,0

2,0
(2,0)

1,9

2,0

2,0

2,0

Jeg er trygg på at de ansatte
kommer når jeg trenger det

1,8

1,9
(1,9)

1,9

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9
(1,9)

1,9

1,9

1,9

1,8

Alt i alt, jeg er fornøyd med
sykehjemmet/omsorgsboligen
der jeg bor

1,9

2,0
(1,9)

1,8

2,0

1,9

1,9

Snitt

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,8

Jeg får den hjelpen jeg har
behov for
Jeg er fornøyd med maten jeg
får
Jeg benytter meg av
aktivitetstilbudet

De ansatte snakker klart og
tydelig slik at jeg forstår dem
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Brukerundersøkelse – institusjon – forenklet: Kommentarer
Aktivitet og fellesskap
Bevaring:
1. Går på bingo av og til, trivest best ute i stuå.
2. Trivest her når jeg ikke kan bo hjemme.
Forbedring:
3. Turer ut oftere
4. Er fremmed her, nokså alene, må være her, men går bra.
5. Savner det å få komme ut. Føler meg innestengt.
6. Jeg hadde hatt lyst til å gå mer ut på turer.
7. Savner å kunne betjene TV-apparatet på fellesstuen selv. Dette kan bare gjøres av
betjeningen.
Bemanning/Personalet/Struktur
Bevaring:
8. Det er en god plass å være. Alle ansatte er en kjekk gjeng.
Forbedring:
9. Blir hørt av de ansatte, men føler det ikke blir tatt hensyn til.
10. Forskjellsbehandling når en skal ha hjelp, noen får hjelp til alt, andre mindre, må vente
lenger til hjelpen kommer
11. Får beskjed om å klare meg selv til tider og det er jeg ikke enig i fordi jeg er dårlig.
Betjeningen har betalt for å hjelpe meg.
12. Av og til snakker respektløs eks " ikke selskapsdama di ".
13. Pga utenlandsk personal er det vanskelig å forstå av og til.
Mat og måltider
Forbedring:
14. Bedre mat.
15. Maten er smaksløs.
Annet
Bevaring:
16. Trives og har det veldig godt her.
17. Har det stort sett greit.
18. Har det veldig bra
19. Bra at vakthavende sykepleier deler ut medisiner x 2 hver natt ved behov
20. Jeg har ikke vært på sykehjemmet så lenge og det er derfor vanskelig å svare konkret på
spørsmålene. Inntrykket mitt så langt er at her er det trivelig.
Forbedring:
21. Ønsker meg et annet sykehjem
22. Ville helst vært hjemme
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3.4. Resultater pårørendeundersøkelse: Institusjon
Undersøkelsen er besvart av nærmeste pårørende til pasient med langtidsplass i
sykehjem.








Sykehjem: Åkra bu- og behandlingsheim, Fredheim bufellesskap, Vea sykehjem,
Kopervik bu- og behandlingsheim og Storesund bu- og behandlingsheim.
Svarprosent Karmøy: 53 % (109 av 205)
Norge: 12 kommuner (inkludert Karmøy) er med i gjennomsnittet
Diagrammet nedenfor viser gjennomsnitt for Karmøy sammenlignet med «Norge». Vi
har hentet inn landsgjennomsnittet for 2019, og satt det i parentes i den mer detaljerte
rapporten.
Svarkategorier 1 – 6, der 1 er svært liten grad/helt uenig og 6 er svært stor grad/helt enig.
Gjennomsnittsscoren bør ligge nærmest mulig 2 for positivt resultat.

Sykehjem - pårørende
4,2

Resultat for beboeren
Trivsel

4,5
4,6

4,8

4,0
4,2

Brukermedvirkning

4,8

Respektfull behandling
4,1

Tilgjengelighet

4,1

Informasjon

4,6
4,4
4,7

Helhetsvurdering
1

2
Gjennomsnittlig tilfredshet

3

4

5,0

5,0

5

6

Gjennomsnittlig tilfredshet Norge

Kommentar til diagrammet
Her er det verdt å merke seg at snitt for Karmøy ligger under landsgjennomsnittet for alle
dimensjoner. Likevel er det noen dimensjoner som har høy score i Karmøy.
Områder tjenestene får god tilbakemelding på:
- Respektfull behandling (4,8).
- Helhetsvurdering (4,7).
- Trivsel (4,6).
Områder som bør forbedres:
- Brukermedvirkning (4,0)
- Tilgjengelighet (4,1)
- Informasjon (4,1)
- Resultat for beboer (4,2)
Nedenfor vises svar på de enkelte spørsmålene under hovedområdene/dimensjonene.
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Svarfordeling for de enkelte spørsmålene under hovedområdene/dimensjonene
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Spørsmål som trekker ned snittet (alt under 4 nevnes her) er om pasienten vet hvem som er
sin kontaktperson (2,9), tilgjengelighet for fysioterapi (2,5) og om de kjenner til at det
utarbeides planer for pasienten (2,1) eller pasienten er med på utarbeiding av disse (2,6).
Mulighet for å komme ut i frisk luft (3,1), om pasienten er kjent med mulighet for å klage
(3,0), har god informasjon om tjenestene (3,6), deltar i aktiviteter (3,7) og trivsel med øvrige
beboere (3,9).
Spørsmål som trekker opp snittet (alt over 4,7 nevnes her) er at de ansatte behandler
pasientene med respekt (5,1), pasientens mulighet for privatliv (5,0), at pasienten trives med
de ansatte (5,0), de ansatte snakker klart og tydelig (5,0), rommet har tilrettelagt bad (5,0),
planlagt samtale med pleiepersonalet oppleves som nyttig (4,9), pasientenes verdighet blir
ivaretatt (4,8), pasienten får legehjelp ved behov (4,8), smertelindring ved behov (4,8) og får
legge seg når de ønsker (4,8).
Institusjon: Kommentarer fra pårørende
Aktivitet og fellesskap
Bevaring:
1. Personalet bør være litt tilstede blant beboerne. Har sett at ….. har lest for beboerne Hurra! Hun har også tatt seg godt av en pasient.
2. Den kulturelle spaserstokken og konserter likes godt
Forbedring:
3. Ang. trivsel blant medbeboer: Savner flere menn.
4. Ang. kulturtilbud: Ønsker mer innslag av ikke religiøst tema.
5. Jeg har inntrykk av at de plasseres i stua alt for ofte etter mat med blikket inn. Hvorfor
ikke ut (litt). Ellers er det ingenting å klage på!
6. Savner enkel aktivisering av personalet.
7. Vet ikke om alt som foregår av aktivitets- og kulturtilbud. Det hadde vært svært
ønskelig at pårørende kunne fått tilsendt på e-post en oppdatert versjon i forkant av hver
måned av hvilke tilbud avdelingen/beboerne skulle få. På den måten kunne vi, som
pårørende, planlagt i mye større grad, aktiviteter vi kunne vært med på.
8. Det oppleves at beboerne er for mye i ro. Om det skjer aktiviteter i form av
turer/bevegelse, vet vi ikke det, om ikke en pleier tilfeldigvis nevner det. Det ønskes mer
bevegelse for beboere. Det hadde videre vært svært nyttig å ha fått en kort
månedsrapport om hva beboerne har fått være med på, ulke aktiviteter, gjerne med
bilder til. Vi vet egentlig SVÆRT LITE om hva som skjer fra dag til dag, uke til uke.
Ønsker mer informasjon.
9. Veldig viktig at beboerne får tilbud om opplesing av aviser/nyheter (ikke alle ser like
godt). Quiz er også med på å holde hjernen vedlike.
10. Ellers kan det ikke undervurderes betydningen av: Musikktilbud, bevegelse og en tur
ut i ny og ne. Dette er alt en investering i tid for de ansatte. Viktig at bemanningen er
riktig for å muliggjøre dette. Men bedre totalhelse for pasientene vil de også bidra
positivt ved mindre belastning for personalet.
11. Lite aktivitet av beboerne på ettermiddagstid (vi er der sjelden på dagtid, og kan derfor
ikke uttale oss om det). Sjelden vi ser de ansatte sitte sammen med dem på dagligstuen dette er litt avhengig av hvem som er på vakt
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12. Sykehjemmet har smart TV på stuen med mange muligheter til å se "gamle gode
programmer". Det burde vært i funksjon for lenge side, de ansatte jeg har spurt vet ikke
hvordan det fungerer. Med gamle programmer mener jeg NRK, de har arkiv. Det kan gi
mulighet for mimring og samtale en kveldsstund der det ellers skjer lite.
13. Ynskjelig med meir aktiviteter i det daglige og samla bebuerar og pleierar. Høyra til
ilag. Forslag: Avgrensa oppholdsrommet, gjera det meir kosligt = samlandes. Unngå
mobilbruk. NB: avgjerande at dei som er på jobb er fullt tilstede og ilag med beboerane
14. Aldri tur ut i frisk luft - 60 min frisk luft pr uke burde være et minimum. 3x20min
/4x15min ?? Bør være overkommelig. TV brukes som "eldrevakt" - hvilken stimuli gir et
tv som står på hele dagen? Lite kommunikasjon og/eller aktiviteter på initiativ fra
personalet. "Trim for eldre" / "stoltrim" litt strekk og tøy/bøy burde være mulig å få til
hver dag for at ikke pasientene stivner fullstendig.
15. Miljøterapi er det beste for pasientene. På fellesrommet og i matsituasjonen, men då må
det mer bemanning til det.
16. TV-overføring av gudstjeneste fra lokal kirke fungerer ikke på alle rom.
Bemanning/Personalet/Struktur
17. Jeg er svært fornøyd med den behandling jeg og min frue har fått. Takknemlig!
18. Vi er veldig godt fornøyd:-) Mamma har det godt og trygt. Personalet er helt fantastisk
(hjertesymbol).
19. Jeg opplever at alle ansatte har en fin omsorg - og for meg som pårørende - de er
dyktige! Pga sykdommen og dårlig korttidsminne er ikke beboer helt enig, men sier som
oftest: De er snille her.
20. Min mor trives veldig godt. Hun føler seg trygg og trives veldig godt sammen med
pleiepersonell. Vi pårørende føler oss alltid velkommen, personalet tar seg tid til å
snakke med oss samtidig som vi får den alenetiden vi trenger med mamma.
21. Min mor trives veldig godt. Fantastisk personale.
22. Generelt veldig fornøyd. Fantastisk personale.
23. Fantastisk personale som gjør det beste for beboerne.
Forbedring:
24. Som pårørende: Mer informasjon fra doktor. Ved fall og sjukdom/medisiner.
25. Flotte folk som jobber her, men skulle vært flere ansatte. Beboerne blir urolige når ingen
har tid til å sitte med de.
26. For lite bemanning, noe som går på tryggheten til pasienten.
27. Liten tid for personalet å prate med beboeren/sette seg ned sammen med beboeren!!
Tidsklemme.
28. God stemning i dagligstua når voksne og erfarne pleiere er på jobb. Dessverre dårlig
stemning ellers og lite sosialt.
29. Det er også for få personale spesielt på demensavdelingen.
30. For lite personal på avdelingene. De har det for travelt til å sette seg ned så ofte de
ønsker. De gjør en fantastisk jobb men dessverre går det ut over kvaliteten på tjenesten.
31. Personal bør ha mer respekt for brukere/pasienter. Dette blir glemt i travle tider på jobb.
Håper jeg slipper å tilbringe mine siste år på sykehjem. Litt ros og ris.
32. Svært liten hjelp til personlig renhold. Har opplevd at pasientens hender har luktet
avføring. Avføring under negler.
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33. Tilbudet på sykehjemmet hadde vært bra hvis det hadde vært større bemanning.
Beboere føler seg ikke trygg, det gjør heller ikke vi pårørende. Slik som bemanningen er
per i dag, går det nesten på helsa løs. Å det er ikke de ansatte sin feil.
34. Tidligere dusj en gang pr uke, nå endret til en gang pr 14.dag. Det er uverdig. Dagens
gamle er vant med dusj mange ganger i uka før de ble pleietrengende, ikke som i gamle
dager når man badet til jul. (en ansatt har svart det på kommentar fra bruker på at hver
14.dag er for sjelden) Når man har uhell både med urin/avføring og matsøl/oppkast bør
det være mulig å få en dusj før "dusjedagen" er der. På spørsmål om å få hjelp til å gå på
toalettet har ansatte svart; "du kan bare gjøre på deg, du har jo bleie på." Det er IKKE
akseptabelt. Opplever store mangler på grunnleggende ting som hjelp til å opprettholde
personlig hygiene (herunder også tannpuss), manglende medisinsk tilsyn, svært sjelden
legekontakt (et par ganger på 6 mnd), ingen oppfølging etter avsluttet antibiotika kur.
Store mangler på oppfølging av eventuelle dietter/allergier. For en somatisk pasient
oppleves det utrygt å gjentatte ganger måtte være den som minner pleiere på ting/
etterspørre ting rundt medisinhåndtering. Opplever at somatiske pasienter blir snakket
til/behandlet som om de var demente. Man blir på den måten fratatt integritet og
autonomi i hverdagen, opplevelsen av at det snakkes over hodet på en og at man ikke
lenger får bestemme for seg selv/påvirke egen hverdag. Bruker opplever personalet som
for travle, kan ikke trykke på alarm for hjelp nå pga vaktskifte, ikke nå pga pause, ikke
nå pga ditt eller datt. Når man hele livet har vært redd for å "være til bry" er det
vanskelig å be om noe ekstra eller ta i mot "tilbud". Fint om personalet kunne brukt
bevisst kommunikasjon både verbalt og ikke minst bevisst kroppsspråk. Oppsummerte
forbedringspotensiale: 1)frisk luft 2)personlig hygiene og mulighet til alltid å få gå på do
ved behov 3)jevnlig medisinsk tilsyn av lege ink medisingjennomgang og oppfølging ved
nye/midlertidige medisiner 4)mer kommunikasjon både med bruker og pårørende
5)aktivitet/trening 6)felles rutiner/handlingsplaner for å unngå opplevelsen av stor
variasjon i tjenesten avhengig av person.
35. Ang. Hygiene: 1) Munnstell: Tannhelsen gikk ned ved flytting til sykehjem 2) Håndstell:
Klipping og rensing av negler lite gjort av helsepersonell. Vi som pårørende/besøkende
har måttet ta denne oppgaven (surt fjes symbol).
36. Ofte skittent på toalettet.
37. Det heter "…. bu- og behandlingsheim" - men oppleves som ren oppbevaring, hvor selv
elementære behov kun dekkes til en viss grad. Det er stor variasjon i tjenesten avhengig
av hvem av personalet som er på jobb.
38. Generelt for lite bemanning for å kunne ivareta beboerens behov. De sitter altfor mye
alene!!
39. Flere i personalgruppen som ikke behersker god nok norsk.
40. Burde vært mer personal på avdelingen.
41. God stemning i dagligstua når voksne og erfarne pleiere er på jobb. Dessverre dårlig
stemning ellers og lite sosialt.
42. De ansatte har lite tid til å ta med ei gruppe brukere med ut i hagen om sommeren - eller
til å lese høyt for ei gruppe eller andre enkle hverdagsaktiviteter inne på huset/området.
Er usikker på om de har tid til å følge beboerne ned på aktiviteter som foregår på huset
(dagavdelingen). Tviler på det. Får ingen info om at det har skjedd i allefall. Det er fint at
det er tilbud om frisør og fotpleie. - Jeg syns de lange veggene i gangene skulle hatt
lokale fotografier i RULLESTOLhøyde. - Det burde vært lagt tilrette for at beboeren kan
sitte langs et godt opplyst skrivebord med aviser og ukeblader. - Det burde vært ei
hvilestue med dempet belysning og stille fin musikk fra spotify. Spilleliste med musikk
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43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.

fra 1950-60-tallet. - Enkle tiltak på huset i hverdagen er bedre enn kostbare utflukter med
taxi (skippertak). - Jeg syns det er lite tid og omtanke for dette.
Sykehjemmet har altfor lav bemanning. Det er ikke rom for turer ut, og beboerne er
overlatt til seg selv i lange perioder i eks. vis kveldsstell.
Jeg synes beboere burde blitt plassert med likesinnede. Det burde være naturlig å få et
glass vin til maten i helgene. Det burde vært aktiviteter som gjør at de ikke legger seg kl
19-20. Det kunne f.eks. vært storskjerm og på youtube finnes det f.eks. biltur på Karmøy
og mye mer. Dansefilmer og musikkfilmer hvor det ikke er vanskelig å følge med. På
youtube finnes også mye som handler fra nærmiljø. Dette kunne de satt på om kvelden.
Fuelbox for eldre er en annen aktivitet som de kunne gjort på kvelden.
Det burde vært lagt opp til bedre mulighet for beboeren å komme ut og lufte seg.
Beboeren er dement, derfor ble det vektet noen punkter med 1 poeng.
Burde vært mer tid til at personalet har mulighet til å dekket et sosialt behov for brukere
som er mye alene på rommet. Ensomhet fører til utrygghet og er vondt for pårørende og
oppleve.
Nattverdsgudstj, Frelsesarmen + bedehusmøte er ikke populært.
Besøkende blir møtt med oppslag at må oppholde seg på rom. Kan være vanskelig.
Opplever at personalet kan være lite synlig. SEr dem lite på runder i avdelingen
Fagansvarlig bør ha videreutdanning/kompetanse i geriatri
Opplever at svært få av pleierne organiserer aktivitet på avdelingen. Noen få gjøre det,
og de er fantastiske. - Opplever aldri at unge pleiere organiserer aktivitet utover å skru
på TV. - Opplever at flere av pleiere har det veldig travelt med å legge beboere straks
etter kveldsmat, for deretter å ha pause siste timen/ halvtimen før vaktslutt. Kjemikalier (WC rens) oppbevares i baderomsskapet. Risikabel oppbevaring - og ikke
særlig hyggelig å ha i nærheten av tannkosten. Svært tilfeldig om overføringen vises på
TV i stuen. - Renholdet på beboerens rom må bli bedre. Det er behov for langt mer
våtmopping, og frekvensen må opp. Renholdsplanen må revideres, og WC rens må
oppbevares på tralla - ikke i beboers baderomsskap.

Mat og måltider
Forbedring:
51. Skulle ønske det ble gitt mer hjelp til mating av beboer som er svaksynt/blind.
52. Samme spørsmål stilles hver dag om f eks hva man vil spise/drikke, det bør skrives ned
og huskes at en bruker f eks ikke drikker melk, eller ikke vil ha egg ol. Spørsmål rundt
dette oppleves som masete.
53. Det serveres "kaffemat"/kake på ettermiddagen - hva med frukt? Eller annet sunnere
mellommåltid?
54. God mat men lite variasjon (særlig i helgene)
55. Min far synes det er alt for lite variasjon i middagsrettene. Han mener at det har vært for
lite variasjon de to siste årene. Han mener også at det serveres for mye supper til lunsj. Er
begynt å bli "matlei" takker ofte nei til måltider. Får da servert frukt i steden.
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Annet
Bevaring:
56. Svært tilfreds som pårørende!
57. Hun er veldig fornøyd med rommet sitt.
58. Vi er kjempefornøyd og alt virker som det skal. Tusen takk.
59. Er godt fornøyd og sier det e Karmøy`s beste sykehjem
60. Tjenesten virker hjertelig og god på alle måter.
61. Beboeren fikk fast plass i 2019 og i den forbindelse var beboeren og jeg i samtale med
avdelingsleder og en pleier. Der fikk vi svært god informasjon. Er det noe vi trenger
informasjon om nå, ringer jeg og får svar. Det blir ringt fra sykehjemmet når de har når
de har noe å gi beskjed om.
Forbedring:
62. Sykehjemmet er for dårlig tilpasset rullestolbrukere. Bad og rommene er små og trange.
63. De nye alarmene må ikke erstatte "varme hender" Det sitter langt inne å bruke
alarmen!!! Den er bare et "armbånd"!!
64. Kunne hatt møte med pleiere om hvordan brukeren har det oftere, minst 1 gang i
halvåret burde dere hatt obligatoriske innkalling til. Privat og ikke fellesmøte for alle
pårørende altså.
65. Ønsker pårørende-samtaler minst hvert halvår
66. Annen merknad: Har fått informasjon, men glemmer pga korttidshukommelse
67. Skulle hatt et fysioterapi program
68. Mer aktivitet og stimulering, mer fysioterapi.
69. Det er ingen fysioterapi/trening ved hjelp av pleiepersonalet, noe fysioterapeuten har
lagt opp til at det skal være.
70. Ang. tannhelse: Tannpuss kan bli bedre.
Kommentar til undersøkelsen:
71. Det er enda litt nytt for oss, så derfor var det litt vanskelig å svare reelt.
72. Beboeren er ikke i stand til å være med på utarbeidelsen av planer.
73. Å svare her er ikke lett når personen har demens, å personen ikke kjenner sine igjen, å
har slutta å snakke, å svara her blir jo ikke lett. Så må si at svare her blir jo dumt. Men
ok har svart.
74. Veldig vanskelig å svare på undersøkelsen. Mamma har ikke vært der så lenge og er
veldig opprørt. I tillegg har hun falt og brukket lårhalsen. Hun har ikke spist så mye i det
siste og jeg føler at hun har gitt opp.
75. Noen spørsmål er vanskelige å svare på siden beboeren har alzheimer.
76. Pasienten er dement, så en del av spørsmålene er umulige å svare på.
77. Vanskelig å gi gode svar på spørsmålene, da jeg ikke har mulighet for å være der hver
dag og mor er noe dement. Jeg opplever omgivelsene som ganske triste, men personalet
som svært hyggelige og flinke. Mor er ikke særlig sosial og ikke lett å forholde seg til
eller engasjere for "fremmede". Hun gir uttrykk for at hun har det godt, overfor meg,
men jeg skjønner at hun ikke alltid er like lett å forholde seg til for personalet.
78. Enkelte punkt er vanskelig å gi korrekt info. pga sterk demens.
79. Vår mor er dement, så det er vanskelig å svare helt rett på alle spørsmål.
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Pårørendeundersøkelse – Institusjon: Detaljrapport pr virksomhet
Planlagte svar
Svar
Fredheim
16
8
Kopervik bu- og behandlingsheim
42
21
Storesund bu- og behandlingsheim
41
19
Vea sykehjem
75
42
Åkra bu- og behandlingsheim
31
19
Sum
205
109

Svarprosent
50
50
46
56
61
53

Resultat for beboeren
Spørsmål

Karmøy

Norge

Vea
sykehjem

Fredheim

Åkra
bbh

Kopervik
bbh

Storesund
bbh

Maten som serveres
beboeren?
Den sosiale rammen rundt
beboerens måltid?
Tilbudet om matservering
til beboeren på kveld/natt?
Hjelpen beboeren får til
personlig hygiene?
Muligheten beboeren har
til privatliv?
Muligheten beboeren har
til å komme ut i frisk luft?
Legehjelpen beboeren får
når det er behov for det?
Fysioterapitjenesten
beboeren får når det er
behov for det?
Beboerens mulighet til å
komme til tannlege?
Smertelindringen beboeren
får når det er behov for
det?
Beboerens deltakelse i
aktiviteter?

