


Innledning 

Trivselsundersøkelsen 2020 ble for første gang gjennomført elektronisk uten mulighet for å 

gjennomføre på papir. Undersøkelsen var en kombinert undersøkelse gjennomført av Oslo 

Economics i forbindelse med Helsedirektoratets evaluering av tilskuddsordningen til Fontene-

hus. Rent praktisk var det mange flere spørsmål å svare på en tidligere. Her presenteres kun 

resultatene fra spørsmålene knyttet til trivselsundersøkelsen. 

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 12.-30.oktober. 

Det er kun aktive medlemmer som skal delta i undersøkelsen.  
Antall aktive medlemmer i gjeldende periode var 98 (89 i 2019).  
Svarprosent  var 44% (86,5% i 2019). 
 
Resultater 
Svarprosenten er langt lavere i 2020 enn 2019. Dette må vi ta i betraktning når vi ser på resul-

tatene. Mulige årsaker til lavere svarprosent: 

• Første gang det kun var elektronisk undersøkelse 

• Pga korona var ikke så mange på huset like mye og dermed mindre mulighet for å moti-

vere til deltagelse 

• Tilbakemelding om at pga mange flere spørsmål enn tidligere gjorde at flere ga opp un-

derveis, og at det var en del ikke-relevante spørsmål som kan ha gjort at en del avbrøt 

undersøkelsen også 

• En del sier at de er lei av undersøkelsen som de har tatt hvert år. 

• Dårligere mulighet til å følge opp hvem som hadde svart eller ikke. Fikk ikke liste over de 

som hadde svart. Muligheten for å motivere til deltakelse ble mindre.  

Som i 2019 så viser undersøkelsen at en stor andel av medlemmene føler de gjør et menings-

fullt arbeid på fontenehuset, får brukt egne ressurser og ferdigheter, at det er et godt arbeids-

miljø der de har innflytelse på aktiviteten. I tillegg svarer en stor andel av medlemmene at fon-

tenehuset har hatt en positiv innvirkning på deres helse og at deltagelse på fontenehuset har 

ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og mindre behov for innleggelser. Mange 

har også fått et større sosialt nettverk, større tro på seg selv og ikke minst tro at på de kan 

komme ut i jobb igjen. 

Forbedringspunkter 
Vi har noen klare forbedringspunkter, men samtidig må vi alltid jobbe for å bli bedre og vedli-
keholde der vi har gode resultater. 
• Bli bedre til å gi tilbakemelding til hverandre på den jobben som gjøres 
• Bli bedre til å gi den støtten medlemmer trenger for å komme ut i arbeid. Ekstra utford-

rende pga korona som gir store utslag i arbeidsmarkedet. 
 
 



80% mener at det får brukt sine  

ressurser/ferdigheter på fontenehuset.  

Det er bra å se at andelen som ønsker 

seg mer varierte oppgaver/andre ar-

beidsoppgaver enn det de utfører i dag, 

har gått ned fra 50% til 32%. Det har det 

vært jobbet aktivt med i 2020 , og vil 

fortsatt være et fokusområde i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljøet på fontenehuset opple-

ves som godt av 82%., og  75% opplever 

at de får være med å bestemme i saker 

som angår huset. Dette er tilnærmet likt 

som i 2019. 



Det er klar framgang i andelen som føler at 

de har innflytelse på sin arbeidshverdag på 

fontenehuset fra 50% i 2019 til 82% i 2020. 

Å gi tilbakemeldinger til hverandre har vi 

ikke blitt noe bedre på i 2020. Dette vil 

være et område vi må jobbe mer med. 

Arbeidsdagen oppleves som godt organisert 

av nesten 80%, det samme som i 2019. 

Litt under halvparten av medlemmene opplever 

at de får den støtten de trenger for å komme ut 

i arbeid, og for en del er ikke dette relevant 

(den andelen er mindre i 2020  (23%) enn 2019 

(42%)).  Dette er et område som har vært 

utfordrende i 2020 pga korona, og som vi må 

jobbe aktivt med i 2021 også. 



