
 
Til medlemmer i Sandnes Eldreråd 

 
Varamedlemmer kalles inn ved forfall. 

 
INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 
Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A 

 
Saksliste: 
 
Sak 28/14 Godkjenning av innkalling, og protokoll fra møte 16. juni 2014 
 
Sak 29/14 Arne Buchholdt Espedal informerer 

- Framdrift nytt boas 
- Framdrift SHS 
- Status Innovasjon i omsorg - nedbemanning 
- Med mer 

 
Sak 30/14 Pårørendeundersøkelse i bo- og aktivitetssentre 

Sak ligger vedlagt 
 
Sak 31/14 Orienteringssak – Status tjeneste inndeling – 1.tertial 2014 

Sak ligger vedlagt 
 
 
Sak 32/14 Informasjon 

- Evt. informasjon fra medlemmer som er med i diverse utvalg 
- Senioruka 2014 
- Årets Senior 
- Møte med kommunaldirektør Elin Selvikvåg 
- Svar fra Helse og omsorgsdepartementet – Uttalelse fra Storbykonferansen 

(se vedlegg) 
- Evt. annen informasjon 

 
 
Eventuelt 
 
Til informasjon så blir neste møte i eldrerådet blir forandret fra mandag 29.september 
til tirsdag 30.september 
 
 
Forfall meldes sekretæren på telefon 51 68 15 00 eller på mail: 
anne.tjessem@sandnes.kommune.no  
 
Med vennlig hilsen 
 
Aase-Brit Borsheim      Anne Tjessem Ognedal 
Leder        sekretær   
               

mailto:anne.tjessem@sandnes.kommune.no


 
 

 PROTOKOLL 
 

Utvalg: 
Eldrerådet 

Møtenr.: 
5/2014 

Møtedato: 
25. august 2014 

Saksnr.: 
28 - 32 - 2014 

Til stede: Aase-Brit Borsheim (møteleder) 
Gudmund Buøen, Ragnar Teigen, Karen 
Margrethe Mjelde, Arne Buchholdt Espedal, 
Kjell Danielsen  
 
Ikke innkalt: Brynhild Thingbø 

Meldt forfall: Suzanne Bollie 

______ 
 
Møtet startet kl. 09.00 sluttet kl. 10.30. Møterom 1 A. Sandnes Rådhus. 
 
Vi startet møte med ett minutts stillhet og lyste fred over Per Arne Erga`s minne. 
 
 
Sak 28/14 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 16. juni 2014 
  
 
Sak 29/14 Arne Buchholdt Espedal informerte: 
 

• Framdrift nytt boas  
- Rundeskogen bo og aktivitetssenter skal være ferdig i oktober 2016. 

Dette er kontraktfestet. Kommunen har ikke noe ansvar for oppstart av 
byggingen. 
 

• Framdrift SHS  
- Bygget står ferdig 31.oktober og da begynner innflytting.  
- Får på plass en avdeling om gangen. 
- Blir offisiell åpning før nyttår.  

 
• SHS avd Stavanger er presset, og det er for liten plass. 

 
• Riska boas 

- Dette er stoppet/blitt forsinket pga en entreprenør har brakt kommunen 
for retten i forbindelse med anbudsrunden. Dette har gjort at det ikke er 
skrevet kontrakt med AS Betong ennå. 
 

• Status Innovasjon i omsorg – nedbemanning 
- Det har vært utfordringer, men det har stort sett gått greit i sommer. 

 
• Eldrerådet ble gjort oppmerksom på at SAK 14/05415-1 ikke er sendt oss. 

Vilkår for tildeling av tjenester – 1. Avlastning til foresatte av 
hjemmeboende personer med nedsatt funksjonsnedsettelse. 2. 
Korttidsopphold i sykehjem. 3. Langtidsopphold i sykehjem. 
Arne ber om at denne saken blir utsatt til neste møte i Helse og sosial. 
 

 
Sak 30/14 Pårørendeundersøkelse i bo- og aktivitetssentre 
 

Saken ble behandlet i møte 25.08.14 med uttalelsesfrist 27.08.14 til Utvalg for 
helse- og sosialtjenester. 
 
Saken tas til orientering 

 



 
 
 
Eldrerådet vil i tillegg komme med følgende kommentarer: 
 

• Pga Innovasjon omsorg går det ut over aktivitetene for de eldre, dette er 
punkter som scorer dårlig på undersøkelsen. Dette kan få ytterlige 
konsekvenser på sikt. 

• Eldrerådet forutsetter at denne undersøkelsen blir fulgt nøye opp. 
  

  
Sak 31/14  Orienteringssak – Status tjeneste inndeling – 1.tertial 2014 
 
  Gjennomgått og tatt til orientering. 
 
 
 
Sak 32/14 Informasjon 

- Kjell informerte om de ulike reguleringssakene.  
o Har hatt 22 saker siden sist møte. 
 