4,7

4,9
(4,9)
4,6
(4,6)
4,7
(4,7)
4,8
(4,8)
5,1
(5,1)
3,5
(3,5)
4,9
(4,4)
2,9
(3,0)

4,5

4,6

5,0

4,8

4,9

4,9

4,3

4,1

3,9

3,6

4,7

4,8

4,2

3,9

5,1

4,7

4,0

4,3

4,6

4,8

5,0

5,3

4,7

4,9

4,9

3,5

3,3

3,1

2,5

2,9

4,9

5,1

4,8

4,7

4,7

2,8

4,0

2,2

2,6

1,8

4,3
(4,4)
5,0
(5,0)

4,1

4,6

4,3

4,5

4,4

4,7

5,4

4,6

4,9

5,1

3,7

3,9
(3,9)

4,0

2,9

3,5

4,0

3,4

Det kultur/
underholdningstilbudet
som blir tilbudt beboeren?
Snitt

4,0

4,1
(4,1)

4,3

3,1

4,1

4,0

3,5

4,2

4,5

4,4

4,2

4,1

4,1

4,1

4,3
4,5
4,6
5,0
3,1
4,8
2,5

4,3
4,8
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Trivsel
Karmøy Norge
Spørsmål
Beboeren
trives på
rommet/i
leiligheten?
Beboeren
føler seg
trygg?
Beboeren
trives
sammen
med de
ansatte?
Beboeren
trives
sammen
med de
andre
beboerne?
Baderommet
er tilrettelagt
for
beboeren?
Snitt

Vea
Fredheim
sykehjem
4,8
4,0

Åkra
bbh
4,1

Kopervik Storesund
bbh
bbh
3,6
3,9

4,2

4,6
(4,6)

4,7

5,0
(5,0)

5,1

4,1

4,3

4,6

4,9

5,0

5,2
(5,2)

5,1

5,0

4,8

4,8

5,1

3,9

4,1
(4,2)

4,1

3,0

4,0

4,0

3,5

5,0

5,2
(5,2)

5,7

5,3

3,6

5,0

4,6

4,6

4,8

5,0

4,3

4,2

4,4

4,4
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Brukermedvirkning
Spørsmål
Karmøy Norge
Beboeren får stå
opp når han/hun
vil?
Beboeren får
legge seg når
han/hun vil?
Det legges til
rette for
beboeren slik at
han/hun får spise
når han/hun
ønsker?
Beboeren får
være med når
det utarbeides
planer (som for
eksempel
pleieplan,
tiltaksplan,
individuell plan)
som tjenesten
planlegger for
ham/henne?
Du er med når
det utarbeides
planer som
angår beboeren.
(som for
eksempel
tiltaksplaner,
individuell plan)
Hvis du har
svart ja, I hvor
stor grad
opplevde du at
samtalen var
nyttig for deg
som pårørende?
Snitt

Vea
sykehjem
4,8

Fredheim
5,7

Åkra
bbh
4,2

Kopervik
bbh
4,7

Storesund
bbh
4,5

4,7

4,9
(4,9)

4,8

5,0
(5,0)

4,8

5,5

4,2

5,1

4,7

4,5

4,6
(4,6)

4,7

4,9

4,4

4,4

4,3

2,1

2,6
(2,6)

2,3

1,0

2,4

2,2

1,8

2,6

2,9
(2,9)

2,7

2,3

3,3

2,5

2,3

4,9

5,1
(5,1)

5,0

4,8

5,4

4,6

4,7

4,0

4,2

4,3

4,2

4,0

4,0

3,6
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Respektfull behandling
Spørsmål
Karmøy Norge
De ansatte
behandler
beboeren med
respekt?
Beboeren opplever
at hans/hennes
verdighet blir
ivaretatt?
De ansatte hører på
beboeren hvis det
er noe å klage på?
Snitt

Tilgjengelighet
Spørsmål

Vea
Fredheim Åkra Kopervik Storesund
sykehjem
bbh
bbh
bbh
5,2
5,1
5,2
4,8
5,1

5,1

5,3
(5,3)

4,8

5,0
(5,0)

5,1

4,4

4,7

4,6

4,6

4,5

4,7
(4,7)

4,8

5,3

4,5

4,2

4,4

4,8

5,0

5,1

4,8

4,8

4,5

4,7

Karmøy Norge

Vea
Fredheim
sykehjem
4,7
5,4

Åkra
bbh
4,6

Kopervik Storesund
bbh
bbh
4,4
4,6

Beboeren fikk plass på
sykehjemmet/ i
omsorgsboligen da
han/hun trengte det?

4,7

5,0
(5,0)

Beboeren er trygg på
at de ansatte kommer
når han/hun trenger
det?
Beboeren vet hvem
som er hans/hennes
kontaktperson?
Beboeren har mulighet
til å snakke med
pleiepersonalet?
Beboeren har mulighet
til å snakke med noen
om det som er viktig
for ham/henne?

4,3

4,8
(4,8)

4,4

4,5

3,9

4,3

4,4

2,9

3,3
(3,3)

2,9

3,0

2,3

3,9

2,1

4,3

4,8
(4,9)

4,4

4,8

4,2

4,0

4,3

4,0

4,6
(4,6)

4,4

4,2

3,8

3,7

3,7

Snitt

4,1

4,6

4,2

4,4

3,9

4,1

4,0

Informasjon
Spørsmål
Beboeren får god
informasjon om
tjenesten han/hun
får?
Beboeren får god
informasjon om
aktivitets- og
kulturtilbud?

Karmøy Norge
3,6

4,1
(4,2)

4,2

4,3
(4,4)

Vea
Fredheim
sykehjem
3,9
3,3

4,2

4,0

Åkra
bbh
3,9

4,3

Kopervik Storesund
bbh
bbh
3,4
3,0

3,9

4,2
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De ansatte snakker
klart og tydelig
med beboeren?
Beboeren er kjent
med muligheten til
å klage når han/hun
har behov for
det?
Snitt

5,0

5,0
(5,0)

4,8

5,0

5,0

5,2

5,0

3,0

3,6
(3,6)

3,1

2,2

3,3

3,1

2,6

4,1

4,4

4,2

3,7

4,2

4,1

3,8

Helhetsvurdering
Spørsmål

Alt i alt, opplever
du at beboeren er
fornøyd med
sykehjemmet/omso
rgsboligen?
Snitt
Snitt totalt

Karmøy

Norge

Vea
sykehjem

Fredheim

Åkra
bbh

Kopervik
bbh

Storesund
bbh

4,7

5,0
(5,0)

4,8

4,5

4,6

4,6

4,4

4,7

5,0

4,8

4,5

4,6

4,6

4,4

4,3

4,6

4,5

4,3

4,1

4,2

4,1
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4. Oppfølging videre
Resultatene fra bruker- og pårørendeundersøkelsen 2020 gir oss en god indikasjon på
hva som er bra – og hva som bør forbedres.
Hvis vi sammenligner tilfredshet for brukernes egne svar og de pårørendes svar, er
pasientene gjennomgående mer tilfreds med tjenesten enn pårørende. Dette gjelder både for
Karmøy og landsgjennomsnittet. Det er høyere andel svar blant brukere enn pårørende.
Undersøkelsene er et viktig grunnlag som vil bli benyttet til lokalt forbedringsarbeid. Hver
tjeneste og virksomhet vil få i oppgave å analysere detaljresultatene for sin virksomhet og å
vurdere hvilke kommentarer som er relevante for dem og i hvilken grad disse innebærer
muligheter til å gjennomføre forbedringer i tjenestetilbudet. Virksomhetene vil også ha
muligheten til å gå mer i dybden innen de ulike områdene, og sammenholde denne
kunnskapen med annen relevant kunnskap. Dette som grunnlag for videre forbedringstiltak
I og med at undersøkelsene er gjennomført tidlig på året er det få kommuner som er med i
landsgjennomsnittet. I forbedringsarbeidet vil det derfor være nyttig å se på
landsgjennomsnittet for disse undersøkelsene i 2019 - og evt. også om landsgjennomsnittet
endret seg vesentlig når det går mot slutten av 2020.
Virksomhetslederne har ansvar for at resultatene blir presentere for ansatte, brukere og
pårørende på en hensiktsmessig måte. Dette vil løses på ulike måter fra virksomhet til
virksomhet..
Det er viktig at bruker- og pårørendeundersøkelsen ses i sammenheng med annet kvalitetsog forbedringsarbeid innen helse og omsorg, og at videre tiltak er i tråd med sentrale og
lokale føringer. Undersøkelsene i 2020 vil bl.a. være et viktig grunnlag i arbeidet med en
Leve hele livet-plan for Karmøy.
Forrige brukerundersøkelse i helse- og omsorgstjenestene ble gjennomført i hjemmetjenesten
(somatisk) i 2017. Nye undersøkelser vil bli planlagt og gjennomført i 2021. Det er foreløpig
ikke fastsatt hvilke tjenester som skal undersøkes.
Gjentatte undersøkelser gir mulighet til å følge med i forbedringsarbeidet over tid, og sørge
for at tjenestekvaliteten er i henhold til sentrale og lokale politiske føringer.
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Vedlegg:
Tilgjengelige undersøkelser i bedrekommune.no innenfor helse- og omsorgstjenestene
PLO Hjemmetjeneste
 PLO Dagsenter - bruker (faglig veileder)
 PLO Dagsenter bruker – FORENKLET UTGAVE (faglig veileder)
 PLO Hjemmetjenesten - brukere (faglig veileder)
 PLO Hjemmetjenesten - FORENKLET UTGAVE (faglig veileder)
 Utviklingshemmede - brukere (faglig veileder, veiledning for intervju)
 Utviklingshemmede – pårørende/brukerrepresentanter (faglig veileder)

PLO Institusjon
 PLO institusjon - Beboere (faglig veileder)
 PLO Institusjon - Beboere - FORENKLET (faglig veileder)
 PLO Institusjon - Pårørende (faglig veileder)
Barnevern
 Barnevern - foreldre/foresatte (faglig veileder)
 Barnevern - spørsmål til barn og unge (faglig veileder)
Kommunehelse
 Ergoterapi og fysioterapitjenesten (faglig veileder)
 Helsestasjon (faglig veileder)
 Psykisk helse - Bruker er 18 år eller eldre (faglig veileder)
 Psykisk helse - Bruker er under 18 år (faglig veileder)
 Skolehelsetjeneste – foreldre/foresatte (faglig veileder)
 Skolehelsetjeneste – elever i 9. trinn og 2. trinn VGO (faglig veileder)
 Skolehelsetjeneste – brukere av helsestasjon for ungdom (faglig veileder)
Sosialtjeneste
 Sosialtjenesten (faglig veileder)

Introduksjonsordningen
 Brukerundersøkelsen for introduksjonsprogrammet (faglig veileder)
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PLO Dagsenter - Bruker - FORENKLET

Karmøy/Dagavdeling Å kra
Engangspassord: 6Q5MWY6E
http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 11.02.20 til 10.03.20

Bakgrunnspørsmå l
INFORMASJON TIL UNDERSØ KELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del spørsmå l om hva du synes om tjenesten du få r.
Du skal gjøre en vurdering av tjenesten og si om du er fornøyd (ja) eller misfornøyd (nei). Vi setter kryss i den ruta du mener
stemmer best med din oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at spørsmå lene ikke passer for deg, krysser vi av på svaralternativet Vet ikke
Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmå l.
Hvor gammel er du?
Under 67 å r

67-79 å r

80-89 å r

90 å r og over

Kjønn
Kvinne

Mann

Hvor mange dager i uken er du på dagsenteret?
Inntil 2 dager

Flere enn 2 dager

Spørsmå lstekst

PLO Dagsenter - Bruker - FORENKLET - side 1
Copyright KS

Forenklet utgave
Jeg er fornøyd med maten jeg få r
1. Nei

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

Jeg synes må ltidene er hyggelige
1. Nei
Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet
1. Nei
Jeg trives på dagsenteret
1. Nei
Jeg har mulighet til å på virke aktivitetstilbudet
1. Nei
De ansatte behandler meg med respekt
1. Nei
Jeg er fornøyd med å pningstiden
1. Nei

De ansatte snakker klart og tydelig med meg slik at jeg forstå r dem
1. Nei

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

Alt i Alt i alt, jeg er fornøyd med dagsenteret jeg er på
1. Nei

Har du noen andre kommentarer til tjenesten du mottar på dagsenteret?
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som så rende.
Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid
Ja

Nei

Kommentarer
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PLO Institusjon - Beboere

Karmøy/Vea sykehjem
Engangspassord: 4DRV9ET3
http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 03.02.20 til 31.05.20

Bakgrunnsspørsmå l
INFORMASJON TIL UNDERSØ KELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del på stander om hva du synes om tjenesten du få r.
Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på skala fra 1 til 6
1 er helt uenig 2 uenig, 3 litt uenig, 4 litt enig, 5 enig og 6 er helt enig.
Sett kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at på standene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke
Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmå l.
Hvor gammel er du?
Under 67 å r

67-79 å r

80-89 å r

90 å r og over

Kjønn
Kvinne

Mann

PLO Institusjon - Beboere - side 1
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Resultat for beboeren
Jeg er fornøyd med maten jeg få r
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

Jeg synes må ltidene er hyggelige
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r nok mat om kvelden/natten
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r den hjelpen jeg trenger til personlig hygiene
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg har mulighet til privatliv
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r legehjelp nå r jeg trenger det
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r fysioterapi nå r jeg trenger det
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r mulighet til å komme til tannlege
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg få r smertelindring ved behov
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg deltar i aktivitetstilbudet
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg er fornøyd med kultur/underholdningstilbudet
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

PLO Institusjon - Beboere - side 2
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Trivsel
Jeg trives på rommet/i leiligheten
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

Jeg føler meg trygg her
1. Helt uenig

Jeg trives sammen med de ansatte
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg trives sammen med de andre beboerne
1. Helt uenig

2. Uenig

Baderommet er tilrettelagt for mine behov
1. Helt uenig

Brukermedvirkning
Jeg få r stå opp nå r jeg vil
1. Helt uenig

Jeg få r legge meg nå r jeg vil
1. Helt uenig

2. Uenig

Det legges til rette slik at jeg få r spise nå r jeg ønsker det
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Jeg er med nå r det utarbeides planer som angå r meg. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

Respektfull behandling
De ansatte behandler meg med respekt
1. Helt uenig

2. Uenig

Min verdighet blir ivaretatt
1. Helt uenig

2. Uenig

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig
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Tilgjengelighet
Jeg fikk plass i sykehjemmet/leiligheten da jeg trengte det
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

3. Litt uenig

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

4. Litt enig

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

5. Enig

6. Helt enig

0. Vet ikke

Jeg er trygg på at de ansatte kommer nå r jeg trenger det
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg vet hvem som er min kontaktperson
1. Helt uenig

2. Uenig

Jeg har mulighet til å snakke med pleiepersonalet
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Jeg har mulighet til å snakke med noen her om det som er viktig for meg
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Informasjon
Jeg få r god informasjon om tjenesten jeg få r
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Jeg få r god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstå r dem
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

Helhetsvurdering
Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor
1. Helt uenig

2. Uenig

3. Litt uenig

4. Litt enig

Har du noen andre kommentarer til tjenesten du mottar på sykehjemmet/ i omsorgsboligen?
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som så rende.
Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid
Ja

Nei

Kommentarer
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PLO Institusjon - Pårø rende

Karmøy/Kopervik bu- og behandlingsheim
Engangspassord: 354MNZ3T
http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.03.20 til 31.05.20

Bakgrunnsspø rsmål
INFORMASJON TIL UNDERSØ KELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del spø rsmål om hva du synes om tjenesten beboeren på sykehjemet / i omsorgsboligen får.
Du skal gjø re en vurdering av tjenesten på skala fra 1 (er svæ rt liten grad) til 6 (er svæ rt stor grad). Sett kryss i den ruta du mener
stemmer best med din oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at spø rsmålene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke
Fø rst ø nsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspø rsmål.
Slektmessig tilknytning
Jeg er ektefelle/samboer til beboer

Jeg er barn av beboer

Annen tilknytning
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Resultat for beboeren
I hvor stor grad er du fornø yd med:
Maten som serveres beboeren?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Den sosiale rammen rundt beboerens måltid?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Tilbudet om matservering til beboeren på kveld/natt?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Hjelpen beboeren får til personlig hygiene?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Muligheten beboeren har til privatliv?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Muligheten beboeren har til å komme ut i frisk luft?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Legehjelpen beboeren får når det er behov for det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Fysioterapitjenesten beboeren får når det er behov for det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboerens mulighet til å komme til tannlege?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Smertelindringen beboeren får når det er behov for det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboerens deltakelse i aktiviteter?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Det kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad
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Trivsel
I hvor stor grad opplever du at
Beboeren trives på rommet/i leiligheten?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren fø ler seg trygg?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren trives sammen med de ansatte?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren trives sammen med de andre beboerne?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Baderommet er tilrettelagt for beboeren?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad
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Brukermedvirkning
I hvor stor grad opplever du at
Beboeren får stå opp når han/hun vil?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren får legge seg når han/hun vil?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Det legges til rette for beboeren slik at han/hun får spise når han/hun ø nsker?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren får væ re med når det utarbeides planer (som for eksempel pleieplan, tiltaksplan, individuell plan) som tjenesten
planlegger for ham/henne?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Du er med når det utarbeides planer som angår beboeren. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Planlagt samtale med pleiepersonale
Har du det siste året hatt en planlagt samtale med pleiepersonale om tjenestetilbudet til beboeren?
Ja

Nei

Vet ikke

Hvis du har svart ja,
I hvor stor grad opplevde du at samtalen var nyttig for deg som pårø rende?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Respektfull behandling
I hvor stor grad opplever du at
De ansatte behandler beboeren med respekt?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

De ansatte hø rer på beboeren hvis det er noe å klage på?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad
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Tilgjengelighet
I hvor stor grad opplever du at
Beboeren fikk plass på sykehjemmet/ i omsorgsboligen da han/hun trengte det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor

5. Ganske stor

grad

grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren er trygg på at de ansatte kommer når han/hun trenger det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor

5. Ganske stor

grad

grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren vet hvem som er hans/hennes kontaktperson?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor

5. Ganske stor

grad

grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren har mulighet til å snakke med pleiepersonalet?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor

5. Ganske stor

grad

grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren har mulighet til å snakke med noen om det som er viktig for ham/henne?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Informasjon
I hvor stor grad opplever du at
Beboeren får god informasjon om tjenesten han/hun får?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

De ansatte snakker klart og tydelig med beboeren?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad

Beboeren er kjent med muligheten til å klage når han/hun har behov for det?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor
grad

6. Svæ rt stor

0. Vet ikke

grad
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Helhetsvurdering
Til slutt vil vi stille deg et generelt spø rsmål om hvordan du opplever sykehjemmet / omsorgsboligen der beboeren bor
Alt i alt, opplever du at beboeren er fornø yd med sykehjemmet/omsorgsboligen?
1. Svæ rt liten
grad

2. Ganske
liten grad

3. Litt liten
grad

4. Litt stor
grad

5. Ganske stor

6. Svæ rt stor

grad

0. Vet ikke

grad

Har du noen andre kommentarer om tjenesten du mottar på sykehjemmet/omsorgsboligen der beboeren bor?
Ikke skriv kommentarer her som gjø r det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.
Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid
Ja

Nei

Kommentarer
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PLO Institusjon - Beboere - FORENKLET

Karmøy/Å kra bu- og behandlingsheim
Engangspassord: 34QWG7LJ
http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 03.02.20 til 31.05.20

Bakgrunnspørsmå l
INFORMASJON TIL UNDERSØ KELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del på stander om hva du synes om tjenesten du få r. Du skal gjøre en vurdering av tjenesten og si om
du er fornøyd (ja) eller misfornøyd (nei). Vi setter kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.
Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at på standene ikke passer for deg, krysser vi av på svaralternativet Vet ikke
Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmå l.
Hvor gammel er du?
Under 67 å r

67-79 å r

80-89 å r

90 å r og over

Kjønn
Kvinne

Mann

PLO Institusjon - Beboere - FORENKLET - side 1
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Forenklet utgave
Jeg få r den hjelpen jeg har behov for
1. Nei

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

2. Ja

0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med maten jeg få r
1. Nei
Jeg benytter meg av aktivitetstilbudet
1. Nei
Jeg trives på rommet/i leiligheten
1. Nei
Jeg trives sammen med de ansatte
1. Nei
Jeg blir hørt nå r jeg gir uttrykk for hvordan jeg vil ha det
1. Nei
De ansatte behandler meg med respekt
1. Nei
Jeg er trygg på at de ansatte kommer nå r jeg trenger det
1. Nei
De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstå r dem
1. Nei

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor
1. Nei

2. Ja

0. Vet ikke

Har du noen andre kommentarer til tjenesten du mottar på sykehjemmet/ i omsorgsboligen?
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som så rende.
Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid
Ja

Nei

Kommentarer
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SAKSPROTOKOLL - BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER
2020 - HELSE OG OMSORG
Eldrerådet behandlet saken den 09.06.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Reiersen foreslo følgende tilleggspunkt:
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at resultatet av
undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet brukes til å utvikle et mer
aldersvennlig samfunn.
Innstillingen med Reiersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar vedlagte rapport fra bruker- og pårørendeundersøkelser, utført
ved hjelp av systemet bedrekommune.no, i helse- og omsorgstjenestene 2020 til orientering.
Eldrerådet takker for å få den oversikten som brukerundersøkelsen gir. En ønsker at resultatet av
undersøkelsen blir brukt til å gi de eldre bedre livsvilkår. Ikke minst må resultatet brukes til å
utvikle et mer aldersvennlig samfunn.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kristine Tveit
20/1305

Arkiv: H01 &23
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet
Hovedutvalg helse og omsorg

09.06.2020
10.06.2020

LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak:
1. Administrasjonen utarbeider utkast til plan for Leve hele livet med utgangspunkt i:
1. Vedlagte statusbeskrivelse
2. Følgende to hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
3. Følgende inndeling av planen:
 Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak
 Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene, med status og utfordringer
 Et tiltakskapittel for hvert av de to hovedmålene
4. I planutkastets tiltakskapitler konkretiseres hvordan og når de ulike
innsatsområdene/tiltakene som er trukket frem i dette saksfremlegget skal iverksettes
2. Utkast til plan sendes fortrinnsvis på høring i oktober 2020.
3. Sak med planutkast legges fortrinnsvis frem for råd og utvalg i november, med
kommunestyrebehandling 14. desember 2020.