Deltagelse på fontenehuset påvirker hel-

sen til våre medlemmer positivt. De gir 

også tilbakemelding om at det gir redusert 

behov for helsetjenester og behov  for  

innleggelser og akutt hjelp. 

Dette er ikke bare veldig positivt for det 

enkelte medlem, men også en betydelig 

innsparing for samfunnet vårt også. 

Det å være medlem og bruke fontenehu-

set er med å gi mange en bedre struktur 

på dagen sin. I 2020 er det 70% som sier 

dette. 



Over 70% opplever at de har fått et 

større sosialt nettverk og større tro 

på seg selv og sine ressurser, ved å 

være på fontenehuset. 

Det er svært positivt at godt over 

halvparten (61%) har fått tro på at de 

kan komme ut i jobb igjen. 



Resultater spørreundersøkelse høsten 2020 – gjennomført av Oslo Economics på 
oppdrag for Helsedirektoratet 
Resultater fra fontenehuset i Hønefoss på spørsmål som tilsvarer Trivselsundersøkelsen 

Aktive medlemmer og respondenter   
Aktive medlemmer 98  
Respondenter 43  
Svarprosent  44 %  

  
Hvor lenge har du vært medlem på Fontenehuset? Antall Prosent 
Under 6 måneder 3 7,0% 
6-12 måneder 6 14,0% 
1-3 år 9 20,9% 
3-5 år 7 16,3% 
Over 5 år 18 41,9% 
Jeg er ikke medlem 0 0,0% 
Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
Hvor ofte har du vært på Fontenehuset den siste måneden? Antall Prosent 
4-6 ganger i uken 6 14,0% 
1-3 ganger i uken 18 41,9% 
Ca. annenhver uke 6 14,0% 
Sjeldnere 12 27,9% 
Ubesvart 1 2,3% 
N 43   

  
På Fontenehuset får jeg bruke mine ressurser/ferdigheter Antall Prosent 
Helt uenig 0 0,0% 
Litt uenig 2 4,7% 
Hverken enig eller uenig 3 7,0% 
Litt enig 11 25,6% 
Helt enig 23 53,5% 
Ikke relevant 1 2,3% 
Vet ikke 1 2,3% 
Ubesvart 2 4,7% 
N 43   

  
Jeg ønsker mer varierte/andre arbeidsoppgaver enn de jeg utfører i 
dag  Antall Prosent 
Helt uenig 6 14,0% 
Litt uenig 4 9,3% 
Hverken enig eller uenig 13 30,2% 
Litt enig 7 16,3% 
Helt enig 7 16,3% 
Ikke relevant 2 4,7% 



Vet ikke 3 7,0% 
Ubesvart 1 2,3% 
N 43   

  
Det er et godt (arbeids-)miljø på Fontenehuset Antall Prosent 
Helt uenig 3 7,0% 
Litt uenig 0 0,0% 
Hverken enig eller uenig 3 7,0% 
Litt enig 2 4,7% 
Helt enig 33 76,7% 
Ikke relevant 0 0,0% 
Vet ikke 2 4,7% 
Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
På Fontenehuset får jeg være med å bestemme i saker som angår 
huset  Antall Prosent 
Helt uenig 2 4,7% 
Litt uenig 1 2,3% 
Hverken enig eller uenig 3 7,0% 
Litt enig 5 11,6% 
Helt enig 27 62,8% 
Ikke relevant 2 4,7% 
Vet ikke 3 7,0% 
Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
Jeg føler at jeg har innflytelse på min arbeidshverdag på Fontenehuset Antall Prosent 
Helt uenig 3 7,0% 
Litt uenig 0 0,0% 
Hverken enig eller uenig 2 4,7% 
Litt enig 5 11,6% 
Helt enig 30 69,8% 
Ikke relevant 1 2,3% 
Vet ikke 2 4,7% 
Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
Jeg ønsker oftere tilbakemelding på jobben jeg gjør Antall Prosent 
Helt uenig 6 14,0% 
Litt uenig 9 20,9% 
Hverken enig eller uenig 10 23,3% 
Litt enig 10 23,3% 
Helt enig 3 7,0% 
Ikke relevant 2 4,7% 
Vet ikke 2 4,7% 