- Karen Margrethe 
o Har hatt første gjennomgang av kulturarenaplanen. Kartlegging av 

hvilke tilbud de forskjellige gruppene har til for eksempel gode 
lokaler, konsert muligheter med mer.  Planen blir sendt eldrerådet. 
 

- Senioruka 2014 
o Informasjon om programmet for kvelden. 
o Billettpris i år blir kr. 200.- 

 
- Det ble orientert om Eldredagen til Stavanger eldreråd.  De som vil delta på 

festen 1. oktober melder fra til Aase-Brit innen 1.september.  Invitasjon 
ligger vedlagt. 
 

- Møte med kommunaldirektør Elin Selvikvåg 
o Positivt møte.  
o Fikk orientering angående økonomien, ikke de store økonomiske 

reduksjonene på gang. 
o Vil jobbe for økt hverdagsrehabilitering og styrking 

hjemmetjeneste.  
 

- Svar fra Helse og omsorgsdepartementet – Uttalelse fra Storbykonferansen 
o Sender dette brevet til kommunaldirektør. 

 
- Svar på henvendelse – Trim på Skeianetunet 

o Svar ble lest opp på møtet. 
o Vi sender svaret til Skeianetunet. 

 
Eventuelt:  
 
Neste møte i eldrerådet blir tirsdag 30. september kl. 09.00 på Rådhuset 
 
 
Sandnes 25.08.14 
 
Aase-Brit Borsheim     Anne Tjessem Ognedal 
leder       sekretær  



SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN 
 
 
Arkivsak-dok. 14/02109-5 
Saksbehandler Frode Otto 
 
Behandles av Møtedato 
Utvalg for helse- og sosialtjenester 27.08.2014 
Eldrerådet            25.08.2014 
 
 

   
 
 

Pårørendeundersøkelse - bo- og aktivitetssentre 

Saken gjelder 
I denne saken oppsummeres resultater fra en undersøkelse rettet mot 
pårørende til beboere i sykehjemsavdelinger, bokollektiv og bofellesskap.  
 
Bakgrunn og gjennomføring 
Undersøkelsen er gjennomført i februar/mars 2014 ved hjelp av et 
spørreskjema som er utviklet av KS. Ved å bruke dette skjemaet kan 
resultater sammenlignes med andre kommuner som har gjennomført 
samme undersøkelse. Dette kan gi et referansepunkt å evaluere tjenesten 
mot. Erfaringer viser at ulike kommuner ofte har felles utfordringer og 
kvalitetskrav til tjenestene. 
 
I utgangspunktet har KS utarbeidet ett spørreskjema for beboerne og ett 
for pårørende. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse blant 
beboerne på grunn av kapasitet og kostnader. For å gjennomføre 
brukerundersøkelse blant beboerne måtte det blitt gjennomført personlige 
intervju. Det betyr at beboeren blir oppsøkt av en person og intervjueren 
fyller ut spørreskjemaet i løpet av samtalen. Ansatte ved ett bo- og 
aktivitetssenter kan ikke gjennomføre intervju på egen institusjon. Det 
anbefales ikke å dele ut skjemaene til beboerne da dette vil gi dårlig 
kvalitet på innsamlede data.   
 
Pårørende (1 til hver beboer) har fått tilsendt spørreskjema. Det var 
mulighet for å besvare undersøkelsen på internett eller returnere 
skjemaet i tilsendt svarkonvolutt. 
 
Undersøkelsen gir et ”bilde” over hvordan pårørende opplever kvaliteten. 
Kvalitetskartlegging er ingen eksakt vitenskap og den gir ikke et helt og 
fullgodt svar på kvaliteten. Undersøkelsen kan kun fungere som 
”temperaturmåler” og et grunnlag for drøfting og forbedring av 
tjenestekvaliteten. 
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Resultatene blir sammenlignet med andre kommuner som har 
gjennomført tilsvarende undersøkelse, totalt 26 kommuner. Det er ingen i 
ASSS-samarbeidet som har gjennomført pårørendeundersøkelse. De fleste 
kommunene som det sammenlignes med er mindre kommuner, av de 
største er Tønsberg, Notodden og Steinkjer. 
 
Sandnes kommune gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2011, 
utvalgssak 11/12. Undersøkelsen er ikke direkte sammenlignbar med 
årets undersøkelse da både poengskala og spørsmålsstilling er annerledes. 
Det er bl.a. flere enkeltspørsmål med i årets undersøkelse. 
 