SAKSFRAMSTILLING
Formål med Leve hele livet-reformen og bakgrunn for saken
Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får
god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan
få bruke sin kompetanse i tjenestene. Innsatsområdene er rettet inn mot mat, aktivitet og
fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. I tillegg skal det tilrettelegges for at
samfunnet blir mer aldersvennlig.
Kommunene har opprinnelig fått i oppgave å lage en lokal plan i løpet av 2020 og iverksette
denne innen 2022. Som følge av koronapandemien og for å sikre at kommunene har tilstrekkelig
tid, kompetanse og kapasitet til å utvikle planer og oppfylle kriteriene for å søke på tilskudd har
regjeringen i Prop. 105 S (2019–2020) Kommuneproposisjonen 2021 fremmet forslag til justering av
fremdrift og plankrav i 2021:
 Kommunene skal enten ha vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de
skal vedta en plan for gjennomføring av Leve hele livet for å bli prioritert innenfor de ulike
tilskuddsordningene.
 En plan innebærer at kommunestyrene har tatt stilling til innsatsområdene og løsningene i
reformen og vedtatt hvordan reformen skal gjennomføres lokalt.
 Kommunene skal synliggjøre hvordan reformen er tenkt integrert i kommuneplanens samfunnsdel
(etter § 11-2 i plan og bygningsloven)
 Kommunene må vise til deltakelse eller planlagt deltakelse i regionale nettverk for Leve hele livet for
erfaringsdeling og gjensidig støtte og bistand med andre kommuner.
Alle kommuner skal fortsatt kunne søke på tilskuddsordningene, men kommuner som har beskrevet en
planprosess eller utarbeidet og vedtatt en plan for hvordan reformen skal gjennomføres lokalt vil bli
prioritert.
Hovedutvalg helse og omsorg har blitt orientert om reformen og arbeidet i Karmøy tidligere, og i
sak 40 Leve hele livet – orientering om status i møte 29.01.20 ble følgende enstemmige vedtak fattet:
Hovedutvalg helse og omsorg tar statusbeskrivelse for arbeidet med Leve hele livet til orientering.
Hovedutvalg helse og omsorg forventer sak med forslag til prioriteringer av tiltak til hovedutvalgsmøte 1.
april 2020.
I tråd med hovedutvalgets vedtak fremmes i denne saken forslag til planprosess, tisplan, struktur
og mulig innsatsområder/tiltak som prioriteres å ta med videre i planen.
Årsaken til at saken ikke ble lagt fram 1. april som hovedutvalget forutsatte er den
ekstraordinære situasjonen som følge av koronapandemien. Møtet 1. april ble avlyst og det første
videomøtet 29. april ble begrenset til kun helt nødvendige saker.

Organisering av arbeidet og videre prosess
Forslagene til innsatsområder/tiltak bygger på vurderingene fra den tverretatlige administrative
arbeidsgruppen som rådmannen har oppnevnt for å arbeide med Leve hele livet-reformen.
Denne gruppens forslag bygger igjen på anbefalingene fra arbeidsgrupper for hvert enkelt av de
fem innsatsområdene i reformen. Arbeidsgruppene har sett nærmere på status/hva som gjøres
innenfor disse i Karmøy i dag, og vurdert eksemplene fra stortingsmeldingen, innspillene fra
kafédialogen som ble holdt 3. desember 2019 og elektronisk skjema for innspill som har vært
publisert på kommunens nettside frem til 10. januar.
Det er tatt utgangspunkt i at kommunen ikke kan øke sine kostnader i særlig grad og at det
allerede er etablert flere gode tiltak og resultater innenfor reformens innsatsområder.
Fellesnevnere for tiltak som foreslås prioritert er økt systematikk og samarbeid.
Karmøy kommune mottok i 2019 den nasjonale Leve hele livet-prisen på 100 000 kroner. Den
administrative arbeidsgruppen ser det som naturlig at disse blir bruk til å finansiere konkrete
tiltak/forsøk i reformen. Gruppen har noen foreløpige tanker om hva midlene kan brukes til, men
vurderer at det er naturlig at dette blir vedtatt samtidig med planutkastet.
Eldrerådets og hovedutvalgets tilbakemeldinger i denne saken vil bli tatt med i arbeidet med
planutkastet.
Selv om regjeringen foreslår å gi kommunene mer tid til arbeidet, ønsker kommunalsjefen
fortrinnsvis at plan for Leve hele livet skal ferdigstilles i 2020. Kommunalsjefen ønsker å ta et lite
forbehold i forhold til om situasjonen med koronapandemien vil kreve omprioritering av
planleggingsressurser. Det tas sikte på å sende ut et utkast på høring i oktober til relevante
virksomheter i kommunen, frivillige organisasjoner, Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester (som er en del av det statlige støtteapparatet for reformen), Åkrehamn
videregåande skole, de som deltok på kafédialog i desember 2019 og ellers annonsere for
allmennheten. Planutkastet kan da legges frem for råd og utvalg i november og bli behandlet i
kommunestyret 14. desember 2020.
Forslag til hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
Forslag til inndeling av planen:
 Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak.
 Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene: Status (fra vedlagte beskrivelse) og
utfordringer.
 Ett kapittel med tiltak for hvert av de to hovedmålene - med prioritering og tidsplan.

Stikkord fra stortingsmeldingen og kort om status for det enkelte innsatsområde
1. Aldersvennlig samfunn
 Kommunen øker sin kompetanse
 Planlegge egen alderdom
 Eldre involveres i planarbeid
 Seniorenes ressurser brukes
Leve hele livet omtales av fylkesmannen som en samfunnsreform. Dette gjelder spesielt
innsatsområde 1 aldersvennlig samfunn. Samfunnet vårt opplever endringer som kommunene er
nødt til å ta innover seg. Kommunens økonomi blir strammere, det blir betydelig flere eldre og
antall personer i yrkesaktiv alder går ned. Samtidig er det mange eldre som vil holde seg spreke,
som har god kompetanse og gjerne også god økonomi.
Flere kan bo hjemme lengre hvis de tilrettelegger boligen sin, holder seg i fysisk aktivitet og er
sosiale.
De eldre kan kanskje i enda større grad enn i dag bidra med sin kompetanse og engasjement
dersom samfunnet tilrettelegges slik at de kan inviteres inn og «kobles på» på riktig sted.
Kommune, byggebransje og næringslivet for øvrig bør se seniorene som en ressurs, og
tilrettelegge for generasjonsmøter, universell utforming og velferdsteknologi.
KS har opprettet et nasjonalt nettverk for aldersvennlig samfunn med fokus på tilrettelegging.
Karmøy kommune er her representert med tre deltakere (rådgiver helse og omsorg, rådgiver park
og utemiljø og rådgiver bolig). I nettverket fokuseres på ny forskning, erfaringer og eksempler
fra andre land og kommuner - og det utvikles veiledere og verktøy som kommunene kan bruke i
sitt arbeid for å utvikle mer aldersvennlige kommuner.

2. Aktivitet og fellesskap
 Gode øyeblikk
 Tro og liv
 Generasjonsmøter
 Samfunnskontakt
 Sambruk og samlokalisering
I 2019 ble det åpnet et nytt dagtilbud for eldre på Vea sykehjem. Kommunen har også fått et godt
tilbud for fysisk friske personer med demens på Augustehuset.
Kommunen samarbeider med nasjonalforeningen for folkehelse om et demensvennlig samfunn
og organisering av såkalte demensvenner.
Menighetene har ulike aktiviteter for eldre. Noen arrangeres også på sykehjem, og gudstjenester
overføres på TV til sykehjemmene. Menighetene har også aktiviteter for små barn, som det
kanskje er et potensiale for og i større grad å avholde i fellesarealene på et sykehjem.

Kommunen har samarbeid med Røde Kors om våketjeneste for døende pasienter. Røde Kors har
også en ordning med besøksvenner og – hunder.
I tillegg til alt det fantastiske som frivillige i kommunen vår bidrar med, har kommunen bl.a.
også den kulturelle spaserstokken som organiserer konserter og kulturarrangementer på
sykehjemmene.
Generasjonsmøter er noe som fremheves i reformen. Elever fra Åkrehamn videregåande skole
inviterer eldre på kino og gjør mange andre flotte ting for pasientene. Skolen har sertifisert seg
som Livsglede-skole. Det er det også flere barnehager i Karmøy som har gjort. Både private og
kommunale barnehager besøker sykehjemmene våre. Dette er med på å gi livsglede for våre
eldre. Det er sannsynligvis et potensiale for å systematisere samarbeidet om Livsglede for eldre
bedre og å få mer ut av dette, jf. presentasjon fra Åkrehamn videregåande skole i hovedutvalg
helse og omsorg 29.01.2020. Sykehjemmene kan sertifiseres i ordningen eller det kan lages et eget
samarbeidsopplegg for å legge bedre til rette for skolene og barnehagene. I og med at det er
relativt høye kostnader knyttet til selve sertifiseringen, vil det kunne være fornuftig å se på
mulighetene for en lokal samarbeidsløsning.
Ensomhet er et stort folkehelseproblem (jf. folkehelsemeldingen 2019 - Gode liv i eit trygt samfunn).
Å være aktiv og sosial er viktig for å ha et godt liv. Karmøy har mange frivillige organisasjoner
innen ulike aktiviteter, og ble årets frivillighetskommune i 2018. Karmøy kommune har
frivillighetskoordinator, frivillighetskontakter tilknyttet sykehjemmene og nå to frivilligsentraler
som skal legge til rette for frivillig innsats. Kommunen har også opprettet en nettside og en
facebookside som heter aktivikarmoy. Her samles informasjon om hvor eller i hvilke
organisasjoner innbyggere i ulike aldre kan delta som medlem eller som publikum.
I meldingen trekkes det frem at sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en
integrert del av nærområdet. Selv om Vea sykehjem i utgangspunktet ikke ble bygget i et sentrum
er det godt tilrettelagt for sambruk i form av besøk og arrangementer. Kaféområdet gir gode
muligheter. Det «foregår» også noe utenfor sykehjemmet ved at det er et busstopp,
ungdomsskole og butikker like ved.
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Mat og måltider
Det gode måltidet
Måltidstider
Valgfrihet og variasjon
Systematisk ernæringsarbeid
Kjøkken og kompetanse lokalt

Karmøy var en av 5 pilotkommuner i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. I dette har det
også vært et stort fokus på ernæring. Ansatte har deltatt i læringsnettverk og det er innført
systematisk kartlegging for å avdekke pasienter som er i risikogruppa for underernæring. Disse
får tilbud om en kostplan. Det er samarbeid mellom ernæringsfysiolog og sykehjemmenes
produksjonskjøkken, og alle menyer er gjennomgått. Ernæringskompetansen er styrket og det er
et økende fokus på det gode måltid, variasjon og valgfrihet.

Måltidstidene i sykehjemmene ble endret for noen år siden. Middagen serveres senere på dagen
nå. Dette kan ha ført til økt nattfaste for enkelte pasienter, og som et tiltak for å redusere denne
går bl.a. personalet ved somatisk langtidsavdeling på Vea sykehjem hver kveld rundt med en
serveringstralle for å friste pasientene til å forsyne seg med noe godt. Tiltaket er svært effektivt.
Middag til pasienter i sykehjem og deltakere i dagtilbud produseres på tre produksjonskjøkken –
Åkra bu- og behandlingsheim, Kopervik bu- og behandlingsheim og Storesund bu- og
behandlingsheim. Fra Storesund bbh transporteres middag til Norheim bbh og dagsentrene i
sonen. Fra Kopervik bbh transporteres middag til dagsenteret i Kopervik og Augustehuset. Fra
Åkra bbh transporteres middag til dagsenteret i Skudenes. Kjøkkentjenesten i Karmøy har
utfordringer i forhold til lokaler. Det er ikke mulig å produsere sous vide, dvs. middag som kan
lagres over lengre tid før den varmes opp. Det vil bli foretatt en egen utredning om kjøkken, hvor
en bl.a. også ser nærmere på tilbakemeldingene fra brukerundersøkelsen i institusjon og
dagtilbud 2020.
4. Helsehjelp
 Hverdagsmestring
 Proaktive tjenester
 Målrettet bruk av fysisk trening
 Miljøbehandling (stimulere, minne og sanser med musikk, bilder, fysisk aktivitet, måltid
og så videre)
 Systematisk kartlegging og oppfølging
Karmøy kommune gjennomførte et pilotprosjekt i hverdagsrehabilitering i perioden 2014-2017.
Hverdagsrehabilitering er nå integrert i alle hjemmetjenester som en aktiviserende og
målrettet måte å gi hjemmetjenester (helsehjelp) på som gir økt egenmestring i dagliglivets
aktiviteter.
Karmøy kommune har ikke ordning med forebyggende hjemmebesøk.
Friskliv og mestring har tilbud om målrettet bruk av fysisk trening, herunder balansetrening for å
greie seg mest mulig selv.
Funksjonsinndelingen av sykehjem har ført til styrket kompetanse, også i forhold til demens. Det
er mer fokus på sansestimulering enn tidligere. Dagtilbudet på Augustehuset legger særlig til
rette for sansestimulering bl.a. ved turer ut i naturen. Det er også mange nye verktøy som kan tas
i bruk i tjenestene.
Som pilotkommune i det statlige pasientsikkerhetsprogrammet har kommunen jobbet
systematisk med kvalitet i sykehjem og hjemmetjeneste. Pasienters, brukere og
pårørendes erfaringer skal benyttes aktivt til læring og forbedring av helse- og
omsorgstjenestene.
Omsorgstjenesten har blitt bedre til å foreta systematiske kartlegginger. Ansatte har økt sin
kompetanse for å kunne oppdage forverring av pasientens tilstand så tidlig som mulig. Det har
blitt mer systematikk i oppfølgingen av vitale målinger, som eksempelvis blodtrykk.
Informasjonsoverføringen skal gjøres på en sikker måte. Legemiddelgjennomgang og

forebygging av fall og trykksår har også blitt prioritert. Hjemmetjenesten har bl.a. fått ryggsekker
som inneholder nødvendig utstyr.
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Sammenheng i tjenestene
Den enkeltes behov
Avlastning og støtte til pårørende
Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
Planlagte overganger mellom kommune og sykehus

Spørsmålet Hva er viktig for deg? er et viktig perspektiv som skal være med helt fra en søker
bestillerkontoret om tjenester. Den 6. juni hvert år markeres Hva er viktig for deg?-dagen i
omsorgstjenestene over hele landet. Hva som er viktig for oss er individuelt, og gjerne preget av
den situasjon vi og de rundt oss er i. Svar som går igjen når spørsmålet stilles er hjem, venner,
familie, helse, smertelindring, kosthold, aktivitet, trygghet, familie, sosial, velstelt, trening,
vennlighet, godhet, pålitelighet, selvstendig, glede, ro, hjelp – og så mye mer. På Vea sykehjem
fikk de denne dagen i 2019 til svar «å være trygg», «føle seg trygg», «familien». På Storesund- bu
og behandlingsheim var svarene bl.a. å få komme seg ut på terrassen, se på blomstene, kjenne
sola og ta en røyk.
Karmøy kommune samarbeider med bl.a. Helse Fonna om støtte og kurs til ulike grupper
pårørende. Kommunen forholder seg til statlige krav og retningslinjer for samarbeid med
pårørende og har rutiner for dette i de enkelte tjenestene. Kommunen har ikke utarbeidet en
generell pårørendeplan. Kommunens kreftkoordinator er en viktig støtte for pårørende til
kreftpasienter, og utarbeider nå en egen plan for barn som pårørende. Pårørende er en viktig
ressurs som det er et potensiale for å samarbeide mer systematisk med – både for pasientens
beste og for den pårørendes beste.
Nærværsarbeid, heltidskultur og turnuser som gir bedre tjenester og økt kontinuitet for
pasientene er viktige satsingsområder for Karmøy kommune. Det er også et ønske om å kunne
planlegge bedre i hjemmetjenesten ved å få på plass verktøy som kan bidra til å optimalisere
kjørerutene. Kommunen har i 2020 blitt pilotkommune for å få utviklet et planleggingsverktøy
som kan samhandle med pasientsystemet Profil (pasientinformasjon, oppgaver og
rapporter/journaler mv), som Karmøy benytter.
På kommunens sykehjem benyttes i stadig større grad moderne pasientsignalanlegg. Tilsyn kan
gjøres digitalt ved hjelp av sensorer og kameraer, og alarm vil bli utløst dersom det er
indikasjoner på at det er noe galt hos pasienten, f. eks. fall. Dette vil øke tryggheten når noe skjer
utenom tilsynsrundene, men vil også gi pasientene økt nattero ved at de ikke vekkes av at noen
«går i døra». Teknologien vil også bli tilgjengelig for hjemmeboende. I tillegg vil kommunen
tilby medisindispensere og GPS for personer med demens.
Karmøy kommune og Helse Fonna har avtale om overgang fra sykehus til
sykehjem/hjemmetjeneste. Det jobbes med å utvikle samhandlingen og med å øke kapasiteten til
å ta imot flere pasienter – både fra hjem og fra sykehus. Det er opprettet dobbeltrom og kjøpt
sykehjemsplasser i nabokommune. Det planlegges bygging av 100 nye plasser innen 2026
(Skudenes og Spanne).

Forslag til innsatsområder/tiltak som tas med i Karmøy kommunes plan for Leve hele livet
Hovedmål 1 - Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
a) Demografi er en viktig premiss i planarbeid, og kommunen må fortsette å øke egen
kompetanse, bl.a. ved å delta i nettverk for aldersvennlig samfunn og universell utforming.
b) Det er viktig å støtte opp om samarbeidet med nasjonalforeningen for folkehelse om
demensvennlig samfunn, bl.a. ved samarbeid med kommunens kulturinstitusjoner.
c) Eldre(rådet) bør i større grad aktivt inviteres til å medvirke i planprosesser. Eldretråkk er en
konkret medvirkningsmetode som er knyttet til kartlegging og planlegging av et trygt og
aldersvennlig nærmiljø. Metoden bør prøves ut.
d) Kommunens innbyggere må oppfordres til å planlegge smart i forhold til bolig/hjelpemidler
og å være aktive og sosiale.
 Videreutvikle aktivikarmoy.no og verktøy for å nå ut med informasjon om ulike tilbud.
 Informere i større forsamlinger. Samarbeid med smittevernlegen om vaksinearrangement.
Samarbeid med boligmesse kan være aktuelt. Det kan også være aktuelt å arrangere egen
eldremesse (gjerne to steder i kommunen) og søke samarbeid med relevante aktører, som
f. eks. Åkrehamn videregåande skole.
e) Eldre som ressurs:
 Rekruttere eldre til frivillig arbeid. Av hensyn til forsikringer o.l. bør dette gjøres via
organisasjoner, som bl.a. frivilligsentralene.
 Utvikle kommunens egen seniorpolitikk.
f) I planprosesser knyttet til bygg, utemiljø og kulturarrangementer må det være bevissthet om
betydningen av sambruk og viktigheten av generasjonsmøter.
g) Aktiviteter/fellesskap for eldre:
 Utvikle årshjul for aktiviteter (spesielt ved sykehjemmene)
 Kulturell spaserstokk: videreføre og - utvikle
 Finne ordning for at pasienter i sykehjem og deltakere i dagtilbud i større grad kan
påvirke aktivitetstilbudet
 Styrke rollen som frivillighetskontakt i sykehjemmene (herunder gjøre denne mer kjent)
 Livsglede for eldre – styrke samarbeidet med Åkrehamn vidaregåande skole og andre
Livsglede skoler/barnehager i kommunen. Det er mulig at elever kan bidra inn mot
«livsarket mitt» på sykehjem, ernæring, trening, sykling og/eller annen aktivitet. Ved et
utvidet samarbeid kan et opplegg som heter aktivitetsdosetten vurderes inkludert.
 Vurdere om Spisevenn for pasienter kan opprettes i regi av frivillige (besøksvenn ol).
 Vurdere om fysisk aktivitet kan styrkes i samarbeid med frivillige, f. eks. Treningsvenn for
pasienter (jf. besøksvenn).
 Hjelpe til med å opprette lokale møteplasser for måltider der hvor dette ikke allerede er
etablert.
h) I nettverk for aldersvennlig samfunn understrekes at transportmuligheter er viktig for å
kunne delta i samfunnet. Behov og muligheter i Karmøy bør undersøkes nærmere.

