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Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 9/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 28.01.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet 28.01.2020.

Saknr. 10/20
TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 2020
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av driftstilskudd til tilrettelagt
tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Karmøy badmintonklubb

kr 10 000

Kolnes I.L., hu-lag håndball

kr 40 000

Stokkastrand Leikarring

kr 30 000

Karmøy helsesportslag

kr 40 000

Haugesund Turistforening

kr 40 000

Tilskuddet skal belastes 1470.25660.23470

Saknr. 11/20
FLYTTING AV FASTLEGEHJEMMEL
Behandling:
Kommunalsjef Nora Olsen-Sund orienterte og svarte på spørsmål.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
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Vedtak:
Søknad om flytting av legehjemmel fra Skudenes til Åkrehamn innvilges.

Saknr. 12/20
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Behandling:
Stangeland foreslo:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer å bli tatt med i hele prosessen fra planlegging
til ferdigstilling og må få være med i prosjektgrupper, ikke bare i referansegrupper.
Budal foreslo:
Tomtevalget i rådmannens innstilling gjør det mer sannsynlig at bygget og uteområdene møter
kravet til universell utforming.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen med
Stangeland og Budals tilleggsforslag.
Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i
Veavågen skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på
vedlagte kart datert 05.03.20). Prosessen omfatter:
 Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
 Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige
anlegg
2. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter
detaljprosjektering av bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt
skoleanlegg i 2024.
3. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forventer å bli tatt med i hele
prosessen fra planlegging til ferdigstilling og må få være med i prosjektgrupper,
ikke bare i referansegrupper.
4. Tomtevalget i rådmannens innstilling gjør det mer sannsynlig at bygget og
uteområdene møter kravet til universell utforming.
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Saknr. 13/20
REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
31.03.2020
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.01.2020
Tatt til orientering.

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 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.04.2020
1. Oma ønsker at det skal bli gjennomført brukerundersøkelser i forbindelse med
-

BPA i forhold til bestillerkontoret etter at det har framkommet opplysninger
om at enkelte føler seg dårlig behandlet.

-

Bofellesskap da det virker som det er lite rom for enkelte brukere å komme
seg ut og stiller spørsmål om det er for lite personell. Brukerundersøkelse for
både brukere og personell.

Oversendes kommunalsjef helse og omsorg.
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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
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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.
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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.
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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
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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
30

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.

40

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
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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
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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
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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
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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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Elin Vikene
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

09.06.2020

REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.06.2020

1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 29.04.2020
2. Brukerundersøkelse – notat fra kommunalsjef helse og omsorg
3. Tilgjengelighetsprisen – Rogaland fylkeskommune
4. Nytt om universell utforming

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.
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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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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.

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001
Stavanger

T 51 51 66 00
E firmapost@rogfk.no
Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

Hopp til innhold
Hopp til meny
Hopp til sÃ¸k
Ledige stillinger
Kontakt oss
Presse
For ansatte
Rogaland fylkeskommune
VÃ¥re tjenester
Politikk
Om oss
SÃ¸k

Meny
VÃ¥re tjenester
Politikk
Om oss
Ledige stillinger
Kontakt oss
Presse
For ansatte

Hva kan vi hjelpe deg med? SÃ¸k
Du er her:
Forsiden
VÃ¥re tjenester
StÃ¸tte, stipend og priser
Priser
Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen
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.
Publisert19.10.2019 07.56
Sist endret06.04.2020 10.34

Søknadsfrist: 15. september 2019

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.
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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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
20/3186

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

09.06.2020

EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.06.2020