Målgruppe 
Målgruppen er pårørende til beboere i både sykehjemsavdelinger og i 
bofellesskap og bokollektiv. Undersøkelsen er sendt til alle som hadde 
plass medio februar 2014. Det vil da si at enkelte kan ha vært svært kort 
tid inne på opphold. En annen viktig faktor er at tilbudet i en 
sykehjemsavdeling og et bokollektiv/bofellesskap er noe ulikt. I 
forbindelse med denne undersøkelsen er det trolig måten legetilsynet 
utføres på som kan påvirke resultatene. I sykehjemsavdelingene er det 
sykehjemslegen som har det medisinske ansvaret mens i 
bokollektiv/bofellesskap blir beboeren fulgt opp av sin egen fastlege. 
Betalingsordningene er også ulike. 
 
Skjemaet 
I spørreskjemaet blir pårørende spurt hvor tilfreds de er med tjenestene. 
Det kan svares ved å krysse av på en seksdelt skala der 1 betyr i ”svært 
liten grad” og 6 betyr i ”svært stor grad. Det er også mulig å angi ”vet 
ikke”. 
 
Pårørende er også bedt om å ta stilling til et generelt spørsmål som skal 
måle samlet vurdering av kvaliteten ved tjenesten. Til sist er det åpnet 
opp for mer utfyllende kommentarer hvis pårørende ønsker dette. 
 
Svarprosent og respondenter 
Det ble sendt ut 372 spørreskjema og registrert 181 svar innen 
svarfristen. I tillegg til de 181 registrerte svarene kom 2 blanke skjema i 
retur. 
 
Enhet Respondenter Svar Svarprosent 
Omsorg nord 55 30 55 
Omsorg sør 79 38 48 
Omsorg øst 98 52 53 
Omsorg vest 77 34 44 
Omsorg sentrum 63 27 43 
Totalt 372 181 49 
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150 respondenter valgte å svare på papir og 31 svarte direkte på nett. 
Svarprosenten er 49 %, noe som er en økning på 2 prosent i forhold til 
forrige undersøkelse. Det hadde vært ønskelig med en høyere deltagelse. 
Det er ikke sendt purring. 
 
69 prosent av respondentene var barn av beboer, resten fordelte seg 
noenlunde likt på ektefelle/samboer eller hadde annen tilknytning til 
beboer. 
 
Fokusområder 
Undersøkelsen omfatter flere fokusområder. Hvert fokusområde er 
sammensatt av flere spørsmål. Under presenteres samlet resultat for 
fokusområdene.  
 
 Snitt 

Sandnes 
Snitt 

Norge 
Omsorg 

nord 
Omsorg 

sør 
Omsorg 

øst 
Omsorg 

vest 
Omsorg 
sentrum 

Resultat for beboer 4,4 4,3 4,6 4,7 4,3 3,9 4,3 
Trivsel 4,8 4,8 5,2 5,3 4,8 4,3 4,7 
Brukermedvirkning 4,2 4,2 4,4 4,6 4,2 3,6 4,1 
Respektfull 
behandling 

5,1 5,1 5,3 5,4 5,1 4,5 5,0 

Tilgjengelighet 4,6 4,5 4,8 4,5 4,6 4,0 4,4 
Informasjon 4,5 4,4 5,0 4,7 4,5 3,6 4,6 
 
Snittet for Sandnes er som landsgjennomsnittet og så vidt høyere enn 
snittet for fokusområdet ”Resultat for beboer” og ”Tilgjengelighet” 
 
I det følgende presenteres det enkelte fokusområde med tilhørende 
spørsmål. 
 
Resultat for beboeren 
Området ”resultat for brukerne” er målt ved hjelp av 12 spørsmål der 
respondentene er bedt om å svare i hvor stor grad de er fornøyd med 
ulike aspekter som omhandler tilbudet til beboeren.  
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I hvor stor grad er du 
fornøyd med: 

Snitt 
Sandne

s 

Snitt 
Norg

e 

Omsor
g nord 

Omsor
g sør 

Omsor
g øst 

Omsor
g vest 

Omsor
g 

sentru
m 

Med maten som 
serveres beboeren? 

4,7 4,8 5,0 4,8 4,7 4,4 4,7 

Den sosiale rammen 
rundt beboerens måltid? 

4,7 4,6 4,7 5,1 4,6 4,3 4,6 

Tilbudet om 
matservering til 
beboeren på kveld/natt? 

4,7 4,6 4,6 5,2 4,7 4,1 4,5 

Hjelpen beboeren får til 
personlig hygiene? 

4,8 4,8 4,9 5,1 4,7 4,4 4,8 

Muligheten beboeren 
har til privatliv? 

4,9 4,9 5,2 5,3 4,9 4,3 4,6 

Muligheten beboeren 
har til å komme ut i 
frisk luft? 

3,6 3,4 4,1 4,0 3,6 3,0 3,3 

Legehjelpen beboeren 
får når det er behov for 
det? 

4,8 4,8 5,0 4,9 4,9 4,4 4,3 

Fysioterapitjenesten 
beboeren får når det er 
behov for det? 