Hovedmål 2: Trygge helse- og omsorgstjenester
a. Informasjonsstrategi: Forbedre informasjonen til pasienter og pårørende om tjenestene i alle
ledd. Bygge opp om omsorgstrappa
b. Videreføre strategi for velferdsteknologi (del 1 og del 2) for økt mestring og trygghet.
c. Forebygging:
– Utrede en variant av hjemmebesøk: f. eks. en nettbasert sjekkliste, gjerne koblet til
lån/søknad om hjelpemidler
d. Den enkeltes behov og etikk:
 Fokus på «Hva er viktig for deg?» i alle ledd av omsorgstjenestene - videreføres
 Vurdere om «Livsarket mitt» kan innføres for alle pasienter i sykehjem
 Tro og liv tas inn som tema i innkomstsamtalen på sykehjemmene, slik at det kan legges
bedre til rette for ulike behov
 Utvikle prosedyrer for samarbeid med ulike trossamfunn
 Utrede behov og muligheter for en bedre plattform for etisk refleksjon
e. Pasientsikkerhet, ernæring og fysisk aktivitet:
 Sikre videre implementering av arbeidsmetodene som ble utviklet gjennom
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» – også etter at programmet er
avsluttet.
 Se på muligheter for at matrytmen og menyen i større grad kan tilpasses den enkeltes
behov. Dette ses i sammenheng med utredning av produksjonskjøkken.
 Forbedre sammenhengen mellom hjemmetjeneste og dagtilbud i forhold til ernæring,
spesielt med tanke på å redusere nattfasten for de som mottar hjemmetjenester
 Vurdere behovet for å innføre senkvelds på sykehjemmene
 Innføre metoder for å bedre kunne følge opp pasientenes væskebehov
 Utrede/prøve ut om ordningen med besøksvenn kan utvides til også å være spisevenn
 Utrede/prøve ut om ordningen med besøksvenn kan utvides til også å være treningsvenn
– en som kan hjelpe med å gjennomføre egentrening etter et faglig utarbeidet program.
f.

Pårørende:
– Bedre informasjon og avklaringer for å få til mer systematisk samarbeid med pårørende
– Utrede økt digitalisering i pårørendekontakt. Eksempelvis vurdere teknologiske
samarbeidsplattformer som muliggjør elektroniske varsler ved hjemmebesøk, og som et
alternativ gi mulighet til å gjennomføre pårørendemøter via video.
– Opprettholde de ulike former for avlastning som kommunen har i dag
– Bygge opp om frivilligheten. Frivillige er en stor ressurs som kan bidra til avlastning på
flere måter: besøksvenn, miljøbehandling (sang), lavterskel trim, sykkelturer osv.

g. Overganger og kapasitet:
– 100 nye plasser som er vedtatt i plan for heldøgnsomsorg må realiseres.
– Den demografiske utviklingen gir et generelt behov for økt kapasitet i helse- og
omsorgstjenestene, og dette er et naturlig tema i samfunnsdelen i kommuneplanen
– Jobbe videre med gode mellomløsninger, med særlig fokus på velferdsteknologiske
løsninger i hjemmet.
– Forbedre og bruke samarbeidsløsninger med helseforetak. Det er uklart hvordan dette vil
bli lagt opp etter etablering av nye helsefellesskap, men intensjonen er at samarbeidet skal
bli bedre.
– Videreføre heltidskultur, nærværsarbeidet og alternative arbeidstidsordninger der det
passer.
– Teste ut nytt system for bedre kjøreruter i hjemmetjenesten
– Videreføre/forbedre koordinerende enhet for utarbeidelse og oppfølging av individuelle
planer
– Videreutvikle tverrfaglig innsatsteam (fysio-/ergoterapitjenesten og hjemmetjenesten)
Kommunalsjefens vurdering
Den tverretatlige arbeidsgruppen som har koordinert arbeidet med Leve hele livet har
gjennomgått status, forslagene i meldingen og innspillene fra kafedialog og elektronisk skjema.
Gruppens forslag til innsatsområder/tiltak som prioriteres å tas med videre i planen er valgt ut
på grunnlag av bred involvering.
Ingen av tiltakene som foreslås har store kostnader i seg selv. I det store og hele handler det som
foreslås mest om å videreføre allerede påbegynt/igangsatt arbeid og å systematisere bedre. I
tillegg handler tiltakene om å bidra til et mer aldersvennlig samfunn når nye tiltak skal utredes
og eiendom og uteområder skal utvikles.
Resultatene fra brukerundersøkelse i sykehjem og dagtilbud gjennomført i februar 2020
understøtter i stor grad forbedringsområdene og tiltakene som arbeidsgruppen foreslår.

Kommunalsjefens tilråding
Kommunalsjefen tilrår at utkast til plan for Leve hele livet i Karmøy tar utgangspunkt i vedlagte
statusbeskrivelse og mål, disposisjon oginnsatsområder/tiltak som foreslått i dette
saksfremlegget.
Kommunalsjef helse og omsorg i Karmøy, 26.05.2020
Nora Olsen-Sund
sign.
Oversikt over vedlegg:
 Statusbeskrivelse for innsatsområdene – oppdatert april 2020
 Innspill fra kafedialog desember 2019
 Innspill fra nettskjema januar 2020
 Bruker- og pårørendeundersøkelsen 2020. NB! Sendt ut som vedlegg i egen orienteringssak.

Kopervik 5. desember 2019

Notat

Innspill til Leve hele livet
Notater på dukene fra kafédialog 3. desember 2019
Innspillsmøtet på Solstein var organisert slik:
▫ Kommunalsjef Nora Olsen-Sund holdt innlegg om reformen og arbeidet i Karmøy.
▫ Nils Oddvar Reiersen holdt en innledning om hva han som leder av eldrerådet forventet
av reformen. Han la bl.a. vekt på at dette er en samfunnsreform.
▫ Informasjonsrådgiver Eivind Jahren forklarte kafedialog som metode. Kafedialogen var
organisert med ett bord for hvert av de fem innsatsområdene i kvalitetsreformen for
eldre. Ved ankomst ble deltakerne bedt om å sette seg ved et temabord som de var
spesielt opptatt av. På alle bordene var det en veileder fra de administrative
arbeidsgruppene som jobber med Leve hele livet. Deltakerne satt 20 minutt ved hvert
bord. Det var tre rulleringer mellom bordene, slik at de fremmøtte fikk delta i dialog og
gi innspill på tre tema. Innspillene ble notert på dukene.
▫ Etter kafedialogen ble det orientert om at det som var notert på dukene vil være med
videre i prosessen. I tillegg vil det bli mulighet for å gi innspill elektronisk via
kommunens nettside.
I dette notatet gjengis innspillene som ble notert på dukene. Dette notatet vil bli publisert på
kommunens nettside og lagt fram for eldreråd og hovedutvalg i januar.
Det kan være at noen innspill hører inn under andre tema enn det ble notert, eller at de kan
passe under flere. De administrative arbeidsgruppene som jobber med å kartlegge dagens
situasjon opp mot de gode eksemplene i stortingsmeldingen vil få innspillene til vurdering.
Innspillene spenner veldig bredt, men det er også enkelte momenter som går igjen flere
ganger under ulike temaer.
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Innsatsområde 1 Et aldersvennlig Norge
Målet er et samfunn som legger til rette for at eldre kan bidra og delta:
- Kommunen øker sin kompetanse
- Planlegge egen alderdom
- Eldre involveres i planarbeid
- Seniorenes ressurser brukes
Følgende innspill ble notert på duken under kafédialogen:
1. Seniorlandsby Spanne: ÷ demenslandsby (for stor konsentrasjon av demente), ÷langt fra
Oasen, + mange tjenester samles.
2. Den enkelte må ta ansvar for å planlegge sin egen alderdom: bolig, familie, venner.
3. Hva gjør jeg: Mestring av slagpasienter. Hvorfor får de pasientene ulikt tilbud om fysisk
trening. Seniorene, hva kan vi gjøre
4. Pasienter på sykehjem må ikke fratas sine individuelle rettigheter, inkl. fysioterapi.
5. Helsestasjon for eldre.
6. Kommunen må bidra til fleksibilitet mht aldersgrense for lønnet arbeid, minimum til
grensen i arbeidsmiljøloven.
7. Seniorenes ressurser må brukes aktivt.
8. Mange høyt kvalifiserte eldre er villig til å bidra i frivillig innsats på sine fagfelt +
interesser. Kommunen bør/kan: 1) Opprette ressursgrupper av personer og organisere
dette. Frivillighetskoordinator? 2) Innen kommunens ansvarsområder, inkl. planarbeid
mot tiltak med aktualitet som inkluderer eldre.
9. Sykehjem i alle soner.
10. Fysisk aktivitet. Balansegruppe. Frisklivssentral. Rask opptrening etter slag/fysio.
Kartlegge tilbud på sykehjem. Kartlegge beboer på hjem sine ressurser.
11. Rimelig bolig (leie)
12. Fysisk aktivitet styrker psykisk helse. Trening forlenger livet.
13. Bedre samarbeid med frivillige organisasjoner.
14. Jobbe for å endre vedtak om individuell fysioterapi på kommunens helseinstitusjon (fast
plass).
15. Involvere eldrerådet og andre brukere allerede i planleggingsfasen av nye
bygg/rehabilitering.
16. Kommunal tjeneste for råd til alderdommen. Planlegge alderdommen.
17. Utkantstedene i kommunene må mer inn i eldreplanleggingen.
18. Kommunen må støtte frivillige initiativ til å skape sosiale arenaer for seniorer – nettverk,
bygges – nettverkene er en stor ressurs etter hvert som alderen stiger og hjelpebehov kan
økes.
19. Individets personlige identitet.
20. Involvere eldre i prosessen f. eks nye sykehjem eller andre etablissementer for seniorer
skal planlegges og oppføres. De må anerkjennes som ekspertise på hvordan det er å leve
som eldre.
21. Viktig med god bussforbindelse i utkantet for eldre som ikke kjører bil.
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22. Brukes seniorenes ressurs på sykehjem?
23. Seniorers ressurser brukes: -Bruke seniorer som «ekstra besteforeldre» for familier som
trenger det (f. eks. etter skoletid). –Bruke seniorer som er pensjonerte lærere som ressurs
på organisert leksehjelp etter skoletid. –Kanskje kommunen kan organisere «Pensjonert
kompetanse» - at man kan være med og bidra. Dette er ofte svært verdifullt også for dem
som hjelper.
24. Involvere dem det gjelder. Flere tema-kaféer.
25. Dårlig kommunikasjon
26. Ressursene må kartlegges. Bruke ressursene i nærmiljøet.
27. «Eldre» er blitt et sekkebegrep. Eldre er forskjellige. Skaff deg oversikt over hva
kommunen har av tilbud, f. eks hjelpemiddelsentralen. Få fagfolk til å delta på møter i
eldrerådet.

Innsatsområde 2 Aktivitet og fellesskap
Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
- Gode øyeblikk
- Tro og liv
- Generasjonsmøter
- Samfunnskontakt
- Sambruk og samlokalisering
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Interaktive programmer og utstyr.
2. Fysiske aktiviteter på institusjoner: Interaktiv TV -> sykling – tennis. «Sykle i kjente
omgivelser».
3. Gjør bruk av de frivillige ved å tilføre tilskudd til drift og husleie
4. En god investering å øke samarbeidet til eldre frivillige som skaper positive tilbud (som
f. eks. sanitetsforeningens formiddagstreff på Kolnes).
5. Kolnes beboere får et hefte med informasjon om alle konserter, fredag og andre
arrangementer (heftet ligger i postkassen vår). Alt som skjer på Tysværtunet i vår- eller
høsthalvåret. Vi får ingen informasjon fra Karmøy! Kanskje på nett, men ikke alle eldre
har nett.
6. Få til økt samarbeid mellom organisasjoner, lag og foreninger. Karmøy er heldig med
frivillig arbeid, men pga mengder tilbud blir det begrenset antall frivillige per
organisasjon, lag og forening. Sammen kan vi få til mer.
7. Ønske om bedre kommunikasjon mellom aktiviteter. Mange aktiviteter tilgjengelig, men
mangelfull(?) markedsføring.
8. Besøksvenn: tove.matre@redcross.no
9. Koble sammen frivillige – aktivitetsvenn.
10. Saniteten Kolnes – Tirsdagstreff: møteplass, sosialt, unge pensjonister. Transport stort
problem. Godt med lokalt tilbud. Kommunen må hjelpe – driftsutgifter.
11. Transport – vanskelig å koordinere. En turbuss hadde vært bra. Vanskelig å spørre om
hjelp. Ingen buss. «Ring en buss». Tysvær frivillighetssentral kjører de eldre.
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12. Utviklingshemmede eldre har lite tilbud i dag. Røde Kors har besøksvenn. Mangler
aktivitetstilbud/»besøksvenn»
13. Bevisst bruke frivillighetskontaktene på sykehjemmene
14. Frivilligsentralen i Skudenes – Spisevenn -> Ønskes også i Kopervik
15. Kulturinformasjon

Innsatsområde 3 Mat og måltider
Målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
- Det gode måltidet
- Måltidstider
- Valgfrihet og variasjon
- Systematisk ernæringsarbeid
- Kjøkken og kompetanse lokalt
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Hjemmetjenesten bør ha bedre tid ved måltider.
2. Valgfrihet og variasjon
3. Å samles rundt et bord er viktig. Det skaper gode samtaler og samhold. Hvorfor skal
dette endres når vi blir eldre og havner på sykehjem? De som jobber med dette må sette
seg selv i situasjonen.
4. Matombringing. + får mat som er ferdig, ÷Fjordland – god mat, men kan være et ork.
5. Viktig med næringsrik mat på dagsenter.
6. Viktig både med mat på dagsenter og i tillegg få velge evt. bestille mat hjemlevert.
7. Spisevenn. Måltidsmiljø.
8. Nok lunsjmat!
9. Lokale møteplasser.
10. Krav: Individuell fysioterapi for pasienter med fast plass på sykehjem i kommunen. Øker
matlyst.
11. Realistiske budsjett.
12. Ingen vil ha svett ost
13. «Måltidsmiljø»: Viktig. Frivillighetsprinsippet i matlagingen… «Selskap» under spising.
14. «Husmor» til å være på kjøkkenet i avdelingene (sykehjem)
15. Økt kompetanse mht mat.
16. Mat ikke prioritert av hjemmetjenesten.
17. Ikke tid til måltid - Sykehjem
18. Positivt med flere måltider på sykehjem/dagavdeling
19. Middag felles på frivilligsentralen eller andre steder.
20. Transport fra frivillige til felles spiseplass.
21. Viktig med valgfrihet mht pålegg.
22. Hjemmetjenesten må se etter at demente spiser.
23. Ulikhet mht kvalitet fra sykehjem til sykehjem.
24. Næringsdrikk. Noen må tilby «i hånden».
25. «Passe på» at pasienter spiser.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Mulighet samme dag til valg av middag.
Bruk av seniorer frivillige systematisert. Kommunen koordinerer.
Mat/næring er forebyggende.
Matombringing er savnet, Fjordland er mye bedre enn ingenting.
Mat er hygge og sosialt -> Høydepunkt
Frukten må skjøres opp. Ikke i fruktskål.
Inkluderes i matlaging på sykehjem/behandlingshjem.
Velge meny.
God mat med poteter og saus.
Nye smaker og nye ting (indisk og thaimat)
Kvalitet over måltid. Lukt/ser godt ut.
Økt kompetanse.
God gammeldags mat.
Gode rammer.
Valgfri typer mat pr måltid
Variasjon – variere – tilby noe annet og nytt.
Matlukt. Mat blir laget på plassen.
Få ro ved måltidet
Hjemmetjeneste – levering av mat ønskes
God næringsrik mat.
Vil ha det de er vandt med. Poteter og sånn.
Gode rammer.

Innsatsområde 4 Helsehjelp
Målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og rett hjelp til rett tid
- Hverdagsmestring
- Proaktive tjenester
- Målrettet bruk av fysisk trening
- Miljøbehandling (stimulere, minne og sanser med musikk, bilder, fysisk aktivitet, måltid
og så videre)
- Systematisk kartlegging og oppfølging
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Pbrl § 3-1 – Medvirkning til valg av helsehjelp forutsetter oversikt over alternativene.
Dette kan beskrives på kommunens nettsider. Samt hva pårørende kan bidra med for å
komplementere den offentlige helsehjelpen.
2. Mangelfull organisering av pasientadministrasjonen fører til manglende kontinuitet i
oppfølging og evaluering av riktig helsehjelp, særlig ved overgang fra hjemmehjelp til
sykehus.
3. Riktig helsehjelp forutsetter riktig diagnose av pasienten.
4. Leve hele livet gjelder alle grupper
5. Tungt byråkrati
6. Tilbud til de som har fast plass på sykehjem- Fysioterapi, fysisk aktivitet, sosialt
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7. Kartlegge ressurser. Opprettholde disse ressursene, for eksempel fysisk form -> Aktivere
frivillige/veiledet av fysioterapeut
8. Ikke kutt i Kreftomsorg Rogaland
9. Bevisstgjøring av maktbalanse
10. Svulstig
11. Tilbud til alle: Trening/fysio. Fysisk aktivitet gir økt fysisk og psykisk helse. Økt matlyst.
12. Koordinator for all info fra og til instanser. Tilbud til pasient og pårørende for å få/gi
informasjon.
13. Pårørende blir utslitt av å kjempe for trening/fysio på institusjon.
14. Sykehjem: Forutsigbarhet gjennom alle skift. Det som blir bestemt (tiltak) den ene uken,
må også gjelde neste uke. Forutsigbarhet! Slippe å gjenta, begynne «på nytt» -> Skape
trygghet
15. Aktivitetstilbud faller bort når bruker får langtidsplass (bør likevel få et slikt tilbud om
nødvendig).
16. Pårørende må bli sett på som en ressurs, ikke som noen som er brysomme. Behov for
holdningsendring blant helsepersonell for å sire pasientens beste. Pasienten i fokus!
17. Respekt for den enkelte
18. Bruker uten pårørende ikke hørt
19. Koordinator for å sikre riktig informasjon
20. Dagtilbud tiltak på pasient, men får ikke pga personal
21. Pårørende får treffe helsepersonellet som jobber på denne avdelingen.
22. Kartlegge behov -> Lytte til bruker og pårørende. Iverksette situasjonsbetinget tiltak.
Inkl. pårørende. Hvis de pårørende og pasient blir lyttet til og selv kommer med forslag,
synspunkter, tiltak etc., vil de i større grad ta eierskap og ansvarliggjøre seg selv. Samlet
vil dette gi større grad av mestring og livskvalitet.
23. Rettigheter knyttet til «status». Fleksibilitet. Ubalanse. «Tenkte om». Vedtakenes
umyndiggjørelse? Tjenesteyter vs. tjenestemottaker -> Kunnskap og kompetanse.
24. Alle må spørres. Også pasienter på sykehjem.
25. For alle brukere/innbyggere med fast plass på kommunens sykehjem: Skal ha fortsatt
muligheter relatert til individuell fysioterapi – ikke minste mulighet på sykehjem. Ønsker
sentralt lovverk med (mialer) til kommunene! Kunnskap hos personalet!
26. Livskvalitet og mestring til pasient bør ligge i et pakkeforløp. Pårørende bør være i denne
pakken. Pårørende er en ressurs. Kommunen bør ha en pårørendeplan og gi mer støtte til
avlastning.
27. Kommunen lener seg på frivilligheten og de pårørende blir overbelastet!
28. Kjemi med den som hjelper.
29. Nettsiden fra kommunen må oppdateres
30. Større fokus på miljøbehandling
31. Pasient og brukerrettigheter: § 4-1. Pasientens rett til medvirkning. § 3-1 Nærmeste
pårørendes rett til medvirkning. Kap 4 A om tvangsvedtak. -Samtykkekompetanse skal
vurderes spesifikt for hvert kompetanseområde. –Tvangstiltak skal løpende
vurderes/evalueres. –Bruk av «beroligende midler» blir brukt uten at det foreligger
«aktivt» samtykke fra pasient eller nærmeste pårørende -> Blir brukt for å kompensere
for manglende kapasitet i helsehjelpen.
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Innsatsområde 5 Sammenheng i tjenestene
Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet:
- Den enkeltes behov
- Avlastning og støtte til pårørende
- Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
- Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
- Planlagte overganger mellom kommune og sykehus
Følgende ble notert på duken under kafédialogen:
1. Viktig med kreftkoordinator
2. Pårørendeplan:
- Ressurser
- Avlastning
3. Bruke kompetanse hos de organisasjonene som kommunen burde ta inn som ressurs
4. Tilbud tilpasset bruker – ikke bestillerkontoret
5. Det må være tilgjengelig sykehjemsplass til de sykeste. Det er de som er sårbare når de
blir avvist.
6. Pårørendekurs for demente. Kunne ikke delta fordi ingen kunne passe den demente.
7. Skremmende å komme direkte fra sykehus til sykehjem uten å få treffe sykepleier eller
lege - med epikrise i hånden med livsviktig informasjon.
8. Pårørende som verdifull ressurs! Behov for plan og involvering. Pårørende må ikke ses
på som «brysomme». Behov for holdningsendring.
9. Flere korttidsplasser/mottaksplasser Norheim.
10. Flere 100 % stillinger
11. Bedre informasjon:
o Pårørende
o Gjenta informasjon
12. Den enkeltes behov. Plan for rusavhengige LAR (legemiddelassistert rehabilitering)pasienter -> Lever lengre
13. Avlastningstilbud er ikke alltid presentert fra tilbudssiden, eks. avlastning til pårørende:
o Måltid
o Dusjing
o Påkledning
14. Ulik maktbalanse mellom bruker og yter.
15. En pårørende kan brukes til mye. Vil noen bruke meg?
16. Kunne jobbe
17. Koordinator (kreft) beholde
o Lytte
o Kartlegge
o Tilrettelagt for unge/barn
18. Pårørende må stadig forholde seg til nye personer i hjemmetjenesten: Blir utslitt og redd
19. Bevisstgjøring av maktbalanse
20. Kompetanse i forhold til tjenesteyter og tjenestemottaker
21. Hele faste stillinger i virksomhetene og hjemmetjenesten
22. God nok bemanning på sykehjem
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23. Relevant. Informasjonen må være tilgjengelig tidlig i forløpet
24. Karmøy kommune bør vurdere å bruke private tilbud om velferdstjenester. Mål: Bedre
brukertilpasning, færre å forholde seg til, økonomisk effektivt, økt valgfrihet, bedre
fleksibilitet mht timeplan + tjenestetype.
25. Alle som skal utføre velferdstjenester i praksis må kvalifiseres mht å forstå brukerens
reelle behov, når brukeren trenger det, hvordan hjelpen skal gis
26. Viktig at den enkeltes behov tas hensyn til – likeså deres meninger.
27. Den enkeltes behov: Fortsette i lønnet arbeid! Dette bør Karmøy kommune støtte og
legge til rette for. Hvis regler er et hinder, må regelen justeres/endres.
28. Vekt på behov: Lytte til vedkommende klient, eller klientens pårørende som ressurs. +
kartlegge behovene.
29. Kompetanseheving: Tjenesteyter må forstå brukernes behov bedre
30. Rett hjelp til rett tid kan ha forebyggende effekt i forhold til hvilke tjenester man trenger.
Gjelder også pårørende.
31. Behov for flere mottaksplasser etter sykehusopphold
32. Fokus på noe som i grunnen er selvfølgeligheter. Har likefullt lyst til å minne om det: Knapphetsgoder som tilbyd, - Mottar ytelser vi helst vil slippe å trenge, -Ulik
maktbalanse mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, -For tjenesteyter er dette en jobb –
for mottaker gjelder det deres hverdag – kanskje resten av livet, -Tjenestemottakere og
deres pårørende er ofte nedslitte og hudløse, - Har tjenesteyterne tilstrekkelig kunnskap
og/forståelse for dette? – Hva kan gjøres for å bedre denne bevisstheten?