Ubesvart 1 2,3% 
N 43   

  
Arbeidsdagen på Fontenehuset er godt organisert Antall Prosent 
Helt uenig 2 4,7% 
Litt uenig 2 4,7% 
Hverken enig eller uenig 3 7,0% 
Litt enig 7 16,3% 
Helt enig 27 62,8% 
Ikke relevant 1 2,3% 
Vet ikke 1 2,3% 
Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
Jeg skulle ønske at jeg fikk mer støtte fra Fontenehuset til å komme i 
arbeid Antall Prosent 
Helt uenig 15 34,9% 
Litt uenig 2 4,7% 
Hverken enig eller uenig 8 18,6% 
Litt enig 3 7,0% 
Helt enig 1 2,3% 
Ikke relevant 10 23,3% 
Vet ikke 3 7,0% 
Ubesvart 1 2,3% 
N 43   

  
Jeg har blitt bedre til å strukturere dagen min etter jeg ble medlem av 
Fontenehuset Antall Prosent 
Helt uenig 1 2,3% 
Litt uenig 1 2,3% 
Hverken enig eller uenig 8 18,6% 
Litt enig 12 27,9% 
Helt enig 18 41,9% 
Ikke relevant 0 0,0% 
Vet ikke 3 7,0% 
Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
Min deltagelse på Fontenehuset påvirker helsen min på en positiv 
måte Antall Prosent 
Helt uenig 3 7,0% 
Litt uenig 1 2,3% 
Hverken enig eller uenig 4 9,3% 
Litt enig 10 23,3% 
Helt enig 24 55,8% 
Ikke relevant 0 0,0% 
Vet ikke 1 2,3% 



Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
Bruk av Fontenehuset har redusert mitt behov for helsetjenester Antall Prosent 
Helt uenig 3 7,0% 
Litt uenig 4 9,3% 
Hverken enig eller uenig 5 11,6% 
Litt enig 11 25,6% 
Helt enig 16 37,2% 
Ikke relevant 2 4,7% 
Vet ikke 1 2,3% 
Ubesvart 1 2,3% 
N 43   

  
Bruk av Fontenehuset har minsket mitt behov for innleggelse eller 
akutt hjelp Antall Prosent 
Helt uenig 3 7,0% 
Litt uenig 1 2,3% 
Hverken enig eller uenig 3 7,0% 
Litt enig 10 23,3% 
Helt enig 18 41,9% 
Ikke relevant 5 11,6% 
Vet ikke 3 7,0% 
Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
Deltagelse på Fontenehuset har gitt meg tro på at jeg kan komme ut i 
jobb igjen Antall Prosent 
Helt uenig 4 9,3% 
Litt uenig 1 2,3% 
Hverken enig eller uenig 4 9,3% 
Litt enig 9 20,9% 
Helt enig 17 39,5% 
Ikke relevant 6 14,0% 
Vet ikke 2 4,7% 
Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
Fontenehuset har ført til at jeg har fått et større sosialt nettverk Antall Prosent 
Helt uenig 3 7,0% 
Litt uenig 0 0,0% 
Hverken enig eller uenig 6 14,0% 
Litt enig 13 30,2% 
Helt enig 18 41,9% 
Ikke relevant 3 7,0% 
Vet ikke 0 0,0% 



Ubesvart 0 0,0% 
N 43   

  
Fontenehuset har ført til at jeg har fått større tro på meg selv og mine 
ressurser Antall Prosent 
Helt uenig 2 4,7% 
Litt uenig 1 2,3% 
Hverken enig eller uenig 6 14,0% 
Litt enig 8 18,6% 
Helt enig 23 53,5% 
Ikke relevant 2 4,7% 
Vet ikke 0 0,0% 
Ubesvart 1 2,3% 
N 43  
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