3,4 3,2 3,5 4,2 3,0 2,7 3,8 

Beboerens mulighet til å 
komme til tannlege? 

4,1 4,3 4,6 4,4 4,1 3,6 3,7 

Smertelindringen 
beboeren får når det er 
behov for det? 

4,9 5,0 5,2 5,2 4,8 4,8 4,7 

Beboerens deltagelse i 
aktiviteter? 

3,7 3,5 4,1 4,2 3,6 2,8 4,3 

Det 
kulturelle/underholdning
s-tilbudet som blir 
tilbudt beboeren? 

4,2 4,0 4,4 4,2 4,2 3,9 4,2 

Gjennomsnitt 4,4 4,3 4,6 4,7 4,3 3,9 4,3 
 
Det er gjennomgående gode resultater på de fleste av delspørsmålene. 
Lavest skår er det på ”beboerens deltagelse i aktiviteter” og muligheten 
for å komme seg ut i frisk luft. Flere av respondentene har i 
kommentarfeltet skrevet at det skåres lavt på beboers deltagelse i 
aktiviteter pga at helsetilstanden ikke tillater stor deltagelse. De fleste bo- 
og aktivitetssentrene har fokus på aktiviteter både inne og ute, men det 
er til tider vanskelig å motivere beboere for å delta i slike aktiviteter. 
Fysioterapitjenesten gis også lav skår. Når det gjelder tannlege har 
beboerne tilbud om årskontroll fra nærmeste tannklinikk. 
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Trivsel 
Trivselen er målt ved at respondentene har svart på 5 spørsmål om i hvor 
stor grad de opplever av beboeren trives, både på rommet, sammen med 
personalet og sammen med andre beboere.  
 
I hvor stor grad 
opplever du at: 

Snitt 
Sandnes 

Snitt 
Norge 

Omsorg 
nord 

Omsorg 
sør 

Omsorg 
øst 

Omsorg 
vest 

Omsorg 
sentrum 

Beboeren trives på 
rommet/leiligheten? 

4,7 4,6 5,1 5,2 4,6 4,0 4,5 

Beboeren føler seg 
trygg? 

5,1 5,0 5,3 5,4 5,0 4,7 4,9 

Beboeren trives 
sammen med de 
ansatte? 

5,2 5,2 5,5 5,6 5,2 4,7 4,9 

Beboeren trives 
sammen med de 
andre beboerne? 

4,1 4,1 4,4 4,5 4,2 3,7 3,8 

Baderommet er 
tilrettelagt for 
beboeren? 

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

Gjennomsnitt 4,8 4,8 5,2 5,3 4,8 4,3 4,7 
 
Det er generelt god skår på trivsel. Lavest skår gir respondentene på 
beboers trivsel sammen med andre beboere.  Dette kan ha en 
sammenheng med en bruker ikke selv velger sine medbeboere og det kan 
oppstå problemer med kommunikasjonen mellom dem både på grunn av 
nedsatt hørsel og ulike grader av kognitiv svikt samt at noen bor på 
tosengsrom.  
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Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er målt med spørsmål om beboeren får stå opp og 
legge seg når han/hun vil, måltider når det ønskes og om utarbeidelse av 
planer. Siste delen av fokusområdet omhandler planlagte samtaler. 
 
I hvor stor grad 
opplever du at: 

Snitt 
Sandnes 

Snitt 
Norge 

Omsorg 
nord 

Omsorg 
sør 

Omsorg 
øst 

Omsorg 
vest 

Omsorg 
sentrum 

Beboeren får stå 
opp når han/hun 
vil? 

5,1 4,9 5,2 5,4 4,9 4,8 5,0 

Beboeren får legge 
seg når han/hun 
vil? 

5,1 5,0 5,3 5,3 5,0 4,9 4,8 

Det legges til rette 
for beboeren slik 
at han/hun kan 
spise når han/hun 
ønsker? 

4,5 4,6 4,9 5,0 4,2 3,9 4,4 

Beboeren får være 
med når det 
utarbeides planer 
som tjenesten 
planlegger for 
ham/henne?  

2,6 2,5 2,6 3,2 2,7 1,8 2,8 

Du er med når det 
utarbeides planer 
som angår 
beboeren 
 

2,7 2,9 3,0 3,6 2,9 1,8 2,2 

For de som har 
svart ja på 
planlagt samtale 
med 
pleiepersonalet: 

       

I hvor stor grad 
opplever du at 
samtalen var 
nyttig for deg som 
pårørende? 

5,2 5,1 5,4 4,9 5,5 4,4 5,5 

Gjennomsnitt 4,2 4,2 4,4 4,6 4,2 3,6 4,1 
 
Det er lav skår på deltagelse i utarbeidelse av planer som angår beboeren. 
Det bes alltid om opplysninger når det kommer nye beboere, gjerne i form 
av ”min historie”. Dette er et grunnlag for å innrette pleieplaner etter 
brukers behov. Opplysninger fra pårørende gitt på et uformelt grunnlag, 
blir også brukt i dette arbeidet. Det er få brukere som er i aktiv stand til å 
delta i utarbeidelse av planer. Det kan se ut som om disse spørsmålene 
ikke helt passer og at bruker og pårørende deltar på en indirekte måte. 
 
70 av respondentene har svart at det er gjennomført en planlagt samtale 
med personalet det siste året. 103 svarer nei og 6 vet ikke. Det er svært 
positivt at samtalen oppleves nyttig og målsettingen er at alle 
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langtidsbeboere skal ha tilbud om en avtalt samtale med pårørende og 
pleiepersonal årlig i tillegg til den daglige kommunikasjonen.  
Flere av respondentene kommenterer at de har god daglig kontakt med 
personalet og tar opp problemstillinger der. Denne daglige 
kommunikasjonen er viktig men skal ikke erstatte en årlig systematisk og 
planlagt samtale. 
 
Respektfull behandling 
Dette fokusområdet omhandler opplevelsen av å bli behandlet som et 
medmenneske i møtet med ansatt og er målt ved 3 spørsmål. 
 
I hvor stor grad 
opplever du at: 

Snitt 
Sandnes 

Snitt 
Norge 

Omsorg 
nord 

Omsorg 
sør 

Omsorg 
øst 

Omsorg 
vest 

Omsorg 
sentrum 

De ansatte 
behandler 
beboeren med 
respekt? 

5,3 5,3 5,5 5,5 5,3 4,9 5,2 

Beboeren 
opplever at 
hans/hennes 
verdighet blir 
ivaretatt? 

5,0 5,1 5,3 5,4 5,1 4,4 4,9 

De ansatte hører 
på beboeren hvis 
det er noe å 
klage på? 

4,9 4,9 5,1 5,2 5,0 4,3 4,9 

Gjennomsnitt 5,1 5,1 5,3 5,4 5,1 4,5 5,0 
 
Respondentene gir en god tilbakemelding på dette temaet.  
Flere respondenter har kommentert temaet. En kommentar er ”Vi 
opplever at beboer og pårørende blir meget godt ivaretatt av personalet. 
De er hyggelige og service-minded”.  
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Tilgjengelighet 
På dette området måles i hvor stor grad tjenesten er tilgjengelig for 
brukerne ved ulike behov, mulighet for å snakke personalet samt ta opp 
problemstillinger. 
 
I hvor stor grad 
opplever du at: 

Snitt 
Sandn
es 

Snitt 
Norg
e 

Omso
rg 
nord 

Omso
rg sør 

Omso
rg øst 

Omso
rg 
vest 

Omsor
g 
sentru
m 

Beboeren fikk plass på 
sykehjemmet/omsorgsb
oligen da han/hun 
trengte det? 

4,6 4,8 4,5 4,6 4,9 4,4 4,4 

Beboeren er trygg på at 
de ansatte kommer når 
han/hun trenger det? 

4,9 4,9 5,0 5,3 4,9 4,4 4,7 

Beboeren vet hvem som 
er hans/hennes 
kontaktperson? 

3,7 3,3 4,5 4,4 3,4 3,3 3,2 

Beboeren har mulighet 
til å snakke med 
pleiepersonalet? 

5,0 4,9 5,2 5,4 5,1 4,2 5,0 

Beboeren har mulighet 
til å snakke med noen 
om det som er viktig for 
ham/henne? 

4,7 4,6 5,1 5,0 4,7 3,9 4,7 

Gjennomsnitt 4,6 4,5 4,8 4,9 4,6 4,0 4,4 
 
Det er lavest skår på kontaktperson. Alle beboere har en kontaktperson 
men kan se ut som om dette ikke er kommunisert godt nok til beboer og 
pårørende. 
 

 
 

8 



 
Informasjon 
Her fanges opp i hvor stor grad de pårørende oppfatter at brukeren 
opplever å være informert om vesentlige forhold knyttet til tjenesten.  
 
I hvor stor grad 
opplever du at 

Snitt 
Sandnes 

Snitt 
Norge 

Omsorg 
nord 

Omsorg 
sør 

Omsorg 
øst 

Omsorg 
vest 

Omsorg 
sentrum 

Beboeren får god 
informasjon om 
tjenesten han/hun 
får? 

4,3 4,2 4,9 4,7 4,3 3,1 4,6 

Beboeren får god 
informasjonen om 
aktivitets- og 
kulturtilbud? 

4,6 4,3 5,0 4,8 4,6 3,6 4,7 

De ansatte 
snakker klart og 
tydelig med 
beboeren? 

5,2 5,2 5,5 5,3 5,4 4,6 5,0 

Beboeren er kjent 
med muligheten å 
klage når han/hun 
har behov for det? 

3,9 3,9 4,7 4,0 3,6 3,4 4,1 

Gjennomsnitt 4,5 4,4 5,0 4,7 4,5 3,6 4,6 
 
Enkelte respondenter har kommentert at det er ansatte fra mange land og 
at enkelte har noe dårlige ferdigheter i norsk. Selv om det skåres lavt på 
om beboer er kjent med klagemuligheten, kommenterer respondentene at 
det er lett å ta opp spørsmål med personalet. I alle tildelingsbrev 
orienteres det om den formelle klageadgangen. 
  
Samlet vurdering 
Til slutt i undersøkelsen stilles et generelt spørsmål om hvordan du 
opplever at beboeren er fornøyd, altså en totalvurdering av tilbudet. 
 
 Snitt 

Sandn
es 

Snitt 
Norg
e 

Omso
rg 
nord 

Omso
rg sør 

Omso
rg øst 

Omso
rg 
vest 

Omsor
g 
sentru
m 

Alt i alt, opplever du at 
beboeren er fornøyd med 
sykehjemmet/omsorgsbol
igen? 

5,0 5,0 5,4 5,3 
 

4,9 4,6 5,0 

 
Totalvurderingen til respondentene av tilbudet som Sandnes kommune gir 
til beboere i heldøgnstilbud er positiv.  Det synes som om totaltinntrykket 
er positivt selv om det er gitt dårlig skår på enkeltspørsmål. 
 
Forbedringsområder 
Resultatene fra pårørendeundersøkelsen har blitt presentert for det 
enkelte omsorgsdistrikt. I den grad det har vært nok respondenter har 
resultatene vært splittet på den enkelte avdeling. Dette har gitt et godt 
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grunnlag for å identifisere forbedringsområder og områder som skal 
vedlikeholdes. Resultatene er tatt opp og diskutert på interne møter. 
 
I kommentarfeltet er det gitt kommentarer, både ris og ros. 
Kommentarene gir gode og konkrete tilbakemeldinger til den enkelte 
avdeling. 
 
Omsorg vest har lavest skår av distriktene. Distriktet har arbeidet spesielt 
med sine resultat og har utarbeidet en tiltaksliste over forbedringspunkt. 
 
Noen forbedringsområder er gjennomgående. Dette gjelder spesielt 
aktivitetstilbudet. Målet er at den enkelte beboer får gode kulturelle og 
sosiale opplevelser. Det er i dag et mangfold av tilbud men alle tilbudene 
er nok ikke like godt kjent. Aktivitetstilbudene må synliggjøres på en 
bedre måte både for beboer og pårørende.  
 
Mange beboere trenger ekstra motivasjon for å delta på sosiale aktiviteter 
samt på turer ut. Det skal arbeides videre med både motivering av 
beboere og tilrettelegging av turer gjerne i samarbeid med frivillige. Det 
arbeides med å lage en frivillighetsstrategi for levekårsområdet. 
 
Aktivitetstilbudene må synliggjøres i form av oppslag og annen 
informasjon. Rovik bo- og aktivitetssenter bruker aktivt en 
informasjonsskjerm i inngangspartiet til aktuelle nyheter. Det er planlagt 
informasjonsskjermer i alle etasjer i Sandnes helsesenter. Slike skjermer 
ønskes innført på alle bo- og aktivitetssenter. 
 
Det er tilsynelatende mange pårørende som opplever at det ikke er 
gjennomført systematisk samtale siste år. Det er utarbeidet interne 
rutiner for innkomstsamtale og til bruk ved årskontroll. 
 
På alle beboerrom skal det være et oppslag med navn og 
kontaktinformasjon til beboers primærkontakt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
Rådmannen i Sandnes, 17.06.2014 
 
Elin Selvikvåg 
kommunaldirektør 
 Frode Otto 
 rådgiver 
 
Vedlegg: Informasjonsbrev og spørreskjema 
Click here to enter text. 

 
 

10 



Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 
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SANDNES KOMMUNE – RÅDMANNEN 
 
ORIENTERINGSSAK    
   
RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT 
FUNKSJONSEVNE  

20.08.2014  

ELDRERÅDET     25.08.2014 
UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 27.08.2014 
 
Arkivsak : 13/06290 
Arkivkode : --- 
Saksbehandler : Frode Otto 
 
 
Status tjenestetildeling - 1. tertial 2014 
 
OMSORGSTJENESTER 
 
Beskrivelse av situasjonen 1. tertial 2014: 

Det har fremdeles vært sterk etterspørsel etter plasser med heldøgnsomsorg både fra 
spesialisthelsetjenesten og fra hjemmeboende personer. Sandnes helsesenter, avdeling 
Stavanger har hatt 15 pasienter inneliggende. Det er utfordrende å finne ledig heldøgnsplass 
når en pasient er utskrivingsklar raskt nok og det har medført stigende kostnader utover 
høsten. 

  
Betaling for utskrivingsklare pasienter på Stavanger Universitetssjukehus har vist følgende 
utvikling etter at betalingsplikt ble innført januar 2001: 
 

Periode 2010 2011 2012 2013 2014 
1. tertial 96.000,- 435.200,- 4.712.000,- 307.250,-- 621.230,- 
2. tertial 491.200,- 1.496.000,- 3.361.600,- 705.375,-  
3. tertial 1.353.400 822.000,- 540.000,- 837.375,-  
Totalt 1.940.600,- 2.753.200,- 8.613.600,- 1.850.000,-  

 
I årets tre første måneder er det betalt for 146døgn på Stavanger universitetssjukehus, med en 
døgnpris på 4255,-. Døgnprisen steg med 130 kroner fra 1. januar 2014. Det ble betalt for 95 
døgn i januar synkende til 11 døgn i mars. I tillegg kjøpes det fast 6 korttidsplasser i Gjesdal 
kommune.  
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Tildelte tjenester 1. tertial 2014 og venteliste pr 30.04.14 
(Tall i parentes gjelder 3. tertial 2013) 
 
Tildelinger av opphold i sykehjem og annen boform med heldøgnsomsorg: 
 
Type opphold 2. tertial  

2012 
3. tertial  
2012 

1. tertial  
2013 

2. tertial  
2013 

3. tertial  
2013 

1. tertial  
2014 

Tildelte langtidsopphold 39 34 35 35 48 70 
Tildelte bokollektiv/bofellesskap 11 18 14 13 6 14 
Tildelte rullerende opphold 6 9 5 4 2 4 
Tildelte korttidsopphold 197 232 188 188 203 1751 

Sum 253 293 242 240 259 2631 

1: I tillegg er det gjort 176 vedtak om forlengelse av korttidsopphold. 
 
Søkerliste: 

• 68 (100) personer oppfyller kriteriene for tildeling av opphold i sykehjem eller annen 
boform med heldøgnsomsorg (bokollektiv/bofellesskap) og venter på tildeling av 
plass. Alle får nødvendig helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester. Av de 
68 på søkerlisten er 16 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av langtidsopphold 
eller plass i bokollektiv/bofellesskap. 
 

Dag- og aktivitetssenter for eldre: 
• 181 (168) personer har dagopphold pr 30.04.14. 
• 49 (61) personer er tildelt dagopphold. 
• 36 (53) personer har avsluttet dagopphold. 
• 5 (11) personer trenger dagopphold. Alle får nødvendig helsehjelp i form av andre 

pleie- og omsorgstjenester. 
 
Serviceleiligheter: 

• 142 (143) personer bor i serviceleilighet pr 30.04.14. 
• 3 (4) personer er tildelt serviceleilighet.  
• 22 (16) personer oppfyller kriteriene for tildeling av serviceleilighet. Alle får 

nødvendig helsehjelp i form av andre pleie- og omsorgstjenester. 
 
Praktisk bistand (hjemmehjelp og miljøarbeidertjenester): 

• 631 (652) personer får praktisk bistand pr 30.04.14. 
• 57 (68) personer er registrert som nye mottakere av praktisk bistand. 
• 59 (68) har avsluttet praktisk bistand. 
• 0 (0) personer venter på tildeling av praktisk bistand. 

 
Hjemmesykepleie: 

• 1111 (1146) personer får hjemmesykepleie pr 30.04.14. 
• 193 (208) personer er registrert som nye brukere av hjemmesykepleie. 
• 151 (168) har avsluttet hjemmesykepleie. 
• 0 (0) personer venter på tildeling av hjemmesykepleie.  

 
Trygghetsalarm: 

• 699 (713) personer har trygghetsalarm pr 30.04.14. 
• 53 (55) personer er innvilget trygghetsalarm. 
• 39 (49) har avsluttet trygghetsalarm. 
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Tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming/annen funksjonshemming: 
 
Omsorgsbolig med heldøgns omsorgstjenester: 

• 11 (4) personer er tildelt bolig i perioden, av disse tildelingene er 9 til Maudland. 
• 31 (35) personer (hvorav 7 (6) er under 18 år) med psykisk utviklingshemming/andre 

funksjonsnedsettelser står på venteliste til bolig. I påvente av slik bolig mottar de 
andre omsorgstjenester/avlastningstjenester/barneverntjenester. Personer som er tildelt 
bolig i Kleivane/Maudland er ikke med i tallet. 

 
Plass i dagaktivitetssenter: 

• 74 (74) personer har plass i dagaktivitetssenter pr 30.04.14. 
• 0 (1) er tildelt plass i dagaktivitetssenter. 