Oppsummert av prosjektleder Kristine Tveit
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Kopervik 14. januar 2020

Notat

Innspill til Leve hele livet
Elektronisk skjema på kommunens nettside – frist 10. januar 2020
På innspillsmøte om Leve hele livet den 3.12.2019 ble det orientert om mulighet for å gi
innspill via elektronisk skjema på kommunens nettside. Dette er også annonsert på
kommunens nettside, facebook, i Karmøynytt og sendt på e-post til deltakere på
innspillsmøtet samt til alle frivillige organisasjoner som kommunen har kontaktopplysninger
til. Skjemaet følger vedlagt.
I dette notatet gjengis innspillene som er mottatt via det elektroniske skjemaet samt enkelte
som er sendt på e-post eller kommet inn via facebook..
Det kan være at noen innspill hører inn under ett eller flere andre innsatsområder enn det
som ble markert. De administrative arbeidsgruppene som jobber med å kartlegge dagens
situasjon opp mot de gode eksemplene i stortingsmeldingen vil få innspillene til vurdering.

Innsatsområde 1 Et aldersvennlig Norge
Målet er et samfunn som legger til rette for at eldre kan bidra og delta:
- Kommunen øker sin kompetanse
- Planlegge egen alderdom
- Eldre involveres i planarbeid
- Seniorenes ressurser brukes
Følgende innspill er mottatt:
1. Eldre må få mulighet til å flytte fra en kommune til den kommunen der nære slektninger
bor. Karmøy kommune gir avslag på søknader til eldre fra andre kommuner, som er
avhengig av å bo på institusjon, og ønsker å flytte tilbake til Karmøy
2. Eldre er ikke bare eldre, vi har flere generasjoner eldre. Det burde vært tilrettelagt bedre
for at de eldre som er yngre, og de som er frisk, kan hjelpe de eldste og de som er sykest.
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De som er sykest er ikke nødvendigvis heller de som er eldst. Målet kan være gode
tradisjoner for pensjonistene som faktisk har tid til det kan bistå de som trenger det. Det
ville vært bærekraftig, og her kan alle eldre i alle ledd ha en rolle. Besøksvenner finnes jo
allerede, men kunne det blitt mer attraktivt?
3. Så min bestemor bli depressisv på eldrehjem, hun sa at hovedgrunn var pga lite
lufteturer, det kan da ikke koste så voldsomt å få noen trilleturer eller kjøreturer,
herregud!!! blir frustrert når jeg fikk se hvor lite frisk luft di eldre får, dette er en viktig
sak som må tas opp, di skylder på at di eldre er skrøpelige, men er vell ikke verre å død
på friskluftstur eller på cella si ,lol latterlig!!
4. Høystandard-sykehjem på fastlandssiden og det kvikt!!!
5. Dugnadsgruppe for pensjonister der idrettslag, korps etc. Kan henvende seg for hjelp
under stevner, cuper etc. Kakebaking, rydding, små snekkerverksted etc. Involver de
eldres kapasitet i bygda
6. Når det er snakk om å fremme aldersvennlig samfunn, må det ha fokus på hva som kan
skape livsglede for de eldre. I et aldersvennlig samfunn, for dem som mottar helsehjelp,
bør det være kompetente ansatte som kan kommunisere med de eldre og får gjort jobben
på en tilfredsstillende måte. Tid til den enkelte er også et nøkkelord.
Engasjere og bruke de eldre som en ressurs på veien mot å fremme et aldersvennlig
samfunn.
Tiltak bør da også bli fulgt opp i etterkant.
7. God mat, godt stell, trygghet, omsorg og tilhørighet mener jeg er viktigst for våre eldre❤
8. Dere må gjøre noe for de eldre på Fastlands-siden. Nå ser det ut som at alt skal skje på
Vea og Solstein for de eldre. Da kan jeg nevne 2 viktige møter denne høsten:
1. Møtet dere nå kaller inn til. 2. Influensavaksine med hygge-samvær. Jeg håper med
dette at slike viktige møter for eldre også kan avholdes på Kulturhuset på Norheim.
Praktisk for kommunen å bruke Solstein, men ikke bra for de eldre som ikke kommer seg
dit. Karmøy kommune må begynne å gjøre noe på Fastlandssiden. Dere er jo kjent med at
veldig mange som bor her føler mer tilknytning til Haugesund. Det må synliggjøres at
kommunen bidrar med noe her. Ønsker mer aktivitet fra kommunen på Fastlandet. Det
må bli en synlig kommune for oss. Tror det er på tide vi får se hvilken kommune vi
tilhører. Har vært stebarn siden det begynte med utbygging her på 70tallet. Oppsummert: Mer aktivitet og tilbud lokalt for de eldre på Fastlandet. Satser på at
de eldre får det bra her med mange tilbud.
Vi venter også spent på fremdrift i Seniorlandsbyen på Spanne. Håper den igangsettes
snart. I den forbindelse bør det lages til et samlingslokale, Brustadbu (liten butikk) og
velværesalong. Mange stier der de eldre kan rusle på tur med rullator. En liten park med
flotte blomster og benker. Vi har ingen park på Fastlandssiden.
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Innsatsområde 2 Aktivitet og fellesskap
Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
- Gode øyeblikk
- Tro og liv
- Generasjonsmøter
- Samfunnskontakt
- Sambruk og samlokalisering
Følgende innspill er mottatt:
1. Eldre/sykehjem for eldre/ensomme som trenger felleskap både for for trivsel, felles
måltider og aktiviteter. Mange eldre som blir for slitne på et dagsenter kunne være mer
aktive om de bodde på plassen hvor tilbudet er (mulighet for en kvil v behov). Det er
ikke alle som ønsker å bo hjemme til de er sengeliggende./døende.
2. Bygg nytt aldershjem på fastlandssiden der hvor eksisterende aldershjem er. Det gir
nærhet til både Oasen og legesenter, samt at det er gode bussforbindelser til området. På
Spanne er der kun bakker og utmark, lite egnet for eldre som gjerne har problemer med å
forflytte seg. Det er mye mer sosialt å bygge ved eksisterende bygg.
3. Ansett personlige trenere som har ansvar for systematisk styrketrening for
hjemmeboende og på institusjon. Muskler som ikke brukes forsvinner. Bare det å kunne
reise seg opp fra en lenestol på egenhånd vil kunne bidra til at bruker kan bo lengre
hjemme. Brukere blir bleiebrukere av en så enkel ting at de ikke kommer seg opp av
stolen på egenhånd. Ambulerende PT vil være et billig men effektivt tiltak for å øke den
eldres egenmestring lengst mulig.
4. I nærmiljøet (ikke sentrert på øya. Må ut til de forskjellige bygder):
o Yoga/trim for eldre.
o Park med benker og aktiviteter hvor eldre kan møtes
o Innendørs Samlingssted for eldre hvor de kan kjøpe middag
o Eldretreff med aktiviteter

Innsatsområde 3 Mat og måltider
Målet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
- Det gode måltidet
- Måltidstider
- Valgfrihet og variasjon
- Systematisk ernæringsarbeid
- Kjøkken og kompetanse lokalt
Følgende innspill er mottatt:
1. Om jeg skal våge meg frempå her vil jeg si at mat-tilbudet til de hjemmeboende eldre,
burde kommet på plass med hjemkjøring av middag. Om jeg ikke tar helt feil lagde de
vel tidligere mat på Storesund Bu og behandlingsheim og sendte ut?..., mulig det kunne
vært ein ide og startet dette opp igjen? Eller hva med Solstein? Jeg håper virkelig dette er
noe som blir prioritert og at det blir funnet en løsning.
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2. Mat og måltider er en arena for mye godt sosialt samspill og stimulering av de eldre. De
ansatte bør delta aktivt i måltidet, spise og lage god stemning rundt beboerne. Jevne
fullverdige måltider er en forutsetning for de eldres velvære og helse. Ett lite stk kake og
kaffi er langt fra ett måltid. Det bør være proteiner, vitaminer og karbohydrater i hvert
måltid.
Måltider er en viktig del av de eldres liv og kan være med på å skape forventning og
glede.
3. Gir innspill etter erfaring med foreldre med langtidsplass ved Vea/Skudenes sykehjem.
Svært godt fornøyd med sykehjemmet. Erfarer imidlertid at nesten alle eldre får for lite
væske i seg. Mange er dehydrert. Mer væske, bl.a. i form av daglig servering av smoothie
er ønskelig. Smoothie er også en super mulighet å få godt påfyll med vitaminer i naturlig
form. Ellers å skjenke vann/saft/melk i glassene ved måltid, de drikker som oftes opp det
som er i glasset før de går fra måltidet.
4. Alle eldre- og sykehjem må forventes å ha egne kjøkken hvor det blir laget skikkelig mat!
De bør i tillegg til en hver tid ha tilgang til frukt og grønt.
5. God og næringsrik mat til de eldre. Et samlingssted hvor dette kan kjøpes om en møter
opp. Transport til stedet? Utkjøring av mat til de som ikke kan/ønsker å møte til felles
måltid
6. Når eldre skal bo lengre hjemme, er det ikke alle som har mulighet til å kjøre/gå for å
f.eks handle mat. Hvordan skal de få mat? Skal spisevenner handle inn for dem? Skal
hjemmetjensten ta seg av det?
Mange eldre føler seg ensom/lite matlyst og det også under måltidene, derav spiser de
mindre - underernæring. Å legge vekt på tilrettelegging rundt måltider, vil ha en gevinst
med at den eldre spiser bedre-får da mer energi- orker mer aktivitet - kan bli mer
selvstendig.

Innsatsområde 4 Helsehjelp
Målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og rett hjelp til rett tid
- Hverdagsmestring
- Proaktive tjenester
- Målrettet bruk av fysisk trening
- Miljøbehandling (stimulere, minne og sanser med musikk, bilder, fysisk aktivitet, måltid
og så videre)
- Systematisk kartlegging og oppfølging
Følgende innspill er mottatt:
1. Har sett at eldre på institusjon blir overvåket, er det lov? Mi tid nærner seg
middagshøyden, og ein vet aldri nåe det blir min tur, men overvåking i sengene? Det må
stride mot menneskerettighetene, sjøl mennesker som har levd ei stund har rett og krav
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på ein smule privatliv! Er det for at de på vaktrommet skal ha rolige dager? Dette er rett
og slett uverdig!
2. Gir innspill med bakgrunn i foreldre som har og har hatt sykehjemsplass i Karmøy.
Svært godt fornøyd med sykehjemmet (Vea/Skudenes). Men savner fysioterapeutisk
trening/styrketrening når man har langtidsplass. Det å holde muskulatur og førlighet ved
like er svært viktig, både for pasientens livskvalitet og også for de ansattes
arbeidshverdag. Vi har erfart svært god fysioterapi ved opptrening på korttidsavdeling,
men det er totalt fraværende ved langtidsplass. Ønsker det gjøres noe med dette.
3. Treningsmulighet for eldre. Lett trening. FølgeHjelp til å gå til lege etc.
4. Om de eldre skal føle seg verdsatt, sett og involvert, MÅ det være å sette av TID til dem
for å imøtekomme disse momentene. Å gi rett hjelp, til rett tid vil kreve å ha kompetanse
på plass som kan se med klinisk blikk. Velferdteknologiske løsninger kan nok bli en
utfordring siden dagens eldre generasjon er ikke vant med teknologiske duppetitter, noe
som kan skape utrygghet. Sats heller på flere og bedre tid hos fagpersonell!
5. Vi eldre mennesker trenger mer TID og menneskelig omsorg som gir trygghet og
verdighet.

Innsatsområde 5 Sammenheng i tjenestene
Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet:
- Den enkeltes behov
- Avlastning og støtte til pårørende
- Færre å forholde seg til og økt kontinuitet
- Mykere overgang mellom hjem og sykehjem
- Planlagte overganger mellom kommune og sykehus
Følgende innspill er mottatt:
1. Jeg håper aldri jeg blir så gammel at jeg må på sykehjem/aldershjem.... Respekt for de
eldre med godt mat, tid til å bli kjent med dem, utflukter og verdighet.
2. Flere innspill:
 Kontinuitet i hjemmehjelp. Liten utskiftning og de samme som kommer.
 Transport, handlehjelp, legehjelp
 Hør på hva den eldre og pårørende trenger av hjelp
 Godt samarbeid og god kommunikasjon med den eldre og pårørende.
Kommunikasjonsplattform hvor en stiller spørsmål og får svar?
 God informasjon om hva kommunen tenker og har i sine planer for hva som er
tenkt skal skje fremover med den eldre
3.

Trygghet og forutsigbarhet,.... unngå en sprengt hjemmetjeneste og ha plass til de eldre
dom trenger sykehjemsplass...start der dokke, så er det kanskje håp og lykke hos de
eldes kvardag!
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Karmøy kommune ja, det er ett tema som er sentralt i trygghet i eldreomsorgen.
Profylaktisk tanke og mestring av hverdagen er ett sentralt tema. Mestring gir god
selvtillit. Selvtillit og trygget medfører mindre trykk på hj tjenesten. Det forklares med at
en unngår unødig mas og pågang. Og ikke minst at det er nok plasser på avlastning/
faste plasser på sykehjemsplass. Klarer en å få dette til vil helsetjenesten oppleve mindre
sykemelding ergo økt effektivitet. Trivsel og trygghet gjennom profylaktisk tankegang
både for brukere og utøvere.
For meg er dette naturlig tankegang.

Oppsummert av prosjektleder Kristine Tveit
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Innsatsområde 1: Et aldersvennlig Norge
Å kun bygge ut dagens tjenestetilbud i takt med den demografiske utvikling vil ikke være
tilstrekkelig for å møte de nye eldregenerasjonene. Leve hele livet skal følge opp regjeringens
strategi for et aldersvennlig samfunn. Det må bygges partnerskap mellom aktørene og den
eldre befolkning må utfordres til å delta i planlegging av egen alderdom og omgivelser.
Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge har fem hovedelementer:
1. Planlegg egen alderdom: Informasjonskampanje med fokus på å: - tilrettelegge egen bolig, investere i venner og sosialt nettverk og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt
liv.
2. Eldrestyrt planlegging: Kommunene bør involvere eldre i arbeidet med å planlegge å utforme
nærmiljø og lokalsamfunn.
3. Nasjonalt nettverk: Norge knytter seg til Verdens helseorganisasjon sitt globale nettverk for
aldersvennlige byer og kommuner (WHOs Global Network for Age-friendly Cities and
Communities), og støtter og koordinerer det lokale arbeidet gjennom å etablere et eget nasjonalt
nettverk for norske kommuner i samarbeid mellom regjeringen og KS.
4. Partnerskap på tvers av sektorer: - Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn skal
også realiseres på nasjonalt nivå gjennom planprosesser i alle bransjer og sektorer. Det nasjonale
nettverket inviterer derfor til en partnerskapsordning for institusjoner, organisasjonsliv,
utdanning, forskning og næringsliv med sikte på å skape mer aldersvennlige institusjoner og
bedrifter.
5. Seniorressursen: Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og
uformelt frivillig arbeid er i en undersøkelse anslått til vel 45 000 årsverk, eller litt over 25 mrd.
kroner for 2016. Undersøkelsen konkluderer med at potensialet for ytterligere bidrag fra
pensjonister er stort, og at det totale bidraget nesten kan dobles mot 2030. Det forutsetter
imidlertid mer målrettet rekruttering, organisering og tilrettelegging gjennom ulike
organisasjonsformer i offentlig og privat regi.

Status i Karmøy - Et aldersvennlig Norge
1. Planlegg egen alderdom:
 Kommunestyret vedtok i 2018 Strategi for velferdsteknologi. I denne er det satt to
hovedmål:
1. Kommunens innbyggere planlegger for eget liv
2. Velferdsteknologi er et naturlig virkemiddel i tjenestetilbudet
Under det første hovedmålet er det satt følgende delmål:
 kommunens innbyggere kjenner til velferdsteknologiens muligheter
 kommunens innbyggere vet hvor de kan få informasjon og veiledning når de
o har behov for hjelpemidler
o trenger råd om teknologi ved ombygging eller bytte av bolig
 kommunens innbyggere har realistiske forventninger til hva kommunen kan bidra
med, og hva som blir den enkeltes ansvar
Disse målene skal nås gjennom aktivt informasjonsarbeid, samarbeid med frivillige
aktører og (eventuelt) etableringen av en veiledningstjeneste. Det siste punktet må
utredes, både med tanke på det faktiske behovet for en slik tjeneste og hvordan den i
så fall skal organiseres (i kommunal/interkommunal regi, i samarbeid med frivillige
eller kommersielle aktører). Det vil være nyttig å ha en dialog med bl.a.
pensjonistforeningene og et samarbeid med Seniornett i dette arbeidet.


Friskliv og Mestring gir hjelp og støtte til mennesker som ønsker å endre levevaner.
Avdelingen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og hjelper
med å finne aktiviteter og tilbud som passer. I tillegg arrangeres trening og
mestringstreff og ulike kurs for å bedre egen helse.

3. Eldrestyrt planlegging:
 Karmøy kommune har hittil ikke hatt noen spesiell strategi eller tiltak rettet mot
involvering av de eldste aldersgruppene i planarbeid. Eldrerådet får relevante saker
til behandling. Hovedutvalg helse og omsorg har oppnevnt leder og nestleder i
eldrerådet til å følge administrasjonens arbeid med Leve hele livet.
4. Nasjonalt nettverk:
 KS har opprettet et nasjonalt nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn. I dette deltar
tre representanter fra Karmøy kommune: rådgiver park og utemiljø, boligrådgiver og
rådgiver i helse og omsorg som har prosjektansvar for Leve hele livet.
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5. Partnerskap på tvers av sektorer:
 Det er uklart hvilken rolle kommunene får i dette statlige tiltaket.


Karmøy kommune inngikk i desember 2018 en avtale med Nasjonalforeningen for
folkehelse om å bidra til å bli et demensvennlig samfunn. Formålet med avtalen er å
tilrettelegge for at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha
mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter som å handle,
bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende. Kommunen skal gi
undervisning til apotek og banker mv. Næringslivet bør bli engasjeres mer til å
etterspørre slik undervisning.

6. Seniorressursen:
 Karmøy har siden 2016 hatt frivillighetskoordinator som er i gang med å utarbeide
systemer for bedre samhandling mellom kommunen og frivillige organisasjoner.


Kommunestyret vedtok i februar 2018 Plan for frivilligheten 2018-2022.
Oppfølgingsarbeidet er i startfasen, men har fått en god start. Planen var ett av
vurderingspunktene for at Karmøy ble tildelt den nasjonale prisen Årets
frivillighetskommune 2018.



Karmøy kommune har i flere år delfinansiert og samarbeidet med Karmøy
frivilligsentral, som har «Møte mellom mennesker» som motto. Frivillighetssentralen
er lokalisert i Skudeneshavn, men har tilbud flere steder i kommunen. Denne
engasjerer ulike aldersgrupper, også eldre, i aktiviteter, læring og samfunnsnyttig
arbeid. Frivilligsentralen organiserer og/eller tilrettelegger/samarbeider om
strikkekafe, ordning med spisevenner, turgrupper, sykkelturer for beboere på
sykehjem, seniordans, norsk-trening for flyktninger og innvandrere, kurs i
fremmedspråk, besøkshund, seniornett og Kongesommer (sommerferietilbud for
barn). Eldre kan få mulighet til å delta og/eller være med å lede aktiviteter. I 2019 ble
Nord-Karmøy frivilligsentral stiftet. Den er helt ny enda, men vil også kunne bidra i
dette arbeidet på sikt.



Karmøy kommune har etablert nettsiden “aktivikarmoy.no” hvor frivillige
organisasjoner kan presentere seg og sine tilbud. Der kan alle gå inn og se om de
finner passende aktivitetstilbud, arrangementer eller en organisasjon å engasjere seg
i. Det er mulig å søke etter aktiviteter rettet mot spesielle aldersgrupper. Siden kan
med fordel gjøres enda mer kjent både blant organisasjoner og innbyggere.

Innsatsområde 2: Aktivitet og fellesskap
Leve hele livet peker på viktigheten av aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Utfordringer
oppsummeres som ensomhet, inaktivitet, aktivitetstilbud som ikke er tilpasset individet, lite
systematisk samarbeid med frivillige, manglende møteplasser samt dårlig ivaretagelse av
sosiale, kulturelle og eksistensielle behov.
Stortingsmeldingen foreslår fem løsninger for å skape økt aktivitet, gode opplevelser og
fellesskap:
1. Gode øyeblikk: Eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne
interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen og
stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap.
2. Tro og liv: Helse- og omsorgstjenestene må sørge for at den enkeltes tro- og livssynsutøvelse og
behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt. Helse- og omsorgstjenesten bør derfor
innføre faste prosedyrer og samarbeide med tro- og livssynssamfunn slik at de kan møte brukernes
og de pårørendes behov.
3. Generasjonsmøter: Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom
unge og eldre i dagliglivet, og om å organisere aktivitet og virksomhet på tvers av generasjonene.
Det kan for eksempel skje på skoler og arbeidsplasser, eller i sykehjem og nærmiljø.
4. Samfunnskontakt: Helse- og omsorgstjenesten bør vurdere å opprette en funksjon som
samfunnskontakt. En samfunnskontakt er bindeledd og koordinator mot nærmiljø, familie og
pårørende, frivillige, næringsliv, organisasjoner, institusjoner i lokalsamfunnet.
5. Sambruk og samlokalisering: Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en
integrert del av lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og
funksjoner. Integrering i øvrig bomiljø, samlokalisering med annen virksomhet og sambruk av
lokaler, legger grunnlag for gjensidig utnyttelse av ressurser, felles aktiviteter, uformelle møter og
sosial omgang.
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Status i Karmøy - Aktivitet og fellesskap
1. Gode øyeblikk:
 Våren 2020 tok kommunens sykehjem i bruk en løsning hvor pasientene kan ha
videomøter med sine pårørende. Dette får de hjelp av personalet til å gjennomføre.


Aktivitetsdosetten er tatt i bruk som metode ved flere sykehjem. Aktivitetsdosetten
innebærer at pasienter på sykehjem får en daglig «dose» med aktiviteter. Frivillige er
delaktige i å utføre aktivitetene sammen med pasientene.



På sykehjemmene organiseres ulike sosiale sammenkomster for beboere og
dagpasienter (bl.a. bingo og konserter). Støtteforeninger og andre organisasjoner ved
institusjonene har egne arrangementer som vaffelsteking, basar etc.



Den kulturelle spaserstokken arrangerer én gang i måneden kulturopplevelser for
beboere på alle sykehjemmene, på dagavdelinger og for flere pensjonistforeninger.



Innholdet i dagtilbudet for fysisk aktive personer med demens sykdom som ble
etablert i 2018 legger opp til mestring og gode opplevelser i fellesskap med
andre, bl.a. med å holde uteområdet ved Augustehuset fint m.m., være ute i naturen
og besøk på ulike kulturtilbud.



Forskning viser at fysisk aktivitet er viktigere jo eldre man blir. Eldre ser ut til å ha
relativt sett høyere gevinst av trening enn yngre. Fysisk aktivitet er en av nøklene til
et langt liv og god helse. Det er trim i alle dagavdelingene med fokus på
styrkeøvelser og fallforebyggende øvelser. På dagavdelingen på Vea er de i tillegg
også ute en tur så sant været tillater det.



Flere av kommunens sykehjem har fått sykler til disposisjon. Disse gjør det mulig for
en sykkelsjåfør (som har deltatt på opplæring) å ta en sykkeltur i nærområdet
sammen med to passasjerer. Sykkelsjåførene er ansatte, pårørende og frivillige.
Syklene står en del ubrukt.



Kommunens hukommelsesteam har etablert et samarbeid med Karmøy
frivilligsentraler og Nasjonalforeningen for folkehelsen, for å rekruttere
aktivitetsvenner til personer med demens. Målet med aktivitetsvenn er at en frivillig
og en person med demens kan gjøre aktiviteter sammen, skape gode øyeblikk og
opplevelser i hverdagen, samtidig som pårørende kan få avlastning. En
aktivitetsvenn kan være med på å forebygge ensomhet og isolasjon for personer som
har en demenssykdom.



Åkrehamn videregåande skole har i flere år deltatt i et landsdekkende opplegg som
heter «Livsglede for eldre». Prosjektet er basert på frivillighet hvor sponsorer og
elever samarbeider om å lage flotte arrangementer for eldre. I forbindelse med
arrangementene har elevene blitt omtalt som «gule engler» fordi de har iført seg gule
t-skjorter og har stelt til gode opplevelser for de eldre. Dagavdelingene får i tillegg

besøk av elever fra videregående to dager i uka i syv uker, hvor elevene og de eldre
gjør aktiviteter sammen. Åkrehamn vidaregående skole ønsker et utvidet samarbeid
med skolen, f. eks. ved at kommunen også sertifiserer seg i ordningen. Dette vil i så
fall innebære en del kostnader knyttet til administrasjon og selve sertifiseringen.


Skoler og barnehager er også gode øyeblikk når de bruker tid sammen med de eldre.
Flere institusjoner i kommunen har avtaler med skoler og barnehager om å komme
på besøk og treffe pasientene. Det er flere barnehager i kommunen (5 private og 1
kommunal) som har sertifisert seg som Livsglede barnehage (samme
sertifiseringsordning som Åkrehamn vidaregåande skole).



Besøkshund - Karmøy Røde Kors og Sør-Karmøy frivilligsentral driver begge to
med tilbud om besøkshund. Hundene kan komme på besøk til institusjoner i
kommunen etter avtale og forespørsel.



Andre frivillige organisasjoner som tar sine aktiviteter inn på sykehjemmene f.eks.
har linedance klubben danset, trekkspillklubben spilt, fotoklubben hatt et foredrag,
m.m. Enkelte arrangementer hvor pasienter får opplevelser fra ulik underholdning.



Spisevenner er et tilbud i regi av Sør-Karmøy frivilligsentral hvor eldre innbyggere i
Skudeneshavn møter på lokalene til sentralen og spiser middag i lag hver fredag.
Tilbudet har vært populært de siste årene og fått nasjonal oppmerksomhet.
Frivilligsentralene arbeider med planer for å utvide tilbudet til andre steder i
kommunen.

2. Tro og liv:
 Kommunen har etablert samarbeid med Røde Kors Våketjeneste, hvor frivillige har
gjennomført opplæring for å bistå som et medmenneske ved livets slutt1.


Sykehjemmene har samarbeid med Karmøykirken og lokale menigheter.
Eksempelvis er samarbeidet med Vea sykehjem samarbeidet lagt opp på følgende
måte: Det er fast andakt/møte hver onsdag ettermiddag. Vea kirke har ansvar for
organiseringen, men det er 4 ulike grupper som deltar hver sin gang (Klippen, Vea
bedehus, Livets Ord og Kirka). Det arrangeres gudstjeneste på sykehjemmet på
julaften, hver påske og noen ganger innimellom. Når kirka har andakt/møte har de
noen ganger også nattverd. Presten kommer på samtale/sjelesorg når pasienter
ønsker det (avdelingen tar da kontakt og han kommer innom). Vea kirke sender
gudstjenester og konserter på kanal 999 til sykehjemmet. Her overføres også
konserter som er for betalende. Dette er noe som pasientene setter stor pris på.



Formannskapet vedtok i møte 18.02.2019 å gi økonomisk støtte inneværende år til et
samarbeid med kirken om en prosjektstilling, hvor ca halvparten av stillingen knyttes
til diakoni og fellesskapsbygging blant eldre. I saken ble det formulert slik:

Røde Kors er en livssynsnøytral organisasjon, og Karmøy Røde Kors har derfor inngått et samarbeid med den Norske kirke
Karmøy for å sikre at det også skal kunne tilbys religiøse oppdrag.
1
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Samhandlingsreformen poengterer viktigheten av å møte eksistensielle og åndelige behov hos
pasienter. Dette er et behovsområde som er utfordrende for ansatte i helse- og omsorgsetaten å
dekke tilstrekkelig, og det er behov for kompetanseutvikling i hvordan dette kan imøtekommes i
en travel hverdag. Kirken, gjennom sine diakoner, innehar dyp kompetanse på feltet og er en
naturlig samarbeidspartner for kommunen både i direkte operativt arbeid, samt i å avholde
kursvirksomhet for kommunalt ansatte. Organiseringen av helse- og omsorgsetaten
sammenfaller dog naturlig nok ikke med soknegrensene i Den norske kirke. En prostidiakon vil
kunne bidra til at Den norske kirke i Karmøy får en mer helhetlig tilnærming til samarbeid
med kommunen på dette feltet, da det vil være tydelig definert at arbeidsområdet er på tvers av
soknegrensene. Utgangspunktet vil være at prostidiakonen bruker 50 % av tiden sin innen
feltet beskrevet ovenfor.
3. Generasjonsmøter:
 Flere menigheter og frivillige organisasjoner i kommunen har ulike møter, samlinger,
arrangement eller festivaler hvor flere generasjoner deltar sammen


Åkrehamn vidaregåande skole er som nevnt under punkt 1 Gode øyeblikk sertifisert
som Livsglede for eldre-skole. Tiltakene og arrangementene i regi av skolen/elevene
- «de gule englene» hører også til under generasjonsmøter.



Kommunens sykehjem har et godt samarbeid med barnehager og skoler i
nærområdet for å knytte bånd mellom generasjoner. Som nevnt under punkt 1 Gode
øyeblikk er flere av barnehagene i kommunen sertifisert som Livsglede for eldrebarnehager. Et veldig flott eksempel er Fladaberg FUS barnehage i Skudeneshavn
som har et fast opplegg hvor de tar med seg en «livsgledekoffert» og drar på besøk til
vennene sine (beboerne på sykehjemmet), gjerne med gøyale briller og gule t-skjorter.
Dette opplegget har de holdt fast på selv om pasientene nå er flyttet til Vea og de må
benytte buss. Barnehagen besøker også gjerne hjemmeboende eldre som kan være litt
ensomme.



Dagavdelingene har også jevnlige besøk av barnehager hvor de blant annet spiser
sammen, baker eller synger sammen.



Flere av dagavdelingene har også fått besøk av menighetenes babysang-grupper
hvor en har hatt generasjonssang.



Dagavdelingen på Storesund har jevnlig besøk av personer fra bolig for
utviklingshemmede som holder til i nærområdet. Dette til stor glede for begge
parter.

4. Samfunnskontakt:


Fra 2016 har kommunen hatt frivillighetskoordinator ansatt i 100 pst stilling.



Kommunestyret har vedtatt plan for frivilligheten, og det er igangsatt flere tiltak for
å systematisere samarbeidet med frivilligheten.



Det er fire Seniornett-grupper i Karmøy med mål om å tilby hjelp med nettbrett, PC
og moderne mobiltelefoner m.m. Seniornettgruppene er åpne for alle fra 55 år og har
regelmessige møter i kommunens kulturhus.



Det er flere pensjonistforeninger2 og andre frivillige organisasjoner i kommunen
som kan være en god samarbeidspartner om formidling av informasjon og med å
tilby aktiviteter for andre pensjonister.



Karmøy senioruniversitet kan tilby et variert og interessant program med gode
foredragsholdere en gang i måneden.

5. Sambruk og samlokalisering:
 Kantine, frisør og uteområdet ved Vea sykehjem er utformet med tanke på å invitere
innbyggere, barnehager og organisasjoner til å bruke fasilitetene. Dette med tanke på
å skape et miljø i tilknytning til sykehjemmet.


Det er ikke gjort noen systematisk kartlegging av i hvilken grad det er sambruk i
kommunens bygg, men vi vet bl.a. at pensjonistforeninger i kommunene benytter
kulturhusene som møtelokale og at frivillige har arrangert kafé ved enkelte sykehjem.
Det er ikke vurdert nærmere om det kunne gitt gevinster å øke graden av sambruk av
kommunens bygg. Trolig vil det å se på muligheter for å legge mer til rette for
sambruk av lokaler med f.eks. frivillige organisasjoner kunne legge grunnlag for
gjensidig utnyttelse av ressurser. Dette blir nok viktige momenter framover når en
skal utforme nye, eller bygger om eksisterende, offentlige bygg.

I 2018 var det 24 foreninger som fikk økonomisk støtte på til sammen 160 000 kroner fra eldrerådets
tilskuddsordning.
2
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Innsatsområde 3: Mat og måltider
Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. Maten skal se, dufte
og smake godt samt være ernæringsmessig riktig. Hovedutfordringene som skisseres i
meldingen er manglende systematisk oppfølging, manglende sosialt fellesskap, få måltider
og lang nattfaste, lite mangfold og valgfrihet samt lang avstand mellom produksjon og
servering.
Stortingsmeldingen foreslår fem løsninger for å redusere underernæring og skape gode matog måltidsopplevelser:
1. Det gode måltidet: Kommunene bør tilby eldre brukere av helse- og omsorgstjenester næringsrik
mat som både ser god ut, dufter godt og smaker godt, er tilpasset den enkeltes forutsetninger og
behov og serveres i en hyggelig ramme. Det bør legges til rette for sosiale måltidsfellesskap for de
som ønsker det. Samarbeid om innkjøp, matlaging og servering gir gode muligheter for aktivitet og
deltakelse.
2. Måltidstider: Helse- og omsorgstjenesten bør ha som ambisjon at eldre med behov for mat- og
ernæringsbistand skal få tilbud som tilpasses deres egen måltidsrytme. Måltidene bør fordeles
jevnt utover dagen og kvelden, og det bør ikke gå mer enn elleve timer mellom kvelds- og
frokostmåltidet.
3. Valgfrihet og variasjon: Den enkelte må i størst mulig grad få mulighet til å ivareta egne
mattradisjoner og spisevaner når det gjelder meny, tidspunkt for måltidene og hvem de vil spise
sammen med. Det betyr at helse- og omsorgstjenesten bør fange opp individuelle ønsker og behov.
4. Systematisk ernæringsarbeid: Systematisk ernæringsarbeid handler om å følge opp den
enkeltes ernæringsbehov for å unngå under- og feilernæring. Dette betyr at alle pasienter og
brukere i sykehus, sykehjem og brukere med vedtak om hjemmesykepleie må kartlegges for
ernæringsstatus, videre skal ernæringsmessig risiko vurderes og om nødvendig må det utarbeides
en individuell ernæringsplan.
5. Kjøkken og kompetanse lokalt: Å sikre en god mat- og ernæringsomsorg til eldre brukere
innebærer: - At alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og
omsorgstjenesten uavhengig av hvor maten produseres. -At det utredes hvordan man bedre kan
legge til rette for utformingen av et eget tilskudd til renovering, etablering og gjenetablering av
lokalkjøkken.

Status i Karmøy - Mat og måltider
1. Det gode måltidet:
 Kjøkkenenheten har ansvar for maten i kommunens institusjoner, men rammen rundt
måltidet er det de enkelte avdelingene som har ansvar for å tilrettelegge best mulig.
De fysiske mulighetene til å danne en god ramme rundt måltidet ble spesielt
vektlagt ved utformingen av avdelingskjøkken ved Vea 2.


Kommunen har et godt samarbeid med en ernæringsfysiolog, som bl.a. har bidratt
sammensetning av ukemenyene, slik at energiinnholdet er mest mulig jevnt fordelt i
løpet av dagen og uken.



Hjemmeboende som vurderes å stå i fare for underernæring prioriteres i forhold til
dagtilbud slik at de skal få mulighet til å dele et næringsrikt middagsmåltid sammen
med andre i en trygg ramme.



Sør-Karmøy frivilligsentral har et opplegg som de kaller spisevenner. Spisevennene
møtes i frivilligsentralens lokaler én gang i uka. Det er sannsynlig at det også er andre
frivillige lag og foreninger som organiserer noe lignende. Det kan kanskje være mulig
å se på om samarbeid med frivilligheten kan bidra til at flere eldre skal få oppleve
gode måltider sammen. Nord-Karmøy frivilligsentral ble etablert i 2019, og er i gang
med å undersøke muligheten for å etablere spisevenner der.

2. Måltidstider:
 Etter et prøveprosjekt (i 2016) ble all middagsservering i kommunens sykehjem og
dagsentre forskjøvet til ca. klokka 15.30 sykehjem, fra oktober 2017. Dette for at
pasientene skulle få tilbud om 4 faste måltider og senkvelds. Intensjonen var bl.a. å
redusere nattfasten. Det er noe usikkerhet om dette har virket etter intensjonen for
alle pasientene, og det bør fortsatt være fokus på måltidstidene. Flere sykehjem har
startet med å gå rundt med en tralle (kalt fristelsestralle) for å tilby snacks/små
«godsaker» om kvelden. Beboere som ønsker mat utenom måltider får det. En viss
grad av individuell tilpassing er mulig.
3. Valgfrihet og variasjon:
 Sykehjemmene har en fast 10-ukers middags- og lunsjmeny. Menyen er variert og
justeres hver periode i forhold til innspill, høytider og årstid. Sykehjemmene har ikke
en valgfri meny, men de som har behov for spesialkost, dietter og i noen tilfeller
ønskekost, får det. Kjøkken mottar innspill til retter som brukere ønsker å få inn i
menyen. Dårlige pasienter klarer ikke alltid å velge selv. Pårørende er en viktig
samarbeidspart.


Pasientene spiser samlet i egne avdelinger. Avdelingene søker å tilrettelegge for at
pasienter som ønsker å spise sammen får det, men dette har nok så langt ikke blitt
sett på som et viktig fokusområde.
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4. Systematisk ernæringsarbeid:
 Karmøy kommune er en av fem pilotkommuner i helsedirektoratets
pasientsikkerhetsprogram. I den sammenheng er det utarbeidet nye rutiner for
kartlegging og oppfølging av pasienter som har ernæringsmessige utfordringer.
Rutinene er ikke fullt ut etablert i alle avdelinger.


Helse og omsorgstjenesten har fått tildelt øremerkede kompetansemidler og
innovasjonsmidler til å medfinansiere kompetansehevingstiltak innen ernæring.



Samtlige hjemmebaserte tjenester og institusjoner deltar i samarbeid om ernæring
med utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem (USHT).



Både i institusjonene og i hjemmetjenesten tilbys pasientene en risikovurdering.
Regelmessig måling av høyde og vekt, samt kartlegging av kostvaner og sykdommer
er sentralt i denne sammenheng.



For de som viser seg å være i risiko for underernæring vil det bli gitt tilbud om
individuelle tiltak.



Risikoutsatte hjemmeboende pasienter får fortrinn til dagtilbud, med bl.a. servering
av næringsrik lunsj og middag. Det er viktig å jobbe videre med å sikre
informasjonsoverføringen til dagavdelingen.



I samarbeid med en klinisk ernæringsfysiolog er samtlige menyer i sykehjem
gjennomgått og kvalitetssikret. Varigheten på nattfasten har også vært et sentralt
tema. For våren 2019 er det også inngått avtale om at hjemmetjenesten (nord) skal
samarbeide med ernæringsfysiologen for å gå gjennom- og kvalitetssikre gjeldende
rutiner.

5. Kjøkken og kompetanse lokalt:
 Alle sykehjem har avdelingskjøkken. Kjøkkenet betjenes av pleiepersonell.
Manualer/oversikt over berikningsmuligheter er tilgjengelige.


Virksomheten kjøkken i Karmøy kommune produserer middag til kommunens 6
sykehjem, 7 dagsentre og 2 heldøgnsomsorgsboliger følgende tre steder:
o Ved kjøkkenet på Åkra bu- og behandlingsheim produseres også middag til
Fredheim bufellesskap og dagavdelingen i Skudeneshavn.
o Ved kjøkkenet på Kopervik bu- og behandlingsheim produseres også
middag til Vea sykehjem, Østremtunet, dagavdelingen i Kopervik og
Augustehuset..
o Ved kjøkkenet på Storesund bu- og behandlingsheim produseres også
middag til Norheim bu- og behandlingsheim, Løftentunet og til dagsenteret
på Norheim bu- og behandlingsheim.
Middagen fra Storesund bu- og behandlingsheim fraktes videre av Bring. Fra de to
andre kjøkkenene er det de ansatte som selv kjører ut den varme og nylagede maten i
egnede biler som kommunen har anskaffet til dette formålet.