 
Tilsynstilbud for elever med funksjonsnedsettelser i ungdomsskole og videregående skole: 

• 6 (6) elever i videregående skole har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 
ved Kvål og Vågsgjerd dagaktivitetssentre (ikke inkludert i ovennevnte tall) 

• 1 (1) elev har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager i avalstningsboligen 
• 7 (7) elever i videregående skole har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

ved Varatun Gård (ikke inkludert i ovennevnte tall) 
• 15 (14) ungdomsskoleelever har tilsynstilbud etter skoletid og på skolens fridager 

gjennom ulike tilbud (ikke inkludert i ovennevnte tall). 
 
 
BOLIGTJENESTEN 
 
Vanskeligstilte boligsøkere: 
Kriteriet for å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker er at søkeren ikke er i stand til å løse 
boligspørsmålet på egen hånd. 
 
Dato: 31.12.10 30.04.11 31.08.11 31.08.12 31.12.12 30.04.13 31.08.13 31.12.13 30.04.14 
På venteliste 136 131 150 170 175 169 160 181 163 
Bofellesskap 
psykisk 
helse/bolig i 
nærheten 

    24 31 28 23 26 

 
Tildelte boliger: 
 
3.tertial  
2010 

1. tertial  
2011 

2. tertial  
2011 

2. tertial  
2012 

3. tertial  
2012 

1. tertial  
2013 

2. tertial  
2013 

3. tertial  
2013 

1. tertial  
2014 

19 17 11 15 15 18 16 8 13 
 
Tildelte bofellellesskap psykisk helse: 
 
2. tertial  
2013 

3. tertial  
2013 

1. tertial  
2014 

4 1 1 
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Midlertidig husvære: 
 

Fra 1. januar 2012 benytter NAV et nytt fagsystem som ikke gir de samme rapporter som 
tidligere system. Tabellen viser hvor mange personer som benyttet seg av midlertidig 
overnatting eksklusiv Akutten samt ca kostnad. 

 
 1. tertial  

2012 
2. tertial  
2012 

3. tertial  
2012 

1. tertial  
2013 

2. tertial  
2013 

3. tertial  
2013 

1. tertial  
2014 

Antall personer 97 101 114 116 139 149 134 
Kostnad, omtrentlig 4 mill 4 mill 4,2 mill 5,2 mill 6,1 mill 6,7 mill 

 
6,9 mill 

 

 
Startlån: 
 
 1. tertial  

2011 
2. tertial  
2011 

2. tertial  
2012 

3. tertial  
2012 

1. tertial  
2013 

2. tertial  
2013 

3. tertial  
2013 

1. tertial  
2014 

Antall startlån 46 71 71 83 61 43 33 63 
Beløp, mill kr 34,7 47,5 57,2 60,3 44,8 33,1 28,5 56,3 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen i Sandnes, 22.05.2014 
 
 
Elin Selvikvåg;   
kommunaldirektør  
 Frode Otto 
   rådgiver 
 
 
         
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 
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Statsråden

Trondheim kommune

Trondheim Seniorråd

Postboks 2300

7004 TRONDHEIM

Dcrcs ref Vår ref Dato

13/47847 14/2700- 5'. 08.2014

Brukerråd - Uttalelse fra Storbykonferansen for eldreråd 2014

Jeg har mottatt uttalelsen fra seniorrådene i landets ni største byer på årets konferanse i juni.

Jeg ser av deres forslag at dere også inkluderer pårørende i forslaget om å lovfeste brukerråd.
Brukere og pårørende i omsorgstjenesten er viktige målgrupper for regjeringens politikk.

Departementet vil nå følge opp mitt svar til Stortinget 22. mai på interpellasjon fra
stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen, Interpellasjon nr. 69 (2013-2014). I Stortinget
ble jeg spurt om jeg vil jobbe for at det etableres bruker- og pårørendeutvalg ved pleie- og
omsorgstjenestene. Vi vet, b1.a. gjennom Helsedirektoratets erfaringer, at slike utvalg har
bidratt til både åpenhet, bedre felles forståelse, tettere samarbeid og forebygging av konflikter.
Pårørenderepresentanter bidrar ofte med verdifull informasjon i arbeidet med å bedre
kvaliteten i tjenestene og på tjenestestedet.
Det har også vist seg flere utfordringer, at det kan være vanskeli g å rekruttere til slike
råd/utvalg og noen sier at mange faller ut etter kort tid. Vi har ennå ikke systematisk kunnskap
som gjør at vi kan si noe om hvorfor det blir slik, eller hva som kan gjøres for å få det til å
fungere best mulig uten mye byråkrati.

Jeg vil nå i første omgang be Helsedirektoratet om å samle mer kunnskap og erfaringer og
komme med konkrete forslag til virkemidler.

Jeg takker Seniorrådene for deres engasjement for brukere og pårørende i omsorgstjenesten!

  sen

ent Høie

Postadresse: Postboks 801 l Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon: 22 24 90 90

Org. nr.: 983 887 406
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