Hvilken finansieringsordning for institusjonskjøkken som innføres i forbindelse
med reformen Leve hele livet vil måtte tas med i vurderingen ved
bygging/renovering av kommunens institusjonskjøkken.
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Innsatsområde 4: Helsehjelp
Leve hele livet skal skape de eldres helse- og omsorgstjenester, der det viktigste spørsmålet
er: Hva er viktig for deg? Eldre skal bli verdsatt og involveres i beslutninger. Eldre skal få
leve hjemme så lenge som mulig med støtte til å mestre hverdagen.
Meldingen peker på utfordringer som manglende oppmerksomhet på mestring og
forebygging, dårlig oversikt over sammensatte behov, lite bruk av fysisk aktivitet og trening,
manglende bruk av nye behandlingsformer, kartlegging og oppfølging av den enkelte må
systematiseres.
For å møte utfordringene foreslås fem løsninger:
1. Hverdagsmestring: Eldre skal ha mulighet til å være mest mulig selvhjulpne, også når de
mottar helse- og omsorgstjenester. Alle bør få vurdert sitt behov og potensial for rehabilitering og
egenomsorg før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne.
Hverdagsrehabilitering er et sentralt virkemiddel som både kan gi økt selvstendighet i dagliglivets
aktiviteter, forbedre funksjonsevnen og utsette ytterligere funksjonsfall. Velferdsteknologiske
løsninger som bidrar til å opprettholde livskvalitet, selvstendighet og mestring er viktige
virkemidler.
2. Proaktive tjenester: Proaktive tjenester innebærer at tjenestene aktivt oppsøker innbyggere som
ikke selv oppsøker helsetjenesten og tilbyr oppfølging. Formålet er at tjenester settes inn på et
tidlig tidspunkt i stedet for å vente på at den enkelte selv tar kontakt. Helse- og omsorgstjenesten
bør vurdere å bruke forebyggende hjemmebesøk på ulike indikasjoner i tillegg til alder. Tiltaket må
ses i nær sammenheng med utviklingen av teambaserte tjenester i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
3. Målrettet bruk av fysisk trening: Eldre bør få tilbud om fysisk trening og aktivitet som
forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak. Dette kan for eksempel skje gjennom
kommunens frisklivstilbud, ved å etablere treningstilbud/treningsgrupper for eldre, og ved
individuelt tilpasset trening.
4. Miljøbehandling: Miljøbehandling kan øke mestring og velvære, skape nye muligheter for
kommunikasjon, dempe angst og uro og redusere unødig legemiddelbruk hos eldre.
Miljøbehandling kan inneholde integrert bruk av musikk og andre kulturuttrykk i behandling og
daglige aktiviteter, minnearbeid, gjenkjenning og sansestimulering.
5. Systematisk kartlegging og oppfølging: Å fange opp tegn på utvikling av sykdom,
funksjonstap eller problemer, er en forutsetning for å komme tidlig i gang med tiltak, både hos
hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem. Helse- og omsorgstjenesten bør derfor utvikle og bruke
ansattes kompetanse i systematisk observasjon, kartlegging og oppfølging.

Status i Karmøy – Helsehjelp
1. Hverdagsmestring:
 Hverdagsmestring og brukermedvirkning er grunnleggende verdier, som også
reflekteres i Karmøy kommunes omsorgstrapp3. Alle tjenester skal ha utgangspunkt i
dette. Brukerens egne behov, ressurser og mestringsopplevelse settes i fokus. Alle
omsorgstjenestene skal utvikle holdninger og verktøy i tråd med dette.


Hverdagsrehabilitering er en omsorgstjeneste med målrettet trening i en
tidsavgrenset periode. Denne foregår i brukers eget hjem og arbeidet utføres
tverrfaglig i samarbeid mellom ansatte i hjemmetjeneste og fysio- og/eller
ergoterapeut. Hverdagsrehabilitering tilbys når bruker har et behov for rehabilitering
i hverdagslivets aktiviteter med målsetting om at bruker skal bo lengst mulig i eget
hjem.



Kommunestyret har vedtatt en strategiplan for velferdsteknologi. Karmøy deltar
bl.a. i flere interkommunale samarbeidsprosjekter for utvikling og erfaringsdeling.
Det skjer mye spennende forskning og uttesting av velferdsteknologi. Vi er kun i
startfasen med dette. Prosjekter som det jobbes spesifikt med nå i Karmøy er bl.a. å få
på plass legemiddeldispensere og nye trygghetsalarmer hos hjemmeboende.

2. Proaktive tjenester:
 Helse- og omsorgstjenesten i Karmøy er ikke organisert med proaktive tjenester slik
som dette er eksemplifisert i stortingsmeldingen. Det er imidlertid etablert ulike
lavterskeltilbud som også er ment å fungere proaktivt: bl.a. hukommelsesteam,
fallforebyggende trening, tilbudene i regi av friskliv og mestring og aktivitetsvenn for
hjemmeboende demente.

3. Målrettet bruk av fysisk trening:
 Friskliv og mestring gir ulike tilbud om gruppetrening hvor deltakerne lærer om
hvordan man kan bli mer aktiv i hverdagen, og hvorfor dette er så viktig. Kurset
består av både teori og praksis. Aktivitetsdelen gjennomføres både innendørs og
utendørs. Det er også etablert en balansegruppe med gruppetreningstilbud for
personer med nedsatt balanse og som føler seg ustø i hverdagen.


Det er en kommunal støtteordning til frivillige organisasjoner og lag som driver
forebyggende, aktiviserende eller støttende arbeid for befolkningen. Aktiviteter
må ha en innretning mot helse eller omsorgsarbeid og tiltak som er av
forebyggende karakter prioriteres.

I den kommunale omsorgstjenesten snakker mange om "tiltakskjeder" og "omsorgstrapp". Dette er
benevnelser som viser til at det finnes mange typer omsorgstjenester, og at disse må sees i sammenheng. Jo
lengre opp man kommer i omsorgstrappa, jo mer hjelp har en behov for. Karmøy kommune har som prinsipp
at tjenester skal gis på beste effektive omsorgsnivå.
3
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4. Miljøbehandling:
 Ved flere av kommunens sykehjem er det etablert sansehager og velværerom.


Det er etablert et dagaktivtetstilbud for personer med demenssykdom og god fysisk
form. I dette tilbudet legges opp til turer i naturen i nærmiljøet ol.



Sykkeltur med sykehjemspasientene kan oppleves som en form for miljøbehandling.



Ved enkelte av kommunens sykehjem er det en ordning med besøkshund.

5. Systematisk kartlegging og oppfølging:
 Antall sykehjemsleger har økt, og det jobbes også med å forbedre fastlegedekningen
og øke robustheten for hele legetjenesten (jf. plan for legetjenesten)..


For å styrke fagmiljøene og øke kompetansen er det foretatt en funksjonsinndeling for
kommunens sykehjem.



Et fokusområde i pasientsikkerhetsprogrammet er å øke pleiepersonellets
observasjonskompetanse for å avdekke tendenser til forverring i helsetilstand, både i
institusjon og i hjemmetjeneste. Fokus på ernæring og forebygging av trykksår er
også eksempler på viktige tiltak. En del virksomheter har også hatt fokus på bruk av
legemidler.
o
Samtlige målinger er satt i system. Dvs at det er definert hvem som skal måles,
når det skal måles og hvordan målingene skal følges opp. Følgende målinger
tas: blodtrykk, puls, blodsukker, oksygenmetning, temperatur,
respirasjonsfrekvens og bevissthetsnivå.
o
Nye pasienter blir veid og målt høyden for å få beregnet sin BMI. Skjemaet
MNA brukes for å kartlegge om pasienter er i risiko for å bli underernært, eller
er underernært. Vektutviklingen følges. For de som er underernærte tilbys det
individuelle tiltak innen kost/ernæring.
o
Kommunen har samarbeid med USHT Fonna, helseforetaket og SAFER.
Karmøy kommune har bl.a. utdannet 16 fasilitatorer gjennom SAFER sitt
opplegg. Poenget med dette er å legge til rette for kompetanseheving gjennom
simulering.



Det er investert i akuttsekker til hjemmetjenestens ansatte slik at de alltid skal ha
viktig utstyr tilgjengelig.

Innsatsområde 5: Sammenheng i tjenestetilbudet
Leve hele livet tar sikte på å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres
pårørende. Målet er å gi økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger
mellom eget hjem, sykehus og sykehjem med færre ansatte å forholde seg til.
Utfordringene kan oppsummeres med: for lite personorientert tilnærming, for lite avlastning
og støtte, for dårlig kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til, for mange
krevende overganger mellom tjenestetilbud,
Reformen foreslår fem løsninger der målet er økt trygghet og forutsigbarhet:
1. Den enkeltes behov: Eldres tjenestetilbud skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den
enkelte. Sentrale virkemidler for å få til en personsentrert tilnærming er en kartleggende
velkomstsamtale ved oppstart av tjenestetilbudet og ved flytting til sykehjem, utforming av
individuell plan, primærkontakt og jevnlige pasient- og pårørendesamtaler.
2. Avlastning og støtte til pårørende: Mange pårørende har krevende omsorgsoppgaver og
utsettes for store belastninger. Det er derfor viktig at pårørende får god støtte og avlastning, og at
innsatsen deres anerkjennes. For å gi økt støtte og avlastning til pårørende løfter reformen fram
tre løsninger: -Mer fleksible kommunale avlastningstilbud som møter pårørendes behov med
hensyn til tidspunkt, varighet og om tilbudet skjer i eget hjem, i institusjon eller på annen måte. Informasjon og dialog, blant annet ved bruk at digitale verktøy. - Pårørendeskoler og
samtalegrupper som medvirker til læring og mestring
3. Færre å forholde seg til og økt kontinuitet: Organiseringen av helse- og omsorgstjenestene
må ivareta brukernes behov for tilgjengelighet, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet. Noen
fellesnevnere er primærkontakt på virksomhetsnivå, færre ulike ansatte per bruker og at hjelpen
kommer til avtalt tid. Mange kommuner har tatt ulike grep for å bidra til dette, blant annet
gjennom nye arbeids- og organisasjonsmodeller og alternative turnusordninger.
4. Mykere overgang mellom hjem og sykehjem: Kommunene bør legge til rette for bedre
pasientforløp og mykere overgang mellom eget hjem og sykehjem. - For eldre brukere kan det bety
større trygghet og mindre påkjenning ved flytting. - For pårørende kan det bety mer avlastning og
støtte før flytting, og invitasjon til å fortsette å bidra etter flytting.- For ansatte kan det bety
lengre vekslingsfelt og bedre overlapping ved flytting. - For kommunen kan det bety mer
samordnet bruk av ressursene på tvers av hjemmetjeneste og sykehjem og muligheten til å gjøre
godt kvalitetsarbeid. - For staten kan det bety å vurdere om det er barrierer i statlig regelverk som
hindrer samordning og gode pasientforløp mellom eget hjem og sykehjem.
5. Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus: For å sikre gode overganger mellom
tjenestenivåene, bør det legges til rette for tidlig planlegging og saksbehandling for utskriving, og
for gjensidig kompetanseoverføring mellom tjenestenivåene. Målet er god og sammenhengende
behandling og oppfølging, og å hindre uønskede reinnleggelser. Det foreslås å videreføre
læringsnettverk for gode pasientforløp i perioden 2020–2022, slik at alle kommuner og helseforetak
får mulighet til å delta i læringsnettverket. Formålet med læringsnettverket er å støtte kommunene
og helseforetakene i å bedre overgangene i pasientforløpet, og sikre brukernes behov for å møte
helhetlige, trygge og koordinerte tjenester.
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Status i Karmøy - Sammenheng i tjenestetilbudet
1. Den enkeltes behov:
 Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» skal stilles ved utforming av tjenestetilbud og
tiltak. I noen virksomheter er spørsmålet satt opp på tavlen på personalrommet. I
2017 ble det innført en årlig markering for å opprettholde fokus på viktigheten av
dette (6. juni).


I forbindelse med prosjektet lindrende behandling har det vært et stort fokus på å
øke kompetansen på dette området i alle omsorgstjenestene.

2. Avlastning og støtte til pårørende:
 Kommunens ansatte formidler informasjon om ulike pårørendekurs, bl.a. i regi av
Helse Fonna.


Kommunens kreftkoordinator er en viktig støttespiller for både de som er rammet av
kreft men også pårørende.



Hukommelsesteamet vil kunne bistå pårørende som opplever at sine nære utvikler
demens.

3. Færre å forholde seg til og økt kontinuitet:
 Helse og omsorgsetaten har et stort fokus på heltidskultur og tiltak for å redusere
sykefraværet.


Helse og omsorgstjenesten har innført nye arbeidstidsordninger ved flere sykehjem,
som innebærer lengre vakter og økt kontinuitet for pasientene.



Opprettelsen av koordinerende enhet ved bestillerkontoret gir pasienter med behov
for individuell plan færre å forholde seg til og en bedre koordinering av tjenestene.



Flere av tjenestene har etablert et system med primærkontakt slik at bruker og
pårørende vet hvem som har hovedansvar for brukeren. Dette er med å begrense
antall hjelpere for hver enkelt bruker.

4. Mykere overgang mellom hjem og sykehjem:
 Hjemmetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten har etablert innsatsteam for å bidra
til en mykere overgang mellom hjem og sykehjem.

5. Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus:
 I den grad en utskrivelse kan planlegges er det god kommunikasjon og samhandling med
Helse Fonna i forkant av utskriving til sykehjem eller hjem, bl.a. i form av nettverksmøter.
Utskriving til hjemmet planlegges i samarbeid med hjemmetjenesten.



Læringsnettverkene innenfor de ulike fagområdene har også fokus på tiltak som kan sikre
gode overganger.
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SAKSPROTOKOLL - LEVE HELE LIVET - PLANPROSESS, STRUKTUR
OG MULIGE INNSATSOMRÅDER
Eldrerådet behandlet saken den 09.06.2020, saksnr. 17/20
Behandling:
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Reiersen foreslo:
Eldrerådet tar kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak til orientering.
Innstillingen med Reiersens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Administrasjonen utarbeider utkast til plan for Leve hele livet med utgangspunkt i:
1. Vedlagte statusbeskrivelse
2. Følgende to hovedmål for planen:
a. Lokalsamfunn som fremmer eldres livskvalitet
b. Trygge helse- og omsorgstjenester
3. Følgende inndeling av planen:


Innledning: Kort om reformen med fremdriftsplan i denne og tidligere vedtak



Et kapittel for hvert av de fem innsatsområdene, med status og utfordringer



Et tiltakskapittel for hvert av de to hovedmålene

4. I planutkastets tiltakskapitler konkretiseres hvordan og når de ulike
innsatsområdene/tiltakene som er trukket frem i dette saksfremlegget skal iverksettes

2. Utkast til plan sendes fortrinnsvis på høring i oktober 2020.

3. Sak med planutkast legges fortrinnsvis frem for råd og utvalg i november, med
kommunestyrebehandling 14. desember 2020.
4. Eldrerådet tar kommunalsjef helse og omsorg sitt forslag til vedtak til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
20/2780

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Eldrerådet

09.06.2020

REFERATSAKER - ELDRERÅDET 09.06.2020

1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.04.2020
2. Avvikshåndtering i omsorgstjenesten – Protokoll fra sak 8/20 Eventuelt i hovedutvalg
helse og omsorg 29.01.2020
3. Brev fra Pensjonistforbundet av 29.04.2020
4. Tilgjengelighetsprisen 2020 – Rogaland fylkeskommune
5. Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterer generelt om hva som skjer ved uønskede
hendelser på sykehjem og hva som er vanlige prosedyrer.

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg helse og omsorg
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 29.04.2020

Tid : Kl. 18:30 – 20:07

Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Hop Ruth Mariann
Halleland Kenneth
Ørpetvedt Veronica Helen
Aarvik Geir
Eriksen Yngve
Naley Anne Grete Hegerland
Ekornsæter Inge Jacob
Løndalen Lillian Levik
Borg Susan Elin

AP
AP
FRP
FRP
KRF
SP
H
KL
KL

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9 medlemmer.

Referent:

Lene Yvonne Kvilhaug

Fremmøte

Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund, avd.sjef helse
Aslaug I. Skjold og møtesekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Protokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet til sak 10/20 var
sendt ut pr. mail i forkant av møtet.
Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Side 1 av 6

Saknr. 9/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.01.2020

Behandling:
Borg (KL) viste til at hun i møtet 29.01.20 under sak 8/20 «Eventuelt» også ba om å få en
statusoppdatering vedrørende arbeidet med seniorlandsbyen på Spanne.
Innstilling med foreslått rettelse fra Borg (KL) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg godkjenner protokollen fra møtet 29.01.2020 med
protokollrettelse fremsatt av Borg (KL).

Saknr. 10/20
FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL

Behandling:
Borg (KL) foreslo:
Flytting av legehjemmel godkjennes når ny lege er på plass i Skudeneshavn.
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fremsatt av Borg (KL 2).
Vedtak:
Søknad om flytting av legehjemmel fra Skudenes til Åkrehamn innvilges.

Saknr. 11/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020

Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019, og rebudsjettering 2020
Til etterretning.
2. Årsmelding 2019 pasient- og brukerombudet i Rogaland
Til etterretning.
3. Nasjonal årsmelding 2019 pasient- og brukerombudene
Til etterretning.
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Saknr. 12/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 29.04.2020

Behandling:
1. Borg (KL) ønsket å benytte anledning til å berømme administrasjonen og de ansatte for
innsatsen i den vanskelige situasjonen man har vært i. Borg etterlyser imidlertid en mer
involvering av de folkevalgt i det som foregår i kommunen. Hun viser til at de folkevalgte
har fått informasjon via mediene og ikke direkte innsyn i hva som skjer fra administrasjonen.
Borg viste videre til at hun syntes det burde være flere aktuelle saker til behandling i
utvalget.
Hop (Ap) viste til at det er blitt avholdt møter mellom møteleder og kommunalsjef helse og
omsorg. Videre har ordfører vært i dialog med gruppelederne. I denne spesielle situasjonen
må man spesielt innenfor helse- og omsorgsetaten prioritere de sakene som er av høyst
nødvendighet. Hop orienterte videre om at kommunalsjef helse og omsorg skal orientere
utvalget om korona-situasjonen i kommunen i møtet.

2. Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund redegjorde for koronasituasjonen i
kommunen:
Olsen-Sund orienterte om at det har vært en veldig krevende situasjon og at det ikke vil bli
mindre krevende. Ut i fra de signalene man har fått er det forventet at flere vil teste positivt
fremover og at det trolig da vil være flere som trenger kommunale tjenester.
Karmøy kommune forholder seg til de nasjonale føringene som er gitt til enhver tid. FHI og
Helsedirektoratet har foretatt løpende risikovurderinger, og på bakgrunn av dette gått ut
med anbefalinger. Tiltakene kommunen har iverksatt er på bakgrunn av anbefalinger fra FHI
og Helsedirektoratet.
I Karmøy har man opprettet nye tjenester, tatt ned noen tjenester og omdisponert tjenester.
Av nye tjenester kan det nevnes at kommunen har bistått flyplassen i starten av utbruddet.
Dette var en ny situasjon for kommunen, hvor kommunen måtte inn med personell som
kunne registrere og sjekke for eventuell mulig Covid-19-tilfeller.
Det er gledelig å kunne si at Karmøy siden «lock-dowen» i medio mars ikke har hatt et eneste
overliggerdøgn. Kommunen har fått benyttes oss av avtalen med Bokn om nye
sykehjemsplasser, i tillegg har kommunen tatt i bruk gamle Kopervik aldershjem
(Torfæusgate). Kapasiteten på Vea sykehjem er også økt. Som følge av dette klarte vi få alle
overliggerne hjem. Det er klart ikke ønskelig med overliggere på sykehuset i denne
pandemisituasjonen. I januar hadde vi 189 overliggerdøgn, i februar var det 253, frem til
midten mars 139(deretter 0), mens april har vi ikke hatt overliggerdøgn.
Karmøy kommune har en pandemiplan, og på bakgrunn av denne planen ble det nedsatt en
pandemigruppe lenge før mars måned. Det ble planlagt for isolasjon i god tid i tilfelle man
fikk covid-19-pasienter. Norheim pekte seg tidlig ut som aktuell lokasjon for isolasjon av
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smittede. På kort tid ble en avdeling ved Norheim bu- og behandlingsheim ryddet til å
kunne ta i mot 9 covid-19-pasienter og i løpet av kort tid var det mulig å ta i mot inntil 21
pasienter om det hadde vært behov for dette. Etter planen kan hele sykehjemmet på
Norheim gjøres om, slik at man får inntil 50 sengeplasser. Det har allerede vært pasienter ved
Norheim bu- og behandlingsheim, men det har ikke vært et stort omfang. Karmøy var tidlig
ute med å fraråde besøk inne på sykehjemmet. Dette ble etter hvert også gått ut med som
nasjonale anbefalinger. Dette har helt klart vært med å redusere smitterisikoen på våre
sykehjem. Frem til nå har Karmøy ikke hatt smittetilfeller i sykehjemmene våre.
Kommunen har avholdt en intens smittevernsopplæring. Alle virksomheter med pasienter i
kommunen har egne smittevernkontakter og alle disse har fått opplæring i smittevern. Dette
arbeidet ble igangsatt i en veldig tidlig fase. I tillegg ble det tidlig opprettet et eget
smitteteam som tester innbyggere for korona. Det ble også opprettet en egen koronatelefon
for å avlaste både legesentrene og legevakten. Smittesporingsteamet ble også opprettet tidlig
for å kunne kartlegge smitte. I utgangspunktet ble både smitteteamet og koronatelefonen
plassert i nærheten av Karmøy legevakt (Grindhaug skole), men ettersom Grindhaug skole
gjenåpnet denne uken ble disse relokalisert til kulturhuset på Åkra.
Kommunene på Haugalandet startet tidlig med å planlegge for en felles luftveislegevakt på
Haugalandet. Planleggingen var godt i gang, men stoppet opp da ikke alle kommunene på
Haugalandet ønsket dette likevel. Det ble derfor på få dager opprettet en egen
luftveislegevakt i helsestasjonens lokaler på Åkra, i tilknytning til ordinær legevakt på Åkra.
Teknisk etat har vært svært behjelpelig med ombygging av helsestasjonen for å sikre adskilte
soner (ren/skitten sone).
Det er også opprettet et eget koronateam ved Augustehuset disse skal gi hjemmetjenester til
innbyggere som er covid-19 positive eller som vi mistenker er det. Per nå har kommunen
ikke hatt pasienter som har hatt behov for disse tjenesten. Tilbudet vil være operativt med en
gang det er innbyggere som kommer i denne kategorien.
Når det gjelder anskaffelse av smittevernutstyr startet Karmøy denne prosessen tidlig.
Masker, engangshansker, medisinske munnbind, briller, smittevernsfrakker og
desinfeksjonsmidler m.m. ble bestilt lenge før «lock-down». Å skaffe et så stort omfang av
smittevernutstyr var svært krevende, og ikke noe kommunen vanligvis gjør i så stor skala. I
tillegg har vi også fått en del smittevernutstyr fra staten. Smittevernutstyret vi får fra staten
blir fordelt mellom helseforetakene, kommunene og et lager. Helseforetakene får 70 %,
kommunene får 20 % og 10 % går til et lager. Det blir fordelt mellom kommunene ut i fra
folketall. Det er nå også gjort et statligvedtak på at man i tillegg skal vektlegge smittetrykket i
kommunene.
I tillegg til å opprette en bemanningssentral i helse og omsorgsetaten, gikk kommunen også
tidlig ut med å be frivillige om å bistå med praktisk hjelp dersom det skulle bli behov for det.
Kommunen gikk også tidlig ut å ba helsepersonell som i dag jobber med andre oppgaver
eller er pensjonister om å melde seg til tjeneste. Dette i frykt for mangel på ansatte i
helsetjenesten, spesielt sett opp mot at mange av helsearbeiderne ble satt i karantene i
begynnelsen av pandemien. Helsepersonell i jobb for Karmøy under koronapandemien blir
ansatt på vanlige betingelser.
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For å sikre transport av covid-19-smittede er det i tillegg inngått en avtale med Haugaland
taxi, som kommunen har en rammeavtale med om transport av smittede. Haugaland Taxi
har fått opplæring i smittevern.
Norheim bu- og behandlingsheim ble også søkt om, og fikk nylig godkjent status som isolat.
I utgangspunktet er det bare sykehus er godkjent enhet for isolat.
Antallet som har testet positivt gikk pr. 29.04.20 opp til 67 personer. Det er testet flere nylig
og man antar at tallet på antall smittede vil øke innen kort tid.
Borg (KL) stilte kommunalsjefen spørsmål vedrørende kommunens testregime - hvem blir
testet/hvem blir prioritert?
Kommunalsjef helse og omsorg Sund-Olsen viste til at kommunen følger nasjonale
retningslinjer. Helsedirektoratet har gått ut med at kommunene skal teste 5% av innbyggerne
i uke ila. Mai. For Karmøys vedkommende utgjør det rundt 2000 personer i uken. I
utgangspunktet tester man de som jobber innenfor risikogruppene og som har symptomer.
Men det er gitt signaler om at man skal i førsterekke skal teste grupper som jobber direkte
opp mot enkeltmennesker, herunder helsevesen, skole, barnehage og som har symptomer.
Det er en lav terskel for å teste, men kommunen vil motta klarere retningslinjer for hvem
man skal teste innen kort tid. Det er viktig at kommunen har plass nok til å øke
testkapasiteten og det er nå sikret ved å ha flyttet smitteteamet.
Borg (KL) stilte et oppfølgingsspørsmål om man i hjemmetjenesten og i de ulike boligene
hadde fått på plass smittevernutstyr nå?
Kommunalsjef helse og omsorg, Olsen-Sund orienterte om at det aldri har vært mangel på
smittevernutstyr ved hjemmetjenesten eller i boligene. Kommunen har hatt tilgang på
smittevernutstyr hele tiden. Smittesituasjonen har ikke vært særlig stor i Karmøy kommune,
men det har vært tilgjengelig smittevernutstyr hele tiden.
Ørpetvedt (FrP) stilte spørsmål til kommunalsjefen om kommunen har mottatt donasjoner av
smittevernutstyr fra bedriftene i kommunen.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund viste til at det blir brukt luftveismasker i
industrien også, og at kommunen har fått beskjed om hvilke bedrifter som har dette
tilgjengelig. Hun kjenner imidlertid ikke til at man har mottatt donasjoner, men kan
eventuelt høre om dette. Kommunen har en egen person som har fått ansvar for innkjøp av
smittevernutstyr og han har jobbet med dette nå i snart 2,5 måneder.

3. Eriksen (KrF) viste til pressemeldingen og pressekonferansen i helgen hvor det ble opplyst
om økt antall smittetilfeller i kommunen. Det ble under pressekonferansen opplyst om at det
var smitte i et miljø i Åkrehamn. Etter dette ble det en stor grad av ryktespredning hvor
mange ulike miljøer i Åkrehamn ble beskyldt for smittespredningen. Eriksen viste til at han
hadde forståelse for personvernet i saken, men ønsket at man ved et eventuelt nytt utbrudd
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vurderer hvordan dette legges frem for å forhindre ryktespredning, slik som i denne
situasjonen.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund viste til at man må forholde seg til
personvernreglene og at man har vært i dialog med FHI om hvordan man skulle gå frem i
denne aktuelle saken. Det er ulike hensyn som må vektlegges i disse tilfellene. Olsen-Sund
oppfattet det som skjedde i helgen som en bekreftelse på at man har valgt en bra strategi
hvor man har klart å spore og følge opp smittetilfeller. Fungerende helsedirektør viste til at
Karmøy kommunes innsats har vært forbilledlig.
Hop (Ap) viste til at hun antar at den tyngste veien ligger foran oss. Da samfunnet gradvis
åpner opp igjen vil nok smitteantallet øke. Det er derfor viktig at man følger nasjonale
retningslinjer. Ut i fra det Olsen-Sund forteller virker det ut som at Karmøy kommune har en
god plan.
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SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG
OMSORG 29.01.2020
Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 29.01.2020, saksnr. 8/20
Behandling:
1. Ekornsæter (H) sendte inn spørsmål i forkant av møtet og nedenfor følger spørsmålene og svarene
fra kommunalsjef helse og omsorg:

Viser til sak 53/19 (eventuelt) den 04. desember 2019 hvor undertegnede ber om
opplysninger/redegjørelse ifm. interne avvik og tilhørende håndtering i Karmøy kommune.
Som del av kvalitetsarbeidet, systematisk fokus på kontinuerlig forbedringer og utvikling samt
forebygging så er avviksregistrering og etterfølgende behandling, oppfølging og iverksetting av
tiltak en viktig faktor.
I den forbindelse er det viktig at dette har fokus i alle ledd og at en på den enkelte arbeidsplass har
en forventning og kultur fra alle ansatte at alle former for avvik uavhengig grad tilkjennegir og
registrerer avvik systematisk.
Ber om redegjørelse på følgende forhold:
Spørsmål: (uthevet i kursiv)
Registreres avvikene – (og har vi evt. hatt undersøkelser hvor de ansatte svarer på de om de blir
registrert)?
Svar:
I HO registreres avvikene i flere systemer
- Forbedringsystemet (Compilo)
- Profil (pasientjournal)
- Familia (her registreres automatisk overskridelser av tidsfrister)
I Karmøy kommune er det i perioden 01.01.2019 – 24.01.2020 totalt rapportert 3415
avvik/uønskede hendelser.
Av disse er 3116 rapportert fra helse- og omsorgsetaten. 97, 2 % av avvikene i helse- og
omsorgsetaten er behandlet.

Hvordan registreres avvikene på det enkelte sykehjem?
Svar:
Avvikene på sykehjem registreres hovedsakelig i to systemer;
- Forbedringsystemet (Compilo)
- I Profil (pasientjournalen)
Er det lett tilgjengelig, raskt å gjennomføre og anonymt?
Svar:
Systemene er lett tilgjengelige. Når det gjelder tilgang til avviksystemet i forbedringsystemet kan
det også enkelt lastes ned som snarvei på mobiltelefon. På denne måten blir systemet ekstra lett
tilgjengelig for de ansatte
Avvik meldes ikke anonymt. I systemet loggføres det hvem som har meldt avviket, hvem som har
lest avviket og hvem som behandler avviket. Den som melder avviket kan følge med på
behandlingen av avviket. Melder av avviket vil automatisk få mail når avviket er lukket.
Når det gjelder varsling så kan det skje det anonymisert.
Hvordan behandles avvikene?
Svar:
Avvikene leses og behandles av ledere på ulike nivåer.
Dersom avvikene er av en slik art at de ikke kan lukkes av den enkelte leder, sendes de videre til
ansvarlig leder. Et eksempel på dette kan være avvik knyttet til vanntemperatur i dusjene på et
sykehjem. Avdelingslederen eller virksomhetslederen kan ikke lukke et slikt avvik. Det sendes
videre til eiendomsavdelingen
Den som melder inn avvikene kan følge saksgangen i loggen og kan også få mail når avviket er
behandlet.
Hvem behandler alle avvikene?
Svar:
Avvik behandles av ledere på ulike ledernivå i organisasjonen.

Tas alle avvikene opp med de ansatte på avdelingsmøter el.l?
Svar:
Noe ulik praksis fra virksomhet til virksomhet. Det jobbes med å forbedre en kultur der
systematikk, åpenhet og involvering er sentrale stikkord.
Hvordan følges disse avvikene opp av ledelsen?
Svar:
Ledelsen følger opp avvikene på flere måter;
- Involveres i behandlingen av avvik/uønsket hendelse – enkelt saker.
- Er et tema i dialog og oppfølging av lederne, både enkeltvis og i ledermøter.
- Tas opp som tema på pasient- og brukersikkerhetsvisitter
- Tas opp i samarbeidsmøter med eksterne samarbeidspartnere – eks. Helseforetaket
- HMS avvik tas opp i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) Vernetjenesten har innsyn i avvik innen eget
verneområde.
Ber om at utvalget får en oversikt over antall avvik samt tiltak pr. sykehjem og avdeling. Antar
en kan skrive ut noen rapporter for 2019 fra forbedringssystemet Compilo også?
Svar:
Oversikt over innmeldte avvik 01.01.2019 - 31.12.2019 (tatt ut fra Profil og i Forbedringsystemet
Compilo)
Avvikene er tatt ut pr sykehjem. Dette skyldes organisatoriske forhold og sammenslåing av to
virksomheter.
· Norheim: 400
· Storesund: 775
· Kopervik bu- og behandlingsheim: 348
· Vea sykehjem: 1632
· Åkra bu- og behandlingsheim/Fredheim: 1365

Det presiseres her at antall avvik som er summerte fra begge systemene ikke samsvarer med antall
hendelser. En del hendelser er rapportert inn i både Profil og i forbedringsystemet Compilo.
Kan dere vise til eksempler på avvik og iverksatte tiltak?
Svar:
Avvik knyttet til legemiddelhåndtering gjennomgang av prosedyrer, revisjon av prosedyrer
Avvik knyttet til bruk av forflytningsutstyr Opplæringstiltak, teoretisk og praktisk
Ser en stor variasjon i antall innkomne avvik pr sykehjem og avdeling, og hva er evt. årsaken til
det?
Svar:
Ja- det er stor variasjon og dette er for så vidt forventet. Karmøy kommune tok i bruk dette
forbedringsystemet januar 2019. Det er planlagt at implementeringen og bruk av avviks modulen
skal skje over en to års periode. I denne perioden vil det bli gitt ytterligere opplæring og
virksomhetene vil ha fokus på det å etablere en god meldekultur.
Det jobbes også med å tydeliggjøre grenseoppganger mellom de ulike systemene. På sikt er det
ønskelig at Compilo er hovedsystemet for rapportering av avvik.

2. Ekornsæter (H) sendte inn spørsmål i forkant av møtet og nedenfor følger spørsmålene og svarene
fra kommunalsjef helse og omsorg:
Problemstilling:
I lys av den senere tids media oppslag fra ansatte sykepleiere vedrørende bemanningssituasjonen,
ansettelsesstopp, arbeidspress etc. som er knyttet til bl.a. vedtatt budsjettkutt så ber vi om en
redegjørelse ift. følgende forhold:
Spørsmål: (uthevet kursiv)
- Hvordan har dette påvirket arbeidsnærværet?
Svar:
Tar utgangspunkt i 3. kvartal 2019 og sammenligner med samme kvartal 2018:
Når det gjelder fravær kun innenfor sykepleiere/spesialsykepleiere viser statistikk for Helse- og
omsorg følgende:

- 3. kvartal 2018: 7,3 % sykefravær
- 3. kvartal 2019: 7,9 % sykefravær
Vi ser at det er en oppgang på 0,6 prosentpoeng.
Når vi ser hele etaten samlet viser statistikk for Helse- og omsorg følgende:
- 3. kvartal 2018: 6,6
- 3. kvartal 2019: 6,9
En oppgang på 0,3 prosentpoeng.
Sykefravær for hele året totalt helse- og omsorgsetaten:
- 2018: 8,4
- 2019: 8,6
- Har dette medført økt arbeidsbelastning?
Svar:
I de tilfeller det har vært ubesatte stillinger grunnet ansettelsesstopp har dette i mange tilfeller
vært svært krevende for de som er igjen. En ansettelses stopp var et nødvendig tiltak å få oversikt
og kontroll. I denne perioden har dette medført at mer ansvar er lagt på de sykepleierne som er på
arbeid. Ansettelsesstoppen innenfor høyskolegruppene ble opphevet desember 2020.
- Er det innført nye turnusordninger og hva er evt. status og erfaring så langt?
Svar:
De fleste turnuser ble sagt opp høsten 2019. Det har vært en lang prosess i de ulike virksomhetene
med å få nye turnuser på plass i henhold til budsjett. Noen turnuser er iverksatt, men noen trer
først i kraft fra februar 2020. Det er derfor for tidlig å si noe om erfaringene her. Imidlertid har det
vært stort fokus på at bemanningsplan skal være i henhold til budsjett og brukerbehov, men det
rapporteres om at dette har vært krevende prosesser.
- Hvordan har dette påvirket brukere og pasientene?
Svar:
Tjenestenivå er opprettholdt. Brukere/pasienter har fått det tjenestetilbudet de har vedtak på. Den
enkelte virksomhet er i prosess der det ses på oppgaver/aktiviteter og alternative løsninger i form
av velferdsteknologi, bruk av frivillige.

- Har det vært flere oppsigelser enn normalt?
Svar:
Statistikk viser at sykepleiere/spesialsykepleiere som hadde siste arbeidsdag/sluttet i perioden
- 01.09.18 – 31.12.18: 7 stk
- 01.09.19 – 31.12.19: 4 stk
- Har det vært andre endringer av arbeidsvilkårene?
Det som normalt kan være/og har vært en problemstilling i turnusprosesser, er på hvilken måte
helgearbeidet skal fordeles på de ulike ansattgruppene. I stor grad finner en gode lokale løsninger
men det er grunn til å tro at det er ansatte som ikke er ubetinget tilfreds med å gå økt antall
helgetimer, som driften har behov for.
Det er også reaksjoner på at sist mellomoppgjør medførte at tillegg ble «spist» opp. Til informasjon
har Karmøy kommune valgt å beholde kompetansetillegg (dvs. det kommer i tillegg til tarifflønn)
- Er det forhold hos Karmøy kommune som differensierer oss ift. nabokommuner?
Svar:
Sykefravær, arbeidspress, endringsarbeid, avlønning – opplever ikke at Karmøy differensierer seg
fra nabokommuner
- Hva er den generelle oppfatningen av situasjonen for ansatte, pasienter og pårørende så langt.
Svar:
Ansatte:
Noen ansatte har signalisert at de har vært og er bekymret.
Ansettelsesstoppen har vært krevende for alle virksomheter og yrkesgrupper.
Pasienter/pårørende:
Vi har mottatt noe klager/bekymringer fra pårørende. Det oppleves ikke at det er mottatt mer enn
tidligere.

Alle eldreråd, alle fylkesforeninger og lokallag i Pensjonistforbundet
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Eldrerådene må tas med på råd!
Helsedirektoratet har definert eldre som spesielt sårbare for koronaviruset. Risikoen for alvorlig
sykdom - i verste fall død - stiger med økende alder. Over 200 personer er hittil død av viruset i
Norge. To av tre døde var over 80 år, ni av ti var over 70 år. Gjennomsnittsalderen for døde er
83 år. I helsemessig forstand er eldre mer berørt av koronaviruset enn andre aldersgrupper.
Likevel erfarer vi at kommunestyrer og fylkesting ikke involverer eldrerådene i sitt arbeid med å
bekjempe viruset. Det bryter med det demokratiske prinsippet om at de som blir berørt av et
politisk vedtak, skal tas med på råd. Og det er i strid med forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre § 2:
•
•

Eldrerådene har rett til uttale seg om alle saker som gjelder eldre.
Kommunestyret og fylkestinget er forpliktet til å ha rutiner som sikrer at eldrerådene
involveres så tidlig i sakene at deres uttalelser kan påvirke utfallet av dem.

Pensjonistforbundet oppfordrer alle eldreråd til å kreve at kommunestyrer og fylkesting
involverer dem. Samtidig oppfordrer vi våre lokallag til å støtte rådene i dette arbeidet. Rådene
må bl.a. involveres og engasjere seg i:
•
•
•
•
•
•

Smittevern for beboere på institusjon/hjemmeboende mottakere av omsorgstjenester
Generelle smitteverntiltak
Tilgang på nødvendige helsetjenester, f.eks. koronatester eller sykehusinnleggelse
(kun en tredjedel av innlagte sykehuspasienter med covid-19 er over 80 år)
Tilgang på andre nødvendige helsetilbud (fastlege, fysioterapi, medisiner, m.m.)
Ensomhet og sosial isolasjon, både blant beboere på institusjon og hjemmeboende
(eldre får mindre besøk og behersker kanskje ikke digitale kontaktverktøy)
Digital opplæring av eldre

Eldre er en berørt part i bekjempelsen av koronaviruset. Derfor må eldrerådene involveres!
Vennlig hilsen

Jan Davidsen Raa
Forbundsleder

Postadresse:
Pb. 6714 St. Olavs pl.
0130 Oslo

Besøksadresse:
Torggata 15

Harald Olimb Norman
Generalsekretær

pf@pensjonistforbundet.no
www.pensjonistforbundet.no

Telefon: 22 34 87 70
Faks: 22 34 87 83

Bankgiro: 9001.05.50202
Org.nr.: 970 323 910

Utvalgssekretariat

Deres referanse:

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Dato: 04.05.2020
Saksnr.: 2020/43187
Dok.nr.: 1
Saksbehandler:
Astrid Apalset Vassbø

Tilgjengelighetsprisen 2020 - ber om innspill på kandidater
Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort
en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i
lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Vi ber derfor om at alle kommuner sender dette brevet
videre til sine ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede, felles brukerutvalg og andre
som kan ha interesse av og innspill i saken.
Prisen består av et diplom og et pengebeløp på kr 50 000. Kriterier er vedlagt dette brevet.
Alle kan foreslå kandidater til prisen.
Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
Forslag til kandidat, med en kortfattet begrunnelse, sendes:
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger
Merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019
eller på e-post til: firmapost@rogfk.no merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019
Spørsmål kan rettes til:
Paal Kloster, e-post: paal.kloster@rogfk.no, tlf: 51 51 66 47
Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. september 2020.

Med hilsen
på vegne av
fylkesrådet for funksjonshemmede
Astrid Apalset Vassbø
utvalgssekretær
1

Tilgjengelighetsprisen - kriterier

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.
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Tilgjengelighetsprisen
Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et
universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket. Prisen består av et diplom og et prisbeløp
på 50 000 kroner.
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Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til:
firmapost@rogfk.no (merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019)
eller:

Rogaland fylkeskommune,
Postboks 130 Sentrum,
4001 Stavanger
(merk.: Tilgjengelighetsprisen 2019)

Hvem kan nominere kandidater?
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Du må begrunne forslaget.

Kriterier for tildeling
Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på
en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
Satsingsområdene i Fylkesdelplan for universell utforming definerer prisens virkeområde:
Kunnskap og kompetanse
Bygg og anlegg
Uteområder, friluftsliv og kulturminner
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Samferdsel
Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

Krav til forslag
Fristen for å foreslå kandidater til prisen er 15. september.
Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i.

Avgjørelse
Prisen deles ut etter følgende kriterier:
Priskandidaten har vist stor kreativitet og nytenking for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger.
Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet.
Tiltaket/løsningen må være tatt i bruk.

Bedømmelse:
Fylkesrådet for funksjonshemmedes arbeidsutvalg velger ut forslag til tre prioriterte kandidater, som legges fram for
fylkesrådet.
Fylkesrådet for funksjonshemmede innstiller én vinner til fylkestinget.
Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv.
Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i
helhetsperspektivet.
Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges.

Prisutdeling
Prisen deles ut i Rogaland fylkestingsmøtet i desember en gang hvert år, og består av et diplom og et prisbeløp på 50 000
kroner.
Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.

Kontakt
Paal Kloster
RÃ¥dgiver
E-post Paal.Kloster@rogfk.no
Fant du det du lette etter?
Ja
Nei

Kommentar :
Send

Sentralbordet
Telefon
51 51 66 00
Åpningstider
Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.30
Finn ansatt

Kontakt oss
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger
firmapost@rogfk.no
eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte
Organisasjonsnummer: 971 045 698

Her finner du oss
Fylkeshuset
Arkitekt Eckhoffsgate 1
4010 Stavanger
Vis i kart

FÃ¸lg oss
Instagram
Facebook
Twitter
Personvern
Informasjonskapsler (cookies)

Design og utvikling:
MelvÃ¦r&Co
ACOS
Til toppen
Innlogging
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Behandling:

Vedtak:
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.04.2020
Tatt til orientering.
2. Avvikshåndtering i omsorgstjenesten – Protokoll fra sak 8/20 Eventuelt i hovedutvalg
helse og omsorg 29.01.2020
Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte og svarte på spørsmål.
Tatt til orientering.
3. Brev fra Pensjonistforbundet av 29.04.2020
Tatt til orientering.
4. Tilgjengelighetsprisen 2020 – Rogaland fylkeskommune
Ingen kandidater foreslått.
5. Kvalitetsrådgiver Tove Rosseland orienterte generelt om hva som skjer ved uønskede
hendelser på sykehjem og hva som er vanlige prosedyrer.
Tatt til orientering.
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Behandling:
Ingen saker meldt.

Vedtak